
  

شهرستان 6
 ملخ های صحرایی 200 هزار هکتار از زمین های کشور 

را آلوده کردند

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت: ملخ های صحرایی 
200 هزار هکتار از زمین های کشور را در 6 استان آلوده کرده اند.

علی مراد سرافرازی شامگاه شنبه پس از بازدید از عملیات مبارزه با ملخ 
های صحرایی در مرتع جازموریان جنوب استان کرمان افزود: در حال 
حاضر حدود 200 هزار هکتار از زمین های کشور در 6 استان به آفت ملخ 
صحرایی آلوده شده و مبارزه در سطح 50 هزار هکتار از این زمین ها انجام 
شده است. معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت: مبارزه 
با ملخ صحرایی بسیج همه دستگاه ها را می طلبد و نیاز داریم که بیش از 
این کمک شود و آنچه که امروز من در جازموریان مشاهده کردم، جمعیت 
بسیار باالی ملخ های صحرایی است. وی ادامه داد: هماهنگ کردیم که 
شرکت خدماتی هواپیمایی به صورت ویژه، روزهای یکشنبه و دوشنبه 
همین هفته کار سم پاشی هوایی در منطقه جازموریان را شروع کند و 
سعی می کنیم سم پاش های ULV هم در اختیار سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب استان قرار داده شود که بتوانند سریعا سم پاشی هایشان را انجام 
بدهند. سرافرازی عنوان کرد: تاکنون 50 هزار هکتار از زمین های آلوده به 
ملخ در سطح کشور سم پاشی شده و اعتبار مورد نیاز مبارزه با ملخ ها از 
محل اعتبارات استانی که برای سازمان حفظ نباتات است تامین می شود.

وی افزود: اینکه برای مقابله با ملخ مهاجر صحرایی چقدر اعتبار نیاز 
داریم، به جمعیت ملخ ها بستگی دارد اما 10 میلیارد تومان از وزارت 
کشور برای این طرح اختصاص یافته که بین 6 استان درگیر مبارزه با ملخ 
صحرایی، توزیع خواهد شد. جنوب کرمان، یک منبع غذایی برای ملخ ها 
به شمار می رود و اگر مسئوالن نتوانند از پسِ کنترل این حشرات برآیند، 
بیش از چهار و نیم میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی این دیار در خطر 
نابودی قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش سازمان حفظ نباتات کشور 
و دفتر F.A.O در غرب آسیا )SWAC(، مبنی بر نبود مبارزه با ملخ های 
صحرایی در عربستان سعودی، دسته های زیادی از این حشرات به سمت 
جنوب ایران در حرکت هستند. شهرستان منوجان با وسعتی معادل هفت 
هزار و 500 کیلومتر در فاصله 430 کیلومتری جنوب مرکز کرمان قرار دارد. 

استاندار بوشهر:
نیروگاه اتمی بوشهر از ایمن ترین نیروگاه های هسته ای 

در جهان است
استاندار بوشهر با تاکید بر تقویت زیرساخت های پدافند غیرعامل در 
عرصه نیروگاه اتمی گفت: نیروگاه اتمی بوشهر از ایمن ترین نیروگاه های 

هسته ای در جهان است.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر یکشنبه در نشست 
شورای پدافند و قرارگاه پرتوی استان بوشهر اظهار داشت: پدافند غیرعامل 
نقش بسیار مهمی در کاهش اثرات ناگوار حوادث و بالیا دارد و باید بیش 

از پیش مورد توجه باشد.
وی با اشاره به توجه ویژه به پدافند غیرعامل در استان بوشهر بیان کرد: 
استان بوشهر دارای ظرفیت های بسیار باالیی از جمله نیروگاه اتمی و پارس 

جنوبی است که دارای اهمیت در بعد ملی و بین الملی هستند.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: وجود ظرفیت های بی شمار در استان 
بوشهر می طلبد که زیرساخت های پدافندی این تأسیسات به صورت ویژه 

مورد توجه قرار بگیرد و شاهد نگاه ملی به این حوزه باشیم.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید نگاه ویژه به توسعه زیرساخت ها 
و استقرار امکانات در استان بوشهر داشته باشند، تصریح کرد: تقویت 
زیرساخت های پدافند غیرعامل در عرصه نیروگاه اتمی یک ضرورت است.

گراوند از برگزاری رزمایش پرتوی در بوشهر خبر داد و افزود: این رزمایش 
به منظور افزایش آمادگی ها و تقویت آموزش ها و همچنین شناسایی و رفع 

کمبودها و نواقص و آسیب ها برگزار می شود.
وی با تاکید بر نظارت بر اجرای رزمایش پرتوی بیان کرد: برای این مهم 
باید یک کارگروه نظارتی و ارزیابی عملکرد کمیته های تخصصی رزمایش 

پرتوی تشکیل شود تا نواقص، کمبودها و کاستی ها را شناسایی کند.
استاندار بوشهر با اشاره به اجرای اورژانس هسته ای در بوشهر گفت: 
این اورژانس روند اجرایی مطلوبی دارد که تا هفته دولت امسال تکمیل 

و افتتاح می شود.

پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی ها در تبریز از ابتدای 
تیرماه

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز از پرداخت 
الکترونیکی کرایه تاکسی ها در تبریز از ابتدای تیرماه ۹۸ خبر داد.

       به گزارش ایسنا، شهرام دبیری در حاشیه جلسه امروز شورای شهر 
تبریز با اعالم مطلب فوق گفت: نرخ کرایه تاکسی ها نسبت به نرخی که 
به صورت میدانی در سال ۹۷ اجرا می شد، 25 درصد افزایش یافته که این 

مقدار نسبت به نرخ مصوب، کمی بیشتر است.
تصویب  به  باید  اجرایی شدن  برای  طرح  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزایش نرخ مناسب  این  فرمانداری تبریز برسد، ادامه داد: امیدواریم 
باشد تا رانندگان تاکسی ها نیز بتوانند هزینه های خودرو و معیشت خود را 
تأمین کنند. دبیری عنوان کرد: در عین حال ما انتظار داریم نرخ هایی که 
مصوب و تائید می شود، به صورت کامل اجرا شود و شهرداری نیز نظارت 
کافی در این خصوص داشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که تکلیف 
کرایه های غیر رند چه می شود، گفت: مقدار کمی از این نرخ ها غیر رند 
هستند و باید برای آنها راهکار پیدا کنیم. چون قرار بود افزایش نرخ کرایه ها 

بیش از 25 درصد نباشد، به همین دلیل برخی کرایه ها رند نیستند.
عضو شورای اسالمی شهر تبریز در خصوص زمان راه اندازی سیستم 
الکترونیکی، یادآور شد: بنا بر اعالم معاونت حمل و نقل و  پرداخت 
ترافیک شهرداری تبریز، پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی ها از ابتدای تیر 
۹۸ اجرا می شود که در این صورت نیازی به رند کردن کرایه ها نیست و 

کرایه واقعی از سوی مسافر پرداخت می شود.
گفتنی است به پیشنهاد سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز، 25 درصد 
افزایش قیمت کرایه تاکسی ها نسبت به قیمت واقعی در جلسه امروز 
شورا تصویب شد. این طرح برای اجرایی شدن باید به تصویب فرمانداری 

تبریز برسد.

اخبار
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 تعطیلی هفتگی 4 تا 5 رستوران در شیراز

و قلیان تغییر کاربری رستوران ها به محلی برای سر

در نشستی خبری مطرح شد؛

ج دقت در انتصابات آینده شهرداری کر

با یک حساب سرانگشتی و گردش در سطح شهر به 
خوبی می توان فهمید که به طور میانگین بیش از نیمی 
از رستوران هاى شیراز مشتریان خود را از دست داده اند. 
قیمت مواد اولیه رستوران ها بیشتر از 50 درصد گران تر 
شده و حاال آنها مجبورند قیمت غذاهایشان را افزایش 
دهند .این تنها یکی از دالیل کاهش مشتریان رستوران ها 

است.
به گزارش خبرنگار  ایلنا رستوران ها همیشه فضایى براى 
صرف غذا نیست، گذراندن اوقات فراغت و بهانه ای برای 
دورهمی،چاشنى غذا خوردن در محلى جز خانه است 
که متاسفانه این روزها این دلخوشی نیز  در کنار سایر 
این مرز وبوم  از شهروندان  امیدواری ها،  دلخوشی ها و 

گرفته می شود.
آن طور که صالحى رئیس اتحادیه رستوران ها و سفره 
خانه هاى سنتى شیراز مى گوید: افزایش قیمت گوشت، 
مرغ و دیگر محصوالت سبب شده که قیمت مواد غذایى 
افزایش یابد، به طورى که در حال حاضر میزان استقبال 

مردم از رستوران ها به شدت کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه رستوران ها و سفره خانه هاى سنتى شیراز 
اینکه به دلیل نبود مشترى وضع رستوران هاى  بیان  با 
شیراز اصال مناسب نیست، مى گوید: درتعطیالت نوروز 
اتفاقاتى مانند بروز سیل در شهر شیراز سبب شد که 
مسافران از شهر خارج شوند و  رستوران ها بى مشترى 

بمانند.
کوروش صالحى در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه در 
هفته حدود 4 الى 5 رستوران در شیراز به دالیل مختلف 
از ادامه فعالیت انصراف داده و تعطیل مى شوند، ادامه 
مى دهد: گرانى گوشت، مرغ، افزایش 40 درصدى نرخ 
دستمزدها و ... سبب شده که رستوران ها نیروها و پرسنل 

خود را تعدیل کنند.
صالحى به قیمت هاى غذا در شیراز اشاره مى کند و مى 
افزاید: در سال گذشته قیمت یک دست باقالى پلو با گردن 
در رستوران درجه یک حدود ۷5 هزار تومان بود و مردم 
از این غذا استقبال مى کردند و ما روزانه حدود 100 دست 
از این غذا را مى فروختیم، اما افزایش قیمت محصوالت 
باعث شد که قیمت این غذا در سال جارى به 120 هزار 
تومان افزایش پیدا کند که این مهم سبب شده فروش ما 

به 10 الى 15 پرس در روز برسد.
که  آنجا  از  کند:  مى  نشان  خاطر  ادامه  در  صالحى 
رستوران ها با یک سرى هزینه هاى جانبى نیز مانند حقوق 
کارکنان، خرید مواد غذایی  ،شوینده هاى بهداشتى و .... 
مواجه هستند، ناگزیرند برای  ادامه فعالیت مبلغى را 
جایگزین حق سرویس کنند. برداشتن هزینه حق سرویس 
در رستوران ها باعث شد که رستوران داران به دلیل جبران 
یک سرى هزینه ها، مبلغى را به قیمت غذاهایشان اضافه 

کنند.
رئیس اتحادیه رستوران داران  و سفره خانه هاى سنتى 
شیراز خاطر نشان مى کند: افزایش بى رویه قیمت ها و 
پایین آمدن قدرت خرید مردم، رستوران داران شیراز را با 
مشکالت عدیده اى مواجه کرده است که در صورت تداوم 
این روند در آینده اى نه چندان دور بیشتر رستوران ها 

تعطیل مى شوند.
رستوران ها به بیرون بر تبدیل شده اند

نجات فرد  یکى از رستوران داران در شیراز در گفت 
و گو با ایلنا با اشاره به اینکه وضع بازار رستوران ها در 
شیراز جالب نیست، مى گوید: افزایش قیمت ها و کاهش 
مشترى سبب شده که فروش ما در شیراز به شدت کم 
شود، بطورى که رستوران داران برای بقا و ادامه فعالیت، 
غذاهایشان را با کیفیت کمتر و سود اندک و ناچیز به 
مردم مى فروشند. این رستوران دار در ادامه  مى افزاید: 
در حال حاضر افرادى که مغازه براى خودشان است هم 

در شرایط مناسبى به سر نمى برند.
خرید  از  مردم  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وى 
مى  استقبال  ها  انواع خورشت  و  قیمت  ارزان  غذاهاى 
ها  رستوران  بیشتر  فعلى  شرایط  در  گوید:  کنند،می 

غذاهاى گران قیمت مانند چلو ماهیچه، گردن ،ماهی .... 
را از منوى خود حذف کردند.

نجات فر با بیان اینکه قیمت غذاهایى که در گذشته 13 
هزار تومان بود در حال حاضر به 20 هزار تومان رسیده 
است، ادامه مى دهد: از آنجا که قیمت بیشتر مواد غذایى 
حدود ۷0 الى 130 درصد افزایش پیدا کرده است، بنابراین 
رستوران داران در جهت بقا و ادامه فعالیت، مجبور به 

افزایش قیمت غذا شدند.
وى مى افزاید: در حال حاضر بعضى از رستوران داران 
برای  اینکه بتوانند در حرفه خودشان فعالیت کنند مغازه 
هایشان را به بیرون بر تبدیل کرده اند، هرچند که در 
و  بر  بیرون  از  ادارات هم  استقبال  میزان  فعلى  شرایط 

رستوران دارها به شدت کاهش یافته است.
نجات فرد با بیان اینکه وقوع سیل در شیراز سبب شد 
که رستوران ها فروش ایام عید و نوروز را به کلى از دست 
بدهند، ادامه مى دهد: اگرچه بیشتر رستوران ها و مغازه 
ها حساب ویژه اى بر روى فروش غذاهایشان در ایام نوروز 
باز مى کنند، اما این اتفاق سبب شد که فروش ما در این 
ایام به صفر برسد؛ بطورى که فروش ما در ایام بعد از 

تعطیالت نوروز به مراتب بهتر از عید بود.

این رستوران دار با اشاره به اینکه دریافت ارزش افزوده 
سبب شده که رستوران ها به بیرون بر تبدیل شوند، ادامه 
مى دهد: رستوران داران از بعضى مشتریان مى توانند 
مبلغ ارزش افزوده را دریافت کنند اما این مبلغ را نمى توان 
از افرادى که به صورت بیرون بر غذا سفارش مى دهند را 

دریافت کرد و با اعتراض مشتریان مواجه مى شوند.
سرو قلیان بجای غذا

ها  رستوران  اغلب  اینکه  از  نیز  شیرازی  یک شهروند 
بخاطر جلب مشتری بساط قلیان را برپا کرد ه اند نگران 
است و می گوید : چرا باید رستوران ها عوض سرو غذاهای 
سالم و خوشمزه ،به ارائه قلیان روی بیاورند و از همه بدتر 
اینکه برای جلب مشتری در فضای مجازی نیز حسابی 

تبلیغات کنند و جوانان را به سمت خود بکشانند.
محسن ادامه می دهد : در شرایطی که اغلب مسئوالن 
نسبت به کاهش اعتیاد در بین جوانان هشدار می دهند 
به نظرم تغییر کاربری و تبدیل اغلب غذاخوری های سطح 
شهر به محلی برای کشیدن سیگار و قلیان در کنار غذا 
فقط و فقط بخاطر حفظ مشتری است که در نهایت دود 
این کشیدن ها به چشم مردم و صد البته بعد از آن به 

چشم مسئوالن می رود. 

حمید روستانیا- کرج - سخنگوی شورای شهرکرج گفت: 
قطعاً بر انتصابات آینده شهرداری کرج که احتمال دارد 

شتاب زده انجام شود، دقت بیشتری می شود.
رحیم خستو ظهر یکشنبه در نشستی خبری در پاسخ 
به این سوال که شنیده  شده برخی از اعضای شورای شهر 
قصد شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی را دارند 
آیا صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: من از نیت اعضای 
شورا در خصوص انتخابات مجلس بی خبرم، اگر مدیری 
سودای خدمت دارد چه جایی بهتر از شورای شهر که 

می تواند به مردم خدمت کند.
وی با تأکید بر اینکه وکالت یک  طرفه قابل  ابطال نیست، 

پارلمان  در  را  نمایندگان خود  و  داده  رأی  مردم  گفت: 
شهری انتخاب کرده اند. بنابراین اخالقی نیست در میانه 
راه سوادی دیگری در سر داشته باشند باید چهار سال را 

متعهدانه به مردم خدمت کنند.
سخنگوی شورای شهر کرج با بیان اینکه مهم ترین کار 
خدمت به مردم است، گفت: رفتن هر عضوی از شورا 
تبعاتی دارد، تجربه نشان داده کسانی که چنین سوادی را 
در سر گذرانده اند در جای دیگر نیز خوشبخت نشده اند، 
عقل سلیم می گوید در شورا بمانند و به مردم خدمت 

کنند.
سیاسی کاری به مدیریت شهری آسیب می زند

وی از دلسوزان شهر خواهش کرد اگر آرزوی آرامش 
برای شهر دارند به دور از هر گونه رقابت به فکر خدمت 
مردم باشند زیرا مناطق محروم شهر نیاز به خدمات رسانی 
دارند. رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج 
با تأکید بر اینکه معتقدیم عدالت اجتماعی باید تحقق پیدا 
کند، گفت: محقق نشدن وعده ها سرمایه های اجتماعی را 
نابود می کند. خستو بابیان اینکه سیاسی کاری به مدیریت 
شهری آسیب می زند، از رسانه ها خواست تحوالت شهر 
را تیزبینانه رصد کنند. وی در ادامه از نماینده ولی فقیه 
در استان البرز برای دعوت از رئیس شورای شهر به عنوان 
سخنران پیش از خطبه تقدیر کرد و گفت: این مهم به 

مناسبت روز شوراها انجام شد که جای تشکر دارد.
خستو در بخش دیگری با اشاره به نزدیک شدن ایام 
امکانات  و  منابع  از  ندارد  حق  کسی  گفت:  انتخابات، 

مدیریت شهری برای تبلیغات انتخابات استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر و شهردار با 

جدیت پیگیر امور شهر هستند، گفت: کسی حق ندارد 
ما  مأموریت  زیرا  کند  حاشیه  وارد  را  شهری  مدیریت 

خدمت به مردم است.
سازمان قطار شهری و پیمانکار مترو تاکنون انتظارات 

مدیریت شهری را برآورده نکرده است
بیش از یک دهه از کلنگ زنی پروژه مهم و سرنوشت ساز 
قطار شهری کرج می گذرد پروژه ای که به اندازه کافی برای 
است،  اندر خم یک کوچه  و هنوز  تراشیده  شهر خرج 
خستو در پاسخ به این سوال که چرا این پروژه محدود 
برای  اراده ای  شهر  شورای  آیا  و  است  شده  دو  خط  به 
راه اندازی خطوط »بی. آر. تی« آن هم در شهری مثل کرج 
که گرفتار ترافیک است، دارد یا خیر؟ گفت: پروژه متروی 
کرج تبدیل به حدیثی مفصل شده است، معتقدم به این 
مسئله باید واقع گرایانه نگاه شود، بارها از اعضا خواهش 
کرده ام از هرگونه وعده در خصوص این پروژه که امکان 

تحققش نیست، پرهیز کنند.
وی با اشاره به اینکه پیرو وعده های اعضا به مردم 50 
میلیارد تومان به حوزه حمل ونقل اختصاص یافته است، 
گفت: در خصوص پروژه متروی کرج توجه به نوسانات 
حوزه ارز ضروری است، نباید این نکته را از خاطر دور 
داشت که سازمان قطار شهری و پیمانکار مترو تاکنون 

انتظارات مدیریت شهری را برآورده نکرده است.
تصمیم گیری درباره متروی کرج نیازمند شهامت است

عضو شورای شهر کرج با اشاره به نگاه واقع گرایانه شورای 
چهارم نسبت به این پروژه، گفت: آن ها نیز طی سال های 
منتهی به دور چهارم سعی کردند که این روند را کُند 
کنند، تصمیم گیری در خصوص پروژه متروی کرج نیازمند 

جسارت و شهامِت خاصی است تا واقعیت ها بیان شود.
خستو در ادامه با تأکید بر اینکه از ابتدا قرار نبود مترو 
با بودجه شهر ساخته شود، گفت: این پروژه مقرر بود با 
فاینانس و جذب سرمایه خارجی راه اندازی شود، نمی شود 
با فروش امالک شهر این پروژه را تکمیل کنیم، تکمیل 
این پروژه نیازمند تعامل با مسئوالن استانی و ملی است.

برخی  میان  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کمیسیون های شورا از جمله کمیسیون فرهنگی موازی 
کاری دیده می شود، گفت: حوزه فرهنگی بسیار گسترده 
است، سال گذشته کمیسیون فرهنگی اقدامات مهمی از 

جمله تعیین روز فرهنگی کرج، را انجام داده است.
ساماندهی دکه های مطبوعاتی در کرج

مکان های  عوارض  بخشودگی  الیحه  تصویب  به  وی 
فرهنگی و مذهبی اشاره کرد و گفت: این اتفاق مهمی 
فرهنگی  کمیسیون  بودیم،  شاهدش  کرج  در  که  است 

سعی کرده است روزهای شادی را در شهر رقم بزند.
سخنگوی شورای شهر کرج فلسفه تشکیل کمیسیون 
این مهم طی سال های گذشته  به حاشیه رفتن  را  هنر 
دانست و گفت: کمیسیون هنر تشکیل شد تا به مطالبات 
قشر هنرمند رسیدگی شود زیرا بسیاری از هنرمندان به 
نام در کرج زندگی می کردند که طی سال های اخیر به 

تهران مهاجرت کردند
خستو در پاسخ به این سوال که بسیاری از دکه های 
آیا  شده  فروشی  تنقالت  به  تبدیل  کرج  در  مطبوعاتی 
شورای شهر برنامه ای برای ساماندهی دارد یا خیر؟ گفت: 
این موضوع یکی از دغدغه های شورا است که در دستور 

کار قرار دارد.

 تحقق وعده های ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در مناطق سیل زده
معاون هماهنگ کننده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با اشاره به وعده 
کمک ۸00 میلیارد تومانی ستاد در جریان سیل اخیر گفت: این ستاد موظف 

به تحقق وعده های خود است.
معاون  سیدهاشمی  سیدمصطفی  ایرنا،  دوشنبه  بامداد  گزارش  به 
به  اشاره  با  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  هماهنگ کننده 
دو  داشت:  اظهار  کشور،  سیل زده  مناطق  در  جهادگران  فداکاری های 
سال پیش موسسه اجتماعی بنیاد احسان برکت در ستاد اجرایی فرمان 
تاسیس  امدادگری  و  بالیای طبیعی  منظور رصد  به  )ره(  امام  حضرت 

شد.
وی ادامه داد: پس از تاسیس این موسسه اجتماعی، قرارگاه های جهادی 
و 250 گروه جهادی با حضور صدها جهادگر تشکیل شد و نیروهای این 
قرارگاه ها نخستین گروه هایی بودند که در حادثه سیل اخیر در کنار مردم 

ایستادند.
معاون هماهنگ کننده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با اشاره به وعده 
کمک ۸00 میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در جریان سیل 
اخیر گفت: 250 میلیارد تومان برای امدادگری و کمک های مردمی و 550 

میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال تخصیص داده شده است.
سیدهاشمی خاطرنشان کرد: قول داده بودیم که 4 هزار بسته لوازم خانگی 

را به سیل زدگان تحویل دهیم و امروز 2 هزار و 500 بسته را در انبارهای استان 
مستقر کردیم و فقط منتظر فهرست بهره مندان هستیم.

استان  لوازم التحریر در  توزیع 3 هزار بسته  اینکه وعده  به  اشاره  با  وی 
گلستان را داده بودیم، گفت: تمامی این بسته ها در استان گلستان یا توزیع 

شدند یا در روزهای آینده توزیع می شوند.
معاون هماهنگ کننده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با بیان اینکه 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( وعده تامین ۸ هزار رأس دام را داده 
بود، تصریح کرد: 4 هزار رأس دام سبک مخصوص استان گلستان است و به 

افرادی که دام خود را از دست دادند، تحویل می دهیم.
سیدهاشمی با اشاره اینکه امروز یک هزار و 500 راس دام توزیع می شود، 
تاکید کرد: اولویت با افرادی است که 100، ۷0 یا 50 درصد دام های خود را از 
دست داده اند؛ به طور متوسط امروز برای هر خانواده ای که 14 راس دام خود 
را از دست داده، 14 راس دام تحویل می دهیم که هزینه این 14 راس دام، 30 

میلیون تومان می شود.
وی با تاکید بر اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( تشخیص دهنده 
گفت:  شوند،  داده  تحویل  کسانی  چه  به  دام ها  که  نیست  موضوع  این 

مسئوالن استان این کار را باید انجام دهند.
بزرگترین  )ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  هماهنگ کننده  معاون 
مشکل کشور را بیکاری عنوان کرد و یادآور شد: وعده چهارم ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( ایجاد اشتغال مستقیم برای 3 هزار نفر است که 
شغل خود را از دست داده اند؛ هر شغل مستقیم 5/2 شغل غیر مستقیم 

ایجاد می کند که مجموعا 10 هزار شغل می شود.

روزنامه صبح ایران


