
  

شهرستان 6
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

همایش»تجلیل ازشهدای خدمت«درگنبدکاووس 
برگزار می شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان با بیان این که اعتکاف رمضانیه را برای 
اولین بار درسطح استان برگزار می کنیم، گفت: همایش قرآنی»تجلیل 

ازشهدای خدمت«شانزدهم ماه رمضان درگنبدکاووس اجرا می شود.
حجت االسالم نورالله ولی نژاد اظهار کرد: ماه رمضان فرصتی برای برنامه 
های فرهنگی و مذهبی و در عین حال افزایش دانش معنوی و اطالعات 
عمومی فرهنگی است. وی افزود: سازمان تبلیغات در راستای مأموریت 
های خود سعی کرده برنامه های فراوانی را برای هم استانی ها پیش بینی 
کند؛ به عنوان مثال در حوزه فرهنگی بیش از هزار مبلغ و روحانی در 
سطح استان بکارگیری شده است. ولی نژاد با بیان این که دو هزار مکان 
مذهبی هم در طول ماه رمضان فعال بوده و توسط روحانیون مدیریت 
می شود، گفت: پاسخ به سواالت و شبهات، راه اندازی موکب برای ارائه 
مشاوره و همچنین پیش بینی برنامه های والدت امام حسن مجتبی )ع( 
در نیمه رمضان و شب های قدر از جمله برنامه ها سازمان تبلیغات در 
طول ماه رمضان است. وی تصریح کرد: دسته روی ۲۱ رمضان، آموزش و 
گفتمان گام دوم انقالب برای گروه های هدف از جمله هیئت های مذهبی 
و روحانیون، مداحان و تشکل های دینی، برگزاری مسابقه فرهنگی از گام 
دوم انقالب، سرکشی و حضور در مساجد و اماکن مذهبی، توزیع کتاب و 

نشست با علما در تمام شهرستان ها از دیگر برنامه ها است.
ولی نژاد از اختصاص هزینه همایش روحانیون خدمت به مردم مناطق 
سیل زده خبر داد و گفت: در حوزه قرآنی صدها برنامه تحت عنوان کرسی 
تالوت در ۹ شهر استان و عصری با قرآن هم در تمام روستاهای بزرگ 

مخصوصاً مناطق سیل زده پیش بینی و در حال اجرا است.
همایش قرآنی »تجلیل از شهدای خدمت«

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان بیان کرد: همایش قرآنی با عنوان 
»تجلیل از شهدای خدمت« روز ۱۶ ماه رمضان در گنبدکاووس اجرا می 
شود. وی با بیان این که برگزاری محافل و مسابقات قرآنی در حال انجام 
است، افزود: توزیع قرآن در سطح استان انجام شده و و مراکز قرآنی هم 
فعال هستند. ولی نژاد با تأکید بر این که فعالیت در مناطق سیل زده 
جزو اولویت های سازمان تبلیغات است و ادامه دارد، اضافه کرد: در آق 
قال چند موکب برای ارائه خدمات و برگزاری مراسم معنوی دائر شده و 
در برخی از موکب های هم مراسم جشن و شادی برگزار می شود. وی با 
بیان این که ستاد اجتماعی معنوی بحران سیل با قوت در حال فعالیت 
است، ادامه داد: جمع آوری و توزیع کمک های مردمی در این مناطق در 
حال انجام است و تا پایان رفع مشکالت مناطق سیل زده در کنار مردم 

خواهیم بود.
همایش خاطره آب

ولی نژاد گفت: همایشی تحت عنوان خاطره آب را برای مردم استان که 
در سیل تالش کرده و خدمات رسانی داشتند برگزار و از آن ها قدردانی 
کنیم. وی با بیان این که راهپیمایی روز قدس هم باشکوه برگزار خواهد 
مانند  العاده  فوق  های  برنامه  قدر  های  برای شب  کرد:  تصریح  شد، 
سخنران، مداح و قاری پیش بینی و هماهنگی های الزم انجام شده است.

ولی نژاد افزود: برای اولین سال اعتکاف رمضانیه را در سطح استان 
برنامه ریزی کرده و در مساجدی که آمادگی خود را اعالم کرده اند، برگزار 

خواهیم کرد.

از ابتدای سال تاکنون صورت گرفته است؛
ترخیص بیش از ۳۰ هزار تن انواع کاغذ از گمرک شهید 

رجایی بندرعباس
 سرپرست گمرکات استان هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش 
از ۳۷ هزار تن انواع محموله کاغذ از گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد 

شده است.
 به گزارش ایسنا، حسین سعیدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از 
ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۷ هزار تن انواع محموله کاغذ از گمرک 
شهید رجایی بندرعباس وارد شده است. وی با بیان اینکه از این شمار 
۳۲ هزار تن انواع کاغذ در این بندر ترخیص شده است، خاطرنشان کرد: 
پنج هزار تن باقی مانده انواع کاغذ نیز پس از طی کردن مراحل قانونی تا 
چند روز آینده از گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس ترخیص می شود. 
سرپرست گمرکات استان هرمزگان افزود: خدمات رسانی به کشتی های 
کاالهای اساسی در گمرک شهید رجایی بندرعباس به صورت شبانه روزی 

است و این کاالها هر چه سریع تر ترخیص می شود.

تهیه ۲۰ چادر برای مدارس آسیب دیده عشایری 
خوزستان

رئیس آموزش و پرورش عشایری خوزستان درخصوص شرایط مدارس 
عشایری آسیب دیده از سیل در استان، گفت: با مبلغی که در اختیار 
مدارس قرار گرفت حدود ۲۰ چادر برای مدارس آسیب دیده عشایری 
استان تهیه شد اما هنوز هیچ بازسازی برای مدارس عشایری انجام نشده 

است.
حمید قنبری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سیالب اخیر در استان 
موجب تخریب و آسیب رساندن به ۷۹ مدرسه با خسارت های ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصدی شده است که یک هزار و ۳۰۰ دانش آموز عشایری در این مدارس 
مشغول به تحصیل بودند. مدرسه های آسیب دیده در مناطق مختلف 
استان مانند اللی، مسجدسلیمان، اندیکا، دزفول، ایذه و الوار گرمسیری 
واقع شده اند. وی افزود: ما همچنان منتظر هستیم که بازسازی مدارس 
عشایری در دستور کار نوسازی مدارس قرار گیرد. هنوز هیچ بازسازی برای 
مدارس عشایری ما صورت نگرفته است. هیچ چادری نیز در اختیار ما قرار 
نگرفته است. البته پنج میلیون تومان اعتبار برای خرید چادر به حساب 
مدارس واریز شده است و با استفاده از این اعتبار حدود ۲۰ چادر برای 
دانش آموزان مدارس آسیب دیده خریداری شد. رئیس آموزش و پرورش 
عشایری خوزستان ادامه داد: اما هنوز چیزی برای ساخت و ساز فضای 
ساختمانی در نظر گرفته نشده است. برای پیگیری این موضوع، جلسه 

شورای آموزش و پرورش با حضور فرماندار در اندیکا برگزار می شود.

اخبار
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 ثبت جهانی عامل تحول در صنایع دستی شیراز

 خاتم سازی شیراز در مسیر تثبیت اعتبار جهانی
از خمیر مایه استخوان،  شیراز-ایرنا- استادکاران ماهر 
چوب و فلز برنج خاتم را خلق می کنند که ثبت نشان 
و  فکری  مالکیت  المللی  بین  آن در سازمان  جغرافیایی 
معنوی )وایپو( به نام شیراز در حال انجام است تا این هنر 
قوام تازه ای پیدا کند و در سرزمین مادری یعنی شیراز 

ماندگار شود.
نام خاتم و شیراز از دیرباز با هم گره خورده و خاتم سازی 
از پیشه های اصیل مردمان این شهر به شمار می رود 
که قدیمی ترین نمونه این هنر در شیراز متعلق به منبر 
مسجد جامع عتیق است که قدمت آن به هزار سال پیش 

باز می گردد.
هرچند که هنر خاتم سازی به بعضی استان های دیگر 
کشور نیز راه یافته اما ریشه آن در شیراز است و هنوز 
سبک و سیاق خاتم شیراز به لحاظ زیبایی، جلوه های 
بصری و ارزش گذاری با فاصله بسیار در جایگاه نخست 

قرار دارد.
کیفیت خاتم شیراز در دنیا حرف اول را می زند اما در 
سال های اخیر بعضی شهرهای دیگر کشور این هنر را به 
دیار خود برده اند و حتی گوی سبقت را به لحاظ کمیت 

از شیراز ربوده اند.
به گفته یکی از استادکاران خاتم ساز شیرازی اگر گذرتان 
به سرای مشیر و محل فروش صنایع دستی شیراز افتاد 
از ۹۰ درصد خاتم های  مشاهده خواهید کرد که بیش 
موجود در این بازار متعلق به اجناس بی کیفیت ساخته 

شده در یکی از شهرهای دیگر کشور است.
به گفته کارشناسان امر با ثبت نشان جغرافیایی خاتم 
شیراز در سازمان بین المللی مالکیت فکری وایپو ضمن 
هویت بخشی به محصوالت تولید شده، می توان از آثار 
حمایتی ثبت این حقوق در توسعه تجاری بازارهای داخلی 
و بین المللی نیز بهره مند شد و رونق اقتصادی حاصل از 

ساخت خاتم را در سرزمین مادری به نظاره نشست.
سریشم،  و  برنجی  الیه  از  خالقیت،استفاده  ظرافت، 
طراحی خاص و تنوع طرح از جمله ویژگی های خاتم شیراز 
است که آن را از نمونه های مشابه متمایز کرده تا جایی 
که بسیاری آن را پیشانی صنایع دستی استان فارس می 

دانند.
نشان  جغرافیایی نشانه ای است که کاالیی را به منطقه، 
قلمرو یا ناحیه ای خاص منسوب می کند، البته به شرطی 
که کیفیت و مرغوبیت آن کاال ناشی از آن محیط و منطقه 

جغرافیایی باشد.
 پرونده نشان جغرافیایی خاتم شیراز

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور در سفر خود به 
شیراز اعالم کرد که پرونده نشان جغرافیایی خاتم شیراز 
در سازمان مالکیت فکری و معنوی وایپو در حال بررسی 

است.
امیدواری کرد که در سال ۹8،  پویا محمودیان اظهار 
شاهد کسب این نشان جغرافیایی با هدف حفظ صیانت 

از هنرخاتم که خاستگاه آن در شهر شیراز است باشیم.
وی گفت: پس از کسب این نشان جفرافیایی، هر کسی 
که از خاتم شیراز کپی برداری کند با تعقیب و واخواهی 

بین المللی مواجه خواهد شد.
عاملی برای رونق خاتم در سرزمین مادری

خاتم ساز شیرازی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ثبت 
نشان جغرافیایی خاتم شیراز در سازمان مالکیت فکری و 
معنوی وایپو را اقدام بسیار ارزشمندی دانست که باعث 
رونق بخشی این هنر اصیل در سرزمین مادری خواهد شد.

همایون بهزادی با تاکید بر اینکه الزم است در کنار ثبت 
خاتم شیراز در وایپو اقدامات حمایتی دیگری نیز از این هنر 
اصیل انجام شود افزود: در حال حاضر حمایت چندانی 
از خاتم سازی و همچنین سایر رشته های صنایع دستی 

نمی شود.
 خاتم بی رمق

وی ادامه داد: صنایع دستی به حال خود رها شده و 
ندارد و میزان دست  خاتم سازی در شیراز دیگر رمقی 
این شهر در سالهای اخیر بسیار  ساخته های خاتم در 

کاهش داشته است.
بهزادی اضافه کرد: در بازدید از سرای مشیر که مرکز 
که ۹۵  کنید  می  مشاهده  شیراز هست  دستی  صنایع 
درصد خاتم های در معرض فروش قرار گرفته در این محل 

ساخته شیراز نیست.
شاگردی که از استاد پیشی گرفت

بهزادی خاتم شیراز را از تمام نمونه های موجود در بازار 
با کیفیت تر دانست و اظهار داشت: از زمان پهلوی اول با 
مهاجرت حاج خلیل گلریز خاتمی به اصفهان ساخت خاتم 
در اصفهان با آموزش های او رفته رفته رونق گرفت تا جایی 

که اکنون اغلب خاتم کشور در این شهر تولید می شود.
وی خاتم سازی در شیراز را رو به افول توصیف کرد و 
گفت: زادگاه این هنر شیراز است و قطعا خاتمی که در 
شیراز با روش اصولی تولید شود از تمام نمونه های مشابه 

که در شهرهای دیگر ساخته می شود با ارزش تر است.
این استاد خاتم ساز شیرازی عنوان کرد: درحال حاضر 
اغلب کسانی که خود را خاتم ساز می دانند با روش های 
غیر حرفه ای نظیر استفاده از کاغذ الگو اقدام به ساخت 
و  است  به مشتری  کار خیانت  این  که  کنند  خاتم می 

کیفیت کار را نیز به شدت کاهش خواهد داد.
 پایداری استادکاران با عشق به خاتم

او اظهار داشت: تعداد استادکاران حرفه ای خاتم سازی 
در شیراز روز به روز در حال کاهش است و اغلب این 
افراد نظیر استاد جالل غالمی که هنوز در شیراز در حال 
فعالیت هستند و تعداد آنها از انگشتان دو دست فراتر 
نمی رود نیز اغلب در خانه و بصورت دلی و از روی عشق 
هنوز این کار را ادامه می دهند و چراغ خاتم شیراز را روشن 

نگه داشته اند.
بهزادی ثبت نشان جغرافیایی خاتم شیراز در سازمان 
مالکیت فکری و معنوی وایپو را اقدامی دانست که می 
تواند باعث دمیدن خونی تازه در رگ های خاتم شیراز 

شود.
او گفت: در گذشته کارگاه هایی در شیراز وجود داشت 
که مصالح مورد نیاز ساخت خاتم را فراهم می کردند اما 
اکنون تنها یک کارگاه وجود دارد که مقدار جزئی از مواد 

اولیه را در این شهر عرضه می کند.
 گرانی و ضربه گران بر خاتم

وی بیشترین فلزی را که در خاتم سازی مورد استفاده 
افزود:مثلث های  و  برنج عنوان کرد  فلز  قرار می گیرد، 
برنجی که در ساخت خاتم مورد استفاده قرار می گیرد به 
شدت در ماه های اخیر افزایش قیمت داشته و حدود سه 

برابر گران تر شده است.
این استاد خاتم ساز اظهار داشت: نوسانات اقتصادی به 
شدت بر بازار صنایع دستی تاثیر منفی گذاشته بگونه ای 
که کاالی صنایع دستی از اقالم ضروری مورد نیاز خانواده 
ها نیست و زمانی که مردم دغدغه خرید مایحتاج معیشتی 
خود را دارند نمی توانند صنایع دستی و خاتم خریداری 
کنند و به این دلیل گرانی و نوسانات اقتصادی،به این بازار 

زیان وارد می کند.
 خاتم متعلق به شیراز است و جهانی می شود

مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی 
استان فارس نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ثبت 
شیراز بعنوان شهر جهانی خاتم موضوعی است که به جد 

در دستور کار قرار گرفته است.
حسین همتی با بیان اینکه ثبت نشان جغرافیایی خاتم 
قطعا  وایپو  معنوی  و  فکری  مالکیت  سازمان  در  شیراز 
اهمیت ویژه ای دارد، افزود: خاتم شیراز اکنون در سطح 
دنیا شناخته شده است اما اگر این موضوع سندیت نیز 
پیدا کند عواید معنوی و مادی آن نیز نصیب اهالی این 

استان خواهد شد.
و  یزد  مانند  استانهایی  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  او 
اصفهان در حوزه خاتم سازی فعالیت می کنند اما اصالت 
این هنر متعلق به شیراز است و این موضوع باید سندیت 

نیز پیدا کند.
وی عنوان کرد: هنرهایی که بومی یک منطقه هستند 
با ثبت نشان جغرافیایی آن می توانند این هنر را به نام 
آن منطقه ثبت کنند تا دیگران در سایر نقاط دنیا نتوانند 

مدعی آن شوند و نمونه مشابه آن را عرضه کنند.
همتی از دیگر مزایای ثبت نشان جغرافیایی به رونق 
تجاری این آثار اشاره و اضافه کرد: با ثبت این حقوق ضمن 
هویت بخشی به محصوالت تولید شده،می توان از آثار 
حمایتی ثبت این حقوق در رونق تجاری بازارهای داخلی و 

بین المللی بهره مند شد.
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی 
استان فارس گفت: حدود ۵۰ کارگاه خاتم سازی در استان 
فارس فعال است و در مجموع این اتحادیه در رشته های 
مختلف صنایع دستی حدود هزار و 4۰۰ عضو دارد و ۷۰ 
شرکت تعاونی نیز در زیر مجموعه این اتحادیه در استان 

فعالیت می کنند.
 ثبت جهانی عامل تحول در صنایع دستی شیراز

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی 
فارس ادامه داد: ثبت شیراز بعنوان سومین شهر صنایع 

دستی جهان نیز پرونده دیگری است که از سوی سازمان 
میراث فرهنگی در حال پیگیری است و این موضوع نیز 
ظرفیتی عظیم است که می تواند صنایع دستی استان 
فارس و شیراز را متحول کند و در شرایط تحریمی که در 
حال حاضر بر کشور حاکم شده نیز به ارز آوری آسان 

کمک شایانی خواهد کرد.
همتی افزود: از زمان ثبت جهانی منبت آباده این شهر 
به برندی در دنیا در این حوزه تبدیل شد و قطعا گردشگران 
متعددی از سراسر دنیا به این شهر سفر و از صنایع دستی 

این شهر خریداری می کنند.
وی بیان کرد: اگر شیراز نیز ثبت جهانی صنایع دستی 
شود گردشگران خارجی با این ذهنیت وارد ایران خواهند 
شد که بخشی از خرید خود را در این شهر نیز انجام دهند.

همتی با تاکید بر اینکه شیراز باید در عمل ثابت کند 
که شهر جهانی صنایع دستی زیبنده نام این شهر است 
،افزود: شهر جهانی خاتم به نام اتحادیه صنایع دستی 
استان فارس ثبت خواهد شد و این اتحادیه چون برندی 
حقوقی است می تواند در کنار همه دستگاه های متولی 
کمک شایانی به بهبود و رونق صنایع دستی این استان 

کند.
 مس وجود

و  شیراز  خاتم  جهانی  ثبت  روال  اکنون  که  حالی  در 
سومین شهر جهانی صنایع دستی برای این شهر در حال 
طی شدن است اما خاتم سازان می گویند: اکنون با کمبود 

مواد اولیه ای مانند مس و چسب چوب روبه رو هستیم.
این سخنان در حالی بیان شد که ایران یکی از بزرگترین 
ذخایر مس جهان را در اختیار دارد و فارس در مجاورت 
استان کرمان واقع شده که یکی از بزرگترین و با کیفیت 

ترین معادن مس جهان در این استان قرار دارد.
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی 
فارس گفت: شاید یکی از دالیل کمبود مس در کشور 
صادرات بیش از حد این فلز باشد که اکنون باعث شده 

نیاز داخلی برای این محصول با مشکل مواجه شود.
همتی افزود: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
دستی  صنایع  فعاالن  بین  مس  مشخص  میزانی  اخیرا 
کشور و خصوصا در استان اصفهان توزیع کرده اند اما این 
میزان تنها برای مصرف چند ماه کفایت دارد و بعد از آن 

دیگر جوابگو نیست.
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی 
فارس اظهار داشت: سختی درتامین مواد اولیه در سال 
جاری بر کمیت تولیدات خاتم شیراز تاثیر منفی داشته 

است.
 نتیجه پرونده، کسادی کپی کاران

کل  اداره  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس 
ایرنا گفت: ثبت ملی نشان  با خبرنگار  در گفت و گو 
ثبت  و  انجام شده  گذشته  در  شیراز  خاتم  جغرافیایی 
جهانی آن در سازمان مالکیت فکری و معنوی وایپو نیز 

در دستور کار است.
جغرافیایی  نشان  ثبت  افزود:  نژاد  زاهدیان  حیدرعلی 
خاتم شیراز در سازمان مالکیت فکری و معنوی وایپو هزینه 
هایی داشته که از سوی سازمان میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری ایران پرداخت شده و پرونده آن برای 

ثبت نهایی به سازمان جهانی وایپو ارسال شده است.
نشان  ثبت  شود  می  بینی  پیش  اینکه  بیان  با  وی 
جغرافیایی خاتم شیراز در سازمان مالکیت فکری و معنوی 
ثبت  این  داشت:  شود،اظهار  انجام   ۹8 سال  در  وایپو 
بود  برای خاتم شیراز خواهد  ارزشمندی  و  امتیاز خاص 
و این مساله تاثیر مثبتی بر تالش هنرمندان حوزه خاتم 
که سالها عنوان می کنند این هنر متعلق به شیراز است 

خواهد داشت.
وی اضافه کرد: با ثبت نشان جغرافیایی خاتم شیراز در 
سازمان مالکیت فکری و معنوی وایپو اگر کپی از خاتم 
شیراز در هر کجای دنیا انجام شود می توان آن را بصورت 

قانونی پیگیری کرد. 

رئیس سازمان امور عشایری کشور:
۱۳۰ هزار خانوار عشایری در کشور بیمه می شوند

قزوین- رئیس سازمان امور عشایر کشوری گفت:باتفاهم نامه  امضا شده با 
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور،در مدت سه سال ۱۳۰ هزار 

خانوار عشایر واجد شرایط تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی در سفر یک روزه به استان قزوین 
برای بررسی وضعیت عشایر در گفتگو با خبرنگار مهر به سواالتی در خصوص 
مهمترین اقدامات انجام شده برای تأمین معیشت و افزایش رفاه عشایر، بیمه 
درمانی، تقویت زنجیره تولید و استفاده از پنل های خورشیدی در چادرهای 

عشایر پاسخ گفت.
قندالی در خصوص کمک به تأمین معیشت عشایر اظهار داشت: یکی 
از اهداف راهبردی ما تأمین معیشت و توانمند سازی عشایر در حوزه های 
مختلف است که در این راستا مهمترین کار این است که از ظرفیت های 

طبیعی و انسانی این مجموعه استفاده کنیم.
وی بیان کرد: در حوزه عرصه طبیعی معموالً عشایر مراتع و عرصه های 
طبیعی زیبای را در اختیار دارند که این مناطق برای گردشگری هم جذابیت 
دارد که با تصویب کارگروه ویژه گردشگری و صنایع دستی در دولت و ابالغ 
مفاد آن به استان ها امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی در حوزه گردشگری عشایر 

باشیم.
قندالی تصریح کرد: موضوع دیگر جایگاه صنایع دستی عشایر مبتنی بر 
فرهنگ اصلی این گروه است که باید تقویت شود تا بتواند به درآمد عشایر 

اضافه کند.
رئیس سازمان امور عشایر کشور یادآور شد: استفاده از ظرفیت دام و 
تولید گوشت قرمز که درآمد اصلی عشایر هست در اولویت بعدی کارهای 
ما در سازمان امور عشایر است که در این راستا تقویت زنجیره تولید را جدی 

گرفته ایم و حمایت الزم را انجام می دهیم.
وی اضافه کرد: در چند سال گذشته بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به صورت 
قرض الحسنه و سرمایه در گردش با سود ۱۰ درصد به عشایر پرداخت شد که 

کمک خوبی برای افزایش گوشت قرمز بود.

قندالی گفت: در سال جاری هم خوشبختانه اتفاقات خوبی رخ داده و ۱۰۰ 
میلیارد تومان از اعتبارات مدیریت بحران با سود 4 درصد و بازگشت ۵ ساله 
به تشکل های عشایر پرداخت خواهد شد تا در چرخه تولید و تأمین نهاده ها 

مورد استفاده قرار دهند و هزینه کنند.
وی اظهار داشت: بر اساس بند »ه« تبصره 4 قانون بودجه حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومان برای آبرسانی و ساماندهی منابع آبی عشایر اختصاص داده 

می شود که انقالبی در تأمین آب شرب سالم عشایر ایجاد می کند.
اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تقویت صندوق خرد عشایر

قندالی در ادامه گفت: همچنین برای تقویت صندوق خرد زنان و صندوق 

عشایری در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافت که 4۹ درصد سهم 
دولت و ۵۱ درصد سهم مردم اضافه شد و تالش می کنیم از اعتبارات ارزش 

افزوده بتوانیم بخشی را برای تقویت تعاونی ها اختصاص دهیم.
رئیس سازمان امور عشایری کشور یادآور شد: طرح ویژه بهداشتی درمانی 
عشایر از کارهای خوب در حال اجراست و در این زمینه 8۰۰ کانتینر سیار 

بهداشتی در مناطق عشایری فعال می شود.
هم  فرهنگ  و  بهداشت  و  سالمت  بیمه،  آموزش،  در  کرد:  بیان  وی 
با کمک دستگاه ها  ابالغ شود  اگر  مصوبات خوبی در دولت داشتیم که 
افزایش رفاه عشایر  می توانیم به صورت ساختارمند خدمات خوبی برای 

ارائه کنیم.
قندالی در خصوص بیمه عشایر هم گفت: با تفاهم نامه ای که با صندوق 
بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر امضا شده قرار است در مدت سه سال 

همه عشایر مشمول تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
قندالی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۱۳ هزار خانوار عشایر داریم که ۱۳۰ 
هزار خانوار هنوز تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند که با اجرای این طرح 
تمامی بازماندگان از این خدمات به تعداد ۱۳۰ هزار خانوار تحت پوشش 

تسهیالت بیمه ای قرار خواهند گرفت.
چادرهای عشایر با پنل خورشیدی روشن می شود

وی بیان کرد: در راستای توسعه انرژی های پاک با توافق انجام شده با 
وزارت نیرو نسبت به نصب پنل های خورشیدی در سایت های عشایر اقدام 

خواهد شد.
رئیس سازمان امور عشایر یادآور شد: این طرح با خودیاری حداکثر ۱۰ 
درصدی عشایر و مشارکت ۹۰ درصدی دولت اجرا می شود و با این کار ۱۵ 

هزار سامانه عشایر دارای پنل خورشیدی خواهند شد.
قندالی در خصوص جمعیت عشایری کشور گفت: بر اساس آخرین آمار 
جمیعت عشایر کشور بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که ۵۵۰ هزار 

نفر آنها را زنان تشکیل می دهند.

روزنامه صبح ایران


