پنجشنبه  16مرداد 1399
سال بیست و ششم
شماره 7413

ایران در ایران
غنیسازی  ۱۸۲هکتار از جنگلهای هیرکانی
خراسان شمالی

دمای خوزستان باز هم باال میرود

همــدان  -ســمیه مظاهــری :همــدان در
ســالهایی نه چندان دور بحــران بزرگ
کمبــود آب و بارندگــی را احســاس کرد و
با خشکسالی غیرمنتظرهای روبهرو شد.
کمبــودی که نه تنها به بخش کشــاورزی
آسیب زد که حتی آب شرب جیرهبندی
شد.
وضعیــت جغرافیایی همــدان و نیاز
چند سال اخیر به تأمین آب شرب سبب
شــد تا مسئوالن اســتان ،اندیشــه انتقال
آب از اســتانی با وضعیت بهتر را در ســر
بپرورانند؛ طرحی که به برکت سفر مقام
معظم رهبری به همدان کلید خورد.
تیــر  1383بود که موضوع آبرســانی
به همــدان از ســد تالوار زنجــان مصوب
شــد و بنا بــود در مدت  5ســال بــا ایجاد
شبکه انتقال آب از ذخیره تالوار به عنوان
معین استان همدان استفاده شود.
هرچند بخشی از کار در ابتدا با شتاب
خوبی اجرا شد ،اما در نیمه راه از سرعت
آن کاســته و در نهایت متوقف شــد .نبود
افــراد پیگیــر و دلســوز ،کوتاهــی و تعلــل
مســئوالن وقــت اســتان و ســایر عوامــل
دست به دست هم داد تا قصه آبرسانی
بــه همدان ناتمام ماند .حال با گذشــت
 16ســال از آن زمــان ،هنوز قصه پرغصه
آبرســانی بــه همــدان پایــان نیافتــه و
تأخیــر در تحویل طرح موجــب افزایش
هزینه الزم برای اجرای آن شده است.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای
همــدان در اینبــاره میگویــد :پیگیــری
مجدد طرح انتقال آب به همدان از سال
 96آغاز شده ،اما با مشکالتی روبهرو شد
که روند اجرای طرح را کند کرد.
منصور ســتوده با اشــاره به پیشــرفت
 63درصدی طرح میافزاید :تاکنون 122
کیلومتر از خط انتقال و تأسیسات مرتبط
بــا صرف نزدیک بــه  290میلیارد تومان
اعتبــار اجــرا شــده اســت .وی تصریــح
میکنــد :چنانچه اعتبــارالزم در همان 4
یا  5ســال نخســت اختصاص مییافت؛
تنهــا  500میلیــار د تومــان بــرای اجرای
کامــل آن نیــاز بــود ،اما اکنون دســتکم
 800میلیار د تومان نیاز است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای

همــدان اعــام میکنــد :در جلســه وزیر
نیرو با مسئوالن استان مقرر شد تا اعتبار
مــورد نیاز طرح تأمین شــود ،اما امســال
 30میلیار د تومان اختصاص داده شــده
است .ستوده خاطرنشــان میکند :برای
اجــرای طــرح در مــدت کوتاه دســتکم
بایــد ســالی  100تــا  150میلیــارد تومــان
اعتبــار اختصاص داده شــده یا از بخش
خصوصی کمک گرفته شود.
وی میگوید :با اســتفاده از ماده  56و
بهرهمندی از مشارکت بخش خصوصی
میتوان با امضای قراردادی مشــخص،
طــرح را اجــرا کــرده و پس از رســیدن به
مرحله بهرهبــرداری به بهرهبردار واگذار
شود.
ســتوده میافزاید :دولت نیز متعهد

با وجود مصوبه
هیأت دولت مبنی
بر ممنوعیت کشت
برنج ،به دلیل استفاده
کشاورزان از رودخانه
و محرومیت منطقه،
نه تنها کشت برنج
ممنوع نشده بلکه
سطح زیرکشت افزایش
یافته که این استثنا
بخاطر حمایت دولت
از مناطق کم برخوردار
کشور است

میشــود کــه در بــازه زمانــی مشــخص،
هزینــه اجــرای طــرح را با ســود معقول،
منطقــی و قانونــی بــه مجــری طــرح در
بخش خصوصی پرداخت کند که نمونه
این کار ،ساخت ســ د خرمرود تویسرکان
است.
به گزارش «ایران» ،هرچند مسئوالن
از پیشــرفت طــرح و پیگیــری کار خبــر
میدهنــد ،ارقــام اختصاصی بــه افتتاح
طــرح در آینــده نهچندان نزدیک اشــاره
دارد .بــه نظــر میرســد اگــر وضعیــت
تخصیــص اعتبار الزم برای آبرســانی به
چند شــهر و بیش از  50روســتای اســتان
همــدان همینقــدر باشــد؛ دســتکم 8
ســال طــول میکشــد تا طــرح بــه نتیجه
برسد.
هرچند در دو سال گذشته ،بارشهای
چشــمگیری در اســتان همدان رخ داد و
منابع آبــی همدان پر شــد ،اما فراموش
نباید کرد که در ســالهای نهچندان دور،
خشکســالی طوالنــی ،کام مــردم را تلخ
کرده و زندگی را مشقتبار کرد.
پــس بایــد بــدون درنظــر گرفتــن
وضعیــت امــروز منابــع آب ،هرچــه
ســریعتر بــرای پایــان دادن بــه طرحــی
 16ســاله اقــدام شــود چراکــه تأخیــر در
بهرهبــرداری از طــرح موجــب افزایــش
دائمــی اعتبار مورد نیاز بــرای اجرای آن
میشود.

شال؛ شهر خشت و آجر

بی شــک ،یکی از مرغوبترین آجرهای تولیدی
در کشور متعلق به شهر شال ،از توابع شهرستان
بوئین زهرا است .این شهر حدود  ۲۰۰واحد کوره
آجرپزی هوفمن و ســفال دارد که آن را به قطب
تولیــد آجــر اســتانهای قزوین ،زنجــان ،گیالن و
بخشهایــی از البرز ،تهــران و مازنــداران تبدیل
کرده اســت ۸۰ .درصد اقتصاد شهر به کورههای
آجرپزی گره خورده است.
به همین خاطر ،شــال را شــهر خشــت و آجر
میشناســند .شــهری بــا مردمانــی درآمیخته با
خــاک و گل و آتــش؛ کــه دســت بــه دســت هم،
چــرخ کارگاههای تولیــد ،پخش و عرضــه آجر را
می چرخاننــد .در میان آنها ،کــودکان و دختران
بیــش از ســایر کارگــران بــه چشــم میآینــد.
کودکانــی کــه رنــج کار طاقــت فرســای کــوره را
بــرای تحقــق رؤیاهایشــان بــه جــان خریدهانــد
و در چنیــن گرمــای طاقــت فرســا ،خشــت روی

عکس :ایلنا

اهــواز -مدیرکل هواشناســی خوزســتان از افزایش مجدد دما در اســتان
خبر داد.
بهگــزارش ایســنا ،محمــد ســبزهزاری گفــت :تــا اوایــل هفتــه آینــده
وزش بادهــا در برخــی ســاعات متوســط پیشبینــی میشــود و امــروز و
فــردا خلیج فارس مواج خواهــد بود .وی افزود :از امروز پنجشــنبه روند
افزایش دو تا ســه درجهای دما را در اســتان خوزســتان خواهیم داشت،
بهگونهای که در روز شــنبه هفته آینده احتمال وقوع دمای  ۴۹درجه در
مناطقی از خوزستان مورد انتظار است.
ســبزهزاری ادامــه داد :از امــروز تا اوایــل هفته آینده بهطــور متناوب
انتظار افزایش رطوبت در سواحل جنوب شرقی استان خوزستان وجود
دارد .مدیرکل هواشناســی خوزســتان گفت :درروز چهارشــنبه شوش با
 ۴۹و ایــذه بــا  ۲۲.۲درجه ســانتیگراد بــه ترتیب گرمتریــن و خنکترین
نقــاط خوزســتان بودنــد .تغییرات دمای اهــواز در این مــدت بین  ۲۸تا
 ۴۸.۲درجه سانتیگراد در نوسان بود.

افزایــش راندمــان تولیــد برنــج در
منطقه شده است.
وی اظهــار داشــت :بــه منظــور
کمک به کشــاورزان ،توزیــع نهادههای
کشاورزی ،بازدیدهای فنی کارشناسان
در مزارع در هنگام کاشــت و برداشت،
توصیههــای فنــی در خصــوص آفــات
و امــراض بیماریهــا و نحــوه تغذیــه
عواملــی بــوده کــه در میــزان افزایــش
برداشت تأثیر بسزایی دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیشبینــی
میشــود امســال بیش از  9هزار و 650
تــن شــلتوک در مــزارع ایــن منطقــه
برداشــت شــود ،تصریــح کــرد :طبــق
پیشبینی کارشناسان جهاد کشاورزی
امســال بیش از  6هزار تن برنج ســفید
عنبربــو در مزارع شهرســتان ســیروان
برداشت میشود.
وی ادامــه داد :میــزان اشــتغالزایی
در شــالیزارهای برنــج بهصــورت
مســتقیم  4هــزار نفــر و غیــر مســتقیم
 6هــزار نفر اســت کــه این موضــوع در
کاهش بیکاری تأثیر بسزایی دارد.

آبرسانی به همدان؛ قصه تلخی که  16سال به درازا کشید

سیمای سرزمین

بجنــورد -بــا وجود کاهــش اعتبارات حفاظــت و صیانــت از جنگلهای
هیرکانی ،از ســال گذشته با هدف غنیســازی این ذخایر ارزشمند۱۸۲ ،
هکتار از عرصههای جنگلی مزبور در خراســان شــمالی نهالکاری شــده
است.
به گزارش ایرنا ،رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری ادارهکل منابع
طبیعــی و آبخیزداری خراســان شــمالی ،گفت :جنگلهــای هیرکانی از
ردیف اعتبار ملی برخوردار است اما پارسال از سهم  ۹۴۰میلیون ریالی
اعتبارات احیا و حفاظت از جنگلهای مزبور ،هیچ رقمی به این استان
تخصیص نیافت.
مهــدی قدیمــی افــزود :اقداماتــی کــه تاکنــون بــرای حفاظــت از
جنگلهــای هیرکانی اســتان انجام شــده از محل اعتبــارات داخلی این
اداره کل بــوده اســت و امیدواریم امســال بودجه ایــن بخش تخصیص
یابد تا برنامههای حفاظتی آن بدرستی اجرا شود.
وی گفت ۲۵ :هزار هکتار جنگل هیرکانی در محدوده شهرستان مانه
و سملقان خراسان شمالی قرار دارد و حفاظت و احیای این عرصههای
جنگلی از اولویتهای نخست منابع طبیعی خراسان شمالی است.
قدیمی افزود :طرحهای مطالعاتی در گســتره  ۱۹هزار و  ۶۶۷هکتار
از جنگلهای هیرکانی خراســان شمالی انجام شده ،اما به علت کمبود
اعتبارات این مطالعات در سطح کمی به مرحله اجرا درآمده است.
وی افــزود :در صــورت تخصیــص اعتبــار هــر ســال ایــن طرحهــای
مطالعاتــی شــامل انجــام اقداماتــی همچــون بــذرکاری ،غنیســازی
جنــگل با نهال کاری ،جایگزینی ســوخت فســیلی و اقدامات حفاظتی،
بیولوژیکــی در گســترهای نزدیک بــه  ۵۰هکتار انجام میشــود .قدیمی،
گونــه درختی شــاخص در جنگلهای هیرکانی را بلوط دانســت و اظهار
داشــت :گونههــای افرا ،کرکــو ،بادامک ،داغداغان و زرشــک هم در این
محدودهها دیده میشــود و در قسمتهایی از این جنگلها نیز تلفیقی
از جنگلهای هیرکانی ،ایرانی و تورانی دیده میشود.

ایالم -محمدکریم ویسی :برنج عنبربو
بــرای اولیــن بــار در مناطــق مختلــف
شهرستان سیروان از توابع استان ایالم
کاشــت شــد ،هــر چنــد ایــن محصــول
از تولیــدات محلــی منطقــه اســت
ولــی بهدلیــل طعــم ،عطــر و مــزه آن
هماکنون شهرتی جهانی دارد.
در سال های نه چندان دور بهدلیل
عدم وجود کود شــیمیایی در منطقه و
اســتفاده کشــاورزان از کود دامی ،بوی
عطر این محصول حتی از فرســنگ ها
به مشام میرسید ولی امروزه همچون
گذشته نیست.
در حــال حاضــر عــاوه بــر منطقــه
یــاد شــده ،در شهرســتان چــرداول نیز
برنــج عنبربــو کاشــت میشــود و اکثــر
مردم اســتان به دالیــل مختلف از این
محصول استفاده میکنند.
در چند ســال اخیــر بیشــتر تاجران
عراقــی بهدلیل طعــم ،عطــر و بو این
محصول را حتی زودتر از مردم استان
از کشــاورزان پیــش خریــد کرده انــد و
باعث گرانی آن هم در ســطح اســتان
شده اند ولی تنها مشکلی که این برنج
دارد طــرز تهیــه و پخــت آن اســت که
فقــط زنــان ایالمی رمــز و راز پخت آن
را میدانند.
برنــج عنبربو امــروزه دیگــر محلی
نیســت و نــه تنهــا در کشــور بلکه حتی
آوازه جهانی هم دارد و سوغاتی است
کــه زبانــزد عــام و خاص شــده و مکان
های محل رویش آن همچون عطاری
خوش بویی اســت که دل هر رهگذری
را میرباید.
بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن همــه
تعریــف برنــج عنبربــو مدیــون آب
خــوش طعــم و گــوارای شــهر تاریخی
ســیروان یا همــان ســرآبکالن امروزی
و رودخانــه خروشــان ســیمره ،هــوای
خــوب و حاصلخیــزی دشــتهای

بــزرگ ســیروان باشــد کــه ایــن همــه
خصوصیــات را بهصورت یکجا در این
محصول جای داده است.
بــا وجــود مصوبــه هیــأت دولــت
مبنــی بــر ممنوعیــت کشــت برنــج،
بهدلیل اســتفاده کشاورزان از رودخانه
و محرومیــت منطقــه ،نــه تنها کشــت
برنــج ممنــوع نشــده بلکــه ســطح
زیرکشــت افزایش یافته که این اســتثنا
بهخاطر حمایت دولــت از مناطق کم
برخوردار کشور است.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
گردشگری و صنایع دستی استان ایالم
در گفتوگــو با خبرنگار «ایران» گفت:
جشن برداشــت برنج عنبربو بهعنوان
رویدادهــای گردشــگری هــر ســاله در
استان برگزار میشود.
«عبدالمالــک شــنبه زاده» افــزود:
معرفــی این محصول به گردشــگران،
اطالعرســانی و غیــره توســط ایــن
ســازمان انجام شــده اما شــاید امسال
بهدلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا ایــن
مراسم برگزار نشود.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان
ســیروان نیز با اشــاره به اینکه در ســال
زراعــی جــاری بیــش از یکهــزار و 710
هکتــار در ایــن منطقه زیرکشــت برنج
رفته اســت ،گفــت :از  64روســتای این
شهرســتان بیــش از  60روســتا برنــج
کاشــت میکننــد کــه  90درصــد آنهــا
عنبربو میباشد.
«نورالدیــن فتــاح زاده» بــا بیــان
اینکــه برنــج شمشــیری و هاشــمی،
ارقــام پرمحصــول اند و عنبربــو نیز در
 60روســتای منطقه کاشــت میشــود،
افــزود :توصیههــای فنــی ،بهداشــت
مــزارع ،تغذیــه ،کــود دهی مناســب و
مبــارزه بــا آفــت بیمــاری و اصــاح از
توصیههــای کارشناســان این ســازمان
به کشــاورزان بوده کــه این مهم باعث

خشــت میگذارنــد .دخترکانــی که بایــد به جای
آجر عروســک به دســت میگرفتند امــا به اجبار
سرنوشــت خود را آجر به آجر در میان کورههای
آجرپــزی میســازند .در مــورد فلســفه نام شــال
قزویــن ،عدهای آن را به درخت «شــال» که قبالً

در ایــن شــهر زیاد بــوده نســبت میدهنــد .عده
دیگــر بهدلیل اینکــه مردم قدیم بــه آن «چال»
میگفتنــد ،علت این نــام را قرارگرفتن شــال در
منطقــهای با ارتفــاع کم و پســت میدانند .زبان
شالیها ،تاتی است.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان
ســیروان به دالیــل افزایش ســطح زیر
کشت برنج عنبربو نسبت به سال های
گذشــته اشاره کرد و گفت :میزان تولید
و قیمت باالی محصول و دوره کاربری
کوتــاه مدت کشــاورزان و وجــود منابع
آبی بهصورت رودخانه و چشــمههای
فصلــی از دالیــل افزایــش ســطح زیــر
کشــت برنج عنبر بو در این شهرستان
است.
فتاحزاده افزود :تنها منبع درآمدی
بهــره بــرداران حــوزه زراعــی کــه در
منطقــه از لحــاظ اقتصادی بــه صرفه
میباشد ،کشت برنج عنبربو است.
وی اظهــار داشــت :توســعه
زیرســاختها و ارتقــای بهــرهوری
عوامــل و نهادهای تولیــد ،آب ،خاک،
ســم ،کــود و بخصــوص ماشــینآالت
کشــاورزی از جملــه عواملــی هســتند
کــه منجــر بــه اقتصــادی کــردن تولید
و کاهــش هزینههــا و در نتیجــه پاییــن
آمــدن قیمــت تمام شــده محصوالت
کشاورزی میشوند.

وی بــه عوامــل اقتصــادی کــردن
تولیــد برنــج عنبربــو اشــاره و تصریــح
کــرد :ایــن برنج یکــی از عوامل بســیار
مهم اســت که میتوانــد باعث جذب
ســرمایه و پایــداری تولیــد شــود کــه
در نتیجــه منجــر بــه افزایــش درآمــد
تولیدکنندگان خواهد شد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان
سیروان گفت :حمایت از تولید داخلی
بخصــوص برنــج عنبربــو بهعنــوان
محصول سالم ،برای تحقق نامگذاری
ســالجاری یکــی از برنامههــای ایــن
سازمان خواهد بود.
فتــاحزاده افــزود :با توجــه به وجود
پرآبی سد سیمره و سایر رودخانههای
حــوزه شهرســتان اگــر چنانچــه پمپــاژ
دشــتهای ســیروان عملیاتــی شــود،
بالغ بر  10هزار هکتار دیگر از زمینهای
منطقه به آبی تبدیل میشود.
همچنیــن مدیــر جهــاد کشــاورزی
شهرســتان چرداول نیز گفت :در سال
زراعی امســال بیش از  2هــزار هکتار از
زمینهای زراعی به کشــت برنج عنبر
بو و شمشیری اختصاص یافته است.
«اقبــال گراونــدی» افــزود :از ایــن
میــزان  90درصــد برنــج عنبربــو و
 10درصد شمشــیری در بخش شــباب،
زاگــرس و مرکــزی ایــن شهرســتان
کاشت شــده اســت .وی اظهار داشت:
پیشبینــی میشــود که امســال  4هزار
و  800تــن برنــج ســفید از مــزارع ایــن
منطقه برداشت شود.
وی اظهــار داشــت :امســال حــدود
 30هزار نفر در کاشــت برنج مشارکت
داشــتهاند و با توجه به ماسکگذاری و
رعایت فاصله اجتماعی هیچکدام در
زمینه کرونا مشکلی نداشته اند.
وی ادامــه داد :در شهرســتان
چــرداول بیــن یکهزار تا یکهــزار و 500
خانوار مشغول کاشت برنج هستند.

سمنان دومین مقصد اتباع خارجی
در ایران
گزارش

روســتاییان گوزلــدرهای با همت و پشتکارشــان به روســتای بــدون بیکار
شهره شده اند.
بــه گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما دهیار این روســتا گفــت:در این
روستا  ۱۱کارگاه رشته پزی فعال است که روزانه بهصورت میانگین ۳۰۰
تا  ۵۵۰کیلو رشته در این کارگاهها تولید و روانه بازار میشود.
بابایــی افزود :بواســطه این کارگاهها نزدیک به  ۱۰۰جوان این روســتا
مشغول به فعالیت اند.
وی گفــت :عــاوه بر رشــته پــزی ،جوانــان ایــن روســتا در کارگاههای
کوچــک روســتایی همچــون  ۱۵کارگاه خیاطــی ۲ ،کارگاه صنایع چوب و
 ۵کارگاه کفاشــی برای خود شــغل پایدار دســت و پا کردهاند .وی گفت:
ســوغات اصلی گوزلدره رشته است که در این کارگاهها انواع رشته آشی
و ســوپی ،رشــته پلویــی زرد ،رشــته پلویی طالیی ،رشــته پلویی برشــته،
رشــته پلویی قهوهای و رشته پلویی خرد شده تولید میشود که به علت
کیفیــت و طعم عالی ،زبانزد خاص و عام اســت .بابایــی افزود :از دیگر
تولیدات این روســتا محصوالت باغی همچون ســیب درختی با کیفیت
است که در  ۲۰۰هکتار باغهای این روستا تولید میشود.

راز پخت برنج عنبربو در دست زنان ایالمی

عکس :ایران

گوزلدره روستای بدون بیکار در زنجان
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تحفه خوش طعم و خوش رایحه ایالم چگونه جهانی شد؟

سرنوشت نامعلوم سنگمزارهای امامزاده
«یوسفرضا» پیشوا

دهها سنگمزار تاریخی آرامستان امامزاده «یوسفرضا» در شهرستان
پیشــوا کــه برخــی کارشناســان آن را بخشــی از هویــت تاریخــی منطقــه
میدانند ،سرنوشتی نامعلوم دارد.
بــه گزارش ایرنــا در جریان بازســازی ایــن بنای تاریخی ،ســنگهای
مزار قدیمی برای محافظت در دیوارههای محوطه جاســازی شــد اما با
اجرای طرح جدید توسعه این مکان در سال  ،۱۳۸۵سنگهای قدیمی
از دیوارهها جدا و در حیاط امامزاده رها شد.
«محمدرضــا تاجیــک» پژوهشــگر بومــی شهرســتان پیشــوا گفت :از
صدر اسالم تاکنون مردم دشت ورامین برای گذشتگان خود سنگمزار
درســت میکردند و این اقدام عالوهبر نشــان دادن هنر حجاری ،دلیلی
بر وجود مواد اولیه تولید سنگ مزار در منطقه بوده است.
وی تصریــح کرد :بارها اهمیت ســنگهای قبر تاریخی به مســئوالن
روســتا و بقعه «یوسف رضا» یادآوری شده ولی بیتوجه به آنها ،باعث
نابودی بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ این منطقه شده است.
رئیــس دفتــر میراث فرهنگی و صنایع دســتی پیشــوا نیــز در اینباره
اظهــار داشــت :با توجه بــه اینکه این بقعه در اختیــار اداره اوقاف و امور
خیریــه اســت ،هیــچ اطالعی از سرنوشــت این ســنگهای قبــر قدیمی
نداریم.
«مجیــد ژالهنیــا» اظهار کرد :ســنگ قبرهــای تاریخی بهدلیــل اینکه
ثبت میراثی نیســت ،نگهداری از آنها در حــوزه اختیارات این اداره قرار
نــدارد ولی واقعیت این اســت که ایــن آثار در حوزه هویــت اجتماعی و
تحقیــق و پژوهــش تاریخــی اثربخــش اســت و متولیــان باید نســبت به
نگهداری از آن اقدام میکردند.
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سمنان -اســتان سمنان با توجه به شاخص جمعیت ،پس از استان قم،
دومین استان پذیرای اتباع خارجی در کشور است.
براســاس اعالم نتایج آمار سرشــماری عمومی نفوس و مسکن سال
 ۱۳۹۵از ســوی مرکــز آمــار کشــور  ۲.۱درصــد جمعیــت را اتبــاع تشــکیل
میدهند که از این میزان ۹۷.۸ ،درصد اتباع افغانستانی هستند و استان
ســمنان به نســبت جمعیت بیشــترین تعداد اتباع خارجی را پذیرا شده
است.
 35هــزار نفر از جمعیت اســتان ســمنان را اتباع و مهاجران تشــکیل
میدهنــد و بیــش از  ۱۰هــزار دانشآمــوز اتبــاع خارجی در مدرســههای
استان از خدمات آموزشی بهرهمند هستند.
بــه گزارش ایرنــا ،مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتان
ســمنان گفت :این اســتان در شــاخص اتباع خارجی نسبت به جمعیت
در کشور ،پس از استان قم ،رتبه دوم را دارد.
علی ســماکوش اظهار داشــت :براساس سرشــماری ۳۵ ،هزار و ۵۴۴
تبعه خارجی در استان سمنان شناسایی شدند که این میزان ۵.۶ ،درصد
جمعیت استان را شامل میشود.
مدیــرکل دفتــر امور اتبــاع و مهاجرین خارجی اســتان ســمنان گفت:
 ۱۰هزار دانشآموز اتباع خارجی در مدارس اســتان مشــغول به تحصیل
هســتند و ســاالنه هزینههایی را بر دوش نظام آموزشی میگذارد که این
یک شاخص مطلوب برای ارائه خدمات به این قشر است.
معاون برنامهریزی دادگستری اســتان سمنان گفت :دریافت شناسه
قضایــی برای اتبــاع خارجی دارای پروانه در اســتان بهصورت آزمایشــی
برای اولین بار در کشور در استان سمنان انجام میشود.
محبوبــه صابــر ابــراز داشــت :ثبتنام بــرای دریافت شناســه قضایی
بــه منظور تســهیل در امور قضایــی اتباع خارجی بهصورت آزمایشــی در
استان سمنان آغاز شد.
همچنین مدیرکل بیمه ســامت استان ســمنان گفت :یکهزار و ۸۸۰
نفر از اتباع خارجی تحت پوشش بیمه سالمت در این استان هستند و از
خدمات درمانی استفاده میکنند.
رضا ممتحن اظهار داشــت :هشت میلیارد و  ۴۴۹میلیون ریال هزینه
درمانی اتباع خارجی تحت پوشــش بیمه ســامت در اســتان سمنان در
سال گذشته برآورد شده است.
وی ادامــه داد :از مجمــوع یکهــزار و  ۸۸۰نفــر از اتبــاع خارجی تحت
پوشش بیمه سالمت استان سمنان یکهزار و  ۸۲۰نفر در گروه آسیبپذیر
و بقیه غیرآسیبپذیر هستند.
مدیرکل بیمه ســامت استان سمنان خاطرنشــان کرد :اتباع خارجی
آســیبپذیر بهصورت رایگان بیمه میشــوند و فقــط  ۳۰هزار ریال بابت
چاپ دفترچــه پرداخت میکنند ،اما اتباع خارجی غیرآســیب پذیر باید
هزینهای را هر سال پرداخت کنند.

