
در آستانه سفر هیئت دولت مطرح شد

مطالبات صنعتگران استان مرکزی از رئیس جمهور چیست؟
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پروژه ای که پس از 12 سال به مقصد نرسید

تونل »کبیرکوه « ایالم 
در پیچ و خم 
تأمین اعتبار

 برگزاری همایش پیاده روی غدیر 
در قم

یزد یکی ازاستان های برتر در 
جذب درآمدهای مالیاتی است

گلستان رتبه دوم تولید گندم 
ایران را کسب کرد

اعزام رایگان زائران از اسالمشهر 
به مرز مهران
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پایگاه جامع امیرالمؤمنین)ع(
 در قم رونمایی شد

قم   مدیر پایگاه جامع امیرالمؤمنین)ع( با 
از این پایگاه به مناسبت  اشــاره به رونمایی 
عــیــد غــدیــر گــفــت: در ایـــن پــایــگــاه بــیــش از 
اختیار  در  کتاب  و  مقاله  حدیث،  هــزار   ۷۰
عموم  و  دانشجویان  حوزویان،  پژوهشگران، 

مردم قرار گرفته است.
والمسلمین مسیح توحیدی؛  حجت االسالم 
مدیر پایگاه جامع امیرالمؤمنین)ع( بیان کرد: 
پایگاه جامع امیرالمؤمنین)ع( یک محصول 
از یک  سال  برخط  و ثمره تالش های بیش 
هــمــکــاران مــاســت کــه در ایــن پــایــگــاه تالش 
از ظرفیت هایی  استفاده  با  بتوانیم  می کنیم 
که در اختیار داریم، ویژگی های امام علی)ع( را 

به شیعیان معرفی کنیم.
نور  ادامــه داد: مرکز تحقیقات کامپیوتر  وی 
در 1۰ سال اخیر توانسته آثار خوبی را تولید 
کند. برای مثال نسخه اول دانشنامه علوی 
سال 1۳۹1 و نسخه دوم این اثر سال 1۳۹۸ 
در اختیار عموم قرار گرفت و سال 1۳۹۹ نیز 

نرم افزار موبایلی نهج البالغه طراحی شد.
ــرد: پـــایـــگـــاه جــامــع  ــ ــ  تـــوحـــیـــدی تــصــریــح ک
مختلف  بــخــش هــای  در  امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( 
امکاناتی را برای عالقه مندان آماده کرده است. 
دسته اول؛ بارگذاری نهج البالغه در این پایگاه 
است. دسته دوم؛ ترجمه و شرح نص مرتبط 
با امام علی)ع( است که حدود ۴۰ هزار اثر به 

چند زبان در این پایگاه بارگذاری شده است.
کرد:  عنوان  امیرالمؤمنین  پایگاه جامع  مدیر 
در این پایگاه بیش از ۷۰ هزار حدیث، مقاله 
حــوزویــان،  پــژوهــشــگــران،  اختیار  در  کتاب  و 
دانشجویان و عموم مردم قرار گرفته و حدود 
۸۰۰ عنوان کتاب مرتبط با حضرت علی)ع( در 
پایگاه جامع امیرالمؤمنین)ع( ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: شرح رویداد های تاریخی 
حول محور امام علی)ع( بخشی از خدمات 
اختیار  در  پایگاه  ایــن  در  کــه  اســت  دیــگــری 
کنندگان گذاشته شده است. همه  مراجعه 
محتوایی که در سایت بارگذاری شده نتیجه 
۳۰ سال پژوهش محققان ماست که در این 

مدت جمع آوری کرده ایم.
کرد: سرویس هایی همچون  اظهار  توحیدی 
با  مــرتــبــط  ــث  احــادی و  کتابخانه  تــاریــخــی، 
امام علی)ع( که طی این مدت توسط مرکز 
از  شــده،  طراحی  نور  کامپیوتری  تحقیقات 
پشتیبانی  امیرالمؤمنین)ع(  جامع  پایگاه 

می کند.
وی در پایان گفت: بیش از هزار مرکز آموزشی 
از جمله دانشگاه ها و مراکز حوزوی از پایگاه 
خواهند  استفاده  امیرالمؤمنین)ع(  جامع 
کرد. این پایگاه به سه زبان فارسی، انگلیسی 
در    imamali.inoor.ir نشانی  به  عربی  و 

دسترس پژوهشگران است.

راه اندازی نمایشگاه عرضه مستقیم
 صنایع دستی در همدان 

همدان   فرماندار همدان خواستار راه اندازی نمایشگاه عرضه 
مستقیم محصوالت تولیدی مشاغل خانگی و صنایع دستی 
افــزود: میراث فرهنگی با همکاری انجمن  در همدان شد و 

صنایع دستی در این زمینه اقدام کند.
محمدعلی محمدی گفت: نمایشگاه مشاغل خانگی و صنایع 
دستی، عرصه خوبی برای رصد توانمندی ها،  ایجاد انگیزه برای 
فعاالن، تسهیل در ارتباط با بازارهای هدف و در نهایت کمک  
به افزایش اشتغال زایی در این بخش است. وی افزود: میراث 
فرهنگی با همکاری انجمن صنایع دستی و با استفاده از همه 

ظرفیت ها باید برای برگزاری این نمایشگاه اقدام کند.
فرماندار همدان با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی 
در میزان اجرای تعهد اشتغال سال جاری بر اساس گزارش 
به دنبال آمارسازی  تأکید کرد:  سامانه رصد اشتغال کشور 
خیلی  همدان  شهرستان  در  بیکاری  میزان  چــون  نیستیم؛ 
بیشتر از تعهدی است که پیش بینی شده اســت. بنابراین 

تحقق 1۰۰ درصدی آمار اشتغال برای ما هیچ افتخاری ندارد.

صنایع چهارمحال و بختیاری 
از پساب استفاده می کنند

چهارمحال و بختیاری   مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
چهارمحال و بختیاری از تولید ساالنه ۳۰ میلیون مترمکعب 
پساب در این استان خبر داد و گفت: از این میزان ۷ میلیون 

مترمکعب پساب در اختیار صنایع استان قرار گرفته است.
احمدرضا محمدی افــزود: با توجه به کاهش منابع آبی در 
استان می توان از پساب در بخش صنعت و آبیاری فضای سبز 

بهره گرفت.
وی ادامــه داد: در حال حاضر با بستن قـــراردادی با شرکت 
شهرک های صنعتی بخشی از پساب در اختیار صنایع استان 
قرار می گیرد و این آمادگی وجود دارد تا بخش دیگری از پساب 
تولیدی استان را در اختیار شهرداری ها برای آبیاری فضای سبز 

و درختان غیرمثمر قرار دهیم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه ۶۵ درصد شهرهای استان دارای شبکه فاضالب 
اســت، تصریح کــرد: تاکنون 1۵ شهر از ۴۳ شهر استان به 
شبکه فاضالب متصل شده است و برای هفت شهر دیگر نیز 

ماده۲۳ گرفته شده تا شبکه فاضالب اجرا شود.

سودجویان از اختالط برنج ها سود می برند 

برچسب بی اعتمادی روی برنج ایرانی 
فصل رنج برنج و شالیکاری که به 
پایان می رسد، قصه ای نو که غصه 
دیرینه برنج کاران شمال است آغاز 
می شود. جنایتی که آشکارا علیه 
ایرانی رقم می خورد.  برنج مرغوب 
برنج هایی که اینجا نقاب  بر صورت 

می زنند تا ایرانی به  نظر برسند.
و  واردات  از  تنش هایی  بــا  هــر ســال  بــرنــج،  ــازار  بـ
تخصیص ارز دولتی گرفته تا افزایش قیمت کود 
و  بــرای کشاورز  تولید  هزینه های جانبی  و  و سم 
سودجویی  تا  گرفته  شالیکوبی ها  نرخ  افزایش  از 
و تخلیط برنج، دچار آسیب های جدی و کهنه ای 
و دستگاه های  دولــت  نشینی  با عقب  که  اســت 
ــبــرده اســـت و دود ایــن  ن ــه جــایــی   نــظــارتــی، راه ب
پا پس کشیدن ها و پا پیش گذاشتن سودجویان، 
تنها به چشم کشاورزانی می رود که هر سال، رنج 

در زمین، نشا می کنند!
 اخــتــالط بــرنــج هــای مــرغــوب شــمــال بــا برنج های 
خارجی و داخلی برای سود بیشتر، نوعی دستبرد 
به دسترنج کشاورزان است و این افراد برای خود 
از جیب مردم و اعتبار کشاورزان، کیسه می دوزند. 

این ولع ناتمام، رنجی است که گویا پایانی ندارد.
در این راستا محمد قربانی؛ معاون برنامه ریزی و 
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در هفته های اخیر 
از ورود برنج خارجی شبیه به طارم و با قیمت هر 
کیلوگرم ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان برای تنظیم بازار برنج 
ایرانی به کشور خبر داده است. گفتنی است این 
از کشورهای هند و تایلند، مسافر  برنج ها عمدتاً 

ایران شده اند.
استان  به  محدود  برنج  تخلیط  موضوع  هر چند 
به  تنها محدود  مــازنــدران  استان  در  و  مــازنــدران 
شهرستان بابل نمی شود؛ اما به دلیل آمار رسمی 
بیشترین  تشکیل  بر  مبنی  نظارتی  دستگاه های 
پرونده تخلف تخلیط برنج استان در این شهرستان 
مقدمات  ــازی  ــاده سـ آمـ بــر  مبنی  شنیده هایی  و 
سوی  از  برداشت  فصل  آستانه  در  برنج  تخلیط 
سودجویان در این شهرستان، محور این گزارش را 

به شهرستان بابل اختصاص داده ایم.
در حالی شهرستان بابل حائز رتبه نخست میزان 
تولید برنج و از لحاظ سطح کشت بعد از رشت 
اخیر   که طی سالیان  است  استان کشور  دومین 
به  نیز  مازندران  در  برنج  تخلیط  مرکز  بزرگ ترین 

شمار می رود.
طــی روزهـــای اخیر زمــزمــه هــای فــراوانــی در فضای 
حامل  متعدد  تریلی های  ورود  بــر  مبنی  مــجــازی 
برنج های وارداتی به بابل وجود دارد که عمدتاً توسط 

سودجویان برای تخلیط برنج صورت می گیرد.
در ادامه توجه شما را به بخشی از اظهارات مدیران 
در  بابل  شهرستان  در  برنج  متولی  دستگاه های 
جلسه مبارزه با تخلیط برنج در بابل جلب می کنم 

که خالی از لطف نیست.

بخشزیادیازبرنجوارداتیکشوربهبابلمیرسد ◾
در  بابل  صمت  اداره  رئیس  فیروزجایی؛  تشکا 
این باره می گوید: حجم وحشتناکی از برنج وارداتی 
کشور وارد بابل می شود و تعداد تقاضا برای گرفتن 

کد انبار برنج خیلی زیاد شده  است.
امسال  نخست  مــاه  ســه  در  اینکه  بــیــان  بــا  وی 
١٧پرونده داشتیم، افزود: برنجی که از گمرک وارد 

برنج  باید  چــرا  بابل.  نوشته  بارنامه  در  می شود، 
وارداتی به مبدأ شهرهای برنج خیز بارنامه شود و از 

همان مبدأ جلوگیری نمی شود؟
بیش  اینکه  بر  تأکید  با  بابل  اداره صمت  رئیس 
که  هستند  بابل  در  برنج  کننده  وارد  نفر   ۵۰ از 
همه پروانه برنج فروشی دارند، گفت: االن برخی 
بــرای رد گم کــردن، برنج خارجی را در کیسه های 
۸۰کیلویی در انبارها به نام برنج داخلی نگهداری 
را  استان  و خروجی  ورودی  مبادی  باید  می کنند. 

برای واردکنندگان برنج ناامن کرد.

ضرورتکنترلورودبرنجخارجی ◾
محسن علی گل زاده؛ رئیس اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان بابل نیز گفت: برنج ۵ میلیون نفر در 
تخلفات  مبدأ  سورتینگ،  مــی شــود.  تأمین  بابل 
است. حتی نام بابل در وزارتخانه جهاد کشاورزی 
بــازرســی از  بـــرای  بـــوده و  بــه عــنــوان محل تخلیط 

نیازمند کمک  و  داریــم  نیرو  برنج، کمبود  تخلیط 
دیگر دستگاه ها هستیم.

برنج فروشان  اتحادیه  رئیس  طاهری؛  سیدعلی 
انتشار خبر  در خصوص صحت وسقم  نیز  بابل 
مرکز  عــنــوان  بــه  بابل  در  برنج  گسترده  تخلیط 
خبرنگار  به  مــازنــدران،  استان  در  تخلیط  اصلی 
بالغ گفت: طی هفته های اخیر با تشدید نظارت 
تا  بر مراکز عرضه و شالیکوبی ها، جلوی تخلیط 

حد زیادی گرفته شده است.
وی افزود: جرایم سنگین ریالی چند مرکز تخلیط 
برنج،  ســودجــویــان  تــا  شــد  موجب  بابل  در  برنج 

عقب نشینی کنند.
خاطرنشان  بابل،  برنج فروشان  اتحادیه  رئیس 
تا ۳   ۲ از متخلفان، مشمول جرایم  برخی  کــرد: 
موجب  واحدها  این  نقره داغ  و  شدند  میلیاردی 
شد فکر تخلیط برنج خارجی با ارقام پرمحصول 

به ذهن کسی نرسد.
مراکز  در  تخلف  این  عمده  شد:  متذکر  طاهری 
سورتینگ صورت می گیرد که با پلمب نزدیک به 
۸ واحد سورتینگ و مشارکت و همراهی اتحادیه 
دستگاه های  و  کشاورزی  جهاد  تعزیرات،  برنج، 
بابل  در  برنج  تخلیط  با  سختی  مقابله  نظارتی، 

صورت گرفته است.
دارای مجوز عرضه  واحد  هزار  وی یک  گفته  به 

و  نیسانی  بــرنــج فــروش  هـــزار   ۲ از  بیش  و  بــرنــج 
دوره گرد در بابل مشغول فعالیت هستند.

خطقرمزتعزیرات ◾
نیز  مــازنــدران  تعزیرات  کــل  مدیر  ملکی؛  یــدهللا 
ــدامــات دســتــگــاه متبوع خــود در  درخــصــوص اق
بالغ  خبرنگار  به  برنج  ــازار  ب متخلفان  با  مقابله 
می گوید: طی سال  جاری چندین پرونده به ویژه 
بــرخــورد  کــه  شــده  تشکیل  بــابــل  شهرستان  در 

سختی هم با متخلفان صورت گرفته است.
از چند  گرفته  افــزود: مجموع جرائم صورت  وی 
از  برخی  جرائم  میزان  و  گذشت  تومان  میلیارد 

متخلفان از یک میلیارد هم عبور کرد.
کــرد:  ــدران خاطرنشان  ــازن م تــعــزیــرات  مــدیــر کــل 
و  رصــد  در  مــا  قرمزهای  خــط  جــزو  برنج  تخلیط 
در صــورت مشاهده،  و  اســت  برنج  ــازار  ب نظارت 
کوچک ترین  ــدون  ب قاطعانه  و  مــجــازات  اشــد  بــا 

اغماضی برخورد خواهیم کرد.
ملکی ادامه داد: سال گذشته نیز شهرستان بابل 
بیشترین تعداد پرونده تخلف در موضوع تخلیط 

برنج استان را به خود اختصاص داده بود.
تخلیط  اســـت  مسلم  آنــچــه  کـــرد:  تــصــریــح  وی 
به  مکتوب  نامه  در  که  اســت  تخلفاتی  از  برنج 
در  اهمالی  هیچ گونه  استان،  در  تعزیرات  شعب 
گرفته  نظر  در  مــجــازات  حداکثر  و  نمی شود  آن 

می شود.
مجازات  کرد:  اعالم  مازندران  تعزیرات  کل  مدیر 
ریالی متخلفان بازار برنج طی سال جاری چندین 

برابر گذشته شده است.
ملکی تأکید کرد: شاید بتوان از عدم درج قیمت 
عبور کرد؛ اما اینکه فردی بیاید برنج ایرانی را با 
یک برنج ناشناس خارجی مخلوط کند و آن را به 
عنوان برنج اصیل و برند مازندرانی بفروشد، اصالً 
بخشودنی نیست؛ چرا که جدا از جفا به خریدار، 
ظلم فاحشی به کــشــاورزان، به برند مــازنــدران و 

تاجران منصف صورت می گیرد.
و  نام  کردن  مخدوش  متأسفانه  متذکر شد:  وی 
و  ــازار  ب رکــود  مــازنــدران موجب  برنج محلی  برند 
کشاورزی خواهد شد و با این اقدام برخی افراد 
بی خرد و متقلب، حتی از مشتریان برنج مازندران 

کاسته می شود.

ریزگردهاریزگردها  ساکنان جنوب کرمان راساکنان جنوب کرمان را  کوچکوچ  می دهدمی دهد
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خدمات برای 
قشر ضعیف 
ضرورت دارد
وزیر کشور بر اجرای 
برنامه های شاد 
ساحلی در چارچوب 
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احمد وحیدی افزود: 
با آزادسازی سواحل 
فرصت خوبی برای 
بهره مندی از این 
مواهب طبیعی فراهم 
شده است.

خبر

مرکزی   اســـتـــان مــرکــزی 
بــه واســطــه استقرار صنایع 
مــادر و بیش از 3 هــزار واحد 
صنعتی کــوچــک، متوسط 
ــــزرگ، یــکــی از ســه قطب  و ب
ــه شــمــار  صــنــعــتــی کـــشـــور بـ
ــا وجــــود مــزایــای  ــی رود؛ ولـــی ایـــن صــنــایــع ب ــ مـ
بــی شــمــار بـــرای اســتــان، درگــیــر چالش هایی 
ــه دســت  ــا تــنــهــا ب ــه بــرخــی از آن هــ هستند ک

مدیریت ارشد اجرایی کشور رفع می شود. 
بــه گـــزارش ایسنا در ســال هــای اخــیــر، استان 
مـــرکـــزی بـــه واســـطـــه مــشــکــات صــنــایــعــش، 
اعتراضات کارگری و تجمعات در صدر اخبار 
اقتصادی و صنعتی کشور بــوده و همین امر 
سبب شد تکاپو بــرای رفــع مشکات صنایع 

بزرگ، بیشتر شود.
به واسطه تاش های ملی و استانی بخشی از 
چالش های صنایع بزرگ رفع شد؛ اما وضعیت 
ــه یافتن  ــ اقــتــصــادی کــشــور نــیــز مسبب ادام
چالش های دیگر شــده اســت. همان طور که 
ــرای رفــع برخی مشکات،  گفته شــد، قطعاً ب
نیازمند تصمیم در رده های باالی کشور است.

این روزها که در آستانه سفر ریاست جمهوری 
و هیئت دولــت به استان قــرار داریــم، صنعت 
استان به ثمرات این سفر چشم دوخته تا شاید 
بــا چاره اندیشی هایی در سطح ملی، برخی 

گره های زنجیره تولید صنعتی باز شود.
یکی از صنایع مهم استان مرکزی که این روزها 
با بیشترین چالش دســت به گریبان است، 

آذراب است.

بازدید از آذراب، مطالبه اصلی کارگران ◾
رئیس شـــورای اســامــی کــار شرکت آذراب با 
اشاره به اینکه شرکت در حال حاضر با کمتر 
از ۱۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار است، 
اظهار کرد: فقط اسماً مدیرعامل داریم و تمامی 
اعضای هیئت مدیره و حتی مدیران میانی نیز 

از کارخانه رفته اند.
داوود عسگری با تأکید بر اینکه کارگران شرکت 
آذراب تــاکــنــون ۲۰ مــدیــرعــامــل دیــده انــد و با 
انتصاب هر مدیر جدید، به راحتی تشخیص 
مــی دهــنــد کــه شــرکــت وارد مـــدار کــار و تولید 
می شود یا خیر، بیان کــرد: یکی از مطالبات 
جـــدی شــرکــت آذراب و کـــارگـــران آن، حضور 
رئیس جمهور در شرکت و بازدید از وضعیت 

کنونی این کارخانه بزرگ است.

سهام آذراب از بانک کشاورزی گرفته شود ◾
وی بــا تأکید بــر اینکه در حــال حــاضــر کــدام 
کارخانه در استان مرکزی وضعیتی به مانند 
آذراب دارد و آیا مهم تر از این کارخانه با چنین 
چالش هایی، جایی برای بازدید از سوی هیئت 
دولت و رئیس جمهوری وجود دارد، گفت: تمام 
مشکات و گرفتاری های شرکت آذراب از جایی 
شروع شد که سهام به بانک کشاورزی واگذار 
شد و درخواست شرکت آذراب از دولــت این 
است که تمهیدی داشته باشد تا سهام توسط 

بانک کشاورزی واگذار شود.
عسگری تصریح کرد: سهام آذراب باید به یک 
هلدینگ معتبر و با اهلیت سپرده شود و اگر 
در حال حاضر چنین شرایطی میسر نیست، 
کاری که برای هپکو صورت گرفت برای آذراب 
تکرار شود. به طوری که سهام از بانک کشاورزی 
به دولت واگــذار شود و سپس با انتخاب یک 
هلدینگ مناسب، واگــذاری از سوی دولت به 

این هلدینگ انجام گیرد.

سنگ بزرگ بانک ها جلوی پای صنایع کوچک ◾
مدیر عامل یکی از صنایع کوچک مستقر در 
شهرک صنعتی ایبک آباد اراک به عنوان یکی 
از این صنایع کوچک در خصوص مشکات 
صنایع گفت: یکی از چالش های شرکت های 
صنعتی و تــولــیــدی کــوچــک، مسئله تأمین 
نقدینگی اســت. مسلماً تولیدکننده در کنار 
آورده خود نیازمند تسهیات بانکی است؛ ولی 
متأسفانه بانک ها زیر بار پرداخت تسهیات 
ــد و در صـــورت  ــمــی رون بـــه صــنــایــع کــوچــک ن
موافقت باید هفت خان طی شود که یکی از 

آن ها دریافت تضامین است.
محمد حسین عرب بیان کرد: بانک ها تضامین 
بسیار سنگین می خواهند و تــازه اگــر پروسه 

طوالنی دریافت تسهیات به نتیجه برسد، 
بخشی از پول توسط بانک مسدود می شود.

وی با تأکید بر اینکه روال امــور بانکی بسیار 
سخت و دشوار است و حتی برخی از بانک ها با 
این بهانه که »شما مشتری ما نیستید«، روند 

کار را به تعویق می اندازند.

اخذ ارقام عجیب توسط شرکت شهرک ها ◾
این تولیدکننده اظهار کرد: متأسفانه شرایط در 
شهرک های صنعتی نیز قدری عجیب است. به 
عنوان مثال شهرک صنعتی برای افزایش میزان 
بــرق مــورد نیاز و دریافت یک نامه معرفی به 
شرکت برق، از تولیدکنندگان رقم های سنگینی 
دریافت می کند. حتی برای گرفتن خط تلفن 
و معرفی به مخابرات و گرفتن انشعاب گاز و 
معرفی بــه شرکت گــاز نیز ایــن ارقـــام سنگین 

دریافت می شود.
وی اشاره می کند که شخصاً برای دریافت یک 
ــرق، مخابرات و گاز  نامه معرفی بــه شرکت ب
به ترتیب ارقامی افــزون بر ۱۲ میلیون تومان، 
۵۴۰ هزار تومان و ۷۰ میلیون تومان به شرکت 

شهرک های صنعتی استان پرداخت کردم.
وی گفت: مسلماً اگر این مبالغ صرف توسعه 
زیــرســاخــت هــای شــهــرک هــای صنعتی شــود، 
قطعاً مشکلی وجود ندارد؛ اما چنین نیست. 
متأسفانه زیــرگــذر ایــن شــهــرک سال هاست 
نیمه تمام باقی مانده است و هفته ای نیست 
که یک تصادف در این منطقه اتفاق نیفتد. 
در حالی که انتظار مــی رود ارقــام دریافتی از 
تولیدکنندگان صرف توسعه زیرساخت ها و 

دسترسی های منتهی به شهرک شود.
وی اضــافــه کــرد: شــهــرک هــای صنعتی مانند 
شهرک صنعتی ایبک آباد، در حوزه آب مشکل 
دارنـــد. تقریباً تمامی صنایع بــا کمبود برق 
روبه رو هستند که البته مسئله کشوری است و 
زیرگذر هم هر هفته تلفات می گیرد و باید این 

زیرساخت ها توسعه یابند.

پروسه بورس، سخت و طوالنی است ◾
مدیر عامل شرکت پاس پاست شادی، یکی 
دیگر از مشکات تولیدکنندگان کوچک را در 
ــورس دانست و گفت: خرید مواد  موضوع ب
اولیه از طریق بورس، پروسه ای بسیار سخت و 
طوالنی دارد. به عنوان مثال دریافت کد بورسی 
حدود ۱.۵ سال زمان برد در حالی که باید این 
روندها تسهیل شود؛ چرا که اگر این روال اداری 
تسهیل نــشــود، عماً سرمایه اولــیــه کــه وارد 

تولید می شود، از بین می رود.
وی با اشــاره به واردات ماشین آالت مورد نیاز 
صنایع بیان کرد: تا سال گذشته برای واردات، 
ــداشــت؛ امــا امسال  ــود ن تعرفه وارداتــــی وجـ
ــد مــالــیــات اخــذ مــی شــود. بــه عنوان  ۱۵ درصـ
مثال زمــانــی کــه هزینه واردات یــک دستگاه 
۵۰۰ میلیون تومانی، ۸۰۰ میلیون تومان تمام 
می شود، مابه التفاوت این هزینه اضافی را به 
ناچار باید از مشتری تأمین کنیم و این امر، 

تورم را به دنبال دارد.
عرب با تأکید بر اینکه هزینه های جاری تولید 

نــیــز یــکــی از مــشــکــات صــنــایــع شـــده اســت، 
افزود: سال گذشته به صورت میانگین ماهانه 
ــرای مــصــرف گـــاز پــرداخــت  ــزار تــومــان بـ ــ ۱۵۰هـ
کردیم. امسال بهای مصرف گاز در یک ماه، ۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است و 
بهای گاز صنایع پتروشیمی و فوالدی از ۲ تا ۲۰ 
درصد گران شده است. مسلماً مابه التفاوت 
این رقم را از مشتری دریافت می کنیم که امری 
تورم زاست. در حالی که برای تولیدکننده نباید 
چنین افزایش هایی صورت گیرد تا هزینه تولید 
و هزینه های جــاری کمتر باشد و در نتیجه 

محصوالت با قیمت کمتر عرضه شوند.
این تولیدکننده با بیان اینکه رفع بخش عمده ای 
از این مشکات بر عهده دولــت اســت، گفت: 
متأسفانه بــرای انجام اقدامات برطرف کننده 
مشکات، کــار کارشناسی صــورت نمی گیرد. 
در حالی که قبل از گرفتن هر تصمیمی در این 
خــصــوص، باید از تولیدکننده ســؤال شــود تا 

طراحی و تصمیم گیری به درستی انجام شود.

نبود ثبات اقتصادی؛ عامل مشکالت صنایع ◾
ــتـــان مـــرکـــزی نیز  رئــیــس خــانــه صــنــعــت اسـ
درخــصــوص مشکات صنایع گــفــت: آنچه 
که باید به عنوان مشکل واحدهای صنعتی 
ــود، نــبــود ثــبــات اقــتــصــادی و ثبات  عــنــوان شـ

قیمت هاست.
منوچهر توسطی با اشــاره به بی ثباتی در نرخ 
ارز بیان کرد: این بی ثباتی ها سبب شده نرخ 
ــرای قیمت تمام شــده کــاالهــا در  مشخصی ب
اختیار نباشد و این امر ورود به حوزه توافق و 
عقد قرارداد و برنامه ریزی برای 6 ماه و حتی سه 

ماه بعد را بسیار دشوار کرده است.
توسطی با بیان اینکه واحــدهــای صنعتی به 
درستی نمی دانند چه باید بکنند، افــزود: اگر 
دســت بــاال بگیرند نمی توانند در مناقصات 
برنده و در توافقات موفق باشند و اگر سنجیده 
و کــارشــنــاســی شــده پیش رونـــد نیز افــزایــش 
قیمت ها واحدها را دچــار ضرر و زیــان و حتی 

ورشکستگی می کند.
وی تصریح کرد: نمی توان انکار کرد که نداشتن 
ثبات نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی وابستگی 
بسیار مستقیم و شدیدی به مقوله تحریم ها 
ــیـــری بـــا شــرایــط  دارد. پـــس از ۴۰ ســـال درگـ
ــت انتظار مـــی رود کــه مقوله  تحریمی، از دول
تحریم ها را به شکلی سرو سامان دهد. قطعاً 
ــن مسئله غیرقابل حــل نیست و مسلماً  ای
یک روز انجام می گیرد و چه بهتر که دولت 
سیزدهم این مسئله را به سرانجام برساند؛ چرا 
که تحریم ها منشأ اصلی بی ثباتی اقتصادی 
هستند و با حل این مسئله ثبات اقتصادی را 

می توان رقم زد.

تکلیف نرخ ارز را روشن کنید ◾
رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی 
بــا بیان اینکه نــرخ ارز منشأ همه گرانی ها و 
بی ثباتی های اقتصادی اســت، گفت: ارز هم 
مثل یک کاال قیمت خود را دارد و قطعاً دولت 

می تواند نرخ ارز را تثبیت کند.

وی تأکید کرد: به عنوان یک صنعتگر و فعال 
اقتصادی نمی گوییم قیمت ارز را کاهش دهند، 
دولــت حتی می تواند یک نــرخ باالتر را اعام 
کند؛ امــا ثبات داشــتــه بــاشــد. در ایــن صــورت 
است که تولیدکننده می داند که نرخ ارز حداقل 
ــرای یــک ســال چقدر اســت و می تواند بــرای  ب
خرید مــواد اولیه و خط تولید و ماشین آالت 
برنامه ریزی کرده و با اطمینان وارد بــازار شود 
و قطعاً با ایــن رونــد مــی تــوان از تولیدکننده و 

صنعتگر حمایت کرد.

بی ثباتی در قوانین، صنعتگران را آزار می دهد ◾
توسطی با اشاره به بی ثباتی در قوانین و مقررات 
که صنعتگران را آزار می دهد، گفت: متأسفانه 
بــدون توجه به تبعات تغییرات قانون، شاهد 
ایــن تغییرات هستیم. به عنوان مثال حذف 
معافیت بند »غ« مــاده ۱۱۹ قانون گمرکی در 
ارتــبــاط با ماشین آالت ورودی مــورد نیاز خط 
تولید، طبق بند »ص« تبصره 6 قانون بودجه در 
ابتدای سال انجام شد و این اتفاق، بار سنگینی 
را به تولید تحمیل کرد و متأسفانه این قانون 

عطف به ماسبق هم شد.
به گزارش ایسنا، متولی صنعت استان مرکزی 
نیز می گوید که برای سفر ریاست جمهوری، 
وضعیت صنایع را بررسی کرده و پیشنهادات 

مختلفی را مدنظر قرار داده  است.

مشکالت صنایع بزرگ جمع بندی شده است ◾
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مرکزی در گفت وگو با ایسنا با تأکید بر اینکه سفر 
ریاست جمهوری به استان یک فرصت است و 
اگر بتوانیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم، 
قطعاً منتفع می شویم، افــزود: استان مرکزی، 
صنعتی است و شرایط و مسائل خاص خود را 
یدک می کشد. بر این اساس در سفر ریاست 
جمهوری به استان نیز مباحث در چند حوزه 

مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
علی جودکی تصریح کرد: استان مرکزی صنایع 
بزرگی مانند آذراب، هپکو، ماشین سازی، واگن 
پارس و... را در خود جای داده است که هر کدام 
مسائل و مشکات خاصی دارند. در واقع برای 
این سفر، مسائل صنایع بزرگ در قالب یک 
مجموعه بررسی می شود و بــرای هر کــدام نیز 
پیشنهاداتی مدنظر است که امیدواریم با ارائه 

آن ها تصمیمات اثربخشی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم که این تصمیمات 
به حل مشکات، عقد قــرارداد و بهبود روند 
تولید در این صنایع بزرگ منتج شود، گفت: 
در کنار کارخانجات بــزرگ، مشکات صنایع 
کوچک و متوسط نیز مــورد بررسی و تصمیم 

گیری قرار می گیرد.
جــودکــی اظــهــار کــرد: اســتــان مــرکــزی، استانی 
ــن اســـاس تقاضا بــرای  صنعتی اســت و بــر ای
سرمایه گذاری در استان نیز بسیار زیاد است. 
از طرفی با کمبود زمین بــرای سرمایه گذاری 
روبه رو هستیم که بدین منظور مجموعه ای از 
پیشنهادات جمع بندی شده است که قطعاً 

در سفر هیئت دولت به استان ارائه می شود.

در آستانه سفر هیئت دولت مطرح شد 

مطالبات صنعتگران استان مرکزی از رئیس جمهور چیست؟

خبرخبر
روزروز

یزد یکی ازاستان های برتر در جذب درآمدهای مالیاتی است
یزد   مدیر کل امور مالیاتی استان یزد گفت: یک میلیون 
و ۴۰۰هزار پرونده جدید مالیاتی در استان تشکیل شده 
و در حال حاضر 3۰ درصد مالیات های ابراز کرده توسط 
مؤدیان مالیاتی مربوط به پرونده های جدید مالیاتی است.
علی خورشیدی اظهار کرد: یزد یکی از استان های برتر در 
جذب درآمدهای مالیاتی در کشور است. سال گذشته 

درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی استان  به طور کامل 
محقق شد و اعتبارات خوبی نیز برای تقویت دهیاری ها، 
شهرداری ها و مناطق فاقد دهیاری و مناطق حاشیه ای 

جذب شد.
وی تصریح کــرد: ۵۰ میلیارد تومان نیز درآمــد حاصل 
ــوارض کــاال و خــدمــات در ســال گذشته در استان  ازعــ

جذب شده که این میزان در سه ماهه اول سال جاری 
۵۷۵میلیارد تومان بود که با رشد ۷درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
وی ادامــه داد: ۴۸ میلیارد تومان عــوارض آالیندگی 
بین مناطق تحت تأثیر آالینده در مناطق استان توزیع 

شده است. 

 مدیر کل امور مالیاتی استان در خصوص جمع آوری 
اظهارنامه های مالیاتی در استان گفت: سال ۹۸ بیش 
ــیــش از  ــزار اظــهــارنــامــه مالیاتی و ســال ۱۴۰۰ب از ۵۹هــ
۷۱هزاراظهارنامه مالیاتی از مؤدیان مالیاتی در استان 
دریافت شده و در مجموع یک میلیون و ۴۰۰هزار پرونده 

جدید مالیاتی در استان ایجاد شده است.

خبر

جشنواره 
»رویش« 
به میزبانی 
شهرکرد برگزار 
می شود

چهارمحال و 
بختیاری    رئیس 
دانشگاه فرهنگیان 
چهارمحال و بختیاری 
گفت: شهرکرد برای 
نخستین بار میزبان 
۱۲۰»دانشجومعلم« 
از 6 استان کشور در 
ششمین جشنواره 
کشوری »رویش« 
دانشگاه فرهنگیان 
است. عبدالرضا 
فتاحی  دهکُردی افزود: 
شهرکرد از ۲۴تیر ماه 
تا ۲۷ تیر ماه همراه 
با شهرهای کرمان، 
همدان، گرگان و زنجان 
در ششمین جشنواره 
سراسری رویش میزبان 
کانون های فرهنگی 
و انجمن های علمی 
دانشگاه های فرهنگیان 
از استان های فارس، 
اصفهان، بوشهر، 
هرمزگان و کهگیلویه و 
بویراحمد است.

خبر
لرستان

   راه اندازی کارخانه نوآوری در خرم آباد
سرپرست پارک علم و فناوری لرستان گفت: 
کارخانه نوآوری در راستای ارتقای فرهنگ 

نوآوری و فناوری در لرستان راه اندازی می شود.
فرهاد نامداری اعالم کرد: در این کارخانه 

سرمایه گذاری ریسک پذیر، خدمات مانیتورینگ، 
حمایت شتاب دهنده ها در راستای پرورش ایده های 

فارغ التحصیالن دانشگاهی و ارتقای فرهنگ 
نوآوری و فناوری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این پارک حدود ۱۵۰ مجموعه فناور 

فعالیت دارند و از مجموع ۳۰ شرکت دانش بنیان 
استان، ۲۴ شرکت در پارک علم و فناوری مستقرند. 

نامداری در توضیح توانمندی این شرکت ها ادامه 
داد: این شرکت ها اغلب جوان هستند و بر مبنای 

بازار و نیاز فعالیت می کنند و توانمندی هایی دارند 

که می توان آن ها را به سمت حوزه مورد نیاز صنعت 
هدایت و از ظرفیت شان استفاده کرد.

وی در راستای اهداف پارک علم و فناوری عنوان 
کرد: نگاه در پارک های علم و فناوری کاماًل کاربردی 

و به دنبال تولید محصول است.

واحدهای اقامتی غیر مجاز
 شناسنامه دار می شوند

آذربایجان  شرقی   قائم  مقام ستاد اجرایی 
خدمات سفر آذربایجان  شرقی شناسنامه دار 
کردن واحدهای اقامتی غیرمجاز را راه برون رفت 

از وقوع جرائم گردشگری عنوان کرد.
جــواد رحمتی در نشست ستاد تسهیات 
سفر استان افزود: متولیان امر با شناسنامه دار 
کردن این واحدها می توانند نظارت بیشتری 
بر عملکرد واحدهای غیرمجاز اقامتی داشته 

باشند.
وی گفت: در این شیوه با تعیین زمان محدود 
بــرای فعالیت ایــن واحدها هم میزان ظرفیت 
اقامتی استان کنترل می شود و هم اینکه کنترل 

و نظارت بر ارائه خدمات تسهیل می یابد.
رحمتی با تأکید به اینکه نگاه دنیا به گردشگری 
بــه  عــنــوان صنعتی کــارآمــد و بــهــره ور اســت که 
جــوامــع در راســتــای تــوســعــه اقــتــصــادی خــود 
تمرکزی ویژه  بر آن دارند، گفت: یکی از مسائلی 
کــه طــی ســال هــای اخیر در جامعه مــا همواره 
مــطــرح اســــت، بــحــث و دغــدغــه ســامــانــدهــی 

زیرساخت ها و ارائه خدمات است.
وی گفت: تمامی ارگان های دخیل در این حوزه 
می بایست به  صورت مستمر نظارت های الزم 
را داشته باشند؛ چــرا که رسیدگی به مسائل 
گردشگری تنها نباید به ایام نوروز محدود شود. 
وی بیان کرد: در راستای بهبود ارائه خدمات به 
گردشگران، نحوه درجه بندی هتل های استان 
می بایست با دقت و نظارت بیشتری اجرا شود. 
ــواره هــا و  ــاره بـــه ایــنــکــه جــشــن ــ رحــمــتــی بـــا اشـ
سوگواره ها جاذب گردشگران هستند، گفت: 
با توجه به اینکه در آستانه آغاز ماه های محرم و 
صفر هستیم، الزم است با تعریف رویدادهای 
فرهنگی و مذهبی کــه مــعــرف آداب و سنن 
آذربایجان در این ایــام هستند، زمینه حضور 
گــردشــگــران را در تبریز و سایر شهرستان ها 

فراهم کنیم.

استان بوشهر جایگاه دوم 
در تصادف با موتور را دارد

ــداری و حمل و نقل  بوشهر   مــدیــر کــل راهــ
جـــاده ای استان بوشهر گفت: بر اســاس آمار 
پزشکی قانونی از هــر ســه نفر کشته تلفات 
تصادفات محورهای بــرون شهری و روستایی 
استان، یک نفر موتورسوار بوده است که از این 
حیث بوشهر جایگاه دوم کشوری را به خود 

اختصاص داده است.
عبدالکریم اخترشناس افـــزود: ســال گذشته 
٢٤٧ نفر بــر اثــر تــصــادف در مــحــورهــای بــرون 
شهری و روستایی استان جان خود را از دست 
دادنــد که ۸۵ نفر از آن هــا راکــب و یا سرنشین 
موتورسیکلت بوده اند که سهم 3۴.3 درصدی 

تلفات را شامل می شود.
وی بیان کــرد: بر اســاس آمــارهــا، ضربه به سر 
به دلیل استفاده نکردن از کاه ایمنی توسط  
ــدی را در فوت  ــورســواران، سهم ۴۷ درصـ ــوت م
بــه خــود اختصاص داده کــه نشانگر اهمیت 
کاه ایمنی در حفظ جان راکبان و سرنشینان 

موتورسیکلت است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
بوشهر گفت: بیشترین تــصــادف هــای منجر 
بــه فــوت مــوتــورســواران اســتــان در ساعت های 
غروب و ابتدایی شب )۱۸الــی ۲۰( اتفاق افتاده 
که روشن کردن چراغ ها در این ساعت ها، نصب 
برچسب های شبرنگ بر بدنه موتورسیکلت 
و پوشیدن لباس با رنگ روشن می تواند نقش 
بسزایی در دیده شدن موتورسوار از سوی سایر 

کاربران جاده ای داشته باشد.
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دولت شبانه روز 
پیگیر حل 

مشکالت است
بنیامین شکوه فر؛ 

معاون امور حقوقی، 
مجلس و استان های 

وزارت ورزش و 
جوانان گفت: دولت 
سیزدهم به صورت 
شبانه روزی با کار 

و تالش جهادی 
پیگیر حل مشکالت 

و دغدغه های 
جامعه در حوزه های 

مختلف از جمله 
ورزشکاران است.

خبر

پویش 
همکالسی 

مهربان
 در بوشهر 

آغاز شد

بوشهر   مسئول 
سازمان بسیج 

دانش آموزی استان 
بوشهر گفت: به منظور 
کمک به دانش آموزان 

نیازمند، پویش 
همکالسی مهربان 

با اهدای نوشت افزار 
و دیگر ملزومات 

تحصیلی در این استان 
آغاز شده است.
حسین معینی 

افزود: در قالب پویش 
»همکالسی مهربان« 

فرهنگیان، خیران، 
سپاه پاسداران و بسیج 

دانش آموزی برای تأمین 
لوازم التحریر ایرانی 

اسالمی، لباس، کیف، 
کفش و هزینه ثبت نام 

کتاب های درسی و دیگر 
ملزومات تحصیلی 

دانش آموزان نیازمند 
مناطق محروم این 

استان مشارکت دارند.
مسئول سازمان بسیج 

دانش آموزی استان 
بوشهر گفت: پویش 
همکالسی مهربان تا 

یکم مهر ماه سال جاری 
ادامه دارد.

خبرخبر
روزروز

ایالم   تونل کبیرکوه یکی از 
پــروژه هــای مهم راهسازی در 
جنوب استان ایالم با گذشت 
ــاز عملیات  ــ ــال از آغـ ۱۲ ســ
اجرایی، هنوز به بهره برداری 

نرسیده است.
یکی از بزرگ ترین طرح های تونل سازی در سطح 
کشور، تونل کبیرکوه در مسیر آبدانان – دره شهر 
در جنوب استان ایالم است که مدت ۱۲ سال از 

شروع عملیات اجرای تونل کبیرکوه می گذرد.
این تونل که بین شهرستان دره شهر و آبدانان 
قرار دارد، پس از بهره برداری بیش از ۲۰۰ پیچ 
پرخطر و گردنه صعب العبور کبیرکوه را حذف 
خواهد کرد و در آینده تأثیر مهمی در توسعه 
منطقه به دلیل اتصال استان های مرکزی به 

مرزهای بین المللی عراق خواهد داشت.

مردم آبدانان همچنان چشم انتظار ◾
یکی از رانندگانی که روزانــه در طول این مسیر 
تردد دارد، در گفت وگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: 
طرح تونل کبیرکوه موجب می شود که هزینه های 
مــردم کمتر و پیچ های کبیرکوه حذف شوند. از 
مسئوالن درخواست داریــم به طور جدی این 

طرح را پیگیری کنند.
غالمرضا عباسی افــزود: متأسفانه با گذشت 
۱۲ســال هنوز این طرح به بهره برداری نرسیده 
اســت. در حالی که مــردم آبدانان به دلیل قرار 
گرفتن در بن بست جغرافیایی، مشکالت زیادی 

برای تردد به مرکز استان دارند.
ــرای تکمیل ایــن طرح  ــرارداد آخــر پیمانکار ب ــ ق
۵۳۵ میلیارد است؛ اما با وجود اینکه ۳۰ درصد 
عملیات هم بیشتر انجام گرفته، اعتبارات الزم به 

پروژه تزریق نشده است.
وی تصریح کرد: مسیر فعلی آبدانان - دره شهر 
دارای پیچ های بسیار خطرناکی است و ساالنه 

تصادفات زیادی در این محور رخ می دهد.
طبق گفته پیمانکار طرح، با گذشت هشت ماه 

از انعقاد آخرین قرارداد، هنوز وجهی به پیمانکار 
پرداخت نشده است.

 پیشرفت فیزیکی تونل کبیرکوه  ◾
حدود ۷۶ درصد است

مدیر کل راه و شهرسازی ایالم نیز در گفت وگو با 
خبرنگار بازار اظهار کرد: طرح تونل کبیرکوه یکی 
از پروژه های بــزرگ راهسازی در سطح کشور و 

استان ایالم است.
عبدهللا بهادری افزود: ۱۲ سال از شروع این پروژه 
می گذرد؛ اما عمالً مدت دو تا سه سالی است که 
اعتبارات به صورت قابل توجه به این پروژه تزریق 
شده و بیشترین پیشرفت ها مربوط به دو سه 

سال اخیر است.
پیشرفت فیزیکی این پــروژه حــدود ۷۶ درصد 
است که هم اکنون دو پیمانکار مشغول به کار در 

این پروژه هستند.
وی عنوان کرد: راه دسترسی تونل نیز در دست 
اجراست و مجموع راه های دسترسی ۱۵ کیلومتر 

است که ۶.۵ کیلومتر آن از سمت دره شهر و 8.۵ 
کیلومتر آن از سمت آبدانان است.

بهادری اضافه کــرد: طول تونل اصلی کبیرکوه 
4هزار و ۷۵۰ متر است که حفاری و کف برداری 
آن به پایان رسیده و هم اکنون پیمانکار مشغول 
عملیات الینینگ آن است و ۲ هزار و 8۰۰ متر از 

الینینگ آن نیز به انجام رسیده است.

 اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان  ◾
به پروژه تونل کبیرکوه

ــادری عـــنـــوان کــــرد: ســـال گــذشــتــه حـــدود  ــهـ بـ
ــروژه تــونــل کبیرکوه  ــ ــه پ ۱4۳مــیــلــیــارد تــومــان ب
اختصاص یافت که از این میزان ۱4۱ میلیارد 

تومان تخصیص پیدا کرده است.
ــالم ادامـــه داد: از  مدیر کــل راه و شهرسازی ای
محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان 
4۰۰میلیارد تومان بــرای پــروژه منظور شده که 
84میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است.

بهادری اضافه کرد: حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نیز 

قرار است از محل ماده ۵۶ به پروژه تزریق شود. 
موافقت آن از سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ 
شده و با توجه به ضرورت طرح و اعالم پیشرفت 
ــاالی ۷۰ درصــد، قطعاً ایــن مهم نیز  فیزیکی ب

محقق می شود.
ــاده ۵۶ اخــیــراً نیز در  ــرد: اعتبار م وی عــنــوان ک
هیئت مدیره بانک ملی مطرح و مورد موافقت 
قرار گرفته و در مرحله بعدی با تضمین از سوی 
سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ۳۰۰ میلیارد 
تومان نیز حداکثر ظرف 4۵ روز تا دو ماه آینده به 

پروژه تخصیص پیدا خواهد کرد.
وی گفت: در ســال ۱4۰۱ اعــتــبــارات ایــن پــروژه 
افزایش ۳۷۲ درصــدی از محل پیوست قانون 
ــن اعــتــبــارات،  ــورت تــحــقــق ایـ داشــتــه و در صــ
پیش بینی می شود اواسط سال ۱4۰۲ این پروژه 

به بهره برداری برسد.

بهره برداری از تونل کبیرکوه تا سال ۱۴۰۲ ◾
استاندار ایــالم نیز در بازدید از تونل کبیرکوه 
با عنوان این مطلب که پیمانکاران این پــروژه، 
جهادی عمل کرده اند که با وجود کمبود منابع 
مالی و سایر مشکالت تا کنون کار خود را ادامه 
داده اند، اضافه کرد: قطعاً با همراهی و همدلی 

همه بهترین عملکرد را خواهیم داشت.
در طول یک سال گذشته حــدود ۵۰۰ میلیارد 
تومان برای این تونل اختصاص یافته است که از 
این میزان حدود 8۶ میلیارد تومان آن پرداخت 

شده است.
حسن بهرام نیا در ادامه طرح تونل کبیرکوه را از 
پروژه های ملی و در مقیاس کالن خواند و گفت: 
به دلیل اهمیت این پروژه برای دومین بار است 
کــه از آن بــازدیــد کــردیــم و شاهد بــودیــم کــه در 
مقایسه با نوبت قبل، پیشرفت قابل مالحظه ای 

داشته است.
وی ادامــه داد: با قول مساعد پیمانکاران، این 
پروژه در هفته دولت و یا حداکثر دهه فجر سال 

۱4۰۲ به بهره برداری می رسد.

پروژه ای که پس از 12 سال به مقصد نرسید

تونل »کبیرکوه« ایالم در پیچ و خم تأمین اعتبار
خبر

۱۱ شهرستان گلستان 
سینما ندارد

گلستان    رئیس حــوزه هنری انقالب اسالمی 
گلستان گفت: شهروندان ۱۱ شهرستان این استان 
سینما ندارند که برای حل این مشکل و تأمین نیاز 
فرهنگی مردم از سرمایه گذاری بخش  خصوصی 

استقبال می کنیم.
سیدحسام بنی فاطمه اظهار کرد: در صورت وجود 
تعامل و برخورداری از شرایط مناسب، طبقات 
فوقانی پاساژها و مراکز خرید یا مراکز تجاری 
استان تجهیز و از آن به عنوان سالن سینمایی 
چندمنظوره استفاده خواهد شد تا مشکل کمبود 

سینما در استان برطرف شود.
وی بیان کــرد: گرگان دو سینما و شهرستان های 
آزادشــهــر و گنبدکاووس هر کــدام یک سینما با 
مجموع ظرفیت هزار و 8۲۷ صندلی دارند و بقیه 
مناطق گلستان از داشتن سینما محروم هستند.

رئیس حــوزه هنری انقالب اسالمی گلستان به 
بــهــره بــرداری از پردیس سینمایی گنبدکاووس 
اشـــاره کــرد و گفت: ایــن مکان با ۶ سالن شامل 
قابوس با ۳8۶ صندلی، گنبد با ۲۷ صندلی، آبشار 
با ۲۶ صندلی، مهتاب با ۳۹ صندلی، گلستان با 
۲۵ صندلی و کــودک رنگین کمان با ۲4 صندلی 

بزرگ ترین پردیس سینمایی شمال کشور است.
ــه داد: در راســتــای توسعه سینماهای   وی ادامـ
ــقــالب اســالمــی  ــوزه هــنــری ان تــحــت پــوشــش حــ
گلستان، نوسازی و بازسازی سینماهای بهمن 
گرگان و بهمن آزادشهر در دستور کار قرار دارد که 
ظرفیت سینما بهمن گرگان از دو سالن به پنج 
سالن و سینما بهمن آزادشهر از یک سالن به دو 

سالن افزایش خواهد یافت.
بنی فاطمه یادآور شد: گرگان به عنوان مرکز استان 
یــک سالن تخصصی تئاتر در تــاالر فخرالدین 
اسعد گرگانی دارد که متأسفانه جوابگوی نیاز 

عالقه مندان به این حوزه نیست.

کرمانشاه 
میزبان رئیس  جمهور است

کرمانشاه    اســـتـــانـــدار کــرمــانــشــاه گــفــت: 
رئیس جمهور امروز به کرمانشاه سفر می کند.

بهمن امیری مقدم اظهار کرد: همه ما در استان باید 
ید واحده برای استفاده صحیح از این سفر باشیم؛ 
زیــرا ایــن یک فرصت بسیار خــوب بــرای معرفی 

ظرفیت های استان و انعکاس مشکالت است.
وی با بیان اینکه برنامه بعدازظهر سفر، ارتباط 
مردمی و چهره به چهره ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه 
۶هزار نفری امام خمینی)ره( است، عنوان کرد: هیچ 

محدودیتی برای حضور مردم نیست.
امیری مقدم با اشــاره به اینکه نشست اداری و 
شورای گفت وگو و اشتغال با حضور رئیس جمهور 
بــرگــزار مــی شــود، گفت: وزرا در شهرستان های 
مختلف حضور پیدا می کنند و مشکالت احصا 

شده در شورای اداری مطرح می شود.
وی با بیان اینکه ۱۰ وزیر و معاونان رئیس جمهور 
در این سفر حضور دارند، افزود: 8۰ هزار میلیارد 
تومان پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد و ۲۰۰ 
ــروژه اساسی احصا شــده و در ایــن سفر  طــرح و پ

تعیین تکلیف خواهند شد.
امیری مقدم با اشاره به اینکه سدی که باید ۱۲ سال 
پیش افتتاح می شد، اکنون مورد توجه قرار گرفته 
است، گفت: در این سفر پروژه سامانه سردسیری 

تعیین تکلیف می شود.
وی با اشاره به اینکه کیفی سازی و افزایش ظرفیت 
پاالیشگاه کرمانشاه نیز در این سفر مورد توجه 
است و 8۰ درصد به ظرفیت آن افزوده می شود، 
گفت: عملیات اجــرایــی بیش از ۳۰ هــزار واحد 
مسکونی مسکن ملی در طــرح جهش تولید 

مسکن آغاز می شود.
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۶۱۰ آسیب دیده از سیل در جنوب سیستان و بلوچستان امدادرسانی شدند
سیستان و بلوچستان   مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر سیستان و بلوچستان گفت: ۶۱۰ آسیب دیده از 
سیالب استان در ۶۵ روستا توسط نیروهای هالل احمر 

امدادرسانی شدند و این روند همچنان تداوم دارد.
علیرضا میربهاءالدین اظهار کرد: در پی بارندگی های 
اخیر در جنوب استان، اقدامات جمعیت هالل احمر 

از ۱4 تا ۲۱ تیر ماه به ۶۵ روستا در شهرستان های خاش، 
ایرانشهر، نیکشهر، سرباز و مهرستان انجام گرفت.

وی بیان کــرد: خدمات امدادرسانی به ۶۵ روستا در 
جنوب سیستان و بلوچستان توسط 4۵ تیم عملیاتی 
به همراه ۱۹8 نجاتگر و کارکنان و 4۶ خودرو عملیاتی 

انجام گرفته است.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان 
تعداد آسیب دیدگان را ۶۱۰ نفر اعالم کرد که از این تعداد 

۳۵۶ نفر در چادرهای هالل احمر اسکان داده شدند.
وی ادامــه داد: 8۳ دستگاه چــادر امـــدادی، ۱۱۳ تخته 
موکت، ۲۹۳ تخته پتو، ۲8۶ کیلوگرم نایلون،۱8۱ بسته 
سبدغذایی، 4۰۰ کیلوگرم برنج، ۳84 قوطی کنسروجات، 

فانوس، ست بهداشتی، قند و شکر و والور از جمله اقالم 
توزیع شده بین آسیب دیدگان از سیل و آبگرفتگی در 

جنوب استان بوده است.
میربهاءالدین اظــهــار کـــرد: خــدمــات امــدادرســانــی به 
آسیب دیدگان همچنان ادامــه دارد و نجاتگران هالل 
احمر تا پایان سیل و آبگرفتگی  در کنار آن ها خواهند بود.

خبر
قم

   برگزاری همایش پیاده روی غدیر در قم
همایش پیاده روی روز غدیر و حرکت کاروان 

خودرویی در شب عید غدیر با مشارکت 
گروه های مردمی و شورای هماهنگی تبلیغات 

اسالمی استان قم برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
با اشاره به اهمیت بزرگداشت دهه امامت و 

والیت و تالش برای پرشورتر برگزار شدن این 
مناسبت افزود: طبق ابالغ نماینده ولی فقیه و 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور؛ 

حجت االسالم والمسلمین موسی پور، امسال 
برگزاری مراسم دهه امامت و والیت به عنوان یکی 

از مناسبت های مذهبی در دستور کار وظایف 
شورا قرار گرفته است.

حجت االسالم والمسلمین ذاکری هماهنگی 

دستگاه های اجرایی و سازمان ها را برای برگزاری 
مطلوب مراسم و همچنین استفاده از ظرفیت 

آن ها برای کمک به برنامه های ستادهای مردمی 
را الزم دانست و تالش برای رسیدن به این مهم را 

خواستار شد.

خوزستان   رئیس شورای اسالمی کالنشهر 
اهــواز با اشــاره به افتتاح ۹ طرح هوشمندسازی 
در مدیریت شهری شهرداری اهواز گفت: هدف 
اصلی از هوشمندسازی، حرکت به سمت تبدیل 

کردن اهواز به شهری شفاف و خالق است.
سیاوش محمودی در حاشیه آیین بهره برداری 
از طـــرح هـــای هــوشــمــنــدســازی در مــدیــریــت 
شهری شهرداری اهواز افزود: هوشمندسازی 
زیرساخت ها، خــدمــات و فرایندها ضرورتی 

اساسی برای شهرها و شهرداری هاست.

وی هوشمندسازی و شفافیت را دو اولویت 
مهم مدیریت شهری اهواز برشمرد و ادامه داد: 
هوشمندسازی فرایندها و زیرساخت ها موجب 
تسهیل در خدمت رسانی به مــردم و کاهش 

تردد غیرضروری آن ها می شود.
رئیس شــورای شهر اهــواز توسعه و تکمیل 
هوشمندسازی مدیریت شهری را نیازمند 
همراهی همه دستگاه ها دانست و افــزود: 
همراهی دستگاه های مختلف خدمات رسان 
در اهــواز با طرح های هوشمندسازی شهری 

بــه منظور ارتــقــای خــدمــت رســانــی بــه مــردم 
ضروری است.

وی با اشاره به اجرای ۱۱۰ کیلومتر فیبرنوری در 
سطح شهر اهواز ادامه داد: توسعه شبکه فیبر 
نوری می تواند زمینه ساز ارتقای خدمت رسانی 
به شهروندان و بهره گیری شرکت های فعال در 

این شهر باشد.
۹ طــــرح زیـــرســـاخـــتـــی هـــوشـــمـــنـــدســـازی در 
 مــدیــریــت شــهــری شــهــرداری اهـــواز بــا اعتبار 

یک هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

خبر خبر 

اهواز به شهری 
هوشمند و خالق 

تبدیل می شود

سمنان   فرماندار سمنان گفت: 
امسال ایجاد ۲هزار و ۳۷8 فرصت 
شغلی بــه وسیله دستگاه های 
اجرایی و واحدهای زیرمجموعه 
این دستگاه ها در شهرستان سمنان هدف گذاری 
ــراز کـــرد: دستگاه های  شــد. محمد بهرامی ابـ
اجرایی استان سمنان ایجاد 88۳ فرصت شغلی 
را در سامانه رصد اشتغال از ابتدای فروردین تا 

اواسط تیر امسال ثبت کرده اند.
وی ادامه داد اکنون ۳۷.۱۳ درصد تعهد اشتغال 
شهرستان سمنان با اهتمام ویژه دستگاه های 

اجرایی محقق شده است.
وی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی مانند اداره 
صنعت، معدن و تجارت، اداره میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی، جهاد کشاورزی و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( بیشترین سهم 
را در تعهد اشتغال زایی در شهرستان سمنان 
دارند. وی خاطرنشان کرد: فرصت های شغلی 

جدید براساس اجرای برنامه های اشتغال زایی 
سمنان در حوزه های مختلف از جمله اعطای 
تسهیالت اشــتــغــال روســتــایــی و عــشــایــری، 
تسهیالت مشاغل خانگی، طــرح کـــارورزی، 
مــشــوق هــای بــیــمــه ای، فعالیت های تولیدی، 
خدماتی، پیمانکاری، کــشــاورزی و همچنین 

اشتغال بخش دولتی است.
وی اضافه کرد: تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه 
و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بــازار 
نقشی مهم در اشتغال زایی دارد که این راهبرد 
در سمنان به منظور رفع معضل بیکاری پیگیری 
می شود. وی یادآور شد: تقویت فرهنگ سازی در 
بخش آموزش های مهارتی، بسیار مهم و ضروری 
است که باید توسعه و گسترش این آموزش ها به 

صورت ویژه دنبال شود.
فرماندار سمنان بیان کــرد: نخبه ترین افــراد 
در جامعه باید به سمت هنرستان های فنی 

وحرفه ای و کار و دانش تمایل پیدا کنند. 

خوزستان   معاون استاندار 
خوزستان گفت: خوزستان در 
بخش های مختلف دارای معادن 
خوبی اســت کــه اکــنــون کمتر از 

نیمی از معادن دارای پروانه استان، فعال اند.
رضا فتوحی؛ معاون استاندار خوزستان امروز 
در بیستمین اجــالس ساالنه هیئت عمومی 
سازمان نظام مهندسی معدن ایــران در اهواز 
اظهار کرد:  در بخش معدنی ظرفیت خوبی در 
استان وجود دارد و باید از این ظرفیت ها برای 

توسعه خوزستان استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از ظرفیت های مهم معدنی 
خوزستان در بخش دریایی اســت. باید از 
ــراورده مــعــادن دریــایــی استفاده  ــ ظرفیت ف

بیشتری کنیم.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان بیان کرد: 
خوزستان در بخش های مختلف دارای معادن 
خوبی است که اکنون کمتر از نیمی از معادن 

دارای پروانه استان فعال اند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۰۰معدن در استان گفت: 
یکی از بخش های مهم معدن استان، بخش 
نمک دریایی است که ظرفیت تولید باالیی دارد. 
این مقام مسئول ادامــه داد: نظام  مهندسی 
معدن خوزستان افزون بر هزار عضو دارد که با 
این تعداد عضو باید بهره برداری تخصصی در 
استان انجام شود و اثرگذاری مؤثری در تولید 

ثروت داشته باشیم.
وی در توضیح شناسایی معادن شرق استان بیان 
کرد: برای شناسایی معادن شرق و شمال شرق 
خوزستان باید اقدامات مؤثرتری صورت گیرد. 
از متولیان این بخش خواستاریم با توجه به 
ارزش افزوده و با کمک شرکت های دانش بنیان 

درآمدزایی خوبی در این بخش ایجاد کنند.
رئیس سازمان صمت خوزستان در ادامه گفت: 
سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی استان 

در حوزه معدن ۷۰ درصد است.

۵۰ درصد معادن خوزستان تعطیل استهدف گذاری ۲ هزار و ۳۷۸ فرصت شغلی در سمنان
خبرخبر



وضعیت آب زنجان 
با سفر وزیر نیرو 
حل نمی شود

نماینده مردم زنجان و 
طارم در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه 
وضعیت آب در زنجان 
بسیار بحرانی تر از آن 
است که با سفر یک روزه 
وزیر نیرو بخواهد 
حل شود، گفت: عمق 
سفره های زیرزمینی، 
ساالنه  کاهش می یابد.

حجت االسالم مهدی 
باقری اظهار کرد: 
وضعیت آب بسیار  
پیچیده شده و 
نخستین معضل استان 
به شمار می رود.

خبر

نمایشگاه 
نقاشی »از 
قربان تا 
غدیر« در البرز 
گشایش یافت

البرز    به مناسبت 
دهه امامت و والیت 
نمایشگاه نقاشی 
»از قربان تا غدیر« 
توسط گروهی از 
هنرمندان نقاشی 
کشور در نگارخانه 
فرهنگسرای بوستان 
والیت فردیس استان 
البرز گشایش یافت. 
این نمایشگاه نقاشی 
با حضور هنرمندانی 
از شهرستان های 
فردیس، یزد، تهران، 
گرگان، اصفهان و 
تبریز در فرهنگسرای 
بوستان والیت اداره 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان 
فردیس دایر شده 
است. در این نمایشگاه 
۵۰  اثر  مذهبی، قرآنی، 
طبیعت و تصاویر برخی 
هنرمندان کشور با 
تکنیک های آبرنگ، 
رنگ روغن، سیاه قلم، 
ورق طال و امثال آن به 
نمایش گذاشته شده 
است. این نمایشگاه تا 
عید سعید غدیر خم 
دایر است.
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افقی ◾
ــازی انـــدرویـــدی ایـــرانـــی بــا محوریت  ــ  1. ب
راهپیمایی بـــزرگ چهلمین روز شهادت 
امام حسین)ع( و یــاران گرامی اش – مظهر 
ــودروی بیابانی امریکایی -  تاریکی 2. خــ
جایز الخطاست – بـــازار بــی رونــق 3. نوعی 
زیــرپــوش مــردانــه – کــمــک غــذای گیاهی – 
بلندی مرتبه 4. کافی – جاهل – درخــت 
ریزه های ژاپنی ۵. نشانه – گیاه رنگرزی – 
واکنش بدن در مقابله با بیماری 6. فیلمی 
محصول ســال 1396 از »محمدحسین 
مــهــدویــان« - بیماری مسری خطرناک – 
ــرادران  ضربه فوتبالی 7. سمت و ســو – بـ
فوتبالیست ســال هــای قبل تیم فوتبال 
ــه حیات   اســتــقــالل و پــرســپــولــیــس - مــای
8. یخ رفت – خداوند - شناس 9. خاندان – 
آتشدان – عصر و روزگار 1۰. نماز یک رکعتی 
– خرد و کوچک - دستورات 11. نــزول کالم 
خدا بر پیامبرش – برادر حضرت موسی)ع( 
ــی  – درخــت اعـــدام 12. آهــوی ترکی – دارای
سابق - رایحه 13. مکانی مقدس در مکه – 
باغی در نزدیک حرم مطهر امام رضا)ع( – نام 

کوچک »همیلتون« اتومبیلران انگلیسی 
تیم مرسدس 14. دوم – سطح و روی چیزی 
- ترکیب بــاردار شیمیایی 1۵. عضو صورت 
– کتابی از امير دولتشاه بــن عــالء الدوله 
بختيشاه سمرقندی بيوگرافی گروهی از شعرا 
و سخنوران نامی را با نمونه هايی از شعر آنان

عمودی ◾
ــــگ ، فسیلی و از دسته   1. صمغی زردرن
هیدروکربن ها کــه الکتریسیته ساکن را 
جــذب می کند - ابـــزار جــــوش آوردن آب – 
مانند و شبیه 2. رشته قیطانی بافته شده 
روی دوش نــظــامــیــان – واحــــد اخــتــالف 
پتانسیل الکتریکی – کلمه احترام آمیز 
اول اسم آقایان 3. حرارت – بازرگان - جنین 
4. عنصر الــمــاس ســاز – خـــودرو جنگی – 
 آزاده دشت کربال – پسوند مصدر جعلی 
۵. ...چه غریبانه / رفتند از ایــن خانه – 
ــظــامــی یــک بــار  ــرن ــوشـــک فــضــایــی غــی مـ
مصرف اروپــایــی 6. بــوی رطــوبــت – در این 
عیب انــکــســاری ، چشم در دیـــدن اشیاء 
ــزدیــک دچـــار اشــکــال اســـت- کــم عــرض   ن
7. از رشته های تحصیلی دبیرستانی – 

آوای گرگ – به پشت خوابیده 8. هادی گرما 
و جریان الکتریسیته – تن – حکم حکومتی 
9. عضو پــرواز – پروتئین گیاهی – مراحل 
مختلف کاری 1۰. میوه ریز قرمزرنگ بزرگ تر 
از سنجد که مصرف خوراکی و دارویی دارد - 
کاغذ  بسته بندی اسکناس - خدای درویش 
11. عضو جویدن – عطر شیرینی 12. مخفف 
 اینک – راز و رمــز – نیم ترکی - شناسایی 
13. خوشبختی – کشته راه خدا – زادگــاه 
شعرنو 14. برنج – معدن - روشندل 1۵. آغاز 

– ورزش ویژه نابینایان – کشور تزارها

جدول     ۸۴۱۵
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ع م ی  د ا ل م ل ک ک ن د ر ی   
 2   م و ا ل ی  د   م ن ا ر ه   م
 3 ب   ا ل   م د   ا گ  ر   ا د ا
 4 خ  ف ن   ل و ک   ن ا و ی    ل ق
 5 ا ی    م ه ی  ا ش د ن   ا ر ب و
 6 ر ا س ب   ی  ر ن ا   پ ر ی  ن ت
 7 ا ت ا ر ی    ی  ا ر ا ن   ب د ی 
 8     ر ا د ه       م ا م ا    
 9 م ا د   ک ا ب و ک   ه ر ن ا ن
 10 ک ب ی  ر ی    ی  ب ا ب   ب د ل ی 
 11 ا ر ن ج    ب ل ا م ا ن ع   ک م
 12 ت ا   ل ا و ی    ی  ر ه   س ی  ا
 13 ب ر ن   د ر ا   و د   ف ا   ر
 14 ه   م ل ا ی  ر   ن ا ر ا ح  ت  
 15   ف و ل ک س د ک ت ر ب ق ر ا ط 
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خبر ــود ریــزگــردهــا  کرمان    وجـ
ــوب کــرمــان  در آســـمـــان جــن
بـــه یــکــی از مــعــضــالت حــاد 
ایـــن منطقه تــبــدیــل شـــده و 
موجب کــوچ دادن بسیاری 
از ساکنان شهری و روستایی 

شده است.
ــار  ــواربـ ــاس گــــزارش هــــای ســـازمـــان خـ ــ ــر اسـ بـ
جهانی)فائو( جنگ آینده ملت ها جنگ آب 
اســت. فائو سازمانی بین المللی اســت که در 
زمینه کشاورزی، شیالت، منابع طبیعی و به 
طور کلی برای تأمین غذای مناسب کشورهای 
ــال تــوســعــه بـــرنـــامـــه هـــای درازمـــــــدت ،  در حــ

کوتاه مدت و میان مدت تدوین می کند.
 این سازمان در یکی از گزارشات خود چندین 
سال قبل مدعی شد پس از جنگ نفت، جنگ 
غذا و در نهایت جنگ تنش آبی بین ملت ها 
شکل می گیرد کــه اگــر اشتباه نکنیم چیزی 
حدود 3۰ سال از آن گــزارش می گذرد و امروز 

صحت آن گزارش ملموس است.
جنوب استان کرمان به خصوص جلگه جیرفت 
و سرزمین رودبار از ارتفاعات بافت و ساردوئیه 
تا نزدیکی های جلگه سند و پنجاب در اطراف 
هلیل رود جایی که شیب مالیم تر و آب این 
رودخانه بر زمین ها سوار می شد، شکل گرفته 

است و دچار خشکسالی است.
مــحــســن ســابــقــی؛ یــکــی از ســاکــنــان حاشیه 
تاالب جازموریان در گفت وگو با خبرنگار ما با 
بیان اینکه مــردم جنوب کرمان اغلب از طریق 
کــشــاورزی و دامــپــروری ارتــزاق می کنند، اظهار 
کـــرد: بــه علت مــجــاورت بــا اســتــان سیستان و 
بلوچستان و وجــود طــوفــان هــای ویـــران کننده 
12۰روزه سیستان، اکنون با رها ســازی نشدن 
حقابه و خشکیدن تاالب جازموریان که روزی 
بــزرگ تــریــن زیستگاه طبیعی و تأمین کننده 

گوشت و پرورش دهنده دام های سبک و سنگین 
بوده، روبه رو شده و در تنگنا قرار گرفته ایم.

وی بیان کرد: اگر برای این منطقه فکری نشود 
به زودی این مناطق خالی از سکنه خواهند شد 
و دیــری نخواهد پایید که شاهد کوچ اجباری 
بیش از یک میلیون جمعیت و ویرانی هزاران 

هکتار زمین زراعی خواهیم بود.
این شهروند جازموریانی عنوان کرد: بسیاری 
از مردم منطقه جازموریان، زندگی خود را رها 
کــرده و با بدترین شکل ممکن در آلونک های 
حاشیه گلخانه های جیرفت بدون داشتن حتی 
کمترین امکانات اولیه، کارگری می کنند. چه بسا 
بسیاری از این آلونک ها طعمه حریق شده و در 
فصول گرم سال که کشاورزی از رونق می افتد، به 
حاشیه نشینی و شغل های کاذب روی می آورند.

چه باید کرد؟ ◾
داریوش گل علیزاده؛ سرپرست مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
در زمینه پدیده گرد و غبار در کشور اظهار کرد: 
در بحث طــوفــان هــای گــرد و غــبــار، هیچ راهــی 
جز مهار چشمه های تولید ریزگرد نیست که 
این امر هم به صــورت عملیات فیزیکی و هم 

درختکاری است.
گل علیزاده ادامه داد: با ایجاد دیوارهای سبز 
از طریق نهال کاری و ایجاد پوشش گیاهی در 
مناطق خشک مــی تــوان جلوی خیزش گــرد و 

غبار را گرفت.
وی با بیان این مطلب که اراضی بیابانی منشأ 
گــرد و غبار نیستند، گفت: اراضــی که به هر 
دلیل تخریب می شوند مثل زمین هایی که در 

آن ها کشاورزی می شود و بافت خاص آن به هم 
می خورد و به دلیل بی آبی رها می شوند، وقتی 
جریان باد رخ می دهد یکی از کانون های خیزش 

گرد و غبار می شوند.
گل علیزاده خاطرنشان کــرد: به میزان 6/7 
هکتار اراضـــی بحرانی گــرد و غبار در داخــل 

کشور داریم که کانون گرد و غبارند.
پــرســت مــرکــز مــلــی هــوا و تغییر اقلیم   ســر
سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: 
ــکــاری،  مــتــولــی اصــلــی نــهــال کــاری و درخــت
سازمان جنگل ها و مراتع است؛ اما بودجه 
کافی بــرای ایــن کــار را در اختیار نــدارد. در 
یرمجموعه جهاد  واقع سازمان جنگل ها ز
کشاورزی، مرجع ملی مقابله با بیابان زایی 

است.

خبرخبر
روزروز

گلستان    معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی گلستان گفت: بهره برداران این استان در سال 
زراعی جاری با برداشت 98۰ هزار تُن گندم از 37۵ هزار 
هکتار اراضی زیر کشت، موفق به تکرار رتبه دوم تولید 

این محصول راهبردی در کشور شدند.
محمدرضا عباسی افزود: بهره برداران استان 687هزار 

تُن گندم مــازاد برنیاز خود را به مراکز خرید تضمینی 
دولت تحویل دادند.

امسال بیش از 9۰ مرکز با خرید تضمینی هر کیلوگرم 
گندم به قیمت 11 هزار و ۵۰۰ تومان در گلستان خرید این 

محصول راهبردی را انجام می دهند.
عباسی افـــزود: عــالوه بر اینکه درصــد بسیار ناچیزی 

از بــرداشــت گندم در اراضــی مناطق سردسیر استان 
باقی مانده، پیش بینی می شود کشاورزان حدود ۵۰هزار 
ُــن گندم نگهداری شــده در انبارها را به مراکز خرید  ت
تضمینی تحویل دهند. وی گفت: کسب رتبه دوم تولید 
گندم در کشور مرهون تالش کشاورزان استان در سال 

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین است.

محمد برزعلی افزود: پیگیری برای شتاب در پرداخت 
مطالبات گندمکاران ادامه دارد و هفته گذشته با معاون 
پارلمانی وزیر و مدیر حوزه وزارتــی جهاد کشاورزی در 
این خصوص مذاکره شد. وی گفت: گلستان با 667 
هــزار هکتار زمین کــشــاورزی از قطب های مهم تولید 

محصوالت کشاورزی پاییزه در کشور به شمار می رود.

خبر
آذربایجان غربی

   رعایت پروتکل های بهداشتی 
فقط ۱۰ درصد است

دبیر قرارگاه دانشگاهی مقابله با کرونا در 
آذربایجان غربی با اشاره به کاهش ایمنی جمعی 
در مقابل بیماری کووید ۱۹ به علت گذشتن زمان 

بسیار طوالنی از تزریق واکسن بین بیشتر افراد 
جامعه گفت: همین امر در کنار کاهش رعایت 

پروتکل ها، موجب بروز نگرانی در خصوص شیوع 
بیش از پیش کرونا شده است.

سیدجلیل موسوی افزود: متأسفانه رعایت 

پروتکل های بهداشتی در آذربایجان غربی نظیر 
دیگر مناطق کشور به شدت کاهش یافته و به حدود 

۱۰درصد رسیده است. وی اضافه کرد: همچنین 
برگزاری عروسی ها و جشن های مختلف در کنار 
مراسم گوناگون در روزهای گرم تابستان موجب 

شده نگرانی از شیوع به میزان بسیار زیادی افزایش 
یابد. وی اظهار کرد: در حال حاضر گروهی از 
شهروندان نیز هنوز ُدز اول واکسن یا برخی از 

ُدزهای یادآور را دریافت نکرده اند که همین امر 
موجب شده ایمنی افراد کاهش یابد.

ساخت پایانه مسافری 
در شهرستان های استان زنجان 

زنجان    رئــیــس اداره حمل و نقل مسافر 
استان زنجان گفت: ساخت پایانه مسافری 
در شهرستان های فاقد پایانه مسافربری، نیاز 

ضروری استان است.
حمید سلمانیان اظهار کرد: استان زنجان دارای 
9 شهرستان است و تنها سه پایانه مسافربری 
رسمی در آن فعال اســت که در حــال پیگیری 
ساخت پایانه های مسافربری درشهرستان های 

فاقد پایانه هستیم.
وی با اشاره به آمار جابه جایی مسافران افزود: 
در سه ماهه نخست ســال جــاری 237 هــزار و 
226 مسافر توسط ناوگان حمل ونقل عمومی 
مسافربری  ایــن اســتــان جابه جا شــده انــد که 
نسبت بــه مــدت مشابه ســال قبل 6 درصــد 

افزایش داشته است.
سلمانیان با اشــاره به تشدید کنترل و نظارت 
ــر نــاوگــان اتــوبــوســی بـــرای سفرهای  بیشتر ب
ــوجــه بـــه ایمنی   تــابــســتــانــی گــفــت: ارتـــقـــا و ت
حمل ونقل عمومی ازجمله اولویت های سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای است و هر سال 
با آغاز فصل تابستان شیوه نامه مربوط به آن به 
استان ها ارسال می شود. در استان زنجان نیز با 
برگزاری جلسات مکرر با انجمن ها و تشکل های 
صنفی بخش حمل و نقل مسافر و همکاری 

پلیس راه با تمام ظرفیت اجرا می شود .
رئیس اداره حمل و نقل مسافر استان زنجان 
تأکید کـــرد: نــاوگــان اتــوبــوســی اســتــان ملزم به 
دریــافــت معاینه فنی بــوده و همه روزه قبل از 
انجام سفر به وسیله مدیران فنی شرکت های 

حمل و نقل کنترل می شوند.

۹۰ هزار نفر از اتباع خارجی 
در کرمان مشخصات خود را

 ثبت کردند

کرمان   مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
ــداری کــرمــان گــفــت: اتــبــاع بیگانه باید  اســتــان
مشخصات خــود را از طریق دفــاتــر پیشخوان 
دولت و دفاتر کفالت ثبت کنند که تاکنون 9۰ هزار 

نفر در استان کرمان این اقدام را انجام داده اند.
محمدرضا مهدلو در جلسه کارگروه ساماندهی 
اتباع در محل فرمانداری بیان کرد: موج زیادی از 
اتباع افغانستانی به ایــران آمده و در کشورمان 

زندگی می کنند.
ــر کـــل امــــور اتـــبـــاع و مــهــاجــریــن خــارجــی  مــدی
استانداری کرمان افزود: از طریق وزارت کشور و 
کمیساری عالی تصمیم گرفته شد اتباع خارجی، 
مشخصات خــود را از طریق دفــاتــر پیشخوان 
دولت و دفاتر کفالت ثبت کنند که تا کنون 9۰هزار 

نفر در استان کرمان این کار را انجام داده اند.
وی با بیان اینکه برنامه راهبردی در استان برای 
ساماندهی اتــبــاع بیگانه تعریف شــده و یکی 
از مسئله های کــالن کشور محسوب می شود، 
خاطرنشان کرد: اطلس اجتماعی اتباع بیگانه 
در استان کرمان در حال تدوین است تا به وزارت 

کشور برای تصمیم گیری نهایی ارسال شود.
مهدلو بیان کرد: بر اساس اطلس اجتماعی، محل 
اقامت اتباع در نقاط مختلف استان شناسایی 
می شود. اتباع بیگانه باید به قوانین ایران احترام 
ــن قوانین در کشور  گذاشته و بــا تبعیت از ای

اسالمی ایران زندگی کنند.
سرپرست فرمانداری رفسنجان هم در این جلسه 
گفت: باید برای این قشر برنامه ریزی شود و آن ها 

را ساماندهی کرد.
وی گفت: مهمانشهر رفسنجان با جمعیت 7هزار 
نفر در وسط شهر قرار دارد که با جابه جایی آن 

قطعاً ساماندهی خواهند شد.

تهران    فرماندار اسالمشهر 
ــاره بـــه ایــنــکــه تسهیل  ــ بـــا اشـ
ــران اربــعــیــن جزو  ــ ــزام زائ در اعـ
مهم ترین اولــویــت هــای ستاد 
است، گفت: روزانه تا پنج روز، هزار و 2۰۰ زائر 
به طور رایگان از اسالمشهر به مرز مهران 

اعزام خواهند شد.
حسین حبیبی در جلسه ســتــاد اربعین 
اسالمشهر اظهار کرد: کمیته های مختلف 
ستاد اربعین فعالیتشان را آغــاز کــرده انــد 
و کمیته پشتیبانی بــا مسئولیت معاون 
برنامه ریزی و توسعه فرماندار، ساماندهی 

نذورات مردمی را برعهده خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تسهیل در اعــزام و اسکان 
ــزو مهم ترین  زائـــــران اربــعــیــن حسینی جـ

اولویت های کاری ستاد اربعین خواهد بود، 
افــزود: برنامه ریزی ها در حال انجام است تا 
در پنج روز متوالی روزانــه هــزار و 2۰۰ زائــر به 
صــورت رایــگــان از شهرستان به مــرز مهران 
اعزام شوند و در این خصوص نذورات خیران 
و افراد حقیقی و حقوقی که عالقه مندند در 
زمینه اعزام و اسکان زائران اربعین حسینی 
مشارکت داشته باشند، ساماندهی می شود.
فـــرمـــانـــدار اســالمــشــهــر در ادامـــــه بـــا بــیــان 
ایـــنـــکـــه چـــنـــد مـــوکـــب از جــمــلــه مــوکــب 
احباب الحسین)ع( از اسالمشهر در مسیر 
پـــیـــاده روی نجف تــا کــربــال خــدمــات دهــی به 
زائــران را انجام خواهند داد، تصریح کرد: از 
ــرای کمک به این  ظرفیت های شهرستان ب

موکب ها استفاده خواهد شد.

اردبیل    مدیر اجرایی منطقه 
آزاد استان اردبیل گفت: تا تیرماه 
امــســال ســـازمـــان منطقه آزاد 

استان اردبیل ایجاد می شود.
علی رضا سلیمانی در نشست مطالبه گری 
بسیج رسانه استان اردبیل اظهار کرد: سازمان 
منطقه آزاد استان اردبــیــل از تیر مــاه ایجاد 
می شود تا عملیات اجرایی این منطقه بعد از 

مکان یابی دقیق شروع شود.
اولویت اساسی نقطه یابی دقیق و صحیح برای 
منطقه آزاد استان اردبیل است تا تمام مناطق 

استان از این پروژه بهره مند شوند.
مدیر اجرایی منطقه آزاد استان اردبیل گفت: 
منطقه آزاد اردبیل از ســال گذشته مصوب 
شده است و با وحدت، همدلی وهدف مشترک 

مسئوالن استان و نمایندگان این پروژه می تواند 
اجرایی شــود. سلیمانی بر شناخت صحیح 
از فلسفه منطقه آزاد بین مسئوالن و مردم 
تأکید کرد و افزود: با نقطه یابی صحیح که کار 
کارشناسی آن شروع شده، تمام منطقه استان 

از این امر سود خواهند برد.
وی گفت: برخی اطالعات نادرست مثل اینکه با 
اجرایی شدن منطقه آزاد با خودروهای خارجی 
ــردد می کنند، در حالی که در قانون جدید  ت
منطقه آزاد، واردات خودرو ممنوع است و باید 
شناخت دقیق و فلسفه منطقه آزاد برای همگان 
تبیین شود. مدیر اجرایی منطقه آزاد استان 
اردبیل گفت: استان اردبیل ظرفیت باالیی برای 
منطقه آزاد دارد و بسیاری ازاقدامات اولیه هم 

در این حوزه انجام شده است.

سازمان منطقه آزاد استان اردبیل ایجاد می شوداعزام رایگان زائران از اسالمشهر به مرز مهران
خبرخبر

گلستان رتبه دوم تولید گندم ایران را کسب کرد

ریزگردهاریزگردها  
ساکنان جنوب کرمان را ساکنان جنوب کرمان را 

کوچکوچ می دهد می دهد


	Mihan 1
	Mihan 2
	Mihan 3
	Mihan 4

