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کوتاه از شهرستانها

تکمیل گزارشات انبار خودرو

تبریز -خبرنگار کیهان:استاندار آذربایجان شرقی خواستار تکمیل
سریع گزارشات بازرسی مربوط به بیش از  8000خودرو انبار ایران خودرو
تبریز شد.
مجید خدابخش گفت :هرگونه اطالعرسانی در مورد احتمال احتکار و
یا صدور احکام قانونی فقط باید از مسیر تعزیرات صورت گیرد.
وی اظهار داشت :سازمانهای متولی میبایست گزارشات بازرسی را هر
چه سریعتر تکمیل و به مراجع ذیربط تحویل دهند تا تکلیف این خودروها
روشن و وارد بازار شوند.

برگزاری یادواره شهید

قائم شهر -خبرنگار کیهان:آیین بزرگداشت شهدای کوی موحدین
قائم شهر به منظور تجلیل از مقام واالی شهدا ،با محوریت شهید شاخص
محمد صادق رضائی به نام آبروی محله برگزار شد.
این آیین در کوی موحدین قائم شــهر که هشت شهید تقدیم انقالب
اســامی کرده در برابر منزل شــهید محمد صادق رضائی که در عملیات
کربالی چهار به شهادت رسید برگزار شد.
آبروی محله عنوان یادواره شــهدا است که در پاسداشت فداکاریها و
ایثارگریهای آنــان و نیز تکریم از مقاومت و بردباری خانوادههای معظم
آنها هر چند مدت به مناسبتی در مقابل منزل یکی از شهدا برگزار میشود.
حضور عمومی اهالی یک محله و آشنائی و تجدید پیمان با آرمانهای
واالی شهید از ویژگیهای یادواره شهید آبروی محله است.

احداث مجتمع فرهنگی شهید همدانی

همدان -خبرنگار کیهان :رئیس هیئت رزمندگان اسالم ثاراهلل همدان
با اشاره به روند احداث مجتمع فرهنگی شهید همدانی عنوان کرد :زمین
این مجموعه فرهنگی توسط سردار شهید حاج حسین همدانی و مساعدت
سپاه پاسداران تأمین شدو پیش از شهادت ایشان قرار بر این بود «حسینیه
ثاراهلل» نام بگیرد اما تقدیر بر این بود که سردار همدانی به فیض عظمای
شهادت نائل آید و این مجتمع به نام خود ایشان مزین شود.
محمدعلی پرزاد متذکر شد :کار اجرایی مجتمع شهید همدانی از مهر
ماه  95آغاز شده و تاکنون  25درصد پیشرفت داشته است و بیش از یک
میلیارد و  200میلیون تومان هزینه در برداشته است.
وی بر اهتمام شهید همدانی بر انجام این پروژه اشاره کرد و گفت :شهید
همدانی به دلیل اینکه محل این پروژه در پایین شــهر بود بسیار پیگیری
کرد و امیدوار بود این مکان مرکزی برای حضور جوانان و نوجوانان پایین
شهر باشد و ما نیز امیدواریم با کمک و همت خیرین و عموم مردم بتوانیم
هرچه سریعتر این پروژه را به اتمام برسانیم.

احداث طرحهای عمرانی

هندیجان -خبرنگار کیهان:فرمانده ناحیه سپاه هندیجان از احداث
و بازســازی پروژههای عمرانی همراه با اعزام بسیجیان گروه جهادی برای
خانوادههای بیبضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام راحل خبر داد.
سرهنگ عبدالحسن بعنونینژاد اظهار کرد :با برنامهریزی و هماهنگی با
گروههای جهادی و بسیج سازندگی ناحیه ،کارهای خوبی در رفع محرومیت
برای خانوادههای نیازمند شــهری و روستایی هندیجان همراه با احداث و
بازسازی منازل محروم انجام گرفت.
بعنونینژاد افزود :پروژه ساخت آشپزخانه با مساحت  12متر و هزینه
 4میلیون تومان برای خانواده بیبضاعت تحت پوشــش کمیته امداد امام
راحل با همت گروههای جهادی شهید مطور عبادی در روستای کریمآباد
به پایان رسید.
وی با بیان پروژه بازســازی خانه محروم در هندیجان گفت :با همت
بســیجیان گروه جهادی شهید سهراب شکاری یکی از خانههای محروم و
بیبضاعــت هندیجان در قالب اردوهای جهادی با هزینه  4میلیون تومان
انجام گرفته شد و برای خدماترسانی به مناطق محروم سپاه و بسیج در
آمادگی کامل قرار دارند.

انتخاب شیمیدان برجسته سال

تبریز -خبرنگار کیهان:دکتر «علی رضا -ختایی» اســتاد شــیمی
کاربردی دانشگاه تبریز ،از سوی انجمن شیمی ایران به عنوان «شیمیدان
برجسته کشور در سال  »97انتخاب شد.
وی که اســتاد گروه آموزش شیمی کاربردی دانشکده شیمی دانشگاه
تبریز اســت و  15جلد کتاب فارسی و انگلیسی نیز در کارنامه خود دارد،
لوح تقدیر این انجمن را به عنوان اســتاد برجسته شیمی کاربردی ایران
دریافت کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

سرعت تعریض و ایمنسازی راههای
روستایی مازندران قابل قبول نیست

ساری  -خبرنگار کیهان:
معاون وزیر راه و شهرســازی و رئیس سازمان راهداری و
حملونقل جادهای کشــور گفت :تعریض ،ارتقاء و ایمنسازی
راههای ارتباطی اســتان مازندران سرعت خوبی ندارد و باید با
شتاب بیشتری انجام شود.
عبدالهاشــم حســننیا گفت :راههای ارتباطی مازنــدران بهدلیل
گردشــگرپذیر بودن و نزدیکی به پایتخت از اهمیت ویژهای برخوردار
است و به دلیل حجم ترافیک و فاصله کم مراکز جمعیتی در این استان
و تراکم شهرها نیز بر اهمیت راههای درون استانی افزوده و هنوز توجه
ویژهای به راههای فرعی نشده است.
وی اظهار داشت :توسعه زیرساختهای این استان به ویژه جادهها،
در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
حسننیا توجه بیشتر به ایمنسازی ،استاندارد بودن توسعه و تعریض
و بهبود سرویسدهی محورهای مازندران را تاکید کرد.

تحویل  296واحد مسکن مهر
به متقاضیان اصفهانی

قائممقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از تحویل
 296واحد مسکن مهر در شــهرهای آران و بیدگل ،شهرضا،
سمیرم و نایین به متقاضیان خبر داد.
احمد اصغری مهرآبادی  75پالک در قالب  150واحد مسکن مهر
ویالیی به وســعت  14هزارمترمربع با تحویل ســند در قالب فاز سوم
مسکن مهر نایین افتتاح شد.
وی خاطر نشــان کرد :همچنین پــروژه  26واحد تجاری در قالب
 16واحد تجاری و  10واحد اداری در زمینی به وســعت  600مترمربع
بــا  1600مترمربع زیربنا بــا اعتباری بالغ بر  20میلیارد ریال افتتاح و
به بهرهبرداری رســید.وی تصریح کرد :امروز عملیات ســاخت تقاطع
غیرهمســطح مسکن مهر نایین با  70میلیارد ریال اعتبار آغاز شد که
این تقاطع غیرهمســطح در بلوار جواد االئمه شــهر نایین و در ورودی
مسکن مهر این شهر ساخته خواهد شد.

11هزار هکتار پس کرانه بندر امام به بخش خصوصی واگذار میشود

وزیر راه و شهرســازی گفت 11 :هزار هکتار پس
کرانه در بندر امام خمینی(ره) در اختیار شرکتهای
خصوصی قرار میگیرد.
عباس آخوندی در حاشــیه سفر به مجتمع بندری امام
خمینی(ره) خوزســتان در جمع خبرنگاران ،گفت :درصدد
هستیم در بندر امام خمینی(ره) کارخانجاتی احداث کنیم
کــه بتوانند مواد اولیه را در مجتمع بندری پس از تخلیه به
محصول نهایی تبدیل کرده تا پس از تولید بخشی از محصول
نهایی وارد بازار داخل ،و بخشی از آن نیز صادر شود که این
مهم هم اکنون با سرعت خوبی در حال انجام است.
آخوندی از جمله نخستین طرحها در این زمینه را احداث
کارخانه روغن کشــی در بندر امام خمینی(ره) بیان کرد و
گفــت :در این طرح دانههای روغنی وارداتی از برزیل به این
بندر ،تبدیل به روغن شده و در نهایت بخشی از این محصول
وارد بازار ایران شده و بخش دیگری نیز صادر میشود.

برگزاری یادواره
 142شهید بخش کومله
لنگرود

رشت -خبرنگار کیهان:
مراســم یادواره  142شــهید بخش کومله
لنگرود در صحن آستان امامزاده حسن (ع) این
شهر برگزار شد.
در این مراســم رئیس سازمان صدا و سیما گفت:
هجمه اقتصادی دشمن علیه ایران تهدیدی است که
ما میتوانیم با ظرفیتهای موجود در کشور آن را به
یک فرصت تبدیل کنیم.
عبدالعلی عســگری اظهار داشت :امروز ایران در
میدان یک جنگ تمامعیار اقتصادی قرار دارد که به
لطف خداوند این هجمه اقتصادی باعث خواهد شــد
ایــران در عرصه اقتصادی نیز به یک قدرت بزرگ در
دنیا تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه تهدیدهای دشمن علیه ایران
با توجه به وجود ظرفیتها و زیرساختهای تولیدی
فراوان در کشــورمان ،یــک فرصت طالیی در جهت
رشد و شــکوفایی اقتصادی محسوب میشود ،گفت:
هجمههای اقتصادی باعث شــده تا بهتر نقاط ضعف
خود را شناسایی کنیم و متوجه شویم واردات بیرویه
به ضرر کشور است.
گفتنی اســت چندی پیش از فیلم مســتند «تا
آســمان» که حاوی زندگینامه و شــهادت  9شهید
از  6خانــوار در کوچــه «صیقلــی» بخــش کومله
شهرســتان لنگرود بود ،طی مراســمی در رشــت
رونمایی شد.
این مستند به کارگردانی رضا مسافری و با بازیگری
پروانه معصومی با حمایت ستاد یادواره شهدای بخش
کومله شهرستان لنگرود ساخته شده است.
سردار کمیل مطیعدوســت از فرماندهان دوران
دفاع مقدس و از همرزمان این  9شهید در بخشهایی
از این مســتند ،در خصوص شهید غالمرضا صیقلی
اظهــار داشــت :شــهید غالمرضا صیقلــی و دیگر
شــهدا بیشــتر فعالیتهای خود را در مسجد انجام
میدادند.

استاندار خبر داد

بهرهبرداری از  ۶۰مدرسه
در مناطق زلزلهزده کرمانشاه

استاندار کرمانشاه گفت ۶۰ :مدرسه در مناطق
زلزلهزده سرپلذهاب و ثالثباباجانی کرمانشاه
مهر ماه امسال به بهرهبرداری میرسد.
هوشــنگ بازوند اظهار داشــت :زلزله آبان سال
گذشــته به  9شهرســتان و نزدیک  1900روستا در
 18ثانیه بیش از 7هزار میلیارد تومان خســارت وارد
کرد و اکنون بیش از  8500واحد مسکونی بازسازی
شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه در مهر ماه  45مدرســه
در ســرپلذهاب و  15مدرســه در ثالثباباجانی به
بهرهبرداری میرسند بیان کرد :درخصوص سیمان و
آهن از هفته آینده نیازهای مناطق زلزلهزده با قیمت
بسیار پایینتر توزیع میشود.
بازوند افزود :از مســئوالن درخواســت میشود
انتقال بیمارســتان صحرایی به ثالث باباجانی و اتمام
بیمارستان سرپل ذهاب سریعتر انجام شود.

پویش مردمی مصرف بهینه
آب در مزارع و باغهای
البرز راهاندازی شد

کرج -خبرنگار کیهان:
روابــط عمومی آب منطقــهای البرز برای
نخستین بار در کشــور پویش مردمی مصرف
بهینــه آب در مــزارع و باغهای اســتان را
تشکیل داد.
عباســعلی کیخایی گفت :به دنبــال این پویش
مردمی ،تیمهای کارشناســی شرکت آب منطقهای
استان البرز با حضور در مزارع و باغهای استان اصول
مناســب مصرف بهینه آب را به زارعــان و باغداران
آموزش میدهند.
وی افــزود :کاهش بارندگیها و کمبود منابع آبی
این درک مشــترک را به وجود آورد تا پویش مردمی
برای مدیریت مصرف آب در بخش کشــاورزی البرز
شکل بگیرد.
رئیس روابط عمومی شــرکت آب منطقهای البرز
بیان کرد :کشــاورزانی که برای مزارع از روش غرقابی
و از چاههای غیرمجاز اســتفاده میکنند با فراگیری
آموزشهــای الزم از رویه ســنتی آبیــاری اجتناب
خواهند کرد انتظار میرود این رویه در سراسر کشور
عملی شود.
وی گفت :تالش میشــود تا بامشــارکت مردم
چاههای غیرمجاز آب مســدود و روشهای مناســب
برای آبیاری باغها و اراضی کشاورزی در سطح استان
فراگیر شود.
اکنون  11هــزار حلقه چاه آب غیرمجاز در البرز
وجود دارد و اکنون حدود  97درصد از آب سفرههای
زیرزمینی در البرز برداشت میشود که اگر طی  4سال
آینده این منابع آبی جبران نشود به مرگ سفرههای
زیرزمینی میانجامد.

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در بندرامام خمینی
(ره )  2هزار و  800میلیارد ریال پروژه با مشــارکت بخش
خصوصی و دولتی سرمایهگذاری شده و اجرای یکهزار و 70
میلیارد ریال پروژه جدید نیز آغاز شده به انعقاد تفاهم نامه
تجاری در مجتمع بندری امام خمینی(ره)اشاره کرد و گفت:
انعقاد تفاهم نامه سرمایهگذاری بخش خصوصی با اعتبار 6
هزار میلیارد ریال از دیگر اقدامات صورت گرفته در اداره بنادر
و دریانوردی بندرامام خمینی(ره) در راستای توسعه تجارت
در این بندر است.وی افزود :از جمله پروژههای توسعهای که
با جدیت در حال پیگیری اســت تجهیز این بندر به سامانه
حملونقل ریلی است که تاثیر قابل توجهی در توسعه حجم
فعالیتهای بندری خواهد داشت.
آخوندی بیان کرد :احداث یک ســیلوی  50هزار تنی
در مجتمــع بندری امــام خمینی(ره) از دیگــر پروژههای
حایــز اهمیت بنادر و دریانوردی اســت که امکان بارگیری

و حملونقل مستقیم را از ســیلو به واگنهای ریلی فراهم
میکند.
وی ادامه داد :ســرمایهگذار این پروژه  100واگن جدید
وارد سیســتم کرده و  200واگن دیگر نیز سفارش داده که
 30واگن از آنها به زودی وارد سیستم میشود.
آخوندی به اجرای طرح نوســازی خطوط ریلی در بندر
امام خمینی(ره)اشاره کرد و گفت:با اجرای این طرح به طول
حدود  160کیلومتر سهم زیرساخت ریلی در این بندر افزایش
قابل توجهی خواهد یافت.
وی گفت :احداث ســیلوهای بتنی  150هزار تنی یکی
دیگر از پروژه هاســت که با اجــرای آن میتوان به صورت
مکانیزه و مستقیم غالت را از کشتی در سیلو تخلیه کرد.
وی به اجرای طرح الیروبی اســکله  37مجتمع بندری
امام خمینی(ره) به عنوان یک اقدام مهم که عمق آب خور
کشــتیها را از  10متر به  12متر افزایش داده اشــاره کرد

و گفــت :این طرح این امکان را فراهم کرد تا کشــتیهای
بزرگتــر با ظرفیت  45هزار تن در این بندر بارگیری ،تخلیه
و پهلوگیری کنند.
وزیر راه و شهرســازی از خارج کردن  6مغروقه از آبراه
خور موسی خبر داد و گفت :درصدد هستیم آبراه خور موسی
پاکسازی و سپس الیروبی شود.
تفاهمنامه سرمایهگذاری تولید بیواتانول با حضور وزیر راه
و شهرسازی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)
امضا شد.این تفاهمنامه به ارزش پنجهزار و  500میلیارد ریال
بین سرمایهگذار خارجی و اداره کل بنادر و دریانوردی استان
خوزستان منعقد شد.
عملیــات اجرایی طرح توســعه اســکلههای  27تا 34
مجتمع بندری امام خمینــی(ره) با هدف افزایش  80هزار
تن با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد که باید در مدت
 27ماه اجرا شود.

فرماندار خرمشهر :

امنیت کامل در مرز شلمچه برقرار است

فرماندار خرمشهر گفت :در حال حاضر
درمرز بینالمللی شلمچه امنیت کامل برقرار
وتردد مسافران ،زائران و اتباع به نحو مطلوبی
در حال انجام است.
ولــی الــه حیاتی در همایش بــزرگ موکب
داران اربعیــن حســینی در محور شــلمچه در
محل فرهنگســرای خلیجفارس خرمشهر افزود:
دشــمنان جمهــوری اســامی از هــم اکنون
بــه دنبــال تفرقه انــدازی در میان مــردم برای
کمرنگ کردن اربعین حســینی هستند؛ در بصره
شــایعهای را بــه گونهای مطرح و همان شــایعه
را در خرمشــهر و آبادان به شــکلی دیگر مطرح
میکنند.
حیاتی ،افزود :امسال پرشورتر از گذشته اربعین
را برگزارمیکنیم لذا برای رســیدن به این هدف

در تالش برای رفع دغدغههای ســالهای گذشته
هستیم که از مهمترین آنها میتوان به کارت ترددی
که نیروی انتظامی برای موکب داران و اعضای آنان
صادر میکند،اشاره کرد.
وی بیان کرد :از مسئوالن انتظامی میخواهیم
تا به جای تحویل این کارتها در واپسین لحظات
نزدیک شدن به اربعین به موکب داران آنها را زودتر
صادر تا در اختیار آنان قرار گیرد؛ برای این منظور
روسای کمیتهها و مسئوالن مواکب لیست اعضای
خود را هر چه سریع تر به نیروی انتظامی بدهند
تا هر چه ســریع تر در این باره اقدام شود و دیگر
مشکلی از این بابت نداشته باشیم.
حیاتی خاطر نشان کرد :از آنجایی که در شلمچه
مواکب زیادی اعم از شهرستانها و استانهای معین
برای ارائه خدمات به زائران اربعین مستقر میشوند

فاز توسعه اورژانس بیمارستان خوی
به بهرهبرداری رسید

بخــش توســعه اورژانس بیمارســتان
قمربنیهاشــم خوی با حضور وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به بهرهبرداری رسید.
رئیسدانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی آذربایجان غربــی در آیین بهرهبرداری از این
طرح ،گفت :حدود  42میلیارد ریال هزینه برای توسعه
اورژانس بیمارستان قمر بنی هاشم خوی صرف شد.
جواد آقازاده بااشــاره به اینکــه عملیات اجرایی
بخش توسعه اورژانس این بیمارستان با  2هزار و 380
مترمربع زیربنا در سال  1395آغاز شده بود ،ادامه داد:
 6میلیارد ریال از این هزینه صرف خرید تجهیزات شد.
وی اضافه کرد :با اجرای این طرح  45تخت جدید
به بخش اورژانس بیمارســتان قمر بنیهاشــم خوی
اضافه شد.
بخش توسعه بیمارستان شهید بهشتی چالدران و
مرکز جامع سالمت شهری و روستایی این شهرستان

نیز با حضور وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
به بهرهبرداری رسید.
رئیسدانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی آذربایجان غربی در آیین افتتاح این طرح گفت:
توسعه این بیمارستان به میزان  2هزار و  200مترمربع
حدود  75میلیارد ریال هزینه داشت.
آقازاده بااشــاره به اینکــه این بخش با  39تخت
جدید آماده ارائه خدمات به مردم چالدران است ،بیان
کرد :مرکز خدمات جامع ســامت شهری و روستایی
این شهرستان نیز در زمینی به مساحت  6هزار و 200
مترمربع آماده ارائه خدمات به مردم است.
وی ادامه داد :این مرکز با صرف  25میلیارد ریال
هزینه به بهرهبرداری رسید و  31هزار نفر از جمعیت
منطقه از آن بهرهمند میشوند.
سه طرح بهداشتی و درمانی در شهرستان شوط با
حضور وزیر بهداشت به بهرهبرداری رسید.

تعریض  6کیلومتر از مسیر رامهرمز -بهبهان

اهواز -خبرنگار کیهان:
 6کیلومتر تعریض جاده در مسیر رامهرمز-
بهبهان به عنوان بخشی از پازل بزرگراه اهواز به
شیراز به بهرهبرداری رسید.
استاندار خوزستان در مراسم افتتاح این پروژه گفت:
بزرگراه اهواز به شیراز در دستور کار دولت است و در
قالب ســه محور شامل رامهرمز به بهبهان ،بهبهان به
بابامیدان و بابامیدان به شــیراز برای آن ردیف بودجه
پیشبینی شده است.
غالمرضا شــریعتی افوزد :هم اکنون  6کیلومتر از
این مسیر افتتاح شد و با توجه به اینکه پیمانکار پروژه
قول داده است که دستکم  20کیلومتر را تا پایان سال
افتتاح کند امیدواریم این کار انجام شود.
وی یادآور شــد :بار ترافیکی این جاده باال است و
موجب تصادفات و مشکالت و معضالت در سرمایههای

انســانی و مادی مردم میشود و باید این مسئله حل
شود.
استاندار خوزستان عنوان کرد امیدواریم ظرف دو
سال آینده کل مسیر به اتمام برسد.
شریعتی توضیح داد :امسال اعتبار این پروژه نسبت
به ســال گذشته چند برابر افزایش یافته همچنین از
اعتبارات استانی هم به این مسیر کمک میکنیم و به
برنامه و بودجه کشــور این موضوع پیشنهاد شده و به
محض اخذ موافقت این ســازمان ،اعتبارات الزم داده
خواهد شــد تا شرکتهای فعال در این مسیر بتوانند
با جدیت بیشتر کار را تداوم داده و به پایان برسانند.
مســیر این بزرگراه حــدود  53کیلومتر اســت
و براســاس برنامهریزیهــای انجام شــده ظرف دو
ســال آینده کل مســیر اهــواز به شــیراز تعریض
خواهد شد.

نماینده مردم دامغان در مجلس:

اراضی پسته کاری دامغان تا  50هزار هکتار قابل افزایش است

نماینده مردم دامغان در مجلس شــورای
اسالمی گفت :با ظرفیت موجود در این شهرستان
میتوان سطح زیر کشت پسته را تا  50هزار هکتار
افزایش داد.
ابوالفضل حسنبیگی افزود :شهرستان دامغان دارای
 18هزار هکتار باغ پسته است که با ظرفیت آب و خاک
موجود ،تا  50هزار هکتار قابل افزایش است.
نماینده مردم دامغان در مجلس شــورای اسالمی
تصریــح کرد :بــه برکت جوانگرایی و علمی شــدن
کشاورزی در این شهرستان ،مطالعات نشان میدهد با
استفاده از روشهای نوین ،با میزان کمی ذخیرهسازی،
میتوان سطح زیر کشت قابل توجهی از پسته را آبیاری
کرد و در کنار صرفهجویی مناســب در مصرف آب در
این شرایط ،ارزش افزوده ایجاد کرد.
وی بیان کرد :استان سمنان دارای  23هزار هکتار
باغ پســته اســت که از این میزان  18هزار هکتار در
شهرستان دامغان قرار دارد که حدود  13هزار هکتار
بارده است.

وی ،به تغییر الگوی کشــتاشاره و تاکید کرد :با
توجه به کمبود آب در اســتان ســمنان و شهرستان
دامغان ،اراضی زیر کشت هندوانه و خربزه بهتر است
به تولیدات باغی تبدیل شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی،
توســعه و آبادانی را حق این شهر دانست و گفت :در
آینده نزدیک  2کارخانه بزرگ تراکتورسازی و ادوات
کشاورزی با سرمایهگذاری کشور چین در دامغان ایجاد
میشود.پنجمین جشــنواره ملی پسته دامغان  12تا
 16شــهریور  96در دامغان به همراه نمایشگاهی در
 200غرفه از محصوالت ،فرآوردهها و صنایع دستی و
گردشگری ،به همراه کارگاههای آموزشی برگزار شد.
به دلیل ســرمازدگی بهار  97میزان تولید پسته
امســال دامغــان بین  10تا  12هــزار تن پیشبینی
میشود ،در حالی که این میزان در سال گذشته حدود
 35هزار تن بود.
 ٨0درصد پسته تولیدی استان سمنان در دامغان
قرار دارد.

لذا باید بدانند که محوریت در شــلمچه در اختیار
مسئوالن شهرستان خرمشهر است و گروههایی که
برای خدمات رسانی به زائران وارد منطقه میشوند
باید با مجموعــه ذیربط خود ارتباط گیرند؛ بطور
مثال تمامی شــهرداریها باید خدمات خود را با
همکاری شهرداری خرمشهر داشته باشند تا به این
ترتیب کار نظارت ،حملونقل و سایر موارد به خوبی
از پیش برود.
وی گفت :کار استقرار مواکب در شلمچه نیز باید
با مدیریت و سیاست گذاری ستاد عتبات خرمشهر
انجام شود تا خدمات مطلوبی به زائران ارائه شود.
مدیر پایانه مرزی شــلمچه گفت :تردد اتباع
خارجی و عمدتا عراقی از این پایانه بینالمللی در
حال انجام بوده ضمن اینکه فعالیت تجاری نیز در
مرز شلمچه برقرار است.

برگزاری طرح
«بصیرت عاشورایی» در
 140بقعه خراسان رضوی

مشهد  -خبرنگار کیهان:
معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان
رضوی از برگزاری طرح بصیرت عاشــورایی
همزمان با ماه محــرم و صفر در  140بقعه این
استان خبر داد.
حجتاالســام ایزدی در گفتوگو با خبرنگاران
هدف از اجرای این طرح را ایجاد بصیرت و روشنگری
در جامعــه دانســت و گفت :همزمان بــا اجرای این
طــرح 167 ،مبلــغ به بقــاع متبرکه اســتان اعزام
میشوند.
وی با اشاره به برگزاری طرح قدمهای آسمانی تا
حرم امام حسین(ع) ،اظهار داشت :اداره اوقاف و امور
خیریه خراســان رضوی همزمان با اربعین حسینی و
مشــارکت خیرین ،اقدام به برپایی موکب در کربالی
معلــی مینماید و بــه ارائه خدماتی نظیر :اســکان،
پذیرایی ،برپایی نانوایی ســیار ،خدمات فرهنگی و ...
میپردازد.
ایزدی تصریح کرد :همزمان با دهه پایانی صفر نیز،
در بقاع متبرکه استان و با اولویت بقاع میقاتالرضا(ع)
و با برپایی  40پایــگاه ،میزبان زائرین پیاده حضرت
رضا(ع) خواهیم بود.

استاندار:

حاشیهسازی و بزرگنمایی
مشکالت ،کمکی به توسعه
کهگیلویه و بویراحمد نمیکند

یاسوج  -خبرنگار کیهان:
تکمیل و افتتاح طرحهای عمرانی نیمهتمام
اســتان کهگیلویه و بویراحمد در حوزههای
مختلف اولویت مهم کاری تیم مدیریتی استان
است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :حاشیهسازی،
جنجال ،هیاهو و بزرگنمایی کردن مشکالت ،کمکی به
توسعه ،پیشرفت و رشد استان کهگیلویه و بویراحمد
نمیکند.
علیمحمد احمدی گفت :برنامه پنج ساله توسعه
استان تهیه و تدوین شده است و تمام ظرفیتها مسائل
و مشکالت استان در آن مشخص شده است.
وی گفت :کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ جمعیت
و مساحت در ردههای آخر کشور قرار دارد درحالیکه
ازنظر اعتبار و منابع مالی جزو رتبه میانی کشور است.
احمدی تصریح کرد :مدیران و مسئوالن اجرایی
اســتان عالوه بر معرفی روزافزون ظرفیتهای استان
باید اعتبارات مالی بیشــتری را ازطریق تعامل الزم با
ی با مسئوالن کشوری جذب کنند.
رایزن 
وی گفت :هیچگونه کمتوجهی به عرصه فرهنگی
استان نشده .وضعیت فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد
در حال بهبود اســت و در این راســتا از هیچ تالشی
دریغ نخواهد شد.
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت :در
هفته دولت امسال  205پروژه با اعتباری حدود 218
میلیارد تومان در سطح استان افتتاح و کلنگزنی شد.
اســتاندار گفت :کهگیلویــه و بویراحمد محیط
امنی برای سرمایهگذاری است و بسیاری از گرههای
اقتصادی در حوزههای مختلف مرتفع شده است که
ماحصل آن رشد اســتان در بسیاری از شاخصهای
ملی بوده است.
احمدی در ادامه تصریح کرد :در بحث پروژههای
بزرگی مانند پتروشــیمی و راه ،تالش کردیم آنها را
روی چرخ پیشــرفت بیندازیم که ازجمله آنها پروژه
پتروشــیمی گچســاران و جاده پاتاوه به دهدشــت
اســت و همچنین در بخــش آب  20میلیارد تومان
جذب شد.
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمــد در پایان اظهار
کرد :امســال  200الی  300میلیــارد تومان از نظام
بانکی مســتقیم و غیرمستقیم به حوزه تولید تزریق
کردیــم که ماحصل آن  110طرح اقتصادی با اعتبار
 150میلیــارد تومــان در حال کلنگزنــی و افتتاح
است.

یادداشت خبرنگار

مرجع تشخیص احتکار؛
وزیر یا مقامات قضایی؟!

چندی پیش دادستان و رئیس پلیس آذرشهر از کشف یک انبار بزرگ
با  8845خودرو ســمند در جاده تبریز -آذرشهر خبر دادند .متعاقب آن
دادستان منطقه از محرز بودن احتکار خبر داد و گفت که پس از بررسی
و محرز بودن احتکار ،دستور پلمب این انبار صادر شده و پرونده خارج از
نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرد .مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان
شــرقی نیز قول داد موضوع احتکار این خودروها بررســی و نتیجه آن به
زودی اعالم شود.
چندین روز از خبر کشف این انبار با هزاران خودرو گذشت تا این که
اواخر هفته گذشته وزیر صنعت به تبریز آمد و به ایران خودرو تبریز رفت
و از  8845خودروی موجود در انبار روباز آن به عنوان «تعدادی» خودرو
نام برد و گفت «وجود تعداد معدودی خودرو در انبار خودروسازان احتکار
نیست !».صرفنظر از این که خودروهای مورد نظر احتکار شده بودند و یا
نه و با تاکید بر این که مرجع صالحیتدار برای اعالم این مطلب مقامات
قضایی میباشند و نه وزیر دولت .باید پرسید اصوال چرا وقتی قطعه وجود
ندارد اقدام به ساخت خودرو میشود و چرا با علم به فقدان قطعات از مردم
پول خودرو اخذ میشود؟! طبیعی است که نگه داشتن نزدیک به 9000
دســتگاه خودرو میتواند تاثیر منفی در بازار داشته و به کمبود مصنوعی
خودروها دامن بزند.
کامال مشخص است که دادستان آذرشهر با علم به محرز بودن احتکار،
صحبت کرده است و دستور پلمب از سوی مقامات قضایی بدون دلیل و
مستندات کافی ،صادر نمیشود و از سویی پیش از این اگر موجودی این
انبار به تعزیرات حکومتی اعالم شده بود ،چرا این ادعا تایید نشد و صرفا
عنوان گردید ظرف یک هفته بررسی و نتایج بررسیها اعالم خواهد شد
و چرا برغم گذشــتن این مدت زمانی ،هنوز اعالم نشده است ؟ باید توجه
داشت که انباشت هزاران خودرو در یک فضای آزاد و منطقهای که پر از
گردوغبار است منجر به استهالک و از بین رفتن خودروهای مردم میشود
و پرداخت جرایم تاخیر در تحویل ،نمیتواند هزینه استهالک و فرسودگی
خودروهــای مردم گردد.کارخانجات باید بیش از این در قبال اموال مردم
احساس مسئولیت کنند و خودرو را زمانی تولید کنند که قادر به تامین
قطعات آن باشند و اگر توان این کار را ندارند خودروی بیکیفیت داخلی
را بــه قیمتهای غیرواقعی و گران به مردم قالب نکنند .وزیر مربوطه نیز
الزم بود به جای حمایتهای مســتقیم و غیرمستقیم از خودروسازان ،از
مردم حمایت میکردند و در طول چند ماه اخیر مانع از افزایش قیمتهای
نجومی خودروهای کشور میشد .نباید به گونهای رفتار شود که با جمعآوری
و انبار کردن هزاران دستگاه خودرو در یک فضای باز به بهانه نبود قطعه
الکترونیکی ،شائبه احتکار شدن خودروها در نزد افکار عمومی ایجاد شود.
مردم با توجه به پیشــینه ذهنی خود از کارخانجات و خودروســازی
سیاستها و تصمیمات و به خصوص گرانیهای غیرمنطقی چند ماه اخیر
که منجر به اختالف قیمت چند ده میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار
شده است خیلی وقت است از بهبود اوضاع در صنعت خودرو کشور ناامید
شدهاند چرا که افکار عمومی چیزی غیر از افکار وزیر فکر میکند.
تبریز -سعید داور

بسیجیان شاهرود اقتدار خود را
به نمایش گذاشتند

اجتماع باشــکوه و نمایش اقتدار بسیجیان شهرستان
شــاهرود در محل حرم مطهر شهدای گمنام این شهرستان
برگزار شد.
بسیجیان شرکتکننده در این رزمایش شامل فرهنگیان ،بسیج
ادارات ،دانشآمــوزی ،اصناف ،طــاب و روحانیون ،گردان حضرت
ولیعصر(عج) بســطام ،کارگری الغدیر ،جامعه مهندســین ،گردان
کربالی شاهرود ،گردان 311بیتالمقدس حوزه والیت ،گردان 310
بیتالمقدس حوزه حمزه سیدالشهداء ،گردان  309بیتالمقدس حوزه
کربال بسطام ،گردان  308بیتالمقدس حوزه نجفاشرف ،گردان 307
بیتالمقدس حوزه خاتماالنبیاء ،گردان 306بیتالمقدس حوزه علی
ابن ابیطالب (ع) ،گردان امنیتی امام علی(ع) و گردان سیدالشهداء و
بسیج ورزشکاران بودند.
جانشین فرمانده سپاه قائم استان سمنان در این همایش گفت:
رزمایش عاشورایی محمد رسولاهلل(ص) ،2در یک بازه زمانی 20روزه
از 9شهریورماه سالجاری تا  29شهریورماه در تمامی استانهای کشور
اقتدار خود را به نمایش میگذارند.سرهنگ منصور شوقانی افزود :این
رزمایش در  3بخش برنامهریزی شــده است که بخش اول در قالب
رزمایش و نمایش اقتدار عاشورایی در حال برگزاری است که شامل
دو پیام؛ بازدارندگی به سران کفر و دشمنان در راستای فرمایش مقام
معظم رهبری که فرمودند «جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد»
با حضور یکایک بسیجیان در سراسر میهن اسالمی اجرا میشود.
وی افزود :پیام دوم حضور گروههای جهادی مجموعه بســیج و
اقشــار مختلف مردم در مناطقی که نیاز اســت به هموطنانمان در
قالبهای مختلف عمرانی ،فرهنگی ،بهداشــت و درمان و مســائل
مشاورهای کمک شود.
وی گفت :در این طرح بسیجیان به مناطق دور دست و روستاهایی
که نیازمند کمک هستند اعزام شده و یا در حاشیه شهر و برنامههایی
که در قالب محلههای اسالمی تعریف شده فعالیت میکنند.
جانشین فرمانده سپاه قائم استان سمنان تصریح کرد :مرحله سوم
رزمایش همزمان با هفته دفاع مقدس با تجمع صدها هزار نفری در
تهران انجام خواهد شد.

پای صحبت مردم

کیش را مات نکنید!

منطقه آزاد کیش ،ه م اکنون دوران بســیار سخت و دشواری را
پس از توســعه نسبی در  2حوزه گردشگری و تجارت در طول 30
سال گذشته میگذراند .عوامل متعددی دست به دست هم داده تا
این جزیره طی سالهای اخیر دچار رکود اقتصادی ،کاهش بیسابقه
گردشــگران داخلی و خارجی و همچنین سرمایهگذاران بشود .این
عوامل عالوه بر اعمال ســلیقههای شخصی و قوانین دست و پاگیر
شامل حضور اداره مالیات و دارایی ،گمرک جمهوری اسالمی ،افزایش
بیرویه اجاره بهای مســکن ،غرفههای تجــاری ،افزایش نرخ بلیط
هواپیما ،هتل و مایحتاج روزانه ساکنان است که باعث خروج و کوچ
تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی به سرزمین اصلی شده است! این کوچ
نشانه خوبی برای ساکنان این جزیره نیست و مسئوالن پایتختنشین
باید با بازنگری در قوانین دســت و پاگیر ،تحوالت اقتصادی را برای
شکوفایی این جزیره مهیا سازند.
کیش -فریدون پرینژاد

