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دیدگاه

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و 
امام جمعه شهرکرد گفت: مسئوالن  بختیاری و 

نباید از مطالبات به حق مردم غافل شوند.
حجت االســام محمدعلی نکویی که در مراســم 
افتتاحیه ساختمان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی 
شــهر نقنه از توابع شهرستان بروجن سخن می گفت 
افزود: دشمن در این قضایای اخیر از مطالبات درست 

و به حق مردم سوءاستفاده کرد.
وی اضافه کرد: وقتی مسئوالن به اقتصاد مقاومتی 
عمل نمی کنند طبیعی است که مردم معترض باشند 
و حوادث اخیر مطلوب ملت ایران نیســت و به دست 

خود مردم باید جمع شود.
امام جمعه شــهرکرد در  ادامه با تاکید بر این که 
امروز باید نسل جوان را دریابیم تصریح  کرد: متأسفانه 
امروز گاهی مســئوالن و به ویژه متولیان امر فرهنگی 
و خانواده از نسل جوان غافل می شوند که این مسئله 

ضایعات بسیار سنگینی را برای کشور به دنبال دارد.
نکونام با اشــاره به حوادث و قضایای اخیر که در 
کشــور مشاهده شــد گفت: کاری به پشت صحنه ها 
و ســازماندهی و تشــکیات عمیقی که دشمن برای 
ضربــه زدن به نظام و مخــدوش کردن امنیت نظامی 
اســامی در این قضایای اخیر به کار گرفت نداریم که 
این ها برای مردم شــناخته شده هستند و قطعا صف 

مردم و مطالبات به حقی که از مسئوالن دارند از آنها 
جداست اما در عین حال مشاهده می شود که در بین 
این اغتشاشگران جوانانی که اصا انتظار حضور آنان در 
این جمع ها نیست وجود داشت که این ها ناشی از عدم 
مراقبت درست خانواده ها و بها ندادن متولیان فرهنگی 

به این جوانان است.
امام جمعه شــهرکرد با اشاره به حوادث و قضایای 
چند روز گذشته در کشور گفت: متاسفانه دشمن در 
این قضایا از مطالبات درست و به حق مردم سوءاستفاده 
کرد و یک تعدادی انسان های رذل موج سواری کرد و 
نگذاشت یک مطالبه درست از سوی مردم مطرح شود 

و مطالبه درست مردم را منحرف کردند.

 استاندار خراسان رضوی گفت: این استان 
رتبه نخست کشــور در جذب سرمایه گذاری 
خارجی را در قالب طرح های مصوب امســال 

کسب کرد. 
 علیرضا رشــیدیان در نشســت اعضای شورای 
گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مشهد افزود: 
بــا ایجاد ظرفیت جدید برای جذب ســرمایه گذاری 
خارجی در این اســتان 25 طرح با 580 میلیون دالر 

سرمایه گذاری خارجی تصویب شده است. 
وی اظهار کرد: به رغم خشکســالی چندین ساله 
در خراســان رضوی و مشکات عدیده در این بخش، 
نگاه متولیان به بخش کشاورزی استان مطلوب بوده به 
طوری که نسبت پرداخت تسهیات به بخش کشاورزی 
استان طی سال جاری 15 درصد و بیش از میانگین 

کشوری )7/9درصد( بوده است. 
وی با  اشاره به مشکات صاحبان مشاغل خانگی 
از شهردار و متولیان بخش شهرسازی خواست با ایجاد 
فروشگاه های زنجیره ای در مشهد به تامین نیاز زائران، 
حمایت از کاالی ایرانی و ایجاد واحدهای کوچک برای 

عرضه محصوالت مشاغل خانگی اقدام کنند. 
اســتاندار خراسان رضوی با  اشــاره به سفر اخیر 
معاون اول رئیس جمهوری به این استان افزود: در این 
سفر چند پروژه بزرگ اقتصادی به بهره برداری رسید 
و یکهزار و 690 خانه بازســازی شده مربوط به زلزله 

16 فروردین ماه به صاحبان آنها تحویل شد. 
وی آغاز عملیات اجرایی راه آهن شــرق در بخش 
کالشــور تا گناباد، گازرســانی به 180 روستا و آغاز 
بزرگ ترین پروژه گازرســانی در استان از مسیر تربت 
حیدریه به کاشمر را از دیگر اقدامات عمرانی در سفر 
اخیر معاون اول رئیس جمهوری به خراســان رضوی 

برشمرد. 
وی اظهار کرد: کارهای مقدماتی پروژه برقی شدن 
قطار مشهد - تهران آغاز شده اما اقدامات عملیاتی 
آن از ابتدای ســال آینده از قطعه مشــهد تا نیشابور 

آغاز می شود. 
رشیدیان با  اشاره به سفر اخیر خود به جمهوری 
تاتارستان گفت: بخش تولید خراسان رضوی به تنهایی 
قادر به تامین خواســته های روســیه که تاتارستان 
تنها بخشــی از آن است، نمی باشد لذا ضروری است 
کنسرســیوم های تولیدی در این استان ایجاد شود تا 
بتوان به تامین کاالی مطلوب و اســتاندارد مورد نظر 

روسیه دست یافت. 
وی افزود: تجــار ایرانی در روســیه و جمهوری 
تاتارســتان در ســطح خرد و نامناســب هستند که 
برای جلوگیری از رقابت های تخریبی باید نســبت به 
ساماندهی و هدفمند کردن تجار خراسان رضوی در 

آن مناطق تدبیر و اقدام شود. 
وی اظهــار کرد: ایجــاد خط اعتبــاری ویژه در 
بانک های روسیه برای تجار خراسان رضوی به منظور 

تسهیل داد و ستد آنان ضروری است. 

انقالب اسالمی  بنیاد مســکن  مدیرکل 
استان اصفهان از تشــکیل پرونده اعطای 
تسهیالت برای 13 هزار و 989 مالک در شهر 
زلزله زده سرپل ذهاب خبر داد و گفت: تعداد 
پرونده ثبت سیســتم تا به امروز 14 هزار و 

957 مورد است.
غام حسین خانی در سرپل ذهاب، با ارائه آخرین 
گزارش وضعیت اقدامات ستاد معین بازسازی بنیاد 
مسکن انقاب اسامی استان اصفهان در شهرستان 
زلزله زده سرپل ذهاب افزود: تا کنون 14 هزار و 923  
واحد در این شهر زلزله زده مورد ارزیابی قرار گرفته 
است، گفت: این واحدهای مسکونی در انواع احداثی 

نوع اول و دوم، تعمیری نوع اول، دوم و سوم با توجه 
به بررسی های کارشناسی قرار می گیرند.

وی با اشاره به انجام عملیات آواربرداری یک هزار 
و 740 واحد مسکونی با 180 دستگاه ماشین آالت، 
خاطرنشان کرد: اسکان موقت برای 893 واحد در 

این شهر فراهم شده است.
وی از تشکیل پرونده اعطای تسهیات برای 13 
هزار و 989 مالک در شــهر زلزله زده سرپل ذهاب 
خبر داد و متذکر شد: یک هزار و 441 پرونده اعطای 
تسهیات برای مستاجران ساکن در این شهر نیز 
تشــکیل شده که تعداد پرونده ثبت سیستم تا به 

امروز 14 هزار و 957 مورد است.

به گفته این مسئول، 6 هزار و 894 معرفی نامه 
به بانک های عامل صادر شــده که تاکنون تعداد 
یک هزار و 817 فقره تسهیات انعقاد قرارداد صورت 

گرفته و مابقی موارد نیز در دست اقدام است.
وی با اشاره معرفی یک هزار و 805 پرونده به 
شــهرداری، بیان کرد: یک هزار و 84 مورد نیز به 
نظام مهندســی برای انجام اقدامات الزم معرفی 

شده است.
وی ثبت پرونده باعوض اسکان موقت را 2 هزار 
و 271 مــورد اعام کرد و افزود: 830 مورد از این 
تعداد مربوط به مالکان و یک هزار و 441  مورد نیز 

مربوط به مستاجران این منطقه است.

نماینده مردم دامغان در مجلس:
حق دامغان در حوزه درمان

 ادا نشده است
نماینده مردم دامغان در مجلس با انتقاد از عدم توجه کافی 
به حوزه بهداشــت و درمان این شهرستان از سوی مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گفت: حق دامغان در این حوزه 

ادا نشده است.
ابوالفضل حسن بیگی در نشست بررسی مسائل و مشکات بهداشت و 
درمان دامغان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ضمن انتقاد 
شدید از عدم نگاه مسئوالن به حوزه بهداشت و درمان این شهرستان، 
بیان کرد: عدالت باید در حوزه بهداشت و درمان استان سمنان رعایت 
شود و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی سمنان حق این شهرستان را که 

خواسته ها و مطالبه به حق مردم است ادا کنند.
وی با تأکید بر اینکه مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی سمنان پاسخ 
قانع کننده ای درباره عدم اعطای حق دامغان در حوزه درمان و بهداشت 
ارائه کنند، افزود: چرا امکانات بهداشــتی و درمانی در تمامی شهرهای 
استان وجود دارد ولی دامغان باید از این امکانات محروم باشد و هضم 

این موضوع برای مسئوالن و مردم دامغان دشوار است.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس، بابیان اینکه نگاه 
همه مسئوالن استان باید همراه با عدالت باشد، گفت: نگاه شخصی نباید 
در ارائه خدمات حاکم باشــد و نماینده مردم در مجلس اگر تبعیض و 
کم لطفی در حق مردم از سوی هرکسی سر زند، خاموش نخواهد ماند.

حسن بیگی بابیان اینکه هرگز با مشارکت و وجود خیران در حوزه 
بهداشــت و درمان دامغان مخالف نیستیم، اظهار داشت: از عوام فریبی 
که توســط عده ای به وجود می آید باید دست برداشت چراکه موجب 
عقب افتادگی و ضربه زدن به شهرستان شده است، همچنین از مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی سمنان می خواهم در ساخت خانه های سازمانی 
برای پزشــکان متخصص این شهرستان اقدام کند تا شاهد ماندگاری 

بیشتر آنها در دامغان باشیم.
وی گفت: ساخت بیمارستان فوق تخصصی نیز از انتظارات و مطالبات 
به حق مردم دامغان اســت که این موضوع باید موردتوجه و در دستور 

کار مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی سمنان قرار گیرد.

کرمانشــاه  اســتان  انتظامی  فرمانــده 
از زلزله زدگان این شهرســتان خواســت به 
پیامک های مشکوک افراد سودجو و کالهبردار 

پاسخ ندهند.
سرتیپ »منوچهر امان اللهی« افزود: مشاهده شده 
که افراد سودجو از طریق ارسال پیامک های مشکوک 
با مضامین اعام شماره کارت بانکی و درخواست واریز 

کمک باعوض به زلزله زدگان، اقدام می کنند.
وی عنوان کرد: در این روش شیادان پس از آگاهی 
از اطاعات دریافتی گیرندگان پیامک، نسبت به فریب 

آنان اقدام و از مشتریان کاهبرداری می کردند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمانشــاه اظهار 
کرد: شــهروندان زلزله زده باید بــرای جلوگیری از 
کاهبرداری های احتمالی و متضررشدن، در صورت 
دریافت این گونه پیامک های مشــکوک، از پاســخ 
دادن یا واریز وجه بدون کنترل حســاب های مقصد 

خودداری کنند.
وی تصریح کرد: شــهروندان در صورت مشاهده 
هر یک از شیوه های کاهبرداری بدون توجه به این 
درخواســت، با مراجعه به پلیس، شماره های تماس 
این افراد ســودجو را در اختیار پلیس قرار دهند تا 

پیگیری های الزم انجام شود.

امام جمعه تبریز خواستار رهنمود رهبری 
برای نجات دریاچه ارومیه شد

تبریز- خبرنگار کیهان:
امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
خواستار کمک و رهنمود رهبری برای نجات دریاچه ارومیه شد.

حجت االســام محمدعلی آل هاشــم گفت: در دیدار 29 بهمن 
امســال که به محضر مقام  عظمای والیت می رســیم، این مسئله را 

مطرح خواهم کرد.
امام جمعه تبریز با عنوان این که در شرایط کنونی دولت عزمی 
برای نجات دریاچه ارومیه ندارد اظهارداشــت: نجات دریاچه ارومیه 
حیات در منطقه وسیع و حساس شمال غرب کشور را تضمین می کند.

وی در جمع اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: 
احیای این دریاچه مســتلزم عزم ملی قاطع و سریع است و دولت به 
تنهایــی نمی تواند کار خاصی انجام دهد ولی با این حال باید احیای 
دریاچه ارومیه بیش از این ســطح و در کان مدیریت کشور مطرح 

گردد و در اولویت اساسی باشد.
وی با تاکید بر این که تشکیل ستاد احیای دریاچه و انجام برخی 
امور قابل تقدیر است  ولی کافی نیست و ما فقط با عزم ملی می توانیم 
دریاچه ارومیه را از این وضعیت حاد نجات دهیم گفت: مسئله ضرورت 
نجات دریاچه ارومیه با جهانگیری و والیتی مطرح شــده است ولی 

اکنون به رهنمود رهبری نیاز داریم.

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
با راه اندازی میز خدمت در دســتگاه های 
اجرایی استان خدمات به دو صورت حضوری 
و الکترونیکی به ارباب رجوع ارائه می شود.

اقبال عباســی اضافه کرد: کاهش هزینه ها، 
صرفه جویی در وقت، تســریع در خدمات رسانی 
و ارتقــای کمی و کیفی ارائــه خدمت به مردم 
از مهم تریــن مزیت های فعالیت میز خدمت در 

دستگاه های اجرایی استان محسوب می شود.
وی عنوان داشــت: به منظور دســتیابی به 
اهداف پیش بینی شده راه اندازی میزهای خدمت 

در دســتگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری 
بایســتی بازدیدها و بازرسی های دوره ای برگزار 

شود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات چهار 
محال و بختیاری نیز گفت: 129 دستگاه اجرایی 
در استان به شبکه فیبر نوری متصل شده که از 
این تعداد 81 دستگاه اجرایی در شهرکرد است.
مرتضــی بالی دهکردی بیان کرد: هم اینک 
704 خدمت در دستگاه های اجرایی چهارمحال و 
بختیاری برای ارائه در درگاه خدمات الکترونیکی 
شناسایی و شناسنامه دار شده و می توان آن را از 

این طریق به متقاضیان ارائه کرد.

استاندار مازندران اعالم کرد که از اواخر آبان امسال تاکنون 
حدود 600 هزار تن مرکبات این اســتان برای تنظیم بازار در 

سردخانه ها ذخیره شده است.
محمد اسامی در نشست شــورای اداری شهرستان میاندرود در 
شــرق مازندران هدف از این اقدام را حفظ توازن میان عرضه و تقاضا 
در بازار و جلوگیری از کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت بویژه در شب 

عید اعام کرد.
اســتان مازنــدران 110 هزار باغ مرکبات دارد که ســاالنه حدود 

2 میلیون و 500 هزار تن محصول از آن برداشت می شود.
اســتاندار مازنــدران همچنین از تشــکیل کارگــروه ویژه برای 
ذخیره ســازی مرکبات خبر داد و یکی از وظایف این کارگروه را کوتاه 

کردن دست دالالن اعام کرد.
اســامی گفت که به هیچ وجــه دالالن نباید وارد عرصه خرید و 
ذخیره سازی مرکبات شــوند و تنها محصوالتی که از سوی مباشران 
تعیین شده خریداری و ذخیره سازی شود، مورد حمایت قرار می گیرد.

مازندران تامین کننده 60 درصد مرکبات مورد نیاز کشور است.
خرید و ذخیره ســازی مرکبات مازندران برای حفظ تعادل بازار از 
اواخر ماه آبان همزمان با پیک برداشت محصول و ورود دالالن به بازار 

آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
ســازمان تعاون روستائی به عنوان مباشــر، خرید و ذخیره سازی 

مرکبات مازندران را بر عهده دارد.
این ســازمان از طریق مجموعه های زیرپوشــش خــود از جمله 
شــرکت های تعاونی و اتحادیه های مرتبط خریــد پرتقال را در باغ از 

کیلویی یکهزار تا یکهزار و 100 تومان آغاز کرد.
تا پیش از ورود این شــرکت، دالالن هر کیلو پرتقال درجه یک را 
حداکثر کیلویی 750 تــا 800 تومان از باغداران خریداری می کردند 
تا در زمان به هم خوردن تعادل بازار آن را با قیمت بیش از ســه هزار 

تومان عرضه کنند.
هم اکنون قیمت تعیین شده برای هرکیلوگرم پرتقال در صورتی 
که کار ذخیره سازی و نگهداری را سازمان تعاون روستایی انجام دهد 
2 هــزار تومان و در صورتی که باغــدار خودش اقدام به این کار کند، 

2 هزار و 300 تومان تعیین شده است.

شناسایی 13 کانون آلوده
به آنفلوآنزای پرندگان در اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل دامپزشــکی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال 
تاکنون 13 کانون آلــوده به آنفلوآنزای  فوق حاد پرندگان در 
این استان شناسایی شده است و در مجموع 301 هزار و 240 

قطعه مرغ معدوم شده است. 
شهرام موحدی با بیان اینکه تاکنون کانون های آلوده به آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در سه شهرستان خمینی شهر ،  نجف آباد و گلپایگان 
شناسایی شده اند. افزود: در گلپایگان 7 کانون اصلی مرغ رنگی آلوده 
به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و یک کانون در شعاع یک کیلومتری 
این کانون ها شناسایی شده است که در این کانون ها 125 هزار قطعه 

مرغ و بیش از 12 هزار تخم مرغ معدوم شد.
وی اضافــه کرد در گلپایگان 49 هزار و 240 قطعه مرغ تخم گذار 
معدوم شد. همچنین در خمینی شهر چهار کانون تشخیص داده شد 
کــه 103 هزار مرغ معدوم و یک هزار و 656 کیلوگرم تخم مرغ آلوده 

نابود شد. 
موحدی افزود: در نجف آباد یک کانون  تخم گذار آلوده شناسایی شد 
که 24 هزار قطعه مرغ با 520 کیلوگرم تخم مرغ آلوده معدوم گشت.

وی تصریح کرد: اگر شاهد افزایش قیمت چند برابری تخم مرغ 
بودیم به خاطر گران شــدن بیش از اندازه خــوراک طیور از جمله 

ذرت بود.
مدیرکل دامپزشــکی استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان 
دارای بیشــترین واحد طیور در کشــور و از تنوع و تراکم بسیار باالی 
طیور برخوردار اســت افزود: امروز بیــش از 40 نوع بیماری در حوزه 
دام و طیور در اســتان به صورت دقیق کنترل می شود که یکی از آنها 

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است.
وی همچنین خاطرنشان کرد تاکنون هیچ مورد انسانی از ابتا به 

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده است.

مدیرکل راه آهن شمال شرق گفت که سومین قطار تجاری کشور چین از طریق خط ریلی 
ایران - ترکمنستان - قزاقستان وارد مرز اینچه برون در شرق استان گلستان شد.

محمدرضا قربانی اظهار کرد: این قطار تجاری عصر دوشنبه گذشته وارد ایران شد و دارای 41 کانتینر 
کاال شامل لوازم ورزشی، چمدان های مسافرتی و کاالهای متفرقه است.

به گفته وی؛ این محموله بعد از انجام مراحل اداری گمرکی، از طریق خط ریلی گرگان - تهران به 
مقصد گمرک شهریار )در استان تهران( حمل می شود.

قربانی گفت: براساس مذاکره مدیران ارشد راه آهن دو کشور قرار است از این پس هفته ای یک قطار 
از چین وارد گمرک اینچه برون شود.

قطارهای کانتینری کشــور چین با طی مســافت دو هزار و 700 کیلومتری کشورهای قزاقستان و 
ترکمنستان در مرز اینچه برون به خاک ایران وارد و سپس به دیگر نقاط ایران و یا دیگر کشورها ادامه 

مسیر می دهند.
قربانی ادامه داد: پیش از این قطارهای تجاری چین از طریق مرز ســرخس واقع در خراسان رضوی 

وارد کشور می شدند.
مدیرکل راه آهن شــمال شــرق افزود: هزینه کمتر و سرعت بیشتر در حمل بار از مزایای خط ریلی 

اینچه برون برای تجار و بازرگانان است.
از مهر امسال دو قطار تجاری دیگر نیز از کشور چین وارد مرز اینچه برون استان گلستان شدند.   معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 

اردبیل از صادرات گاومیش به جمهوری آذربایجان خبر داد.
بهلــول تکلوی در حاشــیه بازدید هیئت کارشناســی جمهوری 
آذربایجان از مرکز اصاح نژاد دام کشور در اردبیل افزود: هدف هیئت 
بازدید کننده بررســی وضعیت گاومیش در اســتان اردبیل و قرابت و 
نزدیکــی ژنتیکی که گاومیش نژاد اردبیلی با کشــور آذربایجان دارد 

، می باشد.
وی تعداد گاومیش های استان اردبیل را 33 هزار راس ذکر کرد که 
رتبه سوم کشوری را بعد از استان آذربایجان شرقی و خوزستان دارد.

وی گفت: عملیات اصاح نژاد گاومیش از سه سال پیش در استان 
شروع شده است.

وی اظهار کرد: هدف هیئت اعزامی از جمهوری آذربایجان خرید 
گاومیش های بومی بــوده و به دنبال خرید گاومیش های اصاح نژاد 

شده نیستند.
تکلوی افزود: بر اساس بازدیدهایی که این هیئت کارشناسی از چند 
روستای استان اردبیل داشتند آنها از وضعیت گاومیش های بومی ابراز 
رضایت داشته و پس از بازگشت به کشورشان اقدام الزم را برای خرید 

گاومیش های بومی از استان و عقد قرارداد انجام می دهند.

بندرعباس- خبرنگار کیهان:
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر بندرعباس از عدم نظارت بر اماکن بهداشتی 
و درمانی و همچنین اغذیه فروشی ها انتقاد کرد 
و بزرگترین چالش شــهر را معضل بهداشتی و 

درمانی دانست.
پرویز ساالری در نشست شورای شهر بندرعباس با 
گایه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح 
کرد: دکتر داوودی فراموش کرده که نظارت بر اماکن 
بهداشتی، غذاخوری و فافل فروشی ها برعهده ایشان 
که دبیر عالی ترین شورای استان یعنی شورای سامت 

که ریاست آن برعهده استاندار است را برعهده دارد.
وی خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
افزود: آقای داوودی؛ چرا برای نظارت بر فافل فروشی ها 
که هر لحظه هزاران ویروس را بین مردم توزیع می کنند 
از مجاری قانونی مانند معاونت سیاسی امنیتی و شورای 
تأمین اســتان، کمک نمی گیرند؟ چه کسی باید جز 

شورای سامت استان بر این افراد نظارت کند؟
این عضو شورای شــهر بندرعباس گفت: اعضای 
شورای شــهر به اســتناد مواد قانونی که در شورای 
چهارم تصویب شد باید بر معضات شهر نظارت کنند.

ســاالری در بخش دیگری از سخنان خود ادامه 
داد: جناب استاندار؛ بیمارستان شهید محمدی تنها 
بیمارســتان دولتی اســتان اســت اما گویا به بخش 
خصوصی واگذار شــده و دفترچه بیمه روســتایی را 
قبول نمی کنند. آیا این رواســت در شــهری که تنها 
یک بیمارستان دولتی دارد آن را به بخش خصوصی 
واگــذار کنند؟ آیــا بندرعباس درآمد نــدارد که از 
کلینیک خصوصی این بیمارســتان هم می خواهند 
درآمد کسب کنند. آقای داوودی آیا اینقدر وضع مالی 
شهر بندرعباس به عنوان پایتخت اقتصادی و تجاری 
کشور خراب است که تنها کلینیک بیمارستان دولتی 
استان که از جای جای آن زن، مرد و کودک روستایی 
برای مداوا به اینجا می آیند، دســت رد به سینه آنها 
زده شود. وی خاطرنشان ساخت: این در حالی است 
که رهبر معظم انقاب تأکید کرده اند، کسی که بیمار 
است باید فقط دغدغه بیماری داشته باشد نه دغدغه 

پزشک و دارو.
عضو فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بندرعباس 
یادآور شد: آقای داوودی باید هم در رسانه ای که این 
مطالب را منتشر کرده و هم در صحن شورا نه از بنده 
که از ســاحت مقدس شــورا که نمایندگان مردم در 
این پارلمان محلی جمع شــده اند بابت صحبت های 
خود عذرخواهی کند. ساالری تصریح کرد: بنا به بند 
18 ماده 71 قانون شــوراها، نظارت بر اماکن درمانی 
و بیمارستانها وظیفه شوراست و ما در شورای چهارم 

آن را مصوب کردیم.
عضو شورای شهر بندرعباس همچنین متولی اصلی 
خورها و پســماند خام فاضاب کــه وارد این خورها 
می شود را دانشگاه علوم پزشکی دانست و گفت: آقای 
داوودی، آیا شما دبیر شورای سامت استان هستید یا 
شورای شهر؟ چرا به وظیفه خودتان عمل نمی کنید؟ 
پرویز ساالری در بخش دیگری از این نطق به وضعیت 
بیکاری در استان پرداخت و گفت: آقای استاندار جوانان 
ما بیکار هســتند، در حالی که بیخ گوششان صنایع 
بزرگی مانند شــرکت نفت ستاره، فوالد، آلومینیوم و 

سایر صنایع تجاری و اقتصادی وجود دارد.
این عضو شــورای شــهر با بیان اینکه بیکاری در 
کنار ایــن صنایع، جوانان بیکار را ناراحت می کند، از 
مدیران این صنایع خواســت به صحن شــورای شهر 
بیایند و فراینــد جذب نیرو را توضیح دهند و درباره 

آن شفاف سازی کنند.

واردات گل و گیاه خسارت بار است
ساالنه معادل 700 میلیون دالر گل و گیاه به صورت قاچاق همراه 
با آفات و بیماری ها وارد کشور می شود که نتیجه آن نابودی جنگل های 
هیرکانی شمشاد که یکی از نادرترین گونه های ارزنده که تقریبا منحصر 
به شمال کشور است بوده و نیز تعطیلی و یا کاهش تولید هزاران باغ 
تولید گل و گیاه و بیکاری و عدم اشتغال ده ها هزار نفر و افزایش هزینه 
تولید بخش کشــاورزی به دلیل نیاز به واردات ســموم برای مبارزه با 
آفات جدید وارده با گیاهان قاچاق و افزایش سم در محصوالت غذایی 
است. متاسفانه دولت نظاره گریست بی تقاوت و بی توجه به این مهم که 
واردات قاچاق گل و گیاه عاوه بر افزایش تعداد بیکاران و خروج ارز و 
عدم وصول حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده موجب خســارت 
غیرقابل جبران در بخش تولیدات کشاورزی و نابودی غیرقابل جبران 
جنگل ها می شــود که قابل جبران نیست. هزاران هکتار از جنگل های 
هیرکانی شمشاد در سرتاسر خط ساحلی شمال از آذربایجان تا گرگان 
کا نابود شده و اگر اقدام قاطع در مبارزه با واردات قاچاق گل و گیاه 
به عمل نیاید خطر انقراض باقیمانده کل جنگل های شمال و نهایتا کل 
کشور دور از انتظار نیست. آیا نباید اقدام به شناسایی و تعقیب قضایی 
کسی کرد که بیماری بایت و آفت شب پره را وارد کشور می کند؟ هر 
چند سال یک آفت و بیماری جدیدی وارد کشور می شود که یک نوع 
میوه یا محصول زراعی را مورد مخاطره قرار می هد و موجبات واردات 

سموم جدیدی از خارج کشور می شود  آخر تا کی؟
مبارزه با واردات قاچاق گل و گیاه و محصوالت کشاورزی و شناسایی 
قاچاقچی آســان اســت کافیست به طور مســتمر و مداوم بازرسانی 
قسم خورده از ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت کشاورزی و آگاهی و نیروی 
انتظامی به همراه نماینده ای از اتحادیه گل و گیاه کشور یا استان و یا 
تعاونی ها در شهرستان ها از میادین و نمایشگاه ها و فروشگاه ها و باغات 
مظنون به نگهداری گل قاچاق بازرسی و گیاهان قاچاق را شناسایی و 
توقیف و معدوم و متخلف را جریمه و مورد تعقیب قضایی قرار دهند و 
هزینه ها از محل جرایم قابل جبران است. البته اگر مسئوالن احساس 
مسئولیت کنند، همه اذعان دارند که ساالنه بیش از 30 میلیارد دالر 
محصوالت کشاورزی گل و گیاه و کاالی صنعتی و خانگی خوراکی که در 
کشور نیز تولید می شود از خارج وارد می شود که این رقم می تواند اقتصاد 
کشور را دگرگون و کسری هزینه های دولت را جبران و موجب اشتغال 
همه بیکاران و رونق اقتصادی کشور شود. با یک حساب سرانگشتی در 
می یابیم که با واردات قاچاق عاوه بر همه مخاطرات ذکر شده کشور 
ســاالنه از دریافت رقمی بالغ بر یک سوم ارزش واردات قاچاق از بابت 
عوارض گمرکی و مالیات و ارزش افزوده و غیره نیز محروم می شود آیا 

این ارقام قابل توجه نیست سکوت و بی تفاوتی تا به کی؟
دولت محترم تدبیر و امید بیایید به جای پیشنهاد افزایش بهاء بنزین 
و آب و بــرق و گاز و اضافه کردن چندین تبصره و ماده ذیل مصرفی 
قبوض برای کســب دریافتی بیشتر مانع از خروج غیرقانونی ارز برای 

واردات کاالی قاچاق شوید.
قدرت اهلل ایزدی فر
رئیس هیئت مدیره تعاونی کشاورزی گل و گیاه آمل، بابل، 
بابلسر و فریدونکنار

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: راه آهن 
قزوین به رشت با 96 درصد پیشرفت فیزیکی در 
بخش زیرسازی تاکنون 1300 میلیارد تومان هزینه 
داشته و تکمیل آن 300 میلیارد تومان اعتبار دیگر 

نیاز دارد.
خیر اهلل خادمی در حاشیه سفر به قزوین اظهارداشت: 
طـرح راه آهـن قزویـــن به رشت بطول 165 کیلومتر، 
بصـورت یـک خطه، بـا سرعـت طـرح km/h 160 برای 
مسافری و km/h 120 برای باری، از ایستگاه سیاه چشمه 
در قزوین شروع شــده و با عبور از روستاهای کوهین و 

شیرین سو در محدوده شهرهای لوشان، منجیل، رودبار، 
رستم آباد و امامزاده هاشم ادامه مسیر داده و به ایستگاه 

رشت می رسد.
وی افزود: مسیر از ایستگاه رشت دو قسمت شده و یک 
شاخه با عبور از شهر پیربازار به بندرانزلی متصل می شود 
و شاخه دوم آن به شهر مرزی آستارا منتهی خواهد شد.
خادمی تصریح کرد: همچنین تعداد 9 ایستگاه شامل: 
دستجرد، کوهین، شیرین سو، لوشان، منجیل، رستم آباد، 
امامزاده هاشــم، رشت و پیربازار در این مسیر پیش بینی 

شده که در حال ساخت است.

پلمب واحدهای تولیدی 
بدهکار مازندران ممنوع شد

ساری - خبرنگار کیهان:
بر اساس دستورالعمل جدید دادگستری مازندران از این پس، 
هیچ واحد صنعتی در استان مازندران، به دلیل بدهی و یا شکایت 

دستگاه های دولتی و خصوصی، پلمب نمی شود.
حجت االسام محمدعلی تقوی فرد رئیس کل دادگستری مازندران در 
نشست هم اندیشی مدیران دستگاه های اجرائی حوزه اقتصادی با مدیران 
تشــکل های اقتصادی مازندران در ساری با بیان این مطلب گفت: تمام 
مراحل قضایی برای واحدهای صنعتی بدون متوقف شــدن فعالیت های 

تولیدی و صنعتی آن واحد، پیگیری می شود.
حجت االسام تقوی فرد افزود: تمامی واحدهای قضایی و تشکیات 
مرتبط با قوه قضائیه در مازندران، بر اساس دستورالعمل جدید حق ندارد 
که واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی معوقه به بانک، چک برگشــتی، 
شکایت امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، محیط زیست و یا سایر موارد 

مرتبط با دستگاه های دولتی، تعطیل کنند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی مازندران نیز گفت: کمک 
به حفظ اشــغال، افزایش تولید بنگاه های کوچک و متوســط، راه اندازی 
طرح های نیمه تمام و تقویت و تحرک اقتصادی از طریق منابع بانکی، با 

استفاده از تسهیات طرح رونق تولید میسر خواهد شد.
سیدمصطفی موسوی ســخت گیری واحدهای امور مالیاتی و تامین 
اجتماعی به واحدهای صنعتی بدهکار را مهم ترین مشــکل پیش روی 

این واحدها اعام کرد.
وی معوقات بانکی را از دیگر مشــکات برخی واحدهای تولیدی و 
صنعتی مازندران دانســت و گفت: بخش زیادی از این معوقات به دلیل 
نابسامانی وضعیت اقتصادی بر واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شده 
که در این رابطه، باید بانک ها در دریافت سود و جرائم، توجه داشته باشند.

ذخیره سازی حدود 600 هزار تن 
مرکبات مازندران

امام جمعه شهرکرد:

مسئوالن نباید از مطالبات مردم غافل شوند

در این مراســم کلنگ مسجد امام کاظم)ع( شهر 
نقنه در زمینی به مســاحت 500 متر مربع و کلنگ 
ساخت سالن ورزشی نهم دی به نام شهید مدافع حرم 
حجت االســام قلی زاده در زمینی به مساحت هزار و 

500 مترمربع نیز بر زمین زده شد.
همچنین در این سفر سازه المان و نورپردازی مقبره 
شهدای گمنام شهر نقنه رونمایی و به بهره برداری رسید.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه:

زلزله زدگان به 
پیامک های مشکوک 

پاسخ ندهند

عضو شورای شهر بندرعباس:

رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان نظارت 

بر اماکن بهداشتی را 
فراموش کرده است

راه آهن قزوین- رشت منتظر اعتبار است
معاون وزیر راه و شهرســازی یادآورشد: اجرای این 
پــروژه عاوه بر آنکه از لحاظ حمــل  و نقل داخلی بار و 
مســافر برای اســتان های گیان و قزوین اهمیت دارد، 
موجب ایجاد یک کریدور ریلــی جدید برای صادرات و 
واردات کشور و همچنین ترانزیت کاال از مناطق شمالی 
کشــور به خلیج فارس و آب های آزاد بین المللی و دیگر 
کشورهای همسایه ایران می شود که بسیار اهمیت دارد. 
وی بیان کرد: این مسیر ریلی بعد از رسیدن به رشت، 
به سمت دو شهر بندر انزلی و آستارا ادامه خواهد یافت و 
سرانجام به خط ریلی مشترک ایران و آذربایجان متصل 
می شــود و با تکمیل کریدور شمال به جنوب، می تواند 

کشورهای همسایه را به همدیگر متصل کند.
خادمی گفت: حدود 96 درصد زیرســازی مسیر راه 
آهن قزوین به رشــت به پایان رســیده که معادل 159 
کیلومتر اســت و برای 5 کیلومتر باقیمانده نیز مشکلی 
نداریــم و پس از اتصال محدوده 55 کیلومتری روند کار 

تسریع خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای تکمیل این پروژه 300 میلیارد 
تومان اعتبار دیگر نیاز اســت که امیدواریم در تامین آن 
مشکلی نداشته باشــیم و این طرح در موعد مقرر آماده 

بهره برداری شود.
خادمی گفت: تاش می کنیم تا پایان امســال ریل 
گذاری راه آهن قزوین به رشــت به پایان رسیده و شاهد 
عبور اولین قطار باری و پس از آزمایش های فنی شــاهد 

عبور قطارهای مسافربری در این مسیر مهم باشیم.

تشکیل نزدیک به 14 هزار پرونده اعطای تسهیالت در سرپل ذهاب 

استاندار خبر داد

خراسان رضوی رتبه 
نخست کشور در جذب 
سرمایه گذاری خارجی 

ورود سومین قطار تجاری چین
 از مرز ریلی به گلستان

راه اندازی میز خدمت
 در ادارات چهارمحال و بختیاری

اردبیل گاومیش صادر می کند


