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یادداشت خبرنگار

نماینده مــردم همدان و فامنین در مجلس 
شــورای اســامی گفت: برای مردم همدان 
قابل قبول نیســت که بودجه این استان برای 

تکمیل راه آهن کرمانشاه انتقال یابد.
امیر خجسته با اشاره به بازدید سرزده اش از ایستگاه 
راه آهن همدان با انتقاد شدید به مسئولین وزارت راه و 
شهرسازی اظهار کرد: متاسفانه عملیات ساخت ایستگاه 

راه آهن همدان متوقف شده است.
وی گفت: طی بررســی های بــه عمل آمده تمام 
توان در راستای تکمیل ریل گذاری راه آهن کرمانشاه 
گذاشــته شده و برای مردم استان همدان قابل قبول 
نیست که بودجه این استان به منظور تکمیل راه آهن 

کرمانشاه انتقال یابد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: باید دولت در تکمیل هرچه زودتر 
ایستگاه راه آهن همدان تالش کند تا این استان بتواند 
طبق وعده ها از خدمات کامل و با کیفیت شبکه  ریلی 

داخلی بهره مند شود.
وی بیان داشت: ساخت ایستگاه راه آهن رباط از 
ابتدا کارشناســی نبود اما به منظور استفاده مردم تا 
تکمیل و ســاخت ایستگاه راه آهن جدید در نزدیکی 
شــهر، باید احداث آن تکمیل شود و در آینده نیز به 
عنوان ایستگاه باری مورد استفاده قرار گیرد اما امروز 
علیرغم وعده مسئوالن درخصوص تسریع در تکمیل 
ایستگاه رباط بر اســاس زمان بندی اعالم شده روند 
عملیات اجرایی آن به کندی پیش می رود که این امر 

قابل قبول نیست.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای 
اســامی با بیان اینکه 70 درصد از جمعیت 
روستایی هرمزگان به شهرها مهاجرت کرده اند، 
گفت: جمعیتی که در روســتاها باقی مانده از 

افراد پیر روستایی هستند.
احمد مرادی، افزود: اســتان هرمزگان همواره از 
درآمدهای ملی محروم بوده و نیاز اســت در این راه 

اصالحات الزم در بعد قانونی صورت گیرد.
وی با اشاره به مشکالت آب در استان هرمزگان 
گفت: ثانیه ای 700 لیتر پساب از بندرعباس به خلیج 
فارس ریخته می شــود که این به معنای هدر رفت 

سرمایه و نابودی محیط زیست است.
مرادی گفت: در اســتان ظرفیت اشــتغال زایی 

باالیی داریم و این در حالی اســت که در بسیاری از 
حوزه ها همانند ساحل و گردشگری باید ظرفیت های 

خاموش را فعال کرد.
وی بــا بیان اینکه در مبحث درآمدی هرمزگان 
رتبه دوم و ســوم جدول کشــوری را دارد، تصریح 
کرد: این درست نیست که در حوزه اشتغال در رده 

سیزدهم کشور باشیم.
نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس بیان داشــت: 
تمام دستگاه های نظارتی بر این امر تأکید دارند که 
واگــذاری آلومینیوم هرمزگان به بخش خصوصی با 

قیمت ناچیزواگذاری درستی نبوده است.
مرادی ادامه داد: اســتان در حوزه بهداشــت و 
درمان مشکالت و چالش های اساسی دارد کما اینکه 

شخص وزیر بهداشت تأکید کرده اند که هرمزگان 50 
درصد در حوزه بهداشــت و درمان از سایر استان ها 

عقب تر است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: بیش 
از هزار و 700 کالس در استان قابل استفاده و قابل 
نشستن نیست این در حالی است که خیران به تمامی 
تعهدات خود عمل کرده اند و نیاز است با نگاهی دقیق 

و تمرکز باال این مشکالت را رفع کرد.
وی با اشــاره به اینکه بیش از چهار هزار پروژه 
ملی در کشــور بــا مصوبات جدیــد تعیین تکیلف 
می شود، گفت: هرمزگان در رتبه بیستم برخورداری 
از پروژه های نیمه تمام کشور قرار دارد که نیاز است 

از االن سهم استان مطالبه شود.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خرمشهر از احتمال 
اســتقرار ۱0 موکب افغانی و پاکستانی در موسم اربعین برای 

خدمات رسانی به زوار حسینی در خرمشهر خبر داد.
امیر تابنده با اظهار اینکه روال قانونی استقرار این ۱0 موکب انجام 
شده است، گفت: درخواست راه اندازی این مواکب داده شده و کارهای 

مقدماتی جانمایی آنها انجام شده است.
مسئول ستاد بازسازی عتبات خرمشــهر در ادامه از افزایش 50 
درصدی مواکب در مرز شــلمچه خبر داد و بیان کرد: امسال نسبت 
به ســال گذشته شاهد افزایش 50 درصدی مواکب هستیم و تاکنون 

بیش از ۳00 موکب در طول مسیر اتوبان اربعین جانمایی شده اند.
تابنده، تاریخ پایان کار آماده سازی مواکب برای خدمات رسانی را ۲5 
مهر جاری اعالم کرد و گفت: قرار است طبق برنامه ریزی انجام شده از 
۲5 مهر مواکب آماده شوند و اول صفر باید تمام مواکب آماده باشند.
وی افــزود: همچنیــن طبــق برنامه ریزی هــا از ۲5 همین ماه 
کامیون هــای تجاری به جاده فرعی منطقه آزاد هدایت می شــوند تا 

از بار ترافیکی مسیر تردد زوار و محل استقرار مواکب کاسته شود.
مسئول ستاد بازسازی عتبات خرمشهر اظهار کرد: کارت تردد تمام 
مواکب خدمات رسان صادر شده و در حال تحویل است و تالش می شود 

هر موکب دو تا سه کارت تردد خدماتی داشته باشد.
تابنده با بیان اینکه درخواســت هیئت های مذهبی برای برپایی 
مواکب خدمات رســان در شــلمچه همچنان ادامه دارد، افزود: سعی 
می شــود برای این درخواســت تا حد امکان فضا فراهــم کرد و در 
حد امکان کارت تردد این هیئت ها نیز صادر شــده تا مشــکلی برای 
خدمات رسانی شــان ایجاد نشود. مرز شلمچه تنها مرز گذر زوار اتباع 

غیرایرانی در اربعین حسینی تعیین شده است.

وعده های سرگرم کننده 
اســتاندار آذربایجان شرقی در نشست مشترک مجمع نمایندگان 
آن استان ایجاد صندوق توسعه استانی با مدل گیری از صندوق توسعه 
ملی را خواســتار شده است. این خبر اردبیلی ها را به یاد خواست های 
خدابخش برای ایجاد راه اندازی این صندوق در استان اردبیل می اندازد.

گویا قرار اســت مسئوالن همیشــه حرف های کلیشه ای با افعال 
تکراری در هرکجا که باشند بر زبان بیاورند. »می شود«،  »خواهد شد«، 
»بشود« و »ضرورت دارد« حسرت به دل مانده ایم که بگویند »شد«.
خدابخــش در اردبیل نیز از ایــن حرف های زیبا زیادزده بود. وی 
در۳0 مردادماه 95 در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل 
گفته بود: برای اجرا و تکمیل طرح های عقب افتاده استان باید صندوق 

توسعه استانی در مقابل صندوق توسعه ملی در اردبیل ایجاد شود.
در ۳۱ فروردین ماه ســال 96 نیز در جلســه شــورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی راه اندازی صندوق توسعه ملی در استان ها را 

خواستار شده بود.
هیچ وقت نگفتند و یا نخواستند بگویند که برای تحقق این هدف 

چه اقداماتی را انجام دادند و به چه نتایجی دست پیدا کردند.
یاد گرفته ایم که فقط حرف های شــیرین و امیدوارکننده بزنیم و 
مردم را با وعده هایی که تحقق آنها ممکن اســت چندین سال طول 

بکشد سرگرم بکنیم.
خدابخش وقتی از اســتانداری اردبیل رفت از همشــهریان فقط 
خداحافظــی کرد و دســتاوردهای مهم دولت یازدهــم در منطقه را 
تشــریح نکرده و وعده های داده شــده در چهار سال گذشته را مورد 

بررسی قرار نداد.
علی رغم تاکید مجید خدابخش اســتاندار ســابق استان اردبیل، 
صندوق توســعه ملی در اردبیل راه اندازی نشد، امیدواریم این حرف 

وی در استان  آذربایجان شرقی نیز در حد وعده باقی نماند.
وی از اولین روزهای شــروع فعالیت در اســتان وعده پروژه های 
بــزرگ را داد و اصطــالح مگا پروژه ها را بر زبان هــا انداخت. از آثار و 
برکات این مگا پروژه ها تاکنون مردم منطقه متنعم نشده اند و امید آن 
دارند اســتاندار جدید استان در دولت دوازدهم بتواند در آماده سازی 

آنها موفق عمل کند.
البته انتخاب استاندار جدید برای این استان به یک معضل و معمایي 
تبدیل شــده است. گویا برای به توافق رسیدن وزارت کشور و مجمع 

نمایندگان استان باید صبر پیشه کرد و در انتظار ماند.
اردبیل - مادر پرستار

شهر کرد - خبرنگار کیهان
نمایشــگاه ناشــران کتاب ایران و دوازدهمین نمایشگاه کتاب 
چهارمحال و بختیاری دوشنبه هفته جاری با حضور 400 ناشر در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی شهرکرد گشایش یافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری گفت: در این 
نمایشگاه 46 هزار عنوان کتاب در ۲00 غرفه نمایشگاهی تا ۲9 مهرماه برای 

بازدید عموم عرضه شده است.
جواد کارگران افزود: در این نمایشگاه 400 ناشر از سراسر کشور تازه ترین 

آثار خود را در معرض دید عالقه مندان به کتابخوانی قرار داده اند.
وی افزود: ۲5 ناشــر اســتانی نیز تازه ترین آثار خود را در این نمایشگاه 
ارائه کرده اند. کارگران تصریح کرد: برای برگزاری دوازدهمین نمایشگاه کتاب 
چهارمحال وبختیاری 6 میلیارد ریال بن ویژه خرید کتاب در نظر گرفته شده 

که نسبت به سال گذشته ۲0 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به تخفیف ۳0 درصدی آثار ارائه شده در دوازدهمین نمایشگاه 
کتاب چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با برگزاری دوازدهمین نمایشگاه 
کتاب اســتان ۱۲ باب کتابفروشــی در شهرکرد کتاب های خود را با تخفیف 

نمایشگاهی به فروش می رسانند.
وی گفت: برگزاری نشست های تخصصی محرم، عصر عاشورایی، نقد کتاب، 
رونمایی از کتاب، نمایشــگاه عکس عاشورایی، برپایی غرفه اقتصاد مقاومتی، 
معرفی کارآفرینان برتر و دایر کردن کارگاه مشاغل خانگی از برنامه های جنبی 

دوازدهمین نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری است.

آبخیزداری شهرستان ریگان گفت:  و  رئیس منابع طبیعی 
توفان های شدید در ریگان 40 روستا را در محاصره شن های روان 

قرار داده که از این تعداد ۱6 روستا خالی از سکنه شده است.
بهزاد بارانی افزود: روستاهای محاصره شده در توفان شن در حاشیه 
جنوبی شهر ریگان واقع شده که به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی و 

فرسایش بادی دچار شن گرفتگی شده است.
وی تصریح کرد: ۲4 روستای ریگان به دلیل توفان های شدید شن 
طی یک ســال اخیر دچار شن گرفتگی شده و در صورت مهار نشدن 

توفان شن این روستاها خالی از سکنه خواهند شد.
رئیــس  اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری ریگان از اجرای ۲ طرح 
بین المللی در قالب مهار شــن های روان در این شهرستان خبر داد و 
عنوان کرد: مالچ پاشی از اول آبان ماه سال جاری به منظور جلوگیری 
از هجوم شن های روان و ریزگردها در این شهرستان آغاز خواهد شد.

بارانی از نهالکاری 700 هکتار از اراضی ریگان در حاشیه روستاهای 
این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح در قالب اجرای پروژه بین المللی 

جف در این شهرستان آغاز شده است.
وی تصریح کرد: ریگان با توجه به شرایط بحرانی برای مهار ریزگردها 

نیاز به اعتبارات ملی و بین المللی دارد.
شهرستان ریگان کانون بحران فرسایش بادی و ریزگردهاست.

نماینده مجلس:

بودجه راه آهن همدان 
نباید صرف کرمانشاه شود

همدان- خبرنگار کیهان: 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
همدان از بانک ها بابت اخذ ســودهای 
کان از مردم در قبــال ارائه وام، انتقاد 

شدید کرد.
آیــت اهلل غیاث الدین طه محمدی در شــورای 
فرهنگ عمومی استان همدان افزود: بانک ها وام با 
سودهای باال به مردم می دهند و در صورت تاخیر 
در بازپرداخت، دیرکرد گرفته و از دیرکرد نیز سود 
دریافت می کنند و این خود آســیب بزرگی برای 

کشور محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه همیشه ما این موضوع را 
فریاد زده ایم ولی گوشــی شنوا نیافتیم، ادامه داد: 
مگر بانک ها به ســپرده های مردم سود ۳5 درصد 
می دهند که برای وام ها، ســود ۳5 درصد دریافت 

انتقاد شدید امام جمعه همدان 
از دریافت سودهای کالن بانکی

می کنند.
وی ابراز داشت: ما از یک طرف به دنبال تحقق 
اقتصاد مقاومتی هستیم و از طرف دیگر کمر اقتصاد 

را می شکنیم.
وی ابراز داشت: این شیوه بانک داری، اسالمی و 
انسانی نیست و باید به دنبال راهکاری مناسب بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان 
در ادامه سخنان خود افزود: وجود 5 میلیون دختر 
دم بخت و 6 میلیون زن مطلقه یکی دیگر از مسائلی 
است که باید برای سرنوشت و وضعیت آنها چاره ای 

اندیشید.
آیــت اهلل طه  محمدی در پایان از کاهش ســن 
خودکشی در کشور نیز ابراز ناراحتی کرد و گفت: 
نسل جوان ما با فضای مجازی و بازی های رایانه ای 
که از سوی استکبار طراحی شده، از دست می روند.

آیــت اهلل غیاث الدین طه محمدی در شــورای 
فرهنگ عمومی استان همدان افزود: اینکه بیاییم و 
بگوییم و برویم، دردی از دردهای مردم دوا نمی کند.

70 درصد روستائیان هرمزگان مهاجرت کردند

حدود ۱00  دانش آموز روستاهای پز الیگودرز 
پس از گذشت بیش از سه هفته از سال تحصیلی 
جدید همچنان منتظر آمدن معلم مدرســه 

هستند.
خداداد حســنی دهیار روســتای پز در این باره 
گفت: ماه مهر رو به اتمام اســت اما هنوز یک معلم 
برای دانش آموزان این منطقه نیامده فقط گفتند برای 
هر روستایی از معلمان حق التدریس می فرستیم که 
این معلمان حق التدریس هم حداقل یک هفته باید 

بروند روش تدریس یاد بگیرند.
وی افــزود: دانش آموزان روســتا های پز فقط تا 
پایه ششم می توانند درس بخوانند اکنون نیز در دو 
روستای پز 50 دانش آموز پایه اول تاششم و روستای 
دیگر 4۳ دانش آموز منتظر آمدن معلم اند اما هنوزی 
خبری از معلم نیســت و دانش آموزان همچنان باید 

چشم به راه آمدن معلم بمانند.
وی عنوان می کند: برای هر یک از این روستاها 
یک معلم فرستاده می شود اما یک معلم واقعاً پاسخ 

گوی این تعداد دانش آموز نیست.
حســنی بیان می کند: مسئوالن گفتند دو معلم 
فرستاده ایم ولی هنوز خبری از هیچ معلمی نیست.

وی به کانکســی بودن مدارس روســتا های پز 
 اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به کانکسی بودن 
مدارس امکان دو شیفته کردن مدرسه نیست و یک 
معلم باید 4۳ دانش آموز پایه اول تا ششم را همزمان 

آموزش بدهد.
دهیار روستای پز الیگودرز گفت: گاهی مسئوالن 
می گویند امکان فرســتادن دو معلم نیست، معلوم 
نیست معلم ندارند یا مشکل خانه استیجاری است، 
اگر مشکل اسکان است ما خودمان خانه ای برای معلم 

فراهم می کنیم.
وی عنوان کرد: از آنجاکه مدرســه این روستاها 
فقط تا پایه ششم است بعدازآن اکثر دانش آموزان این 
منطقه سراغ چوپانی می روند و ترک تحصیل می کنند.

وی بــه محرومیت های مختلف روســتاهای پز 
الیگودرز اشاره کرد و افزود: نبود راه دسترسی مناسب، 
برق و مدرسه از مشکالت عدیده این منطقه است و 
باید گفت هیچ امکاناتی در این روستاها وجود ندارد.

وی  بیان می کند: روســتای پز علیا نزدیک 60 
دانش آموز دارد، روســتاهای پز وسطی و روستاهای 
اقماری نیز نزدیــک ۲50 دانش آموز دارند اما هنوز 

یک معلم ندارند و از تحصیل بازمانده اند.

حدود ۱00 دانش آموز روستاهای پز الیگودرز 
معلم ندارند

ساری- خبرنگارکیهان: 
رئیس انجمــن صنایع چای مازندران گفت: 
میزان تولیدات چــای مازندران و گیان از 75 

هزار تن به 22 هزار تن کاهش یافته است.
ولی شریعتی افزود: در غرب مازندران حدودا ۱۲ 
کارخانه چای ســازی وجــود دارد که از این تعداد 9 
کارخانه با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۲49 تن بوده 

و ۳90 کارگر فعال است.
وی مساحت باغ های چای غرب مازندران را ۲ هزار 
و ۲00 هکتار برشــمرد و افزود: غرب استان ۲ هزار و 
700 کشاورز با تولید ساالنه هزار تن چای کیفی دارد. 
رئیس انجمن صنایع چای مازندران تفاوت چای 
استان و وارداتی را ارگانیک بودن چای مازندران دانست 
و افــزود: چای ایرانی بخاطر دیر دم بودن، بعد از ۱5 
دقیقه عطر و طعم بسیار خوبی دارد و حتی می توان تا 
چندین ساعت بعد هم آن را نوشید اما رنگ و اسانس 

چای خارجی زود از چای جدا می شود.

قزوین - خبرنگار کیهان:
اســتاندار قزوین گفت: بــا حمایت جدی از 
ســرمایه گذاران خارجی آماده اجرای طرح های 
مشترک با اندونزی و تولید محصوالت برند برای 
صادرات به کشورهای مسلمان و همسایه هستیم.

عبدالمحمد زاهدی  در دیدار با ســفیر اندونزی در 
ایران، با تاکید بر اینکه، استان قزوین از تولیدکنندگان 
شــاخص مواد لبنی، پروئینی، کشاورزی است و بخش 
مهمی از نیاز گوشت، تخم مرغ و شیر در کشور را تامین 
می کند؛ گفت: بسیار عالقه مند به روابط بهتر با تجار و 

بازرگانان  اندونزی هستیم.
وی یادآور شد: قزوین می تواند برای سرمایه گذاران 
خارجی جذاب باشد و به ویژه با تامین زیرساخت های 
مناسب و تاسیس شــهرک های صنعتی شرایط بسیار 
خوبی داریــم که برای تجار اندونزی هم فرصت خوبی 
است و در این راه آماده همکاری و حمایت جدی هستیم.

در این دیدار، ســفیر اندونزی در ایران نیز گفت: با 
وجود ظرفیت های متنوع صنعتی و کشاورزی در قزوین 
آماده سرمایه گذاری و طرح مشترک در صنایع نساجی، 

کشاورزی و دارویی در استان قزوین هستیم.
اوکتاویــن علیمودین افزود:  در میان کشــورهای 
اسالمی می توان گفت ایران از جایگاه و موقعیت ویژه ای 
برخوردار است؛ به همین دلیل بسیار عالقمند هستیم تا 
با شما روابط تجاری و بازرگانی بیشتری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در حوزه کشــاورزی و دامپروری 
می توانیم ســرمایه گذاری های خوبی در قزوین داشته 

باشیم.
اوکتاوین علیمودین اضافه کرد: به زودی یک هیات 
تجاری و بازرگانی از کشــور اندونزی به ایران و استان 
قزوین سفر خواهند کرد تا با فرصت های سرمایه گذاری 

آشنا شوند.

کاهش تولید چای
 در مازندران و گیالن

استاندار:

قزوین آماده اجرای 
طرح های مشترک
 با اندونزی است

برای نخســتین بار در غرب آسیا خط 
تولید باسکول سامانه Weigh in Motion توزین 
خودرو در حال حرکت )WIN( با حضور داود 
کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی در 

کاشان بهره برداری شد.
 مدیرعامل شرکت توزین الکتریک کاشان در 
حاشیه بهره برداری خط تولید این نوع باسکول 
به خبرنگاران گفت: سنسورهای WIM با ضریب 
خطای وزنی زیر پنج درصد قادر اســت در تمام 
انواع ســطوح جاده ای مانند آســفالت سخت، 

معمولی و سیمانی نصب شود.
مرتضی پویان، نصب این باســکول را بسیار 
سریع و آسان دانســت و اظهارکرد: این سامانه 
به هیچ تمهیدات پیچیده ای برای نگهداری آن 
در سطح جاده ها و یا تعمیر و بازبینی های کوتاه 

مدت نیاز ندارد.
وی افزود: این سامانه افزون بر ذخیره سازی 
وزن محوری خودرو، تشخیص وسایل نقلیه بیش 
از حد مجاز سنگین برای محافظت از جاده ها و 

پل ها را نیز انجام می دهد.
وی، تردد )رفت و آمد( شــمار ماشین با ۱۳ 
کالس خودرو به صورت آنالین و ارسال به سامانه 
جامعه سازمان حمل ونقل جاده ای کشور و ثبت 
تخلف را از دیگر ویژگی های این سیستم بیان کرد 
و گفت: شناسایی خودروها با بار اضافه و سرعت 

غیرمجاز از دیگر مزیت های این سامانه است.
پویان خاطرنشــان کرد: پیشــتر از سیستم 

کوارتزی برای توزین خودروها بهره گیری می شد 
که همواره با مشکالتی مواجه بود اما هم اکنون 
این ســامانه ها به نسل جدید »لودسل« تجهیز 

شده است.
وی مدت زمان اجرا و نصب این سیســتم در 
محل را با کمترین زمان ممکن در مقایســه با 
ســامانه های خارجی ۱5 روز برشمرد و تصریح 
کرد: مهم ترین ویژگی این ســامانه در قیاس با 
ســامانه های قدیمی آن است که می توان آن را 
بر اساس ویژگی های جاده طراحی و نصب کرد 
اما سامانه های قدیمی فقط در جاده های بسیار 

هموار و مسطح قابل نصب بود.
مدیرعامل شــرکت توزین الکتریک کاشان 
همچنین ظرفیت قراردادی فعلی این شرکت را 
65 ســامانه توزین خودرو در حال حرکت برای 
برخی از جاده های کشور بیان کرد و افزود: تولید و 
بومی سازی این سامانه در شرکت توزین الکتریک 

400 هزار دالر صرفه جویی ارزی داشته است.
پویان با  اشاره به اینکه راه اندازی خط تولید 
ســامانه توزیــن خودرو در حــال حرکت بطور 
مستقیم برای بیش از ۱50 نفر شغل ایجاد کرده 
است، یادآور شد: ضریب دقت این سامانه باالی 

90درصد است.
نخســتین ســامانه توزین خــودرو در حال 
حرکت )WIM( در جاده اردســتان - کاشان با 
حضــور عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی 

بهره برداری شد.

برای نخستین بار در غرب آسیا

خط تولید باسکول توزین خودرو در حال حرکت 
در کاشان بهره برداری شد

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان 
اردبیل گفت: یک پیمانــکار و دو کارمند 
شــرکت آب و فاضاب روستایی استان به 

اتهام سوءاستفاده مالی بازداشت شدند.
 ناصر عتباتی به خبرنگاران گفت: سوء جریان 
مالی میلیاردی در شرکت آب و فاضالب روستایی 
پس از بررسی گزارش وارده به دادستانی کشف 

شد.
وی گفت: پس از بررســی ها مشــخص شد 
که اقدام های سوءاســتفاده مالی توسط یکی از 
پیمانکاران با همکاری برخی از پرسنل مالی این 
شــرکت وجود دارد، این افراد با سوءاستفاده از 
جایــگاه اداری خود ، اموال دولتی را به نفع خود 

مورد استفاده قرار می دادند.
وی بیــان کــرد: در بازرســی و تحقیقــات 
تخصصی تر میزان قابل توجهی اسناد مالی از جمله 
چک های متعدد متعلق به شرکت آب و فاضالب 
روستایی در منزل این پیمانکار کشف و مشخص 
شــد که حتی این فرد اقــدام به جعل امضا های 

متعددی در این رابطه کرده است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل 
اضافه کرد: پرونده همچنان در جریان رسیدگی 

بیشتر است.

رئیــس  کمیســیون اجتماعی مجلس 
گفت: با موافقت وزارت راه و شهرســازی، 
راه آهن شــیروان  - بجنورد - اسفراین - 
ســبزوار)نقاب( در ردیف تخصیص بودجه 
بــرای آغاز عملیات اجرایی درســال ۹7 

قرارگرفت.
عبدالرضا عزیزی اظهار کرد: با پیگیری هایی که 
از قبل انجام شده بود، مقرر شد شیروان از پروژه 
راه آهن مشهد-بجنورد-گرگان منفصل و به خط 
ریلی شیروان-بجنورد-اسفراین-ســبزوار)نقاب( 
متصل شــود که بــا این طــرح در وزارت راه و 

شهرسازی موافقت شده است.
وی گفت: با نامه وزارت راه و شهرســازی به 
سازمان برنامه  و بودجه، طرح خط ریلی در مسیر 
شیروان-بجنورد-اسفراین-ســبزوار)نقاب( برای 
آغاز عملیات اجرایی در ردیف تخصیص بودجه 

در سال 97 قرار گرفت.
نماینده مردم شــیروان در مجلس شــورای 
اسالمی تأکید کرد: اتصال سه شهر اصلی خراسان 
شمالی به شبکه راه آهن سراسری ازجمله اهدافی 

است که با اجرای این طرح محقق می شود.

 2 هزار بز اســپانیایی با هدف افزایش 
کرمان  استان  دامداری  توسعه  و  بهره وری 
از طریق گمرک بندرعباس به شهرســتان 

جیرفت کرمان منتقل شد. 
بزهای شیرده مورسیای اسپانیا موجب افزایش 
بهره وری دامداران و توسعه دامداری در مناطق 

کشور می شود.
مزیت بزهای مورسیا نسبت به سایر بزها در 
تولید ۲ و نیم لیتر شــیر بــا چربی پنج درصد، 
چندقلوزایــی، اقتصادی بودن، ســازگار بودن با 
مناطق خشک، افزایش بهره وری دامداران و توسعه 

دامداری در منطقه و سایر مناطق کشور است.
این دومین محموله از بزهای اسپانیایی است 
که از طریــق یک پرواز به صورت مســتقیم از 
اســپانیا وارد بندرعباس و از طریق کانتینرهای 
مخصوص حمل دام به شهرستان جیرفت کرمان 

منتقل شده است.
نخستین محموله بز اسپانیایی در قالب  هزار 
راس مهرماه سال گذشته به کرمان منتقل شده 

بود.

مدیر حج و زیارت خراسان رضوی نسبت به تبلیغات 
مراکز غیرمجاز برای ســفرهای زیارتی ارزان قیمت به 

سوریه و عتبات عالیات هشدار داد.
جواد شــاد افزود: این روزها عده ای سودجو در قالب دفاتر 
غیرمجاز اقدام به تبلیغات گسترده در خراسان رضوی و مشهد 
برای ســفرهای زیارتی ارزان قیمت به سوریه و عتبات کرده اند 

که باید مردم در مقابل آنها هوشیار باشند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط سوریه، عزیمت به آن کشور 
تحت شرایط خاص امنیتی انجام می شود و این افراد هیچ مجوزی 
در این رابطه ندارند. این افراد متخلفان و کالهبردارانی هستند 

که در دستگاه قضایی سابقه دارند.
مدیر حج و زیارت خراســان رضوی گفت: در حوزه سفر به 
عتبات عالیات نیز بحثی با عنوان ســفر و خدمات ارزان قیمت 
نداریم زیرا هر ســفر هزینه های مشخص برای اسکان و رفت و 
آمد زائران دارد که بر اســاس نرخ متعارف محاسبه و به دفاتر 

مجاز زیارتی اعالم شده است.
وی افزود: مردم به هیچوجه به این متخلفان و تبلیغات اغواگر 
آنها اعتماد نکنند و فقط از طریق دفاتر مجاز زیارتی برای سفر 

به عتبات اقدام کنند.
شــاد ادامه داد: در موارد بسیاری، افراد فعال در این مراکز 
غیرمجاز طی سال های اخیر از مردم پول دریافت و فرار کرده اند، 
یــا زائران را برده و در مقصد رها کرده اند، آنها را بیمه نکرده اند 

یا به نوعی به زائران بی حرمتی شده است.
وی گفت: هم اکنون بطور متوسط روزانه یکی دو شکایت از 
فعالیت این دفاتر غیرقانونی و کالهبرداری آنها داریم که مردم 
خواســتار پیگیری از ما که دســتگاهی مجری در حوزه زیارت 

هستیم می باشند.
مدیر حج و زیارت خراسان رضوی افزود: پرونده های متعددی 
طی این مدت به دستگاه قضایی و امنیتی در همین ارتباط ارجاع 
شده و با توجه به اینکه این افراد و گروهها هیچ نشان و رسمیتی 

ندارند پیگیری قضایی آنها عموما به طول می انجامد.
وی ادامه داد: از این رو مردم هنگام ثبت نام سفرهای زیارتی 
هوشــیارانه و با دقت نظر عمل کرده و از مجوز داشــتن دفتر 

زیارتی مطمئن شوند.

گفت:  قزوین  استان  محیط زیست  مدیرکل حفاظت 
مدیرعامــل یک واحد آلوده کننده محیط زیســت در 
شهرستان تاکستان به کاشت 3 هزار اصله نهال با نظارت 

محیط زیست محکوم شد.
یک واحد صنعتی آالینده واقع در شهرک صنعتی حیدریه 
با وجود اخطاریه های متعدد کتبی و تذکرات حضوری مبنی بر 
رفع آالیندگی، نســبت به مسائل محیط زیست بی تفاوت و به 
فعالیت خود ادامه می داد که موجب ایجاد آلودگی و مزاحمت 
نیروهای انسانی ســایر واحدهای همجوار و ساکنان منطقه را 

فراهم و اعتراض متعدد و مکرر آنها را موجب شده بود.
سیاوش شمسی پور اظهار کرد: اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان تاکستان بر حسب وظیفه و رسالت کاری خود و در 
دفاع از حقوق عامه مردم نســبت طرح دعوی در حوزه قضایی 

ضیاءآباد اقدام و نهایتاً منجر به صدور رأی شد.
شمسی پور گفت: در رأی مذکور مدیرعامل واحد آلوده کننده 
محیط زیست به کاشت و نگهداری و آبیاری سه هزار اصله نهال 
در حاشیه جاده شهرک صنعتی حیدریه به ضیاءآباد با نظارت 

محیط زیست محکوم شد. 
واحد مزبور باید نسبت به رفع آلودگی خود هم اقدام کند.

متهم آلوده کننده محیط زیست
 به کاشت 3000 اصله درخت محکوم شد

هشدار مدیر حج و زیارت خراسان رضوی:

سفر ارزان قیمت زیارتی 
کاهبرداری است

2 هزار رأس
 بز اسپانیایی به جیرفت 

منتقل شد

با موافقت وزارت راه و شهرسازی

۳ شهر خراسان شمالی 
به شبکه راه آهن 
سراسری متصل 

می شود

به اتهام سوء استفاده مالی انجام شد

بازداشت 3 تن در آبفای 
روستایی اردبیل

استقرار ۱0 موکب خدمات رسان 
افغانی و پاکستانی در خرمشهر

افتتاح نمایشگاه کتاب
 با حضور 400 ناشر در شهرکرد

۴0 روستای ریگان
 در محاصره شن های روان

قزوین- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین 
گفت: تاکنون 45 هزار هکتار از اراضی کشــاورزی 
دشت قزوین تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفته 

است.
علی اکبر متقی فرد در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در 
استانداری برگزار شد اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور 
به استان اجرای ۲0 هزار هکتار آبیاری مدرن تصویب شد 

که تاکنون ۱0 هزار هکتار آن عملیاتی شده است.
وی بیان کرد: بیش از 90 درصد آب در بخش کشاورزی 
مصرف می شود که باید به سرعت در مسیر تغییر روش های 
سنتی به مدرن اقدام و اعتبار مورد نیاز برای مدیریت منابع 

آبی را تامین کنیم.

متقی فرد یادآور شد: تولید محصوالت کشاورزی استان 
قزوین بالغ بر 5 میلیون تن اســت کــه در تامین امنیت 
غذایی کشور نقش مهمی ایفا می کنیم لذا باید با همراهی 
دستگاه های اجرایی و تزریق اعتبارات مناسب سرعت اجرای 

طرح های نوین کشاورزی را باال ببریم.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین گفت: 
توسعه کشت های گلخانه ای از راهکارهای مهم در مدیریت 
منابع آبی و افزایش ســطح زیر کشــت و تولید محسوب 
می شــود که در این راستا طرح بزرگ ایجاد ۱000 هکتار 

گلخانه در استان قزوین کلید خورده است.
وی تصریح کرد: با کشت گلخانه ای میزان تولید تا سه 
برابر اضافه شده و راندمان نیز ارتقاء می یابد و در کنار آن 

شاهد کاهش قابل توجه مصرف آب هستیم.

45 هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین
 تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفت


