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خرم آباد - خبرنگار کیهان:
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه 
عملکرد مسئوالن لرستان شرایط اسفباری را 

در استان مهیا ساخته است.
محسن غیاثوند در جلسه شورای گفت وگوی 
دولــت و بخش خصوصی، خطاب به مســئوالن 
لرســتان خاطرنشان ساخت: به خاطر رضای خدا 
آن کســی که نمی تواند خودش را فدای لرستان 
کند کنار برود تا دلســوزان استان مسئولیت را به 

عهده بگیرند.
وی با اظهار به اینکه در لرســتان مدیران دو 
دسته هستند، یا دنبال بهانه هستند برای کار کردن 
و یا اینکه دنبال بهانه برای کار نکردن هستند، گفت: 
هــر دو نوع این مدیران به اندازه کافی برای انجام 

دادن کار و ایجاد شرایط اقتصادی دلیل دارند.
فعال اقتصادی لرستان تصریح کرد: متاسفانه 
مشکل استان این اســت که مسئوالن و مدیران 
دنبال بهانه برای کار کردن نیستند و همین باعث 
شــده شرایطی در لرستان به وجود بیاید که وضع 

استان و مردم این خطه اینگونه اسفبار شود.
ایشان با تاکید بر اینکه با نشستن، انشاء خواندن 
و بحث کردن به این شکل، لرستان تا امروز به جایی 
نرســیده و فکر نمی کنم با این تفکر و برنامه ریزی 
از این به بعد هم به جایی برسد، گفت: قوانین در 
همه کشــور یکسان است. چرا بقیه استان ها رشد 

می کنند و ما تا این حد عقب مانده ایم؟
غیاثوند افزود: من با این همه فعالیت اقتصادی 
مدت شــش ماه است که نتوانســته ام یک پروانه 
تاسیس از جهاد کشاورزی استان بگیرم پس وای 
به حال آن کسی که در ادارات لرستان آشنا ندارد.
فعال اقتصادی لرســتان با بیان این مطلب که 
برای طرح های اقتصــادی خود تاکنون یک ریال 
تســهیالت نخواســته ام، اذعان داشت: همچنین 
پروژه 7/5 مگاواتی که قرار بوده در اســتان ایجاد 
کنیم به دلیل بروکراسی های زائد و عدم همکاری 
مسئوالن بالتکلیف باقی مانده است و تا امروز 145 
میلیون تومان هزینه عوارض، انبارداری و هزینه های 
گمرکی داده ام اما هنوز نتوانسته ام دستگاه خود را 

از گمرک بیاورم.

ثبت آثار ملی
اردبیل- خبرنگار کیهان: مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

استان اردبیل از ثبت تپه های »قاراتوره« در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.
نادر فالحی افزود: این تپه ها که در روستای تکلمه بخش تازه کند پارس آباد مغان قرار 

دارند شامل 6 تپه می باشد که در قالب یک مجموعه به ثبت رسیده است.
وی گفت: با ابالغ نهایی شدن مرحله ثبت، این تپه ها تحت حفاظت و نظارت وزارت 
میراث فرهنگی قرار گرفته و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام وعملیات منجر به تخریب یا 

تغییر هویت جرم محسوب می شود.
رهاسازی 350 پرنده

اهواز- خبرنگار کیهان: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت آبادان از کشــف و 
رهاسازی 350 قطعه پرنده بلبل خرما قاچاق در این شهرستان خبر داد.

»علی فتحی نیا« بیان کرد: قاچاقچیان با جاسازی 350 قطعه پرنده بلبل خرما در 
قفس، در تالش بودند که این محموله را از حاشیه رودخانه اروند عبور داده و به کشورهای 

حوزه خلیج فارس قاچاق کنند.
وی افزود: با حضور به هنگام ماموران دریابانی آبادان، قاچاقچیان محموله را رها کرده 
و متواری شدند و ماموران دریابانی نیز محموله حامل 350 پرنده را به اداره حفاظت محیط 

زیست آبادان تحویل دادند.
اهدای تجهیزات بیمارستانی

ساری- خبرنگار کیهان: چندین دستگاه تجهیزات پزشکی و درمانی به ارزش 5 
میلیارد و 300 میلیون ریال به بیمارستان امام خمینی)ره( ساری اهدا شد.

راه اندازی شتاب نگار
* 2 دستگاه شتاب نگار جدید در شهرستان های رامسر و نکا راه اندازی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: 11 دستگاه شتاب نگار جدید برای توسعه 
شبکه شتاب نگاری دریافت و در شهرهای مختلف استان به زودی نصب و راه اندازی خواهد 
شد. سیدمحمد نظری افزود: داده های دستگاه شتاب نگار اهمیت بسیار زیادی در طراحی 

سازه های مقاوم، مدیریت بحران و زلزله کشور دارد.
وی گفت: دستگاه شتاب نگار در مقایسه با لرزه  نگارهایی که در نزدیکی کانون زمین لرزه 

قرار دارد از مقاومت باالیی برخوردار است و از کار نمی افتد.
اجرای طرح معرفت

همدان- خبرنگار کیهان: مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از شرکت 3 
هزار دانش آموز همدانی در طرح معرفت 6 خبر داد.

محمد پورداود گفت:  امسال طرح معرفت 6 با شرکت 3 هزار دانش آموز دختر و پسر 
همدانی در شهر مقدس قم برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هدف این طرح آشــنایی دانش آموزان با سیره ائمه معصومین)ع( 
و توجه بیشتر به موضوع مهدویت و برقراری ارتباط معنوی قوی با امام زمان)عج( است 
خاطرنشان کرد: زیارت حرم حضرت معصومه)س(، حضور در مسجد مقدس جمکران و 
برگزاری دوره های آموزشی از جمله برنامه های پیش بینی شده در قالب این طرح است.

آزادی زندانیان
تبریز- خبرنگار کیهان: رئیس زندان های کشور گفت: برخی از افراد به دلیل وثیقه 
و یا نبود کفیل زندانی می شوند و برخی نیز هنوز جرم آنان ثابت نشده و تالش می شود 
این گونــه افراد به زندان نروند. اصغر جهانگیر افزود: طرحی پیش بینی شــده و در حال 
مطالعات استان پایلوت آن هستیم که مکان هایی برای این افراد تا قبل از زمان محاکمه 
تعیین شود و زندانی نشوند. وی از جریان صرف هزینه متوفیان در تبریز برای زندانیان 
جرایم غیرعمد استقبال کرد و خواستار گسترش این فرهنگ به دیگر شهرهای کشور شد. 
رسول تقی پور رئیس ستاد دیه آذربایجان شرقی نیز گفت: از محل کمک 223 خانواده 

متوفی 135 زندانی جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند.
محرومیت طبس از فروش محصوالت معادن

طبس- خبرنگار کیهان: رئیس شــورای اسالمی شهرستان طبس گفت: دستور 
صریــح و مکتوب حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر پرداخت 2 درصد از ســهم فروش 
محصوالت معادن شهرستان های بافق و طبس وجود دارد که در بافق اجرایی شده اما در 

طبس تاکنون مدیران معدنی ممانعت می کنند.
مهدی مرادی تاکید کرد: در متن دســتور رهبر انقالب به هیچ وجه نامی از معادن 
دولتی یا خصوصی نیامده است و مسئوالن عالی رتبه شهرستان و استان باید برای تحقق 

این حق مسلم طبس اقدام جدی بکنند.

یادداشت خبرنگار

برج فناوری هرمز در بندرعباس
 افتتاح شد

بندرعباس- خبرنگار کیهان:
در مراسمی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهور برج فناوری هرمز در بندرعباس افتتاح شد.
استاندار هرمزگان در حاشیه مراسم افتتاح برج فناوری هرمز،  اظهار داشت: 
فضای مناسبی که ساختمان برج فناوری هرمز برای اجتماع شرکت های دانش 

بنیان مهیا کرده است،  بسیار مهم و ارزشمند است.
فریدون همتی عنوان کرد: هم فکری و اجتماع شــرکت های دانش  بنیان 
در یک مکان و یک ساختمان در تحقق توسعه پایدار استان هرمزگان بسیار 

اثر گذار خواهد بود.
وی بیان داشت: ارتباط واحدهای تولیدی در بخش های کشاورزی، صنعت،  
گردشگری،  خدمات و شرکت های دانش بنیانی که در پارک و برج علم و فناوری 

مستقر هستند،  مهم است.
یادآور می شــود؛ برج فناوری هرمز با 68 واحد کارگاهی و اداری از جمله 
شرکت های دانش بنیان با اعتبار 70 میلیارد ریال و زیر بنای چهار هزار و 153 

مترمربع به بهره برداری رسید.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: دریا یک منبع بزرگ برای تولید 
ثروت است و جهت گیری اقتصاد دانش بنیان در هرمزگان باید دریامحور باشد.
وی افزود: استان هرمزگان ظرفیت  های بسیار خوبی به لحاظ سرزمینی و 

نیروی انسانی به خصوص در حوزه دریا دارد.
وی خاطرنشــان کرد: تعداد شرکت های دانش بنیان استان هرمزگان در 
ســال های اخیر افزایش بســیار خوبی یافته است و این شرکت ها با ایده های 
خوب خود می توانند طرح های مناسبی را برای توسعه کسب و کار و اشتغال 

در هرمزگان اجرا کنند.  

برگزاری جشن برداشت زرشک و زعفران 
در قاین

قاین - خبرنگار کیهان:
جشن شکرگذاری برداشت دو محصول استراتژیک ملی زرشک 

و زعفران در قاین برگزار شد.
در آیین برگزاری این جشن که طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی، و 
تنی چند از مسئوالن استانی و شهرستان به اتفاق باغداران و زارعان زرشک 

و زعفران شرکت داشتند.
غالمرضا قوسی رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 
شهرســتان قاینات با 4658 هکتار ســطح زیر کشت و تولید 22 تن زعفران 
خشک دارای باالترین رتبه در سطح زیر کشت و تولید در خراسان جنوبی است.
محمد کریمی فرماندار قاینات نیز در سخنانی با اشاره به سهم باالی اشتغالی 
زرشک و زغفران در قاینات گفت: با تولید ساالنه 22 تن زعفران خشک و 7 
هزار تن زرشــک خشک در قاینات و فعالیت 15 واحد فرآوری و بسته بندی 
و 3 واحد صادراتی محصوالت زرشــک و زعفران  25 هزار فرصت شغلی در 

شهرستان ایجاد شده است.
فرماندار قاینات در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح دانش باغداران زرشک و 
زعفرانکاران و تولید ارگانیک این محصوالت افزود زرشک و زعفران ظرفیت های 
بالقوه ای برای کشور است و باید با ایجاد صنایع تبدیلی، دارویی، بهداشتی و 

غذایی از کشت این دو محصول ارزشمند حمایت شود.
وی همچنین خواستار اختصاص تسهیالت کم بهره و خرید توافقی محصول 
تولیدی کشاورزان شهرستان شد و گفت الزم است تمهیداتی برای صادرات 

زرشک و زعفران اندشیده شود.
محمدصادق معتمدیان اســتاندار خراسان جنوبی نیز در سخنانی اظهار 
داشت کمیته محصوالت استراتژیک استان با حضور نمایندگان بخش خصوصی 
و دولتی مشکالت مربوط به محصوالت زرشک و زعفران به عنوان ظرفیت های 
مهم استان را پیگیری می کند و تالش می کنیم با تعیین قیمت های کارشناسی 
و خرید توافقی دست دالالن و واسطه گران را در زرشک و زعفران کوتاه کنیم.

فرهاد فالحتی نماینده قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این مراسم با اشاره به تدوین سند جامع زعفران گفت: تمامی مسائل مربوط به 
زعفران در این سند جامع دیده شده است و از صفر تا 100 سند برای زعفران 

قاینات اجرایی می شود.
وی اظهار داشت که ما مخالف کشت زعفران در سایر نقاط کشور نیستیم 
بلکه مدعی کیفیت محصول تولیدی هستیم و باید با تهیه شناسنامه زعفران 

قاین جلوی سوءاستفاده از این برند را بگیریم.
عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: 

زعفران تولیدی خراسان جنوبی با برند قاینات در کشور عرضه خواهد شد.

تبریز- خبرنگار کیهان:
خواستار  شرقی  آذربایجان  استاندار 
هزینه کرد 500 میلیارد ریال درآمد جرایم 
رانندگی این اســتان از سوی دولت در 

منطقه شد.
محمدرضا پورمحمدی در شــورای اداری 
آذربایجــان شــرقی گفت: بودجه اســتان از 
متوسط کشوری پایین تر است و علی رغم این 
که ساالنه 500 میلیارد ریال حاصل از جرایم 
رانندگی آن، به دولت داده می شود تا در استان 

هزینه گردد ولی هزینه نمی شود.
استاندار با تأکید بر این که توزیع اعتبارات 
عمومی مناسب نمی باشــد افزود: 85 درصد 
بودجه کشور در تهران است و 15 درصد بقیه 
در 30 اســتان کشور می باشد که با این وضع 
نمی توان مشــکالت جدی و اساسی استان را 

حل کرد.
پور محمدی اظهار داشت: به رغم صنعتی 
خوانــدن آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان 
شــرقی یک اســتان نیمه توسعه یافته است. 
مشــاغل دوره ای و حاشیه نشــینی زیــاد و 
بیشــترین بیکاری فارغ التحصیــالن را دارد 
 و امکانــات  ترانزیت کاال در آن بســیار اندک 

می باشد.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
نمایشگاه های  شــرکت  مدیرعامل 
بین المللی اســتان اصفهان با اشاره به 
استان  این  کتاب  نمایشــگاه  گشایش 
از امروز گفت: حدود 500 ناشــر برتر از 
سراسر کشور در نمایشگاه کتاب اصفهان 

حضور خواهند داشت.
علی یارمحمدیان با بیان اینکه نمایشــگاه 
کتــاب اصفهــان به مــدت شــش روز و تا 
23 آبــان ماه ادامــه خواهد داشــت، اظهار 
کرد: ویژگی مهم نمایشــگاه کتاب امســال، 
 حضور بسیاری از ناشــران مطرح و برجسته

کشور است.
وی بــا تأکید بر اینکــه 9000 متر مربع 
فضــای نمایشــگاهی در قالب چهار ســالن 
بــه نمایشــگاه کتــاب اصفهــان اختصاص 
یافته اســت، گفت: تمامی امکانات شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان در 
اختیار دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع 
کتاب و کتاب خوانی قرار گرفته تا این نمایشگاه 

به بهترین شکل ممکن برگزار شود.
یارمحمدیان اعالم کرد: در ساعات 9 تا 20 
روزهای مذکور افراد می توانند از این نمایشگاه 

بازدید کنند.

نمایشگاه کتاب اصفهان گشایش یافت استاندار:

دولت درآمد جرایم 
آذربایجان شرقی را 

در استان هزینه نمی کند

عضو اتاق بازرگانی ایران:

مردم لرستان 
وضعیت بدی دارند

فرماندار قصرشــیرین گفت: مرز رسمی 
خسروی برای انجام مبادالت تجاری و همچنین 
تردد مسافر و زائر باز است و ناآرامی های اخیر 
حوزه داخلی عراق تاثیری بر فعالیت این مرز 

نداشته است. 
مرادعلی تاتار، افزود: با وجود ناآرامی های اخیر در 
برخی استان های عراق و توقف فعالیت های تجاری 
و مسافری از برخی مرزهای کشورمان، فعالیت های 
تجاری و تردد مسافر از طریق مرز رسمی خسروی 

کماکان بدون هرگونه وقفه ای انجام می شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون تجار محموله های 
صادراتی خود را از مرز رســمی خســروی به حوزه 
حکومت مرکزی )بخش عربی( کشــور عراق صادر 
می کنند و روزانه حدود 500 کامیون کاالی صادراتی 

از این مرز به عراق صادر می شود.
نماینده عالی دولت در قصرشیرین گفت: تردد 

مسافر و زائر نیز طبق روال گذشته از این مرز انجام 
می شود و این ناآرامی ها بر روند فعالیت مرز تاثیری 

نداشته است.
تاتار گفت: مرز رســمی خســروی همه روزه از 
ســاعت هفت تا 16 برای تردد زائران باز است ولی 
بازگشــت زائران از این مرز به صورت شــبانه روزی 

انجام می شود.
وی ادامــه داد: همچنیــن فعالیت های تجاری 
و تردد مســافران از مرز رســمی پرویزخان در این 
شهرستان نیز بدون هیچ مشکلی به اقلیم کردستان 

عراق انجام می شود.
تاتار افزود: 54 درصد صادرات غیرنفتی به عراق 
از مرز رســمی پرویزخان به عراق انجام می شود که 
روزانه به طور میانگین شــاهد صادرات 850 تا یک 
هزار و 200 کامیون کاال از  این مرز به حوزه کردی 

عراق هستیم.

مرز خسروی 
برای انجام مبادالت تجاری و تردد مسافر باز است

امام جمعه شهرستان خلخال با  اشاره به 
عدم آب گیری کامل سد گیوی به دلیل وجود 
مشکالت در بخش هایی از سد گفت: مسئوالن 
امر باید جواب گو باشند که چرا پروژه سد کوثر 

با مشکالتی که داشته افتتاح شده است.
حجت االســالم کریم اسدی با  اشــاره به درج 
مطالبی درخصوص عــدم بهره برداری و آب گیری 
کامل ســد گیوی در رســانه ها اظهار کرد: افتتاح 
پروژه هایی که قابلیت افتتاح ندارند باعث بی اعتمادی 

مردم به مسئوالن می شود.
وی افزود: مسئوالن امر باید جواب گو باشند که 
چرا پروژه ســد کوثر با مشکالتی که داشته برنامه 
افتتاح برای آن برگزار و هنوز این سد در حال حاضر 

قابل آب گیری نیست.
امام جمعه شهرســتان خلخــال گفت: انتظار 
می رود مدیــرکل این مجموعه کم کاری های انجام 
شــده در گذشــته و بی مهری آنان درخصوص آب 

شهرستان خلخال را جبران کند.
وی با اشــاره به مجموعه گردشــگری اردبیل 
گفت: انتظار می رود مدیر کل مجموعه گردشگری 
استان اردبیل در رفع موانع گردشگری از شهرستان 

خلخال تالش کند.
امام جمعه خلخال گفت: جاذبه، تنوع و اهمیت 
گردشگری شهرستان خلخال اگر بیشتر از اردبیل 
نباشد کمتر از آن نیست و مدیرکل مجموعه میراث 
فرهنگی و گردشگری استان باید خلخال را در جایگاه 

واقعی خود معرفی کند.

سناریوی سد گیوی
سفر معاون آب و آبفای وزارت نیرو به استان اردبیل و اظهارنظر وی در مورد 

سد گیوی سواالت متعددی را در اذهان ایجاد کرده است.
در جریان این سفر قاسم تقی زاده خامسی گفت: به سبب وجود برخی کمبودها 

و نواقص در بدنه، امکان آبگیری کامل سد گیوی وجود ندارد!!
این سد در طول حیات 15 ساله اش با وعده های متعددی در ارتباط با آبگیری 

کامل و اجرای پروژه پایاب آن مواجه بوده است.
در سال 83 عملیات اجرای شبکه و سد گیوی کلید خورده است. سدی که با 
هدف توسعه هشت هزار هکتاری از اراضی دیم، ایجاد فرصت های شغلی، کنترل 
ســیالب رودخانه گیــوی، مدیریت بهینه مصرف آب در محــدوده اجرای طرح، 

عملیاتش آغاز گردید.
ســد با حجم 75 میلیون مترمکعب، از بستر رودخانه 89 متر ارتفاع داشته و 

خاکی، سنگریزه ای با هسته رسی قائم می باشد.
طوالنی شدن عملیات احداث سد و مشکالت موجود در ارتباط با پایاب آن، 

بهره برداری نهایی از این پروژه را به یک رویای دست نیافتنی تبدیل کرده بود.
به دنبال فشار مردم و راه اندازی کمپین های حمایتی از تکمیل و تعیین تکلیف 
پروژه در اردیبهشــت ماه سال 96 با برگزاری مراسم خاصی با حضور چیت چیان 

وزیر وقت نیرو این سد مورد بهره برداری قرار گرفت.
در همان روزی که با تبلیغ بیشــتر آبگیری سد را یکی از مهم ترین اقدامات 
دولت به حساب می آوردند شبکه آن همچنان در انتظار اجرا و تکمیل بود و امروز 
با گذشت بیش از دو سال از افتتاح رسمی آن اعالم می شود که 50 درصد از اراضی 

واقع در مخزن سد تملک نشده است!!
معاون وزیر نیرو گفته اســت: بدنه سد گیوی در سمت چپ دارای مشکالتی 

بوده و از این قسمت آب را از خود عبور می دهد.
وی اضافه کرده اســت: این سد در گذشته با نادیده گرفته شدن مشکالت و 
نواقص افتتاح شده ولی در حال حاضر به دلیل وجود این نواقص و بخصوص مشکل 

موجود در سمت چپ بدنه سد امکان آبگیری کامل آن وجود ندارد.
او به مشــکل دیگری مبنی بر عدم تملک قســمت اعظمی از اراضی واقع در 
مخزن ســد اشاره کرده و می گوید: مشکل سمت چپ بدنه باید در اسرع وقت با 
تزریق 220 میلیارد ریال اعتبار برطرف شود و در کنار آن عدم تملک 50 درصد 
از اراضی واقع در مخزن نیز مورد توجه باشــد که این امر نیز به مشــکل آبگیری 

کامل سد افزوده شده است.
پروژه ای که با مشکل عمده ای مواجه بوده چگونه افتتاح شده و چرا مسئوالن 
وقت استان با راه اندازی آن موافقت کرده اند؟ چرا مجریان و ناظران پروژه به موقع 
از نواقص موجود مطلع نشده و آنها را به دست اندرکاران مربوطه گزارش نکرده اند؟ 
مگر می توان پذیرفت که پروژه بزرگی چون ســد گیوی با همه حساســیت مردم 
منطقه به راه اندازی نهایی و کامل آن آبگیری بشود و با حضور وزیر نیرو و استاندار 
اردبیل برایش مراســم افتتاح برگزار بکنند ولی مشــکل بزرگی چون عبور آب از 

بخشی از بدنه اش مطرح باشد؟
آیا می توان پذیرفت که سدی را افتتاح بکنند که 50 درصد از اراضی مخزن 

آن تعیین تکلیف نشده و پرونده تحت تملکش مختومه نشده باشد؟
معاون وزیر نیرو در ادامه سخنان با تاکید بر مشکالت اعتباری تملک زمین های 
مورد نظر می گوید: دولت اعتباری برای پرداخت هزینه تملک اراضی داخل مخزن 
سد گیوی در اختیار نداشته و حل این مشکل و تامین اعتبار به همکاری مسئوالن 

استان نیاز دارد.
وی اجرای پایاب سد را نیز به اماها و اگرها ربط داده می گوید: اگر قرار بانک های 
سپه و کشاورزی مبنی بر تشکیل کنسرسیوم و تامین مالی 2 هزار و 200 میلیارد 
ریال اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه پایاب ســد از محل اعتبارات ماده 56 عملیاتی 
شــود این پروژه قابلیت اجرایی یافته و می توان برای آن پیمانکار انتخاب و شبکه 

آبیاری سد را راه انداخت!
این سرنوشــت پروژه ای است که قرار بود برای بیش از 20 هزار نفر در سطح 
منطقه فرصت شــغلی ایجاد بکند و 10 هزار هکتــار از اراضی زراعی و یک هزار 

هکتار از باغات منطقه را تحت پوشش قرار بدهد.
با مشــخص شدن ایراد عمده و نقص بزرگ در بدنه سد گیوی آیا برخورد با 

کسانی که عامل به وجود آمدن چنین وضعیتی بوده اند ضروری نیست؟
کسانی که برای کاهش فشار افکار عمومی سناریو افتتاح سد به راه می اندازند 
و برای تملک زمین های مورد اشــاره و اجرای پایاب ســد اقدامی نمی کنند نباید 

جوابگو باشند و دلیل رفتارهای خود را بیان بکنند؟
با مشکالت اعتباری موجود، مردم منطقه تا چه زمانی باید در انتظار تکمیل و 
بهره برداری نهایی از این پروژه به سر ببرند؟ و در نهایت انتظار می رود که مسئوالن 
وقت وزارتخانه و اســتان در ارتباط با مشکالت مطرح شده شفاف سازی نموده و 

واقعیت ها را بیان نمایند.
اردبیل- نادر پرستار

آب بزرگ ترین سد خراسان شمالی
 رها شد 

رهاسازی آب سد شیرین دره مانه و سملقان، بزرگ ترین 
سد خراسان شمالی، برای مدت ۲ هفته آغاز شد. 

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان شــمالی گفت: برای 
جلوگیری از بروز مشکل در تردد روستاییان، آب سد با حجم اندک 
و به صورت مدیریت شده، رها می شود که پیش بینی می شود در این 
مدت، چهار تا پنج میلیون مترمکعب آب سد شیرین دره تخلیه شود.
ســیدعقیل مرتضوی اظهار داشت: سد شیرین دره، 61 میلیون 
مترمکعب ظرفیت دارد که اکنون 52 میلیون مترمکعب آب در دریاچه 

آن، ذخیره شده است.
وی اظهار داشت: رهاسازی آب سد، با هدف ظرفیت سازی برای 
ورود سیالب پاییزه و نیز مهار سیالب های احتمالی ناشی از بارش های 

پیش رو انجام می شود.
مرتضوی تصریح کرد: از سویی رهاسازی و تخلیه آب سد، سبب 
بهبود کیفیت آب مخزن سد می شود و با این اقدام، بخشی از گل و 
الی انباشته شده در دریاچه آن نیز تخلیه می شود و کنترل ایمنی و 
پایداری سازه سد از دیگر اهداف رهاسازی آب سد شیرین دره است.

سد شــیرین دره در 65 کیلومتری شــمال غربی شهر بجنورد، 
در محدوده شهرســتان مانه و ســملقان بر روی رود شیرین دره، از 
سرشــاخه های رود اترک ســاخته شده اســت و عالوه  بر تامین آب 
کشــتزارهای پایین دست، بخشــی از آب آشامیدنی شهر بجنورد و 

شماری از روستاهای مسیر انتقال را تامین می کند.

فعالیت کارخانه سولفات پتاسیم شهرستان 
ایوان به دلیل نبود مواد اولیه از ابتدای آبان ماه 
جاری متوقف شده و ده ها کارگر آن نیز بیکار 

شده اند.
این کارخانه ســاالنه 20 هزار تن کود ســولفات 
پتاسیم و 20 هزار تن اسید سولفوریک تولید می کرد 
و سال گذشته نیز به دلیل آالیندگی مدتی تعطیل شد.
فرماندار شهرستان ایوان در این باره گفت: سال 
گذشته این کارخانه به دلیل مشکالت آالیندگی هوا 
تعطیل شد که پس از مدت کوتاهی و با رفع مشکل، 

فعالیت خود را از سر گرفت.
امیدعلی سبزی افزود: از ابتدای آبان ماه امسال 
مجــدد کارخانه مذکور تعطیل شــده که مدیران 
کارخانــه نبود مواد اولیــه را از دالیل تعطیلی آن 

عنوان کرده اند.
وی با بیــان اینکه تعطیلی کارخانه ســولفات 
پتاسیم بیکاری 70 نفر از کارکنان را در پی داشته 
است، اضافه کرد: پیگیری ها جهت رفع مشکالت این 
کارخانه در حال انجام است و قرار بر این شد که با 
مساعدت های بانکی برخی مشکالت نقدینگی و تهیه 

مواد اولیه رفع شود.
وی افزود: در تالشیم حقوق معوقه 4 ماهه پرسنل 

این کارخانه پرداخت شود و با توجه به سرمایه گذاری 
باالیی کــه در این کارخانه صورت گرفته و اهمیت 
آن در ســطح کشــور کامال محسوس است، تالش 
می شــود در آینده نزدیک این کارخانه بار دیگر به 

چرخه تولید بازگردد.

مدیرعامل کارخانه سولفات پتاسیم ایوان نبود 
مواد اولیه را دلیل تعطیلی این کارخانه عنوان کرد 
و گفت: درخواست یک هزار میلیارد ریال تسهیالت 
شــده که در صورت تامین اعتبار ظرف مدت 2 ماه 

کارخانه وارد چرخه تولید می شود.

کارخانه سولفات پتاسیم »ایوان« تعطیل شد

نخســتین کاروان از فصل جدید راهیان نور 
دانش آموزی استان مازندران عازم مناطق عملیاتی 

جنوب غرب کشور شدند.
دانش آموزان ناحیه 1 و 2 ساری نخستین مسافران 
کاروان های استان مازندران هستند که در فصل جدید 
راهیان نور دانش آموزی راهی مناطق عملیاتی می شوند. 
نخستین کاروان از راهیان نور دانش آموزی مازندران 
مرکب از 400 دانش آموز دختر پایه متوسطه دوم هستند 
که به وسیله 11 دستگاه اتوبوس ساری را  ترک کردند.

کاروان پسران از ابتدای بهمن ماه امسال به مناطق 
عملیاتی اعزام می شــوند.  مدت ســفر برای راهیان نور 
دانش آموزی امسال همانند سال های گذشته چهار روز 
اســت که 2 روز در مســیر و 2 روز دیگر نیز در منطقه 
مستقر خواهند شد. هزینه این سفر برای هر دانش آموز 
100 هزار تومان اســت.  امسال برنامه زیارت مرقد امام 
خمینی)ره( بنیان گذار انقالب اسالمی و بازدید و زیارت 
حرم حضرت معصومه و مسجد جمکران به برنامه سفر 

راهیان نور اضافه شده است.

اعزام نخستین کاروان
راهیان  نور مازندران به مناطق عملیاتی

قطار برقی  هشتگرد  آماده بهره برداری شد
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( از پیشرفت ۹3درصدی پروژه 
قطار برقی گلشهر به شهر جدید هشتگرد خبر داد و گفت: قطار برقی 

 هشتگرد  آماده بهره برداری شد.
  سعید محمد اظهار داشت: یکی از پروژه های بسیار مهم در تسهیل 
تردد و حمل ونقل همشهریان در استان البرز و تهران متروی شهر جدید 

هشتگرد به گلشهر کرج است.
وی افزود: طول این خط 26 کیلومتر تکمیل شــده و 93 درصد 

پیشرفت دارد.
فرمانــده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( گفت: امکان این وجود دارد که 
طی چند هفته آینده قطار برقی شهر جدید هشتگرد به گلشهر کرج 

به صورت کامل به بهره برداری برسد.
وی با ابراز اینکه این پروژه معارضین بســیار زیادی داشت، عنوان 
کرد: با همکاری و تعامل با کارفرمای پروژه این مشکالت برطرف شد 
و پروژه آماده است و آنچه کار قرارگاه خاتم االنبیا بود  الحمدهلل تکمیل 

شده است.

امام جمعه کرج گفت: مدیران اســتان 
دست از  اشرافی گری و ویژه خواری بردارند؛ 
در این کشور زندگی نمی کنند یا در گوششان 
پنبه گذاشته اند که تذکرات را نمی شنوند؟!

 آیت اهلل محمدمهدی حسینی همدانی گفت: 
باید آموزش و پرورش دقت خود را در بحث های 
فرهنگی بیشتر کند؛ شنیدیم در یکی از مدارس 
شهر کرج یکی از مسئوالن مدرسه چادر را از سر 
بچه ها کشیده است و این قابل تحمل نیست. این 
مســئولی که جرأت کرده است به هر دلیل چادر 

و مقنعه از سر دانش آموز بکشد باید تنبیه شود.
وی افزود: اینکه بازرس صوری بفرستید و دو 
تا جلسه تشکیل دهید کاری را درست نمی کند. 
عذر آن مربی را بخواهید. نظام آموزش به چنین 
 اشــخاصی نیاز ندارد؛ اینکه یک جلسه سخنرانی 
بگذاریم و بگوییم حل شد قصه این گونه نیست. 
باید تنبیه کرد و فرد را جا به جا کرد. چطور در موارد 

دیگر فرد خاطی را جا به جا می کنید به این موارد 
که رسید نباید به تذکر ختم  شود.

نماینده ولی فقیه در استان البرز تاکید کرد: 
در ســاخت و سازها منافع عمومی در نظر گرفته 
شــود نه نفع شخصی! دســتگاه های اجرایی که 

برای خودشــان ساخت و ســاز انجام می دهند 
معلوم نیســت در این کشــور زندگی نمی کنند 
یا در گوششــان پنبه گذاشــته اند که تذکرات را 

نمی شنوند؟!
حســینی همدانی گفت: شــنیده ام برخی از 
مسئولین برای شرکت در اربعین مرخصی گرفته اند 
اما تصاویرشان از آنتالیا بیرون می آید. خب باید با 

این مسئول برخورد کرد.
البرز  رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان 
تصریــح کرد: وقتی مردم در این اســتان تا این 
حد مشــکل دارند یک مدیری برای خودش در 
اداره آسانســور شخصی می ســازد. باید زودتر با 
این مدیر صحبت کرد تا مشــکالت بیشتری در 
اســتان بوجود نیاورده است! این را گفتم افرادی 
که مسئول دنبال کردن این موارد هستند دنبال 
بکنند؛ آستانه تحمل مردم در این گونه فسادها و 

خالف ها و بی بند و باری ها محدود است.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
البرز، از احضار پیمانکار جاده چالوس خبر 
داد و گفت: در این خصوص پیمانکار پروژه 
احضار و پرونده قضائی برای وی تشکیل 

شده است.
حاجی رضا شاکرمی از احضار پیمانکار جاده 
چالوس به دلیل مشکالت آسفالت این محور خبر 
داد و افــزود: با توجه به افزایش آمار تصادفات 
در جاده چالوس دادستانی برای بررسی جوانب 
موضوع و از حیث احقاق حقوق عامه به موضوع 

ورود کرد.
شــاکرمی افــزود: پــس از بررســی های 

کارشناســی که شــخصا بر آن نظارت داشتم 
مشخص شــد بیشــتر این تصادفات به دلیل 
 نامناسب بودن آسفالت موجود با شرایط جاده

بوده است.
وی بــا تاکید بــر اینکه ترکیب آســفالت 
استفاده شــده مناسب این جاده نیست، گفت: 
پیمانکار مدعی است نوع آسفالت مشکلی ندارد 

و عوامل دیگری در تصادفات دخیل هستند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز 
در پایان تاکید کرد: دادســتانی تا شناســایی 
عوامــل دخیل در تصادفات پیگیر این موضوع 

خواهد بود.

پیمانکار جاده چالوس به دادگاه احضار شد

 امام جمعه کرج:

مدیران استان البرز دست از ویژه خواری بردارند
انتقاد امام جمعه خلخال
 از افتتاح سد گیوی 

رئیس کمیسیون عمرانی شورای  اسالمی  شهر 
همدان گفت: احداث منطقه نمونه تفریحی گردشگری 
بوستان ۲50 هکتاری در باالی سد اکباتان این شهر 

غیرکارشناسی  است.
علی رحیمی فر اظهار داشــت: ایجــاد منطقه نمونه 
تفریحی، توریســتی بوستان گردشــگری در سد اکباتان 
چالش زیســت محیطی ایجاد می کند و اکوسیستم فضای 

سبز را از بین می برد.
وی ادامه داد: این سد حتی برای تامین آب آشامیدنی 
همدان مشکل دارد و مجبور به انتقال آب از شهرهای دیگر 
به همدان هســتیم و با این وضعیت چطور می پذیریم که 

منطقه گردشگری ایجاد شود.

رحیمی فر  اضافه کرد: برای آبرسانی به فضای سبز در این 
بوستان بزرگ حتی با کاشت گیاهان کم آب بر، ثانیه ای 150 
لیتر آب نیاز است و 20 درصد از آب سد را شامل می شود.
این عضو شــورای اسالمی شــهر همدان یادآور شد: 
ایجاد این منطقه با ساخت هتل، ویالهای لوکس و امکانات 
تفریحی نظیر قایقرانی توجیه پذیر نیست و با احداث آن در 
باالی ســد اکباتان مخالف هستم چرا که حتی کشاورزان 
منطقه برای تامین آب دغدغه دارند و ســرمایه گذاری در 

این مکان اشتباه است.
احداث منطقه نمونه تفریحی، توریستی بوستان 250 
هکتاری ســد اکباتان از مصوبه های شورای اسالمی شهر 

همدان است.

احداث منطقه تفریحی در سد اکباتان اشتباه   است

نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی خلخال 
در سال تحصیلی ۹۹-۹8 این شهرستان را به مقصد 

مناطق عملیاتی در منطقه غرب کشور ترک کرد.
 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خلخال در آیین 
بدرقه رســمی کاروان راهیان نــور خلخال از اعزام 350 
دانش آموز دختر مدارس متوســطه با بکارگیری از هفت 
دستگاه اتوبوس و چند دستگاه خودرو سبک پشتیبانی 
برای بازدید از مناطق عملیاتی در غرب کشور در استان 

آذربایجان  غربی خبر داد.
ســرهنگ جهانبخش عطایی گفت: هــدف از اعزام 
کاروان راهیــان نــور دانش آموزی بــه مناطق عملیاتی 
در غرب کشــور تجدید میثاق دانش آمــوزان نوجوان با 
آرمان های شهدای واالمقام جنگ تحمیلی و امام راحل، 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت در جامعه و آشنایی نسل 
جوان جامعه با نحوه زندگانی و رشــادت های رزمندگان 

اسالم در هشت سال دفاع مقدس است.
وی افزود: این ســفر2 روزه بــوده و دانش آموزان از 
مناطــق عملیاتی حاج عمران ، پیرانشــهر و یادمان های 
شهید کاوه ، شهید باکری و تمرچین در مناطق عملیاتی 

شمال  غرب کشور بازدید خواهند کرد.

کاروان راهیان نور خلخال 
عازم غرب کشور شد


