
صفحه 7
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
۲۹ رمضان ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴7۳

شهرستان ها
Shahrestan@Kayhannews.ir

کوتاهازشهرستانها

فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: ۴۶ 
هزار و ۹۰۰ دالر )ارز خارجی( قاچاق در بازرسی 
از یک دستگاه سواری رنو در ایست و بازرسی 

شهید کریمی سروآباد کشف و ضبط شد. 
ســرتیپ علی آزادی، اظهار داشــت: ماموران 
انتظامی ایست و بازرسی شهید کریمی شهرستان 
سروآباد در حین کنترل خودروهای عبوری موفق 
به شناسایی خودروی رنو حامل دالر قاچاق شدند.

وی افزود: با اشراف اطالعاتی ماموران و هماهنگی 
با مراجع قضایی خــودروی مورد نظر متوقف و در 
بازرسی از آن ۴۶ هزار و ۹۰۰ دالر قاچاق کشف شد.
فرمانــده انتظامی کردســتان با بیــان اینکه 
کارشناســان ارزش این مقدار دالر کشــف شده را 
بیش از هفت میلیارد ریال برآورد کردند، یادآور شد: 
در همین راستا راننده خودرو دستگیر و برای انجام 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه  اشنویه گفت: ۵۰ 
سری جهیزیه به ارزش پنج میلیارد ریال از طرف 
سپاه این شهرستان به نوعروسان نیازمند اهدا شد.
سرهنگ پاســدار عباس محمدی اظهار داشت: این 
جهیزیه ها شــامل ۱۰ قلم وســایل اساسی زندگی نظیر 
یخچال، اجاق گاز، ماشــین لباسشویی، یک تخته فرش، 
جاروبرقی، ظروف آشــپزخانه، ظروف نسوز، سری کامل 

قاشق و چنگال، پتو و ظروف غذاخوری است.
وی با  اشــاره اینکه این جهیزیه ها از ســوی قرارگاه 
محرومیت زدایی حمزه سیدالشهدا)ع( و معاونت مردم یاری 
تهیه شده است، ادامه داد: ارزش هر سری جهیزیه ۱۰۰ 
میلیون ریال اســت که به مناسبت میالد باسعادت امام 

حسن مجتبی)ع( بین زوج های نیازمند اهدا شد.
وی اظهار داشت: یکی از برنامه های سپاه در راستای 
عمل به منویات رهبر معظم انقالب، تالش در جهت ترویج 
ازدواج آسان و کم کردن هزینه های زندگی برای زوج های 
جوان است و ارگان های مسئول سپاه نیز در تالش است 
تا در جهــت نهادینه کردن فرهنگ ازدواج های آســان 
به منظور حل این مشــکل در جامعه گام های موثرتر و 

اساسی برداریم.
در طی سال گذشته نیز ۹۰ سری جهیزیه توسط سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به نوعروسان در این شهرستان 

تحویل داده شد.
اشنویه در جنوب آذربایجان غربی واقع است.

از  اصفهان گفت:  استان  معاون ستاد دیه 
ابتدای مــاه مبارک رمضان تاکنون ۵۳ نفر از 
زندانیان جرایم غیرعمد این استان با حمایت 
و همراهی مردم نوعدوست و خیرخواه از زندان 

آزاد شدند.
بهنام رحیمی اظهار داشت: برای آزادی این افراد 
۵۵ میلیارد ریال با کمک مردم خیرخواه به ســتاد 
دیه استان اهدا شد تا زمینه آزادی زندانیان جرایم 

غیرعمد فراهم شود. 
وی بــا بیان اینکه کمک های مردم و خیران در 
سال جاری نسبت به سال گذشته رشد بیشتری پیدا 
کرده اســت ادامه داد: سال گذشته در مجموع و با 
کمک فوالد مبارکه ۱۰۳ میلیارد ریال جمع آوری شد.
به گفته وی میزان کمک های جمع آوری شــده 
از جشــن های گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد از آغاز ماه مبارک رمضان تاکنون در استان 
اصفهان به ۵۵ میلیارد ریال رسیده و انتظار است که 
تا پایان این ماه میزان کمک ها به مراتب بیشتر شود.
زندانیــان جرایم غیرعمد شــامل محکومان به 
پرداخت دیه ناشــی از تصادف و حوادث کارگاهی، 

مهریه و نفقه و بدهی  مالی هستند.
معاون ســتاد دیه اصفهان بیان کرد: امسال به 
دلیل شــیوع کرونا آیین های گلریــزان به صورت 

غیرحضوری برگزار می شود.
وی با بیان اینکه زندانیان جرائم غیرعمد استان 
اصفهان همچنان چشــم انتظار کمک های خیران 
برای بازگشت به آغوش گرم خانواده هایشان هستند 
افزود: بطور متوسط برای آزادی هر زندانی ۴۰۰ تا 
۵۰۰ میلیون ریال نیاز است اما برخی از این زندانیان 
بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون ریالی و تعدادی از آنها هم 
بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بدهی دارند.
وی خاطرنشــان کرد: جشــن های گلریزان ماه 
مبارک رمضان همچنان و تا پایان ماه مبارک ادامه 
دارد تا شــرایط آزادی زندانیان غیرعمد بیشــتری 

فراهم شود.

استاندار اردبیل گفت: تاکنون ۸۴ درصد 
از زیرســازی راه آهن اردبیل انجام گرفته و 
تالش می شود این زیرسازی تا قبل از پایان 

سال جاری تکمیل شود.
اکبــر بهنامجو افزود: روند اجرای پروژه راه آهن 
تحت تاثیر کرونا و مشکالت ارزی با تاخیر مواجه شد.

وی با بیان اینکه با باالرفتن هزینه های اجرا که 
ناشی از مشکالت ارزی در کشور بر این پروژه تحمیل 
شــد، برآورد نیاز به اعتبــار از هزار و ۲۵۰ میلیارد 
تومان فراتر رفت، اضافه کرد: اعتبار این پروژه از ۳۵۰ 
میلیارد تومان سال گذشته با افزایش چند برابری به 

هزار و ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی اظهارداشــت: در اسفندماه سال گذشته و 
قبــل از موعد جذب اعتبــار ۷۰ میلیارد تومان از 

اعتبار جذب شده است.

بهنامجو با بیــان اینکه اجرای قطعات مختلف 
راه آهن اردبیل شروع شده، افزود: ریل گذاری راه آهن 

شروع شده، ولی سرعت آن پایین است.
وی با بیان اینکه ریل گذاری هر ماه پنج کیلومتر 
صورت می گیرد ، افزود: این میزان ریل گذاری باید 
به ۱۵ کیلومتر برسد تا در زمان مقرر تکمیل شود 
که به لحاظ مالی و فیزیکی برنامه ریزی الزم انجام 

شده است.
او به وجود سه پل بزرگ در مسیر ریل گذاری اشاره 
کــرد و گفت: این پل های ۶۰۰ متری ،۵۷۰ متری 
و ۲ تونل در مســیر این راه آهن باید اجرا شوند که 
تالش می کنیم تا فصل آخر ســال زیرسازی را به 

اتمام برسانیم.
بهنامجو از اجرای چهار ایســتگاه قطار در 
ایــن پروژه خبر داد و افزود: ایســتگاه مرکزی 

تا چند ماه آینده تمام می شــود و بر این اساس 
فونداســیون سه ایستگاه هم انجام و اجرای آن 

آغاز شده است.
بهنامجو از اتمام مطالعات و نقشه برداری برای 
اجــرای بارانداز ریلی در شــمال اردبیل خبر داد و 
گفت: بر اساس وعده های داده شده این بارانداز نیز 

عملیاتی می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه دستور جذب اعتبارات 
سفر زمستان پارســال ریاست جمهوری اخذ شده 
اســت، گفت: جذب اعتبارات از ســازمان برنامه و 

بودجه در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه اقدامات چهار خطه کردن راه ها 
به میزان ۶۰ کیلومتر در سال در حال انجام است، 
از پیگیری اجرای تونل اردبیل- آستارا که به دلیل 

بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، خبر داد.

پرونده مدارس خشتی رازوجرگالن 
بسته شد

مدیر آموزش و پرورش رازوجرگالن استان خراسان شمالی گفت: 
پرونده مدارس خشتی و گلی شهرستان با نوسازی ۲۱ مدرسه، امسال 

به طور کامل بسته شد.
عباس رضایی با بیان اینکه این شهرســتان جزو اولویت های آموزش و 
پرورش استان در برچیدن مدارس خشتی و گلی بود، اظهار داشت: از سال 
۹۳ تاکنون به ازای هر مدرســه خشتی و گلی در مقاطع مختلف تحصیلی 

یک مدرسه ساخته شده است.
وی افزود: در این بین تنها بهره برداری از یک مدرسه نوساز در روستای 

سوخسو انقالب به علت شیوع کرونا به تاخیر افتاده است. 
وی با  اشاره به اینکه رازوجرگالن، جزو شهرستان های پیشتاز در حذف 
مدارس خشتی و گلی است، افزود: اگرچه این نوع مدارس حذف شده است 
اما، این به معنای نبود نیاز به فضاهای آموزشی جدید نیست بلکه هم اکنون 

در این شهرستان به ۲۰ مدرسه نیازمند هستیم.
مدیر آموزش و پرورش رازوجرگالن گفت: این شهرســتان، جزو معدود 
شهرستان هایی است که جمعیتی رو به رشد دارد، به گونه ای که تاکنون در 
بسیاری از مناطق، فقط مقطع متوسطه اول داشتیم، ولی هم اکنون با توجه به 
کمبود فضای آموزشی، مقطع متوسطه در نوبت دیگر مدارس برگزار می شود.

رضایی افزود: در واقع برای جبران کمبود فضاهای آموزشی در شهرستان، 
برخی از مدارس دو نوبته برگزار می شــود که بدون شک در کاهش کیفیت 

آموزشی بی تاثیر نیست.
خراسان شمالی دارای ۳۰۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان 

است که بیشتر این مساحت در شهرستان راز و جرگالن واقع است.

96 درصد کارگران استان قزوین 
قراردادی هستند

مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان قزوین گفت: از 
مجموع ۱۵۹ هزار کارگر بیمه شده اجباری در استان قزوین حدود 
۹۶ درصد قراردادی هستند که این وضعیت مهم ترین چالش جامعه 

کارگری است.
رضا گروســی با  اشاره به مشــکالت واحدهای بحرانی اظهار داشت: آمار 
واحدهای مشکل دار ماهانه تهیه شده و به مدیران ذی ربط ارسال می شود که 
در حال حاضر ۵۵ واحد مشــکل دار داریم که یا تعطیل شده و یا بیش از دو 

ماه معوقه حقوق دارند.
وی بیان کرد: در واحدهای مشکل دار و بحرانی تعداد ۵ هزار کارگر فعالیت 

داشته اند که امروز با چالش مواجهند.
گروسی اضافه کرد: پرداخت نشدن مطالبات قطعه سازان و تولیدکنندگان از 
سوی شرکت های دولتی از دیگر چالش ها است و امروز برای آن باید تدبیر کرد 
تا چالش ها بیشتر نشود. سو مدیریت، پرداخت نشدن مطالبات دولتی، تحریم 
و فروش نرفتن محصوالت، افزایش قیمت ها، تعدیل نیرو، فرسودگی تجهیزات 
کارخانه ها از مهم ترین عوامل رکود در برخی واحدهاست. مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ضعف در قانون تجارت موجب شده نتوانیم اقدام 
مناسبی در این حوزه داشته باشیم که اصالح آن در مجلس ضروری است. وی 
اضافه کرد: در سال گذشته به دلیل مشکالت ایجاد شده در مسیر تولید بیش از ۵ 
هزار نیرو تعدیل شد و تاکنون ۸۲۰۰ نفر برای استفاده از بیمه بیکاری در سامانه 
ثبت نام کرده اند. وی بیان کرد: در اســتان ۱۶ هزار اتباع بیگانه سکونت دارند 
که ۳۵۰۰ نفر آنها دارای کارت اشتعال هستند. شفیع  آبادی افزود: نرخ بیکاری 
در اســتان ۹/۹ درصد است و نبود ساختارهای مناسب، نبود فرهنگ سازی، 
نوسان نرخ تورم و ارز و قوانین مزاحم از مهم ترین چالش های این بخش است.

کرمانشاه  استانداری  اقتصادی  مدیرکل 
اعالم کرد: ســاعات کاری پایانه های مرزی 
اســتان باتوجه به افزایش حجم صادرات تا 

ساعت ۲۰ افزایش پیدا کرد.
بهزاد باباخانی با بیان اینکه قبال ساعت کاری 
پایانه های مرزی اســتان تا ساعت ۱۷ بود، افزود: 
اکنون ســه پایانه مرزی پرویزخان، شیخ صله و 
شوشمی در استان کرمانشاه برای صادرات کاال به 

کشور عراق فعال است.
وی افزود: ساعت کاری این پایانه ها باتوجه به 
تراکم باالی کامیون های صادراتی پس از مذاکره 
با طرف عراقی افزایش پیدا کرد و اکنون از ساعت 
هفت و نیم صبح تا ساعت ۲۰ برای صادرات کاال 

فعال هستند.
مدیرکل اقتصادی استاندار کرمانشاه یادآور شد: 
مرز پرویزخان با وجود شــیوع ویروس کرونا تنها 
در روز تحویل سال بسته بود و در دیگر روزها در 

زمینه صادرات کاال فعالیت می کرد.
باباخانی افزود: پایانه های مرزی شــیخ صله و 
شوشمی نیز که از ابتدای اسفند ماه به دلیل شیوع 
ویروس کرونا بسته شده بودند به تازگی بازگشایی 

شده اند و صادرات کاالها در آنها انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکــه ظرفیت صادرات کاال 

در این ســه پایانه مرزی افزایش پیدا کرده است، 
گفت: پایانه های شیخ صله، شوشمی و پرویزخان 
اکنون بیشتر از ظرفیت صادراتی خود مشغول به 

فعالیت هستند.
مدیرکل اقتصادی اســتاندار کرمانشاه عنوان 
کــرد: باتوجه به اســتقبال صادرکنندگان از مرز 
شیخ صله در حال رایزنی با طرف عراقی هستیم 

تــا ظرفیت این پایانه را در روزهای آینده افزایش 
دهیم.

باباخانی در بخش دیگری از صحبت های خود 
به پایانه مرزی سومار نیز اشاره کرد و گفت: پایانه 
مرزی سومار اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا 
بسته است و در حال انجام رایزنی با طرف عراقی 

هستیم تا این مرز نیز به زودی بازگشایی شود.

۱۰۲ هزار تن پسته صادراتی ایران هم اکنون در 
انبارها دپو شده و در حالی صادرات این محصول 
اســتراتژیک غیرنفتی متوقف شده که بازارهای 

سنتی ایران در چین و هند نیز از دست می رود.
اســتان کرمان هر سال بین یک تا ۱/۷ میلیارد دالر 
ارزآوری پسته سالیانه در کشور را به خود اختصاص داده 
است، سال گذشته پس از اینکه کشاورزان یک دوره افت 
تولید را طی کردند نزدیک به ۱۲۰ هزار تن پسته تولید 
و انتظار داشتند چشم انداز مطلوبی پیش رو داشته باشند.
با توجه به اینکه ۹۰ درصد پســته اســتان کرمان 
صادراتی است کشاورزان نیز حجم قابل توجهی از محصول 
را پس از برداشت در مهرماه به انبارها منتقل کردند که 
در راستای حفظ ارزش صادراتی و نرخ های بین المللی به 
تدریج به بازار تزریق کنند اما شیوع کرونا موجب شد حجم 

قابل توجهی از پسته در انبارها باقی بماند.
همچنیــن ۱۰ درصد تولید کــه در بازار داخلی نیز 
مصرف می شد به دلیل عدم تمایل مردم برای خرید آجیل 

در ایام نوروز فروش نرفت.
هم اکنون در اردیبهشــت ماه سال ۹۹ حداقل ۷۵ 
هزار تن محصول پسته استان کرمان در انبارها باقیمانده 
و در معرض آفات مختلف قرار گرفته اســت این رقم در 
کشــور به بیش از ۱۲۰ هزار تن می رسد که در دهه های 

اخیر بی سابقه است.
از سوی دیگر به دلیل عدم فروش محصول و کمبود 
شدید نقدینگی در بین کشاورزان به خصوص کشاورزان 
خرد، امکان آماده سازی زمین های کشاورزی برای کشت 

جدید نیز با چالش جدی مواجه شده است.
عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات سم و کود نیز 

موجب شده قیمت این نهاده ها نیز نسبت به سال گذشته 
با جهش قیمت قابل توجه مواجه شود.

عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات سم و کود نیز 
موجب شده قیمت این نهاده ها نیز نسبت به سال گذشته 

با جهش قیمت قابل توجه مواجه شود.
این در حالی است که پسته به عنوان یکی از محصوالت 
ارزآور غیرنفتی در کشور طی سال های اخیر با چالش های 
جدی از جمله ممانعت از صادرات، سرمازدگی و کاهش ۹۰ 
درصدی تولید، نوسانات نرخ ارز و تحریم ها مواجه بوده است.

ابراهیم کمالی پور یکی از صادرکنندگان پســته در 

اســتان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشــت: وضعیت 
پسته استان کرمان بسیار نامطلوب است و تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند.
وی افزود: برخی از ترمینال های ضبط پسته در کرمان 
تعطیل شــده و کارگران خــود را تعدیل کرده اند که در 

بهترین حالت از حقوق بیمه استفاده می کنند.
کمالی پور ادامه داد: بسیاری از کارگران روز مزد بیکار 
شده اند و کشــاورزان هم در حالی پسته روی دستشان 
مانده که با افت قیمت در بازار داخلی و عدم کشش بازار 

مواجه هستند.

وی گفت: خطر آلوده شــدن پسته های دپو شده به 
آفت شب پره هندی و کاهش کیفیت محصول از یک سو 
و از سوی دیگر هزینه باالی انبارداری کشاورزان را تحت 
تأثیر قرار داده اســت اما نگران کننده ترین مشکل نبود 

نقدینگی در دست کشاورزان است.
این تولید و صادرکننده پسته گفت: کشاورز در سال 
جاری حتی پول خرید سم ندارد و امکان دارد با طغیان 

آفت پسیل پسته مواجه شویم.
دبیرکل انجمن پسته ایران نیز ضمن ابراز نگرانی از 
وضعیت موجود در بخش کشــاورزی به ویژه پسته گفت: 
بسته شــدن مرزها عماًل کار صادرات پســته و واردات 
نهاده های تولید را با یک چالش جدی مواجه کرده است.

حســین رضایی افزود: دولت باید بــرای حمایت از 
کشاورزان و رفع مشکالت صادراتی چاره اندیشی کند در 
غیر این صورت بخش قابل توجهی از بازار بین المللی به 
خصوص در هند و چین و برخی از کشورهای اروپایی از 

دست می رود و به سادگی دست رقبای ما خواهد افتاد.
وی گفت: قیمت پســته در بازار داخلی نســبت به 
ســال های قبل هم کاهش چشمگیر پیدا کرده است به 
طوریکــه حتی در صورت فروش در بــازار داخلی حتی 

هزینه ها هم جبران نمی شود.
وی ادامه داد: تحریم ها، کرونا، مشکالت ارزی و تورم 
در نهاده های تولید به شــدت روی صنعت پســته تأثیر 

منفی گذاشته است.
وی خواســتار کمک دولــت به کشــاورزان و ارائه 
تسهیالتی برای جبران کمبود نقدینگی و ضرر هنگفت 
آنها شد و بیان کرد: دولت می تواند برای باز شدن مرزها 

و امکان صادرات پسته تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

مراحل مقدماتی ساخت نخستین واحد فرآوری 
 کنسانتره سنگ آهن استان سمنان با عیار باالی

۶۰ درصد در جنوب دامغان آغاز شد.
بــه منظور حذف خام فروشــی و تکمیــل زنجیره 
اســتخراج تا فرآوری پای معدن، این طرح ۵۰ هزار تنی 
با ۲۰ درصد پیشــرفت فیزیکی تا ۳ ماه آینده به چرخه 

تولید وارد خواهد شد.
طراحی این مجموعه به دست متخصصان جوان ایرانی 
صورت گرفته و تمام تجهیزات تهیه شده برای خط تولید 

ساخت داخل است.
ظرفیت سنگ آهن مگنتیت معدن پنج کوه دامغان 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعالم شــد و هم اکنون ۳۵ 
هزار تن در ســال از این معدن برداشت می شود ولی به 
دلیل عمر زیاد معدن و برداشت ماده معدنی از عمق عیار 

سنگ کلوخه در حد ۲۵ درصد است.
سازمان صنعت، معدن و تجارت برای اجرای این طرح 
فرآوری معدنی، از مجموعه تسهیالت صنایع روستایی ، 
پارســال با نرخ سود ۶ درصدی، وام ۵ میلیارد تومانی به 

این معدن اختصاص داده است.

قرنطینه 3 روستا
 در آذربایجان شرقی

فرماندار هشترود با بیان اینکه عده ای به هشدارهای ستاد 
مبارزه با کرونا بی توجه هستند، از صدور دستور قرنطینه کامل 
سه روستای شهرستان که بیشترین افراد کرونایی را در خود 

جای داده اند توسط ستاد مبارزه با کرونا خبر داد.
امین امینیان در جلسه ستاد مبارزه با کرونا با بیان اینکه متاسفانه 
آمار افراد کرونایی روز به روز در هشترود باال می رود، گفت : ۹۰ درصد 
اصناف شهرســتان کد بهداشتی را دریافت کرده اند و متاسفانه فقط 

۲۰ درصد اصناف پروتکل ها را رعایت می کنند.
وی با اشــاره به ایجاد نقاهتگاه بیماران کرونایی در هشــترود از 
بخشیده شدن ۲۰۰ میلیون تومان اجاره بهای کسبه توسط موجران 

شهرستان در چند روز گذشته خبر داد.

توزیع یک هزار و ۱۰۰ بسته غذایی 
از سوی ستاد اجرایی فرمان امام در الیگودرز

امام جمعه الیگودرز گفت: یک هزارو ۱۰۰ بســته غذایی 
توسط ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( میان نیازمندان این 

شهرستان توزیع شد.
حجت االسالم مهدی سرلک گفت: این بسته ها شامل برنج، روغن، 
ماکارونی، رب گوجه فرنگی، مرغ و حبوبات هســتند  که با توجه به 
شناســایی اقشار آسیب پذیر توسط گروه های جهادی در اختیار این 

افراد قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا در تامین مایحتاج عمومی گام های موثر و بلندی 
برداشــته است. وی با اشاره به اینکه شناسایی الزم در این خصوص 
صورت گرفته اســت افزود: این بسته ها در راستای اجرای رزمایش 
مواسات همدلی و احسان در اختیار مردم مناطق کم برخوردار شهر 

و روستا قرار گرفته است.

انتقال گندم اهدایی هند به افغانستان
 از بندر چابهار 

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
جنوب سیستان و بلوچستان )ایرانشهر( گفت: ۳۰۰ دستگاه 
تریلی ترانزیت محموله گندم اهدایی کشــور هندوستان به 
افغانستان را از بندر چابهار به میلک در مرز افغانستان انتقال 

می دهند.
جالل الدیــن قادری اظهار داشــت: محموله ۷۵ هزار تنی گندم 
اهدایی کشور هندوستان به افغانستان در بندر شهید بهشتی چابهار 

پهلو گرفته است.
وی گفت: این محموله حامل ۴۳۵ دســتگاه کانتینر با ۷۵ هزار 

تن گندم است.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب 
سیستان و بلوچستان )ایرانشهر( افزود: از همان لحظات اولیه بارگیری 

تریلی ها آغاز شده و همچنان در حال انجام است.
وی بیان کرد: روزانه بطور متوسط ۹۰ دستگاه تریلی بارگیری و 

به مقصد افغانستان حرکت می کنند.

رئیس ســازمان جهادکشــاورزی سیستان و 
بلوچستان گفت: همزمان با سفر وزیر جهاد کشاورزی 
به جنوب این استان۲ کارخانه کنسانتره خوراک دام 

و ذرت خشک کنی در خاش افتتاح شد.
غــالم حیدر زورقی اظهارداشــت: بــرای اجرای این 
طرح های مهم کشــاورزی ۹۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه 
شده است. وی با بیان اینکه ظرفیت هر یک از کارخانه ها 
۱۰ هزار تن در ســال است افزود: با راه اندازی این طرح ها 

زمینه اشتغال ۲۲ نفر در خاش فراهم شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان 
گفت: همچنین با حضور وزیر جهاد کشاورزی یکهزار و ۳۰۰ 
هکتار سامانه آبیاری نوین در شهرستان دلگان افتتاح شد.
وی با بیان اینکه ۹۵۷ هکتار از این ســامانه قطره ای، 
۶۷ هکتار بارانی و ۲۷۶ هکتار نیز کم فشــار اســت افزود: 
برای اجرای این پروژه ها افزون بر ۱۴۲ میلیارد ریال هزینه 

شده است.
زورقی اظهارداشت: رتبه نخست آبیاری نوین سیستان 
و بلوچســتان با حدود ۱۳هزار هکتار به شهرستان دلگان 
اختصاص دارد. خاش از توابع سیســتان و بلوچستان در 

۱۸۵ کیلومتری زاهدان مرکز این استان واقع شده است.

کرونا تجارت پسته کرمان را در آستانه ورشکستگی قرار داد

آغاز احداث نخستین واحد 
فرآوری کنسانتره 
سنگ آهن دامغان

اهدای ۵ میلیارد ریال جهیزیه توسط سپاه 
به نوعروسان  اشنویه

وزیر جهاد کشاورزی
 ۲ طرح را در خاش افتتاح کرد

احتکار 9۵ میلیون جفت دستکش التکس 
در گرمسار 

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان گفت: احتکار ۹۵ 
میلیون جفت دستکش التکس در شهرستان گرمسار با ارزشی 

بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال کشف شد. 
سرتیپ عبداهلل حسنی ، ابراز داشت: 

ماموران انتظامی شهرســتان گرمســار گزارشی از احتکار اقالم 
بهداشــتی در یک واحد تولیدی در شــهرک صنعتــی ایوانکی این 
شهرســتان را مورد بررسی قرار دادند که در کنترل های نامحسوس 
پلیس این گزارش مورد تایید قرار گرفت و هماهنگی برای بازرسی 

از این واحد تولیدی نیز به عمل آمد.
حســنی ادامه داد: در این واحد تولیدی، ۹۵ میلیون جفت انواع 
دستکش های التکس داخلی و خارجی احتکار شده با ارزشی بالغ بر 

۲۰۰ میلیارد ریال کشف شد.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان سمنان گفت: یک نفر که عامل 
اصلــی این احتکار بود شناســایی و پس از تکمیل پرونده به مرجع 

قضایی معرفی شد.

انهدام باند زمین خواری در داراب 
باندی که اقدام به تصرف گسترده اراضی ملی در شهرستان 
داراب کرده بود، متالشی شد و پنج نفر از افرادی که مرتکب 

این تخلف شده بودند، تحویل مرجع قضایی شدند. 
فرمانده انتظامی  شهرســتان داراب، اظهار داشت: در پی کسب 
گزارشی مبنی بر تصرف گسترده اراضی ملی توسط افرادی سودجو 
در منطقه نوایگان داراب، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.
ســرهنگ علیرضا نوشاد، افزود: مأموران پاسگاه انتظامی  رستاق 
داراب، با هماهنگی قضایی به همراه کارشــناس اداره منابع طبیعی 
به محل های اعالم شــده اعزام شدند و در بازدید از زمین های مورد 
نظر مشخص شد، پنج نفر حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ متر از اراضی ملی 
را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی اقدام به کاشت نهال 

در این زمین ها کرده اند.
وی ادامه داد: این پنج نفر برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع 
قضایی شدند و با هماهنگی مقام قضایی از این اراضی رفع تصرف شد 

و در اختیار سازمان متولی قرار گرفت.
به گفته نوشاد، کارشناسان ارزش زمین های رفع تصرف شده را 

۳۶ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

دستگیری جاعل اسناد دولتی 
در خرمشهر

فرمانده انتظامی  خرمشــهر گفت: فردی که مهر و اسناد 
دولتی را در این شهرستان جعل می کرد شناسایی و دستگیر 

شد. 
سرهنگ  همت علی  ترکارانی، گفت: در پی رصد اطالعاتی مأموران 
پلیس مبنی بر فعالیت فردی در زمینه جعل مهرهای برخی ادارات 
دولتی و سوءاستفاده از آنها موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افــزود: کارآگاهان پلیس بــا اقدامات اطالعاتی فرد مزبور را 

شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.
وی گفــت: متهم در تحقیقات پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کرد 
و از مخفیــگاه او تعداد ۱۲ عدد مهر جعلی مربوط به دســتگاه های 

دولتی کشف شد.
وی تصریــح کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده تحویل مرجع 

قضایی شد.

رفع تصرف اراضی ملی
رشت- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن از رفع تصرف 
بیش از ۱۷ هکتار از اراضی ملی به ارزش بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال در شهرســتان 

املش خبر داد.
سرتیپ عزیزاله ملکی اظهار داشت: در یکی از روستاهای شهرستان املش فردی 
۱۷ هزار و ۷۲۵ مترمربع از اراضی ملی را با اســناد جعلی تغییر کاربری داده و در 

آن اقدام به ساخت و ساز کرده بود.
وی ارزش اراضی تصرف شــده را ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد 
و افزود: در این رابطه یک متهم ۳۰ ســاله دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده شد.
افزایش کرایه تاکسی

تبریز- خبرنگار کیهان: مدیرعامل تاکســیرانی تبریز افزایش کرایه تاکسی 
در این شهر را اقدامی غیرقانونی و خودسرانه خواند و گفت: با آن برخورد می شود.

محمدحســین اکبرنژاد افزود: هیچگونــه افزایش قیمت وجود ندارد و هر نوع 
افزایش احتمالی می بایست به تصویب شورای شهر و تایید فرمانداری برسد.

وی گفت: مردم باید رانندگان متخلف را از طریق شماره خودرو آنان به تاکسیرانی 
اعالم کنند تا برخورد قانونی صورت گیرد.

اعالم منطقه آزاد
ساری- خبرنگار کیهان: استاندار مازندران گفت:پس از سال ها انتظار منطقه 
آزاد مازندران به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و یکی از خواسته های مهم، 

اساسی و اولویت های مردم مازندران و استان محقق شد.
احمد حســین زادگان جذب ســرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی 
جدید و کســب درآمد ارزی و افزایش صادرات را از جمله دســتاوردهای مهم این 

اتفاق بزرگ دانست. 
وی اذعان داشــت: معافیت های مالیاتی، بخشــودگی سود و عوارض گمرکی، 
نداشــتن تشــریفات زاید ارزی و اداری و ســهولت در فرایند صادرات و واردات: 

محرک های تحقق شکوفایی استان از طریق منطقه آزاد مازندران است.
حمایت از محیط بانان

شوشتر- خبرنگار کیهان: در عیادت طیبه سیاوشی نماینده تهران و سهراب 
گیالنی نماینده شوشتر و گتوند، از »سیدامین هادی پور« محیط بان شوشتری که 
هدف تیراندازی شکارچیان و اشرار قرار گرفته، حمایت مجلس از محیط بانان مورد 

تاکید قرار گرفت.
در این عیادت که به همراه فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت کشــور در 
بیمارســتان پارس تهران انجام شد، نمایندگان مجلس ضمن ابراز همدردی با این 

محیط بان و خانواده ایشان از نزدیک در جریان روند درمانی وی قرار گرفتند.
سهراب گیالنی نماینده مردم شوشتر و گتوند در گفت وگوی تلفنی با فرماندهی 
ناجا خوزستان، خواستار پیگیری جدی موضوع و دستگیری عوامل این تیراندازی 

خونین شد.
پسماند سرب و روی

زنجــان- خبرنگار کیهان: با تعیین تکلیف شــدن باطله های فیلتر کیک 
پســماند سرب و روی در زنجان؛ محیط زیست آرام گرفت و چرخ تولید ۸۰ واحد 

صنعتی به حرکت درآمد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: با پیگیری های فراوان ۸ میلیون تن 
باطله فیلتر کیک ســرب و روی که ده ها ســال بالتکلیف مانده بود با رای دستگاه 
قضا در اختیار دولت قرار گرفت تا هزار میلیارد تومان ارزش ریالی آن به نفع مردم 

استان زنجان تمام شود.
حجت االسالم والمسلمین صادقی نیارکی افزود: محل دپوی فیلتر کیک پسماند 
سرب و روی در ۲۸ هکتار انجام می شود که عملیات سیمان پاشی ۶ هکتار از محل 
انجام شده و ایجاد دیواره های بتنی محل دپوی پسماند برای رفع مشکالت زیست 

محیطی و نگرانی های مردم منطقه نیز انجام شد.

ساعات کاری پایانه های مرزی کرمانشاه افزایش یافت

زیرسازی راه آهن اردبیل تا پایان سال جاری به اتمام می رسد

53 زندانی جرایم غیرعمد 
در اصفهان آزاد شدند

کشف 46 هزار و ۹۰۰ دالر 
قاچاق در سروآباد 

مدیریت زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی 
آذربایجان غربی به زارعین استان اعالم کرد برای 
جلوگیری از افت قیمت و تکرار نوســانات بازار در 
سال های گذشته بیش از برنامه ابالغی سازمان پیاز 

نکارند.
این ســازمان افزود: الزم است کشاورزان و زارعان به 
منظور جلوگیری از تنش های بازار محصوالت کشاورزی با 

توجه به کشت پیاز، بیش از سطح برنامه ابالغی در سال 
جاری و پیش بینی تکرار مشکالت مشابه محصول گوجه 
فرنگی در سال گذشــته، که احتماال در سال جاری نیز 
در مورد محصول پیاز به وجود آید، ضمن رعایت سطوح 
برنامه های ابالغی، اقدامات الزم را برای توقف کشت پیاز 

انجام دهند.
الزم به ذکر است که از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک 

به ۲۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت پیاز بهاره رفته 
است و نیاز است به منظور جلوگیری از تولید انبوه و انباشت 
محصول در زمان برداشــت اطالع رسانی الزم در خصوص 

توقف کشت پیاز به زارعین در سطح استان صورت گیرد.
در حال حاضر پیاز از قرار کیلویی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
عرضه می شــود که این رقم در سال های گذشته ۱۴ هزار 

تومان هم به فروش رسیده است.

کشاورزان دیگر پیاز نکارند

رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری قزوین از مرگ دلخراش 
مالک منزل مسکونی در حادثه آسانسور 

خبر داد . 
منتظری ، گفت: مالک منزل مســکونی در 

حال ساخت در بلوار امیرکبیر قزوین برای انجام 
کار های مربوط به کانال آسانسور، بر روی کابین 
آسانســور قرار داشت که به علت رفتن ناگهانی 
کابین به طبقه فوقانی و برخورد با سقف، جان 

خود را از دست داد.

وی توصیه کرد: هرگونه تعمیر و ســرویس 
و یــا ورود به کانال و قرار گرفتن بر روی کابین 
برای تعمیر آسانسور باید توسط تعمیرکار مجاز 
و یا متخصص و یا از طریق شــرکت های دارای 

صالحیت مربوطه انجام شود.

مرگ یک نفر در اثر سقوط آسانسور 

به گفته مسئول مرکز اورژانس ۱۱۵ سیرجان عصر 
روز سه شنبه سه نوجوان اهل روستای ایزدآباد این 
شهرستان در یک استخر کشاورزی غرق شده و جان 

خود را از دست دادند. 
نبی اهلل حیدر پور، افزود: در پی تماس و اطالع از غرق 

شدن سه نوجوان در روستای ایزد آباد نیروهای امدادی آتش 
نشانی و غواصان این سازمان به همراه اورژانس ۱۱۵ و پلیس 
انتظامی به محل اعزام شدند که با جنازه سه نوجوان ۱۰ تا 
۱۲ ســاله در استخر آب یکی از باغهای کشاورزی روستای 

ایزد آباد روبرو شدند.

مرگ ۳ نوجوان روستایی سیرجان در استخر کشاورزی


