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افزایش ۱۵ درصدی 
حقوق رزمندگان معسر در کرمانشاه 
رئیس  مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: حقوق 
رزمندگان معسر ۱۵ درصد افزایش یافته که امید داریم از 

هفته جاری به حداقل یک میلیون تومان برسد.
عبدالرضا مصری با  اشــاره به وضعیت رزمندگان معسر اظهار 
داشــت: با تمام تالش های انجام شده امســال تنها 15 درصد به 

حقوق این افراد افزوده شد .
وی با بیان اینکه 10 هزار خانواده رزمندگان معسر در کرمانشاه 
وجود دارد بیان کرد: براساس آخرین جلسات، مقرر شده از منابع 
داخلی وزارت دفاع افزایش حقوق این افراد تأمین اعتبار شود که 
امید داریم حقوق کمتر از یک میلیون تومان برای این افراد وجود 

نداشته باشد.
مصری با اشاره به اینکه شیوع کرونا آسیب جدی به خانواده های 
نیازمند و اقشار مختلف وارد کرد گفت: عالوه بر بسته های حمایتی 
دولت، کمک های انسان دوســتانه ای از طرف نهادهای انقالبی نیز 
وجود داشت که برای توزیع آنها مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
در اولویت قرار داشــتند و به همین دلیل سایر اقشار جامعه کمتر 

مورد توجه بودند.

مراسم عزاداری محرم در اردبیل 
برگزار می شود

اردبیل- خبرنگار کیهان:
مراســم عزاداری مردم اردبیل در ماه محرم امســال 
متفاوت تر از سال های قبل و با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزار می شود.
مسعود امامی یگانه فرماندار اردبیل با اعالم این مطلب افزود: 
بر اســاس تصمیمات اتخاذ شده در جلســه هماهنگی برگزاری 
مراســم عزاداری ماه محرم، امسال به خاطر تامین سالمتی مردم، 
آئین های عزاداری با فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های 

بهداشتی انجام می شود.
وی گفت: مراســم آغــاز عزاداری های ماه محرم در هشــتم  
ذی الحجــه و مصادف با یوم شــهادت حضرت مســلم بن عقیل با 
حضور حداکثر 100 الی 150 نفر به مدت یک ساعت و با استفاده 
شرکت کنندگان از ماسک و بدون پخش نذری و قربانی گوسفند 

در مقابل دسته عزاداری برگزار خواهد شد.
وی افزود: همچنین مقرر شــده اســت مراسم هفته خوانی و 
راه  اندازی شــبانه دستجات عزاداری محالت ششگانه و شعبه های 
تابعه که پس از عید قربان شــروع و تــا اواخر دهه اول محرم در 
مساجد و منازل مسکونی این شهر برگزار می شود امسال به خاطر 

وضعیت قرمز منطقه از نظر شیوع کرونا برگزار نشود.
فرماندار تبریز:

نیروگاه تبریز از آب فاضالب 
به جای آب آشامیدنی استفاده کند

تبریز- خبرنگار کیهان:
فرمانــدار تبریز با انتقاد از موضوعات مربوط به کمبود 
آب آشــامیدنی در این شــهر، به طور تلویحی خواستار 
استفاده نیروگاه حرارتی تبریز از آب فاضالب به جای آب 

آشامیدنی شد.
»بهروز مهــدوی« گفت: مقداری از ســهمیه آب خروجی از 
زرینه رود در مسیر تبریز، به شهرها می رود و بخشی نیز به نیروگاه 

حرارتی داده می شود.
وی افزود: اجباری به اســتفاده از آب آشــامیدنی در نیروگاه 
 نیســت و می توان بجای آن از آب فاضالب و پســاب اســتفاده 

کرد.
مهدوی یادآور شــد: 250 لیتر در ثانیه از این آب، در ورود به 

تبریز به نیروگاه حرارتی داده می شود.
فرماندار همچنین مدیریت آب را به چالش کشــید و با تأکید 
بر این که منابع آب در منطقه تبریز به میزان مناسبی وجود دارد 
ولی مدیریت، درست نیست، خاطرنشان کرد: از نظر آب منطقه ای 
اســتان، دلیل افت فشــار آب در افزایش 18 درصدی مصرف آن 
است در حالی که از افزایش برداشت آب از زرینه رود تا 20 درصد 
نیز خبر می دهد که در این صورت می بایست 2 درصد آب اضافی 

موجود باشد.
مهدوی تصریح ساخت: میزان تولید آب آشامیدنی تبریز 5300 
لیتر در ثانیه و میزان مصرف آن 5800 لیتر در ثانیه اعالم می شود. 
وی گفت: برغم مازاد مصرف آب آشــامیدنی در تبریز 70 درصد 
آب به فاضالب برمی گردد. فرماندار افزود: 3700 لیتر در ثانیه آب 

تولیدی به فاضالب باز می گردد.
مهدوی ادعا کرد حق آبه تبریز از زرینه رود، به طور کامل تأمین 

نشده است.

کار بازسازی ۵۰۴ واحد مسکن 
زلزله زدگان سرپل ذهاب پایان یافت

فرماندار ســرپل ذهاب گفت: ۵۰۴ واحد مسکن مهر 
بازســازی شده این شهرســتان که در قالب ۲۱ بلوک در 
جریان زلزله ۲۱ آبان ماه سال ۹۶ تخریب شده بود، تحویل 

مالکان آنها شد.
محبت جمالی نیا افزود: در جریان زلزله آبان ســال ۹۶ غرب 
کرمانشاه، 2۴ بلوک شامل 57۶ واحد مسکن مهر این شهرستان 
آســیب دید که از مجموع این واحدها، 21 بلوک دچار خسارت و 

سه بلوک نیز به طور کامل تخریب شد. 
وی اظهار داشت: عملیات بازسازی سه بلوک تخریبی از ابتدای 
 سال ۹8 شــروع شــده و هم اکنون ۴0 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد.
نماینده عالی دولت در سرپل ذهاب گفت: برای تکمیل و اتمام 
این واحدها از محل اعتبــارات ماده 12 اعتباری به صورت اوراق 
بهادار اخذ شــده و در مرحله انجام تشریفات توزیع و واگذاری و 
مناقصه توسط مسکن و شهرسازی به پیمانکار است که امید است با 
تسریع در این روند، تا پایان سال جاری ساخت سه بلوک باقی مانده 
از مسکن مهرشهید شیرودی به پایان برسد و تحویل صاحبان شود.
جمالــی نیا اضافه کرد: کار محوطه ســازی و فضاســازی 21 
 واحد مســکن مهر شهید شــیرودی نیز به طور کامل پایان یافته 

است.
در جریان زلزله 7/3 ریشــتری غرب کرمانشاه در مجموع 3۶ 
هزار واحدمسکونی در سرپل ذهاب آسیب دید که 18 هزار واحد 

تعمیری و 17 هزار واحد تخریبی است.

حوادث شهرستانها

بازداشت شهردار
 منطقه یک بندرعباس

بندرعباس- خبرنگار کیهان:
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از بازداشت شهردار 

منطقه یک بندرعباس به اتهام فساد مالی خبر داد. 
علی صالحی، افزود: به دستور مقام قضایی، شهردار منطقه یک 
بندرعباس به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. وی اضافه کرد: به 
همراه این فرد سه نفر دیگر نیز با عنوان های اتهامی مشابه دستگیر 

شده اند که برای متهمان قرار تأمین کیفری صادر شده است.
به گفته صالحی، تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده ادامه دارد 

که نتایج آن اعالم خواهد شد.
شهردار یکی دیگر از مناطق سه گانه بندرعباس نیز اسفند سال 
گذشته دستگیر و پس از آن شهردار جدید منطقه سه بندرعباس 

منصوب شد.
سرپرســت شهردار منطقه دو بندرعباس نیز حدود دو ماه قبل 

به این سمت منصوب شده است.

رئیس  یکی از  ادارات مرودشت 
دستگیر شد 

شیراز – خبرنگار کیهان: 
رئیس  یکی از ادارات  شهرستان مرودشت توسط سربازان 

گمنام امام زمان)عج( دستگیر شد. 
در ادامه مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی توسط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در اداره اطالعات مرودشــت،  رئیس  یکی از ادارات 

این شهرستان  دستگیر شد.
رهام پیکری، فرماندار شهرســتان مرودشــت این خبر را تأیید 
کرد و اظهار داشت: اطالعات مربوط به پرونده باید از سوی مراجع 

قضایی اعالم شود.

کشف بیش از یک تن مواد افیونی 
در»ایرانشهر«

فرمانده انتظامي استان سیستان و بلوچستان از درگیری 
مسلحانه تکاوران پلیس با سوداگران مرگ و کشف یک هزار 

و 7۶ کیلو مواد افیونی در شهرستان »ایرانشهر« خبر داد. 
سرتیپ محمد قنبری گفت: پلیس حوالی شب دوشنبه اعضای 
این باند مسلح را که با یک دستگاه تویوتا در حال جابه جایی محموله 
مواد مخدر در یکی از محورهای فرعی شهرســتان ایرانشهر بودند، 

شناسایی  و به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
وی تصریح کرد: سوداگران مرگ به محض ورود به منطقه کمین 
با عوامل انتظامی درگیر که پس از ساعتی درگیری با توجه به آتش 
پــر حجم تکاوران پلیس با رها کــردن خودرو حامل مواد مخدر با 

استفاده از تاریکی شب به سمت ارتفاعات منطقه متواری شدند.
وی بیان داشت: در ادامه این عملیات با پاکسازی منطقه درگیری 
و بازرسی خودرو تویوتا یک هزار و 7۶ کیلو و 200 گرم مواد مخدر 

از نوع تریاک به همراه مقادیری سالح و مهمات کشف شد.

اصابت صاعقه جان کشاورزی را 
در کوثر گرفت

بر اثر وقوع حادثه رعد و برق شــدید و برخورد صاعقه 
با یک شهروند ، پیرمرد 7۶ ساله اهل شهرستان کوثر جان 

خود را از دست داد.
مسئول فوریت های پزشــکی کوثر گفت: این حادثه در حوالی 
یکی از روستاهای کوثر اتفاق  افتاده و بر اثر شدت برخورد صاعقه 
با پیرمرد 7۶ ســاله اهل روســتای اِبلی علیا از توابع بخش مرکزی 
کوثر ، این کشاورز در محل وقوع حادثه دچار سوختگی شدید شده 

و در دم جان باخت.
فرهنگ حکیمیان اظهار داشت: ذبیح اهلل علیزاده کشاورز کوثری 
در مزرعه خود مشــغول کار کشــاورزی بوده که دچار این حادثه 

مرگبار شده است.
شهرستان کوثر در 85 کیلومتری جنوب اردبیل قرار دارد.

کشف افزون بر ۶۴7 میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در بوشهر 

فرمانده مرزبانی استان بوشــهر گفت: در دو عملیات 
جداگانه در بندرهای گناوه و کنگان این استان ۶۴7 میلیارد 

و ۱۵۶ میلیون ریال کاالی قاچاق کشف شد. 
سرتیپ ولی اهلل رضایی نژاد ، افزود: مرزداران پایگاه های دریابانی 
گناوه و کنگان، دو فروند شناور حامل میزان زیادی کاالی قاچاق را 
شناسایی و توقیف کردند. وی اضافه کرد: در بازرسی از این شناورها 
موتورسیکلت ســنگین و لوازم یدکی موتورسیکلت، اتاق کامیون، 
تــرازوی دیجیتال، انواع لوازم یدکی خــودرو، لوازم صوتی خودرو، 
لپ تاپ، لوازم جانبی موبایل، اســباب بازی، لوازم آرایشی بهداشتی 
و دستگاه تراشکاری قاچاق به ارزش برآوردی ۶۴7 میلیارد و 15۶ 
میلیون ریال کشف شد. رضایی نژاد ادامه داد: در این عملیات ها 12 

قاچاقچی دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

غرق شدن جوان ۲۷ ساله 
در سد شهید کاظمی بوکان

مسئول کانون امداد و نجات ساتیار بوکان گفت: جوان ۲7 
ساله حین شنا در سد شــهید کاظمی این شهرستان غرق و 
جسد این فرد پس از ساعت ها تالش توسط امدادگران پیدا شد.

سیدحسن حسینی افزود: این جوان به همراه تعدادی از دوستان 
خود به داخل دریاچه پشت سد شهیدکاظمی بوکان رفته بود و هنگام 
بازگشت دچار حادثه شد. وی اظهار داشت: یکی از عوامل غرق شدن 
این فرد، اطالع دیرهنگام امدادرســانان بود و در صورت اطالع در 

زمان مناسب، امکان نجات این فرد وجود داشت.
وی با  اشاره به اینکه یک جوان دیگر به هنگام شنا در سدشهید 
کاظمی بوکان دچار حادثه شــده بود، اضافه کرد: با اقدام به موقع 

امداگران انجمن ساتیار، این فرد از غرق شدن نجات یافت.

صفحه ۷
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۱ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۲۷

معاون رئیس جمهوری و رئیس  ســازمان 
برنامه و بودجه از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای تکمیل پروژه ۲ خطه کردن راه  آهن 
زنجان - قزوین خبرداد و گفت: اختصاص این 
میزان اعتبار پس از بازدید از این خط ریلی 

توافق شد. 
محمدباقر نوبخت، در بازدید از پروژه دو خطه 
کردن راه  آهن قزوین- زنجان افزود: این پروژه خط 
ریلی دوم مســیر اســت که می تواند قزوین را به 

زنجان مرتبط کند.
وی یادآورشد: با اجرای این پروژه ظرفیت حمل 
بار در مســیر کریدور شرق به غرب کشور بیش از 

هفت میلیون تن افزایش خواهد یافت.
نوبخت اظهار داشت: این خط ریلی همچنین 
یک و نیم ساعت زمان سفر در مسیر ریلی زنجان- 

قزوین را تقلیل خواهد داد.
وی اعتبار تخصیص یافته برای این خط ریلی 

را تکمیل کننده آن دانســت و تصریح کرد: پروژه 
دو خطه کردن راه  آهن زنجان - قزوین حداکثر تا 
اسفند ماه سال جاری افتتاح شده و به بهره برداری 

خواهد رسید. 

معاون رئیس جمهوری و رئیس  سازمان برنامه 
و بودجــه گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی 
پروژه هایی که تا پایان ســال جاری قابل افتتاح و 

بهره برداری هستند، در اولویت اجرا قرار دارند. 

نوبخت، افــزود: تالش داریــم پروژه هایی که 
تاکنون میلیاردها تومان برای آنها ســرمایه گذاری 
شــده و هنــوز به نتیجه نرســیده اســت، با یک 
 سرمایه گذاری تکمیلی تاپایان سال به بهره برداری 

برسند.
وی به توســعه مسیرهای ریلی در کشور  اشاره 
کرد و یادآورشد: بعد از اتصال تهران به همدان در 
سال گذشــته، قبل از پایان امسال سنندج نیز به 

شبکه سراسری ریلی متصل خواهد شد.
نوبخــت تصریح کرد: بعــد از دو خطه کردن 
132 کیلومتر مســیر ریلی از میانه تا بستان آباد، 
این اقدامات از مســیر بســتان آباد به سمت تبریز 

گسترش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: پروژه 2 خطه کردن راه  آهن 
قزوین به زنجان با توجه به تقلیل یک و نیم ساعتی 
زمان سفر و افزایش هفت میلیون تنی ظرفیت حمل 

بار، پروژه بزرگی است.

معاون رئیس جمهور خبر داد

اختصاص ۲00 میلیارد تومان برای ۲ خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین 

نماینده مردم حوزه شمالی استان ایالم در 
مجلس شورای اسالمی گفت: بنیاد مستضعفان 
در زمینه تامیــن اعتبار طرح های نیمه تمام 
باالی ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی این استان 

مشارکت می کند.
ســارا فالحی اظهار داشــت: بنیاد مستضعفان 

ظرفیت سرمایه گذاری در طرح های زودبازده استان 
ایالم را دارد و مقرر شد در صورت اخذ مجوز صدور 
بــرق به عراق برای این منظــور یک نیروگاه 500 
مگاواتی در استان ایالم ایجاد کند همچنین بخشی 
از اعتبارات طرح گرمسیری استان ایالم توسط بنیاد 

مستضعفان تامین شود.

وی یادآور شد: در راستای ایجاد مسکن محرومان 
و اقشار خاص همانند خانواده های دارای 2 معلول یا 
بیشتر از مسئوالن بنیاد مستضعفان خواسته شد در 

این زمینه مشارکت جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: همچنین مقرر شد این بنیاد در 
تامین اعتبار برای ســاخت یک هتل پنج ستاره در 

استان ایالم مشارکت کند.
بنیاد مستضعفان هم اکنون در شهرستان های 
ملکشــاهی و هلیالن در مقولــه محرومیت زدایی 
فعالیت هــای مختلفــی چون عمرانی، آموزشــی، 
 فرهنگی و طرح های اشــتغال زا را در دســت اجرا 

دارد.

بنیاد مستضعفان در تکمیل پروژه های نیمه تمام ایالم مشارکت می کند
نماینده ایالم:

همدان- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شورای اسالمی گفت: تاکنون سه طرح بزرگ 
شهر همدان با وجود داشتن ردیف بودجه ملی، 

بالتکلیف باقی مانده است.
حمیدرضــا حاجی بابایــی در صحــن علنــی 
شــورای شــهر همدان گفت: سه طرح بزرگ شهر 
همــدان از جملــه موزه  هنرهای معاصــر،  تاالر ۴ 
هــزار نفری  و مرکز انیمیشــن کشــور )پردیس 

ســینمایی( پس از گذشت چندین سال و با وجود 
 تصویب ردیــف بودجه ملی بــر روی زمین مانده 

است.
وی بــا بیان اینکه راه انــدازی خطوط ریلی در 
توسعه اقتصادی و تولید همدان نقش بسیار موثری 
خواهد داشت، افزود: به زودی تکمیل قطعه نهایی 
راه آهن همدان هم عملیاتی خواهد شــد و این در 
حالی است که پیشرفت چنین پروژه هایی با ردیف 
بودجه ای اســتانی و ملی پیش رفته است. نماینده 

مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به پیگیری 
برای ساخت بیمارســتان هزار تختخوابی در شهر 
همدان، یادآور شــد: در صورت ســاخت این طرح 
بزرگ، همدان مدیریت بهداشت و درمان منطقه  را 
بر عهده می گیرد و به قطب بهداشت کشور تبدیل 

می شود.
وی در ادامه از طرح ساخت مدرسه حیات طیبه 
در شهر همدان اســتقبال کرد و گفت: در صورت 
تحویل زمین، سومین مدرسه حیات طیبه در حد 

یک دانشــگاه با اعتبار ده میلیون تومان ســاخته 
خواهد شد.

حاجی بابایی ضمن تاکید بر تعیین تکلیف طرح 
جامع شهر همدان، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 
این طرح تا زمان آمارگیری نفوس و مســکن سال 
1۴00 اجرایی نخواهد شــد در چنین شــرایطی 
مجموعه مدیریت شهری در صورت نبود آمار متضرر 
خواهد شد لذا باید اعتباری به منظور آمارگیری در 

سطح شهر همدان اختصاص داده شود.

طرح های بزرگ همدان در بالتکلیفی

رانش زمین، بحران جدی 
بعد از سیل در مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری 
مازندران، رانش زمین را بحران جدی بعد از 

وقوع سیل در آینده این استان اعالم کرد.
احمدی در جلســه ســتاد مدیریــت بحران 
شهرستان قائم شهر با اشاره به نگرانی ها و خسارات 
سنگین وقوع متعدد سیل در استان مازندران، رانش 
زمین را بحران و خطری جدی در مناطق مسکونی 
و راه های اســتان نام برد که توجه به آن از الزامات 

ضروری است.
مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: متاسفانه 
در سال های اخیر در 300 نقطه مازندران در حوزه 
مسکونی و راه ها نقاط رانشی داشتیم که با تداوم این 
روند در آینده ای نه چندان دور بعد از سیل باید به 
فکر رانش های زمین در شهرها و روستاهای مناطق 
کوهستانی استان باشــیم.کیوان مرادیان نماینده 
مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ 
و جویبــار،  مهار و حفظ آب های ســطحی را یک 
فرصت برای مازندران در توسعه و پیشرفت کشاورزی 
 این اســتان دانســت که متاســفانه به دلیل نبود 
زیر ســاخت های الزم این منابع خــدادادی ضمن 

هدر رفت به تهدید تبدیل شده است.
در ادامه این جلسه، صالح زاده و قاسمی شهرداران 
شهرهای قائم شهر و ارطه نبود زیر ساخت های الزم 
و دخالت های انسانی و غیرکارشناسی را علل اصلی 
بروز سیالب ها و آبگرفتگی های شهرها اعالم کردند.

هشت دفتر پست بانک 
در دلفان پلمب شد

دادستان عمومی و انقالب دلفان گفت: یک 
شــعبه از بانک صادرات و هشت دفتر پست 
بانک به ســبب رعایت نکردن پروتکل های 

بهداشتی در این شهرستان پلمب شدند.
محمــد زیرک  افزود: این اقدام پس از دریافت 
گزارش شبکه بهداشت و درمان مبنی بر عدم رعایت 

پروتکل های بهداشتی انجام گرفته است.
دادســتان عمومی و انقالب دلفان با اخطار به 
ادارات و دفاتــر عمومــی تاکید کــرد: با متخلفان 
بهداشتی قاطعانه برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

وی اظهار داشت: ســرعت انتقال این بیماری 
بســیار افزایش یافته  و آمار مــرگ و میر در این 

شهرستان نگران کننده شده است.
زیرک  تاکید کرد: اطالع رســانی های الزم در 
خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری 
اجتماعی و اســتفاده از ماسک و دستکش به کلیه 
ادارات دولتی و خصوصی واحدهای تجاری و صنعتی  
ابالغ شده و هرگونه کوتاهی تخلف بدون اغماضی با 

پلمب همراه خواهد بود.

برپایی چادر در فضاهای سبز 
چهارمحال و بختیاری ممنوع است
دادستان عمومی و انقالب مرکز چهارمحال 
و بختیاری گفت: برپایــی هرگونه چادر در 
پارک ها و فضاهای سبز استان ممنوع است و 
دستگاه های متولی باید نسبت به اجرای این 
دستور قضایی اهتمام بیشتری به کار گیرند. 

عبدالرضا علیمحمدی، افزود: دو نهاد شهرداری 
و نیــروی انتظامی موظف هســتند تا با همکاری 
یکدیگر در راســتای جلوگیری از شــیوع ویروس 
کرونا و حراســت از امــوال عمومی از برپایی چادر 
از ســوی گروشگران و مســافران در فضاهای سبز 
استان به ویژه در شهرکرد ممانعت کنند و چنانچه 
با چنین موضوعی مواجه شدند، با اعالم تذکر نسبت 
به جمع آوری چادرها اقدام کنند. وی ادامه داد: در 
روزهای اخیر گزارشاتی مبنی بر برپایی چادرهای 
مسافران در پارک های شهرکرد رسیده است که این 
موضوع نشان می دهد در این خصوص اهتمام الزم 
به کار گرفته نشده است. علیمحمدی تصریح کرد: 
پیشنهاد می شود که متولیان امر برای اجرای درست 
این مصوبه، شیفت شبانه در پارک ها مستقر کنند.

یک کارخانــه تولید کننده خمیر کاغذ از 
لینتر پنبه و ضایعات کارتن طی مراســمی با 
از  بنیــاد برکت و جمعی  حضور مدیرعامل 
مسئوالن استان مازندران در شهرک صنعتی 

جویبار به چرخه تولید بازگشت.
 مرحله نخست این کارخانه که سال های پیش 
به خاطر مشکالت تعطیل شده بود، با سرمایه گذاری 

70 میلیارد ریالی دوباره فعال شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران 
در مراســم بهره برداری از ایــن کارخانه گفت که 
کارخانه خمیر حل شونده آریوسلولز خزر در زمینی 
به مساحت سه هزار متر مربع که در شهرک صنعتی 
جویبار واقع اســت، قباًل تعطیل بود و با تالش های 
انجام شــده احیاء شده و در حال حاضر از ضایعات 
کارتن و باگاس، آلفا ســلولز و خمیر فالف از لینتر 

پنبه تولید می کند  .
 حســن خیریانپور افزود: ۴0 درصد ســرمایه 

ایــن کارخانه از طریق تســهیالت پرداختی بانک 
ســپه تامین شده، ۴۹ درصد مشارکت بنیاد برکت 
 و بقیه هــم آورده ســرمایه گذار بخش خصوصی 

است.
وی گفــت که این واحد در حال حاضر در یک 
نوبت کاری ســه تن خمیر کاغــذ تولید دارد و در 

مرحله  اول برای 10 نفر ایجاد شغل کرده است.
به گفته خیریانپور، مرحله  دوم این کارخانه در 
شهریور ماه امسال به بهره برداری می رسد و تعداد 
افراد شاغل در آن هم به 30 نفر افزایش خواهد یافت.     
این واحــد صنعتی به لحاظ تصفیه لینتر پنبه 
برای تولید آریو سلولز که صنعت بسیار گسترده ای 

دارد، دومین واحد در کشور محسوب می شود.
وجــه تمایز این کارخانه با ســایر واحدها این 
است که ابتدا کارتن و الیاف را احیاء، بهینه سازی و 
به کیفیتی مشابه خمیر وارداتی که ارزبری باالیی 

دارد، تبدیل می کند.

یک کارخانه خمیرکاغذ در مازندران 
به چرخه تولید بازگشت

از  فرماندار گیالنغرب گفت: صادرات کاال 
بازارچه مرزی سومار که از ۱۸ اسفند پارسال 
تاکنون به دلیل شیوع بیماری کرونا از طرف 
عراق ممنوع شــده بود، )دوشــنبه ششم 

مردادماه( از سرگرفته شد. 
کوروش محمودیان افزود: با پیگیری های انجام 
شده و رایزنی ســفارت کشورمان در عراق، وزارت 
کشور و استاندار کرمانشاه و دستور نخست وزیر عراق 
مرز سومار پس از چند ماه تعطیلی بازگشایی شد.

وی اظهــار داشــت: دیروز در نخســتین روز 
بازگشــایی کاالهای ساختمانی از این مرز به عراق 

صادر شد.
نماینده عالی دولت در گیالنغرب گفت: با توافق 
صورت گرفته، روزهای یکشنبه و چهارشنبه، تعداد 
500 دســتگاه کامیون کاال به کشــور عراق صادر 

می شود.
محمودیان اضافه کرد: یکی از خواسته های طرف 
عراقی انجام تخلیه بار کامیون ها توســط کارگران 
عراقی است که در حال پیگیری و رایزنی به منظور 
انجام این امر به روال سابق و مشارکت 50 درصدی 
توســط 2 طرف هســتیم زیرا  راه اندازی بازارچه 
مرزی ســومار گیالنغرب به عنــوان مصوبه دولت، 
باهــدف برون رفت این شهرســتان از بن بســت و 
راهی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشــتغال پایدار 
مرزنشینان و بخصوص جوانان این منطقه است و 
 این مهم یک اولویت اساســی برای دولت محسوب 

می شود.

فرماندار گیالنغرب گفت: بازارچه مرزی سومار در 
امرار معاش و اشتغال حداقل یک هزار تن به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم مردم منطقه نقش موثر دارد.

او گفت: بازارچه سومار از سال ۹۴ باهدف کمک 
به رونق بخشیدن تولید کاالهای صنعتی، معدنی، 
کشاورزی و نیز محصوالت صنایع دستی شهرستان 
گیالنغرب که قابلیت هــای فراونی دارد، کمک به 
توســعه صادرات برای کسب درآمد ارزی، افزایش 
اشــتغال، ارتقای امنیت نــوار مرزی، کاهش فقر و 

محرومیت راه اندازی شد.
محمودیــان ادامه داد: جلوگیری از گســترش 

پدیــده قاچاق کاال، پیشــگیری از مهاجرت مردم 
مرزنشین و کمک به توسعه روابط سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی با کشور همسایه از دیگر اهداف راه اندازی 

بازارچه مرزی سومار است.
وی اضافه کرد: دولت تمام اهتمام خود را برای 
تقویت زیرســاخت های ایــن بازارچه مرزی به کار 
گرفته که احداث جاده گیالنغرب به سومار به طول 
۶8 کیلومتر و 1۶7 میلیارد تومان اعتبار و همچنین 
اختصاص اعتبار الزم در جهت تکمیل زیرساخت ها، 
احداث خط فیبر نوری از جمله اقدام ها  و برنامه های 
در دست اجرا با توجه به رسمی شدن این مرز است.

صادرات کاال از مرز سومار از سرگرفته شد

مراحــل اجرایی احداث نخســتین 
آهن  کنسانتره  تولید  و  فرآوری  کارخانه 
آذربایجان غربــی در روســتای »قالوی 
شیخان« از توابع بخش مرکزی شهرستان 

بوکان آغاز شد.
این واحد تولیدی با سرمایه گذاری بیش از 
300 میلیــارد ریال در بخش کارخانه و حدود 
100 میلیارد ریال در بخش معدن انجام خواهد 
شد که برای 200 نفر به صورت مستقیم و 500 
نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند.

ظرفیــت تولیــد این واحد، ســاالنه 100 
هزار تن کنســانتره آهن پرعیار بوده که در 2  
مرحله اجرایی می شود و انتظار می رود  مرحله 
نخســت آن طبق زمانبندی با توجه به خرید 
ماشــین آالت و تجهیزات در مهرماه امسال به 

بهره برداری برسد.
سرپرســت فرمانداری  بــوکان نیز در این 
خصوص بــا انتقاد از خام فروشــی معادن این 
شهرســتان اظهار داشــت: معادن این منطقه 
به طور متوسط ســاالنه 200 میلیارد ریال به 

جاده های روســتایی و ابنیه آنها خسارت وارد 
می کند.

لقمان خسروپور با بیان اینکه امکان جذب 
اعتبارات برای بازسازی این جاده ها وجود ندارد، 
اضافــه کرد: تا زمانی که خام فروشــی معادن 
در این شهرســتان به پایان نرسد، این معادن 
 در روند توســعه شهرستان نقشــی نخواهند 

داشت.
شهرستان بوکان در جنوب آذربایجان غربی 
و 185 کیلومتری مرکز استان واقع شده است.

احداث نخستین کارخانه فرآوری آهن آذربایجان غربی 
در بوکان آغاز شد رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با ورود دستگاه 

 قضایی مشکل چند ساله سایت پسماند زباله آزادشهر رفع 
شد.

هادی هاشــمیان اظهارکرد: در پی اولتیماتوم دادگستری 
 مشــکل چند ساله سایت پســماند زباله آزادشــهر برطرف 

شد.
وی گفت: چند ماه پیش در حاشــیه بازدید از آزادشــهر 
تعدادی از اهالی آزادشــهر از مشکل چند ساله بوی بد سایت 
زباله این شهر شکایت داشتند و خواستار ورود دستگاه قضایی 

به این موضوع شدند.
هاشــمیان افزود: بررســی این مشــکل با حضور معاون 
عمرانی اســتانداری در دســتور کار کارگروه گسترش عدل 

و آزادی های مشــروع اســتان قــرار گرفت و به مســئوالن 
 ذی ربط، یک ماه برای رفع مشــکالت این سایت فرصت داده 

شد.
وی ادامه داد: خوشــبختانه مســئوالن اجرایی به بخشی 
از تعهداتــی که داده بودند عمل کردند و امروز مشــکل بوی 
 بد ســایت پســماند که ســال ها مــردم را آزار داده بود رفع 

شد .
هاشــمیان گفت: تعدادی از تعهــدات مانند درختکاری 
محوطه سایت پسماند باقی مانده که ما پیگیر این موضوع هم 

خواهیم بود.
سایت زباله آزادشهر، سایت پسماند شرق استان است که 
بوی بد ناشی از آن سال ها سبب رنجش اهالی آزادشهر شده بود.

بوی بد سایت زباله  آزادشهر رفع شد


