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صفحه ۷
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
۲۷ محرم ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۶۴

تبدیل مجتمع ذوب آهن زنجان به باسکول! 

عضو شورای شهر خرمشهر 
بر اثر کرونا درگذشت

رئیس شورای اســامی شهر خرمشهر 
گفت: علی بندری عضو شــورای شــهر 
خرمشــهر کــه بــه بیمــاری کرونــا 
 مبتا شــده بود جان خود را از دســت 

داد. 
موســی مطور جزیره، در گفت و گــو با ایرنا 
افــزود: ایــن عضو شــورای شــهر از چند روز 
پیش به دلیــل ابتال به بیمــاری کووید ۱۹ در 
بخــش مراقبتهای ویــژه بیمارســتان طالقانی 
 آبادان بســتری شد و تحت مراقبتهای ویژه قرار

 گرفت.
وی ادامه داد: به گفته منابع بیمارستانی وی 
صبح روز پنجشنبه به دلیل وضعیت حاد نتوانست 
 در مقابل این بیماری تــاب بیاورد و دار فانی را 

وداع گفت.

بالغبر473کیلوترياكدر»نيريز«
کشفشد

فرمانده انتظامی استان گفت: با تاش مأموران انتظامي 
شهرستان »ني ریز«، 473 کیلو و 500 گرم تریاک کشف شد.

سرتیپ »رهام بخش حبیبي« گفت: مأموران انتظامي »ني ریز« 
حین کنترل خودروهاي عبوري در محورهاي خاکي منتهي به این 
شهرســتان، در یك عملیات ضربتي به 2 دستگاه خودرو حامل بار 
مشكوك، دستور ایست را صادر کردند که رانندگان آنها توجهی به 

آن نكردند.
 وی با بیان اینكه پس از طي مســافتي تعقیب و گریز ماموران 
موفق شدند در این خصوص یك سواري پراید و یك دستگاه وانت 
نیسان را توقیف کنند، گفت: در بازرسي از آن خودروها، 473 کیلو 

و 500 گرم مواد مخدر از نوع تریاك کشف شد.
در این خصوص یك قاچاقچي حرفه اي دستگیر و راننده سواري 

پراید با توجه به تاریكي هوا متواري شد.

۲ قاچاقچی موادمخدر در 
درگیری با پلیس کشته شدند

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در یک درگیری مسلحانه 
ماموران این استان با قاچاقچیان مواد مخدر ۲قاچاقچی در 

شهرستان رودان کشته شدند.
ســرتیپ غالمرضا جعفری افزود: در این عملیات که با همكاری 
مشــترك فرماندهی انتظامی کرمان بود، 773 کیلوگرم مواد مخدر 

کشف شد.
وی توضیح داد: ماموران مبارزه با موادمخدر شهرستان رودان با 
خبر شدند، اعضای یك باند موادمخدر، قصد دارند یك محموله بزرگ 
را به صورت مســلحانه از جاده های شهرستان رودان به استان های 

همجوار منتقل کنند.
جعفری ادامه داد: ماموران با همكاری پلیس مبارزه با موادمخدر 
استان کرمان هنگام گشت زنی و کنترل جاده »ماشنگی شهرستان 
رودان به ســمت جاده مازگرد شهرستان حاجی آباد«، خودرو  وانت 

سایپا متعلق به قاچاقچیان را شناسایی و دستور ایست دادند.
به گفته این مقام انتظامی، قاچاقچیان بدون توجه به دستور پلیس 
و عالئم هشــداردهنده اقدام به فرار کردند که پس از تعقیب و گریز 
طوالنــی عرصه را برخود تنگ دیده و اقدام به تیراندازی به ســمت 
مامــوران کردند که با توجه به برتــری حجم آتش مأموران، خودرو 

متوقف شد  و دو نفر از قاچاقچیان کشته شدند.
رئیس پلیس هرمزگان با اشاره به توقیف یك دستگاه خودرو وانت 
سایپا و کشف 580 کیلو تریاك و ۱۹3کیلو حشیش در این عملیات 
مشترك اظهار داشت: در بازرسی از خودرو، یك قبضه اسلحه جنگی، 
4 عدد خشاب با  ۹8 فشنگ جنگی  و تعداد زیادی پوکه فشنگ  و 

سه جفت پالك کشف شد.

دستگیری اخاللگران بازار سکه و ارز در البرز
فرمانده انتظامی البرز اعام کرد: در اجرای طرح مبارزه 
با اخالگران بازار سکه و ارز باتاش ماموران پلیس مبارزه 
با مفاسد اقتصادی این استان ، شش متهم دستگیر شدند. 

سرتیپ عباســعلی محمدیان ،  اظهار داشت: در پی نوسان های 
اخیر بازار ارز که این موضوع باعث اخالل در نظام اقتصادی و گرانی 
و سختی معیشت مردم شده، اجرای طرح مبارزه با اخاللگران نظام 

ارزی در دستور کار پلیس اقتصادی استان البرز قرار گرفت.
وی افزود: این دســتگیری ها در پی انجام اقدامات پلیســی و 
تحقیقات میدانی روزهای اخیر در شهرستان کرج انجام و با هماهنگی 

مقام قضایی در یك عملیات غافلگیرانه همه آنها دستگیر شدند.
ســردار محمدیان  با بیــان اینكه در بازرســی از متهمان بیش 
از یك میلیارد و 500 میلیون ریال ارز و ســكه کشــف شــد، اظهار 
 داشــت: متهمان پس از تشكیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
طی هفته های گذشته نیز ۱۱ اخاللگر ارز در استان البرز دستگیر شدند.

کشف دالرهای قاچاق در مرز 
دشت آزادگان

فرمانده مرزباني اســتان خوزستان از دستگیری چهار 
قاچاقچي و کشف چهار هزار و ۲00 دالر قاچاق در مرزهای 

دشت آزادگان خبر داد. 
ســرتیپ »لطفعلي پاکباز« گفت: مرزبانان هنگ مرزي دشت 
آزادگان موفق شدند با پایش دقیق نقاط مرزي در هورالعظیم، یك 

فروند شناور که بدون مجوز وارد هور شده بود را مشاهده کنند. 
وی افــزود: ماموران بالفاصله وارد عمل شــدند و ضمن توقیف 
شــناور، چهار هــزار و 200 دالر قاچاق که به صــورت ماهرانه در 
داخل موتور قایق جاساز شده بود را کشف کردند. وی تصریح کرد: 
کارشناسان ارزش ارزهای کشف شده را قریب به یك میلیارد ریال 
برآورد کردند که به همراه متهمان پس از تكمیل پرونده مقدماتي 
تحویل مراجع قضائي شد. قاچاقچیان با هدف خرید و فروش احشام 

با دالر وارد حریم مرز شده بودند.

سرهای سبزی که قطع می شوند

یاد داشت خبرنگار

سالهاست که آتش سوزی ها، قطع بی رویه درختان، چرای بی رویه 
دام ها و... ریه های زمین را نابود می کند و طراوت و سرسبزی و نشاط 
زمین را از بین می برد. در بندرعباس چند سال است که درختان را به 
جرم اینکه قامتشان از سیم های برق بلندتر است سرشان را می زنند 

و لبه تیز تبر نوازشگر قامت بی دفاعشان است.
این تراژدی در حالی اتفاق می افتد که سرانه فضای سبز شهر بندرعباس 
کمتر از حد استاندارد است و حدود ثلث سرانه فضای سبز قابل قبول برای یك 
شهر را داراست به بیان دیگر فضای سبز شهر بندرعباس در حدود 205 هكتار 
عمومی و 55 هكتار خصوصی است. در سال ۱384 از طرح مطالعاتی ۱۱000 
هكتاری کمربند ســبز بندرعباس 3200 هكتار آن برای کاشت مشخص شد 
که تا ســال ۹0 تنها سیصد و ســه هكتار درختكاری شد همچنین 7 پارك 
جنگلی پیش بینی شده است که از این تعداد فقط کوهستان پارك پنجه علی 
احداث شــده است از طرفی به دلیل اینكه شهر بندرعباس یك شهر صنعتی 
محسوب می شود باید برابر مصوبه مجلس شورای اسالمی حداقل ۱0 درصد از 
فضای شهرك های صنعتی و کارخانه ها به فضای سبز اختصاص یابد که عماًل 
در بسیاری از صنایع استان اجرای این مصوبه نادیده گرفته شده است. با تمام 
این اوصاف و با وجود فقر فضای ســبز در کالن شــهری مانند بندرعباس که 
دارای هوای شرجی و بسیار گرم با درجه دمای 50 درجه در تابستان است و 
رهگذران برای فرار از تابش سوزان آفتاب به سایه درختان نیاز دارند، متأسفانه 
چند سالی است که شرکت توزیع برق هرمزگان اقدام به سربرداری غیر اصولی 
و قطع درختان بدون داشتن تخصص و مجوز این کار می نمایند تنها به جرم 
اینكه قامت درختان شهر بلندتر از سیم های برق است، کجایند اعضای محترم 
حفاظت از محیط زیســت بویژه اعضای محترم شورای اسالمی شهر که یكی 
از وظایف ذاتی آنها نظارت بر عملكرد شهرداری و سایر دستگاههای دولتی و 
غیردولتی در ارتباط حفاظت از محیط زیست و مقابله با آالیندگی و نگهداری 
از درختان کهن ســالی که جزء سرمایه ملی محسوب می شود. همین سیم ها 
و تیرهای برق هوایی که عالوه بر زشــت و نازیبا کردن سیما و منظر شهر، در 
صورت بروز حادثه مانع خدمات رسانی توسط باالبرها و خودروهای آتش نشانی 
به محالت و معابر هســتند این در حالی است که وزارت نیرو موظف است از 
کابل کشــی زمینی به ویژه در اینگونه مناطق استفاده کند چرا که کابل های 

زمینی عالوه بر زیبایی منظر شهر ایمنی شهر را نیز به دنبال دارد.
قطع درختان در شــهر صنعتی و حمل و نقلی مانند بندرعباس به مثابه 
فرستادن شهروندان به آغوش انواع بیماری های ریوی و از جمله سرطان است 
زیرا آلودگی هوا یكی از عوامل زمینه ای بروز سرطان و انواع بیماریها در کوتاه 
مدت و دراز مدت بویژه در کودکان اســت. این در حالی است که جلوگیری از 
آلودگی هوا را رها کرده ایم و بدنبال ساخت بیمارستان هستیم. با نگاهی کوتاه 
و اجمالی به ســرانه جنگل در چند دهه اخیــر به عمق فاجعه نابودی فضای 
سبز پی خواهیم برد، ســرانه جنگل در سال ۱353 بیش از 5600 متر مربع 
بوده است این در حالی است که این سرانه امروزه به سانتیمتر رسیده است و 
شهرها را از انسان محور به ماشین محور سوق داده است. از طرفی طبق گفته 
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس، قطع هر 
نوع درخت به هر طریق در منازل، معابر، میادین و بزرگراه های شــهرها بدون 
اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است و شرکت های خصوصی 
و دولتــی باید قبل از هرگونه اقدام برای قطع، ســربرداری، هرس و جابجایی 
درختان با مراجعه به ســازمان نســبت به تكمیل فرم تقاضا و ارائه مستندات 
اقدام نمایند و پس از بررسی و اخذ مجوز کمیسیون ماده هفت شورای حفظ 
و گسترش فضای سبز از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 

بندرعباس نسبت به انجام عملیات رفع خطر، جابجایی و غیره اقدام کنند.
با توجه به اینكه براساس قانون الیحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، 
یكی از وظایف اصلی شــهرداری ها نگهداری و نظارت بر فضای سبز عمومی و 
شــهری است می طلبد شهرداری و شورای اســالمی شهر بندر عباس به این 
موضوع قاطعانه ورود نمایند و جلوی این قلع و قمع غیر اصولی درختان شهر 

و نابودی فضای سبز شهر را بگیرند.
بندرعباس- پرویز ساالری

8اثرناملموسسیستانوبلوچستان
ثبتملیشد

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی سیستان و بلوچستان گفت: هشت اثر 
این استان در فهرست میراث ناملموس کشور 

ثبت شد. 
منصوره مالالهی اظهار داشــت: ایــن آثار در 
نشســت شــورای عالی ثبت میراث معنوی که در 
 تهران برگزار شــد در فهرســت آثار ملی کشور به 

ثبت رسید.
وی گفــت: این آثار شــامل نحوه تهیه و پخت 
کشك زرد سیســتان، پخت کشك بلوچی، پخت 
هتوك )کله جــوش(، غذای کوهلــی میرجاوه و 
نحــوه تهیه آچــار بلوچی این شهرســتان، پخت 
آبگوشــت مرغ محلی و نحوه ساخت مشك آب در 
 میرجاوه و مراحل ســاخت جاروی محلی سیستان 

است. 
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی سیستان و 
بلوچســتان افزود: با ایــن پرونده ها تاکنون 6۹ اثر 
 از اســتان در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت 

رسیده است.

تبریز- خبرنگار کیهان:
اســتاندار آذربایجان شــرقی خواستار 
پرداخت ســهم کامل این اســتان از حقوق 

دولتی شد.
»محمدرضا پورمحمدی« در شورای برنامه ریزی 
و توسعه آذربایجان شرقی گفت: کلیه دستگاههای 
دولت در منطقــه، مكلف به پیگیــری الزم برای 
بازگردانــدن کامل حقوق دولتی اســتان در قالب 
افزایــش اعتبــارات و دیگر ظرفیت هــای قانونی 

می باشند.
وی افزود: ســهم کامل این اســتان از حقوق 
دولتی باید به تبریز بازگردانده شود تا صرف توسعه 

و آبادانی استان شود.
استاندار با اشاره به مشكالت در بازگشت سهم 
کامل اســتان از حقوق دولتی واریزی به خزانه در 
ســال های اخیر گفت: نباید کوچكترین بی توجهی 
صورت گیرد و می بایســت از تمامی ظرفیت های 
قانون برای بازگرداندن ســهم استان اقدام نمود و 
نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس نیز باید به 

این مسئله، توجه کرده و کمك کنند.
پورمحمدی با اشاره به درآمد ساالنه ۱20 هزار 
میلیارد ریالی اســتان از مس ســونگون افزود: در 
صورت بازگشت سهم آذربایجان شرقی از این درآمد، 

می توان تحوالت مثبت زیادی در امور ایجاد کرد.

۳ جوان در آب های ساحلی محمودآباد 
غرق شدند

دبیر ستاد ســاماندهی سواحل محمودآباد گفت که سه 
جوان غیر بومی هنگام شــنا در منطقه شناممنوع آب های 

ساحلی این شهرستان غرق شده و جان باختند.
محمــد محتاطی افزود: چهار نفر که همگی مرد بودند با وجود 
هشدارهای ناجیان غریق در منطقه شنا ممنوع دریای محمودآباد وارد 
آب شدند که سه تن از آنان پیش از نجات توسط ناجیان، غرق شدند.

وی افزود: یكی از این افراد هم توسط ناجیان غریق زنده از دریا 
بیرون آورده شد.

دبیر ســتاد ساماندهی ســواحل محمودآباد گفت که بر اساس 
اظهــارات اولیه فــرد نجات یافته، افرادی که غرق شــدند از اهالی 
شهرســتان های تبریز، اصفهان و ایذه در استان خوزستان بودند و 

بین 2۱ تا 27 سال سن داشتند.

شکارچی غیرمجاز به 
محیط بانی محکوم شد

با حکم  رئیس  کل دادگستری گلستان گفت: 
قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مراوه 

تپه، شکارچی غیرمجاز به محیط بانی ملزم شد.
هادی هاشمیان اظهار داشت: با شكایت محیط زیست، 
شكارچی غیرمجاز در شهرستان مراوه تپه بر اساس قانون 
به تحمل نود و یــك روز حبس تعزیری برای نگهداری 
اسلحه شكاری غیرمجاز و جزای نقدی محكوم شد. وی 
افزود: از آنجا که این فرد سابقه کیفری نداشت، قاضی با 
استفاده از ظرفیت مجازات های جایگزین حبس، شكارچی 
غیرمجاز را به خدمات عمومی رایگان به عنوان محیط بان 
به مدت 300 ساعت به صورت روزانه چهار ساعت ملزم 
کرد. هاشمیان با بیان اینكه گلستان از استان های پیشرو 
در صدور آرای جایگزین حبس اســت، ادامه داد: اجرای 
احكام کیفری و اداره محیط زیست مراوه تپه برای اجرای 

این حكم نظارت می کنند.

معــاون جمعیت هال احمر خراســان جنوبی از حضور 
دومین کاروان »نذر آب 3« در خوســف خبر داد و گفت: 
 این کاروان ۲4شــهریور ماه در روستای »سرچاه عماری« 

مستقر شدند..
احمد بخشــی اظهار داشــت: در راســتای اجرای طرح ملی 
»نذر آب 3«، تیم های درمانی، فرهنگی و اجتماعی از ســه استان 
خراســان رضوی، یزد و اصفهان در نقاط محروم خراســان جنوبی 

حضور یافتند.
وی با بیان اینكه نخســتین  کاروان »نذر آب 3« از استان یزد 
مهمان نهبنــدان بود، گفت: دو هزار و 430 نفر در 32 روســتای 

شهرستان از خدمات مختلف کاروان بهره مند شدند.
معــاون امور داوطلبــان جمعیت هالل احمر خراســان جنوبی 
از ورود دومیــن کاروان »نــذر آب 3« از اســتان اصفهــان بــه 
خراسان جنوبی خبر داد و افزود: این کاروان از 24 شهریورماه وارد 
 اســتان شده و تا 27 شهریور در روستاهای خوسف به ارائه خدمت 

می پردازد. 
بخشی ادامه داد: این تیم متشكل از 30 نفر شامل ۱5 پزشك، 
پیراپزشك، دندان پزشــك و نیروهای داوطلب هالل احمر اصفهان 

مهمان خراسان جنوبی هستند.
وی عنوان کرد: طرح ملی »نذر آب 3« در محورهایی شــامل 
حمایت های معیشــتی، خدمات درمانی، مشاوره برای ایجاد نشاط 
در جوانان و مقابله با تنش های آبی به شكل استقرار تانكر، تصفیه 
آب و لوله کشی برای دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم اجرایی 

می شود.
معــاون امور داوطلبــان جمعیت هالل احمر خراســان جنوبی 
گفت: پزشــكان اعزامی به ارائه خدمات درمانــی و ویزیت رایگان 
 پزشكی در بیش از 20 روستای کمتر برخوردار شهرستان خوسف 

می پردازند.
بخشــی خاطرنشــان کرد: همچنین در این طرح بســته های 
معیشــتی، نوشــت افزار و  بســته های بهداشتی توســط کاروان 
 ســالمت اعزامی جمعیــت هالل احمر اصفهــان در منطقه توزیع 

خواهد شد.

کشف 20 هزار لیتر سوخت قاچاق
ساری- خبرنگار کیهان:

۲0 هزار لیتر ســوخت قاچاق و فاقــد مجوز در جاده 
سوادکوه- فیروزکوه کشف و و ضبط شد.

رضا فرهودی فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: 
در پی کسب خبری مبنی بر تردد یك دستگاه کامیون نفتكش حامل 
بار سوخت قاچاق در محور اصلی شهرستان سوادکوه شمالی، ماموران 
پلیس آگاهی کامیون مذکور را در محور اصلی شهرستان مشاهده 
و با تعقیب و مراقبت صورت گرفته مشخص شد، خودروی مذکور 
با بارگیری گازوئیل قاچاق از اســتان گلستان قصد تخلیه محموله 

در تهران را دارد که با هماهنگی قضائی این کامیون توقیف شد.
وی افزود: در بازرسی از خودرو، 20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق و 
فاقد مجوز کشف و یك متهم در این خصوص با تشكیل پرونده به 

مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: سوخت های 

مشكوفه به شرکت نفت شهرستان سوادکوه تحویل داده شد.

 توزیع لوازم التحریر اهدایی رهبری
 میان دانش آموزان 

معاون مردم یاری قرارگاه قدس جنوب  شرق 
نیروی زمینی ســپاه از توزیع ۲۱ هزار بسته 
لوازم التحریر و 3000 دست لباس فرم اهدایی 
رهبر معظم انقاب میان دانش آموزان شیعه و 

سنی سیستان و بلوچستان خبر داد.
علی اکبر جعفری با تاکیــد بر نگاه ویژه رهبر 
معظم انقالب به مناطق محروم و به ویژه اســتان 
سیستان و بلوچســتان، افزود: تاکنون حدود 275 
هزار بســته لوازم التحریر و بیش از ۹7 هزار دست 
لبــاس فرم مدارس با حمایت خیران و کارگاه های 
تولیدی قرارگاه قدس جنوب  شــرق نیروی زمینی 
سپاه تهیه و میان دانش آموزان محروم استان توزیع 
شده که 50 هزار دست مستقیم با بودجه سپاه تولید 

و توزیع شده است.

همزمان با آغاز سال تحصیلی انجام گرفت

برگزاری رزمایش شور عاطفه ها 
در همدان

همدان - خبرنگار کیهان:
مدیر کل کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
همدان از برگزاری رزمایش شــور عاطفه ها 
در همــدان خبر داد و گفت:  ایــن برنامه با 
دانش آموزان  تحصیلی  نیازهای  تامین  هدف 
امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  پایگاه های  در 

استان انجام شد.
پیمان ترکمانه گفت:  به دلیل پیشگیری از شیوع 
ویــروس کرونا این رزمایش امســال در 53 مرکز 
نیكوکاری محالت و 50 پایگاه ثابت و سیار کمیته 

امداد امام خمینی)ره( برگزار شد.
وی با اشــاره به اینكه کمك هــای جمع آوری 
شــده پایگاه هــا در بین دانش آمــوزان بی بضاعت 
توزیع شــد، عنوان کرد: ایجــاد حرکت جهادی با 
بهره گیری از تجربه ســال های گذشته به خصوص 
 مرحله نخســت ایــن رزمایش بســیار بااهمیت 

است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( همدان 
یادآور شد: کمیته امداد امام خمینی)ره( با توجه به 
شیوع کرونا و برگزاری کالس های درس به صورت  
غیرحضوری، این نهاد قصد دارد نسبت به جمع آوری 
کمك هــای نقــدی از خیرین بــرای تامین تبلت 

دانش آموزان اقدام کند.
وی خاطرنشــان کــرد: در صورت بازگشــایی 
مدرسه ها تهیه نوشت افزار، کیف و کفش و پوشاك 
 و ســایر هزینه هــای مرتبط در اولویــت برنامه ها 

قرار دارد.

ترانســفورماتور قدرت ساخت  بزرگ ترین 
داخل، با حضور وزیر دفاع در زنجان به بهره برداری 

رسید. 
سرتیپ امیر حاتمی در این مراسم، گفت: تفاهم نامه 
الزم درخصــوص پروژه های جهش تولید با اســتاندار 
زنجان و سازمان برنامه و بودجه استان منعقد شده که 
اتفاقات خوبی در اقتصاد اســتان رخ خواهد داد و باید 

کارها هرچه زودتر تسریع شود.
وی افزود: تولیدات این مجموعه صنعتی دانش بنیان 
بــوده و توان کامل چرخه صنعتــی را در اختیار دارد 
کــه بزرگ ترین ترانســفورماتور قدرت بــا توان 400 
مگاولت آمپر را برای اولین بار در کشــور ساخته که در 
اختیار مجموعه های صنعتی قــرار گرفت. وزیر دفاع 
تصریح کرد: ایران ترانسفو در راستای بی نیازی صنعت 
برق بــه واردات و جلوگیری از خــروج ارزهای چند 

ده میلیــون دالری و با اتكا به توان داخلی و پشــتكار 
مهندسان خود، اکثر قطعات مورد نیاز ترانسفورماتور 
را بومی ســازی کرده اســت. مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران ترانســفو نیز در این مراســم با  اشــاره به اینكه 
ترانســفورماتور  2۱K/245  MVA 400 بــرای نصب 
در نیروگاه پاسارگاد قشم برای نخستین بار در شرکت 
ایران ترانسفو ساخته و با موفقیت تست شده است، گفت: 
ساخت این ترانســفورماتور یك افتخار ملی محسوب 
می شود. بهزاد ظهیری، با  اشاره به روند طراحی، تولید 
و تست موفقیت آمیز بزرگ ترین ترانسفورماتور قدرت 
سه فاز ساخت داخل در شرکت ایران ترانسفو، اظهار کرد: 
 400MVA وجه تمایز اصلی این ترانسفورماتور، قدرت
آن اســت که باالترین رکورد تولید یك ترانسفورماتور 
قدرت سه فاز بوده و تماما به دست توانمند مهندسین 

و کارگران ایرانی انجام شده است.

مجتمع ذوب آهن و نورد فوالد آلیاژی  اشراق 
زنجان با ســرمایه گذاری حدود ۱4 میلیون یورو 
تســهیات ارزی و 4 میلیارد و ۲00 میلیون تومان 
تسهیات ریالی در زنجان بیش از ۱4 سال است که 
به دلیل مشکات به وجود آمده تعطیل و به تملک 
بانک عامل درآمده است، تاش مدیران قبلی و فعلی 
برای بازگشایی راه به جایی نبرده و هم اکنون از آن 

فقط به عنوان باسکول استفاده می شود!
ایــن پروژه   بزرگ قرار بود برای یك هزار و 500 نفر 

 اشتغال ایجاد کند.
هر وزیر و مســئولی کــه به زنجان ســفر می کند 
ســعی دارد تا از این پــروژه بازدید و نام خود را در دفتر 

بازدیدکنندگان این مجتمع ثبت کند.
سه کارگر در حال حاضر به نمایندگی از همه کارگرانی 
که امید داشتند در این مجتمع به صورت شبانه روزی کار 
کنند، از این مجتمع که تبدیل به باسكول گرانقیمتی شده، 
محافظت می کنند، چند سگ و تعداد زیادی کبوتر و قمری 

ساکنان این مجتمع و تجهیزات گرانقیمت آن هستند.
گرد و غبار و فضوالت پرنــدگان و باد و باران باعث 

شده بخشی از قطعات و تجهیزات این پروژه زنگ بزند.
عســكر برونه یكی از صاحبان مجتمع ذوب آهن و 
نورد فوالد آلیاژی  اشراق زنجان افزود: این شرکت حدود 
3 سال است که راکد مانده و هیچ فعالیت خاصی در آن 

انجام نمی شود.
وی در مــورد پیگیری های وزیر دفاع و اســتاندار و 
مســئوالن استانی گفت: طبق بازدید قبلی وزیر دفاع به 
عنوان وزیر معین استان زنجان برنامه ها با هدف راه اندازی 
شرکت، مشروط بر مساعدت مسئوالن استانی ارائه و مورد 

قبول قرار گرفت.
برونه با  اشــاره به اینكه پیگیری هــای زیادی برای 
راه اندازی شــرکت انجام شده است اما همه آنها تاکنون 
بی نتیجه بوده است، افزود: ما در خارج از استان برای رفع 
مشكالت، پیگیری های زیادی انجام دادیم که در صورت 
همكاری و مساعدت و همراهی استاندار زنجان حل شدنی 
است، چرا که هدف ما فقط راه اندازی واحد تولیدی است.
عضو هیئت مدیره مجتمــع ذوب آهن و نورد فوالد 
آلیاژی  اشــراق زنجان با  اشاره به اینكه این مجتمع یكی 
از واحدهای مورد هدف و مشــكل داری است که از سوی 

وزارت صمت و قوه قضائیه مورد پیگیری قرار گرفته است، 
تصریح کرد: اگر پیگیری ها و ورود قوه قضائیه به این پرونده 
نبود، مشكل شرکت همچنان روی زمین می ماند و هیچ 

کس پیگیر رفع آن نبود.
وی افزود: بــا تدابیری که رئیس قوه قضائیه در این 
زمینه پیش رو قرار داده است، امیدواریم این بار نسبت به 
بازدیدهایی که صورت گرفته و قول هایی که داده شــده 
بود و انجام نشده فرق داشته باشد و هر چه زودتر مشكل 

رفع و کارخانه راه اندازی شود.
برونــه ادامه داد: اگر کارهــا همان طور که ما پیگیر 
هستیم و انتظار داریم انجام شود احتماال تا 45 روز یا دو 

ماه آینده شرکت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی با بیان اینكه ســرمایه در گردش مشكل اصلی 
مجتمع ذوب آهن و نورد فوالد آلیاژی  اشراق زنجان است، 
یادآور شد: به خاطر اینكه بانك یك سری شیطنت هایی 
انجــام داده که قوه قضائیه ورود پیــدا کرده اگر همین 
فردا ســرمایه در گردش مورد نیاز تزریق شــود شرکت 

راه اندازی می شود.
برونه میزان تسهیالت دریافتی شرکت را 4 میلیارد 
و 200 میلیون تومان به صورت ریالی اعالم کرد و گفت: 
امروز در قبال 4 میلیارد و 200 تومان، بانك ۹46 میلیارد 
تومان بدهی در نظر گرفته اســت و به خاطر این موضوع 
ایــن مدت واحد را راکد کرده و تامین اموال گذاشــته و 
اجازه راه اندازی و حتی افزایش ســرمایه در مجتمع را به 

ما نمی دهد و دستگاه ها را توقیف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی این مجتمع می تواند 

سهم بسزایی در  اشتغال شهر زنجان داشته باشد.
یكــی از صاحبان مجتمع ذوب آهــن و نورد فوالد 
آلیاژی  اشراق زنجان با تاکید بر اینكه ما تعهد می دهیم 
که در صورت راه اندازی شرکت به غیر از حقوق کارگران 
درآمد شرکت را به صورت بازپرداخت وام به بانك پرداخت 
کنیم، تصریح کرد: این واحد تولیدی در حال حاضر نیاز به 
دلسوزی مسئوالن و همكاری و همراهی بانك و مسئوالن 

ارشد کشوری دارد تا بازگشایی و راه اندازی شود. 
این واحد ســاالنه ظرفیت تولید 200 هزار تن فوالد 
آلیاژی، ده ها هزار تن میلگرد و نبشــی و سایر مشتقات 

را دارد.
مجتمع ذوب آهن و نورد فوالد آلیاژی  اشراق زنجان 
از سال ۱384 فعالیت خود را آغاز کرده است و دولت های 
هشــتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و پنج استاندار را 
تجربه کرده اســت، اما با این وجود، همت همه آنها نیز 

نتوانسته این مجتمع عظیم و زمین خورده را سرپا کند.
رئیس  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
اظهــار کرد: ایــن مجتمع یكی از واحدهایی اســت که 
هــم نورد و هم کوره دار و هم دارای واحد ذوب اســت و 
دستگاه ها و ماشین آالت آن از سال ۱384 تا ۱3۹0 وارد 

کشور شده است.
ناصر فغفوری با  اشــاره به اینكه این مجتمع حدود 
۱5 میلیــون دالر)۱4 میلیون یورو( تســهیالت ارزی از 
بانك تجارت دریافت کرده اســت، افــزود: در برهه ای از 
زمان کوره شــرکت فعال شده بود و واحد نورد نیز هنوز 
راه اندازی نشده بود، ولی به خاطر فوت یكی از سهامداران 

اصلی واحد دستخوش مشكالتی شده است.
وی با  اشــاره به اینكه هدف اصلی مــا بر راه اندازی 
مجموعه متمرکز شده است، افزود: تعیین تكلیف بدهی 
مجتمع در این شرایط که تولید شمش آهن و نورد دارای 
توجیه اقتصادی باالیی اســت و ســودده است، می تواند 

موجب رونق مجتمع شود. 
رئیس  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
با بیان اینكه ایــن مجموعه امروز به خاطر بدهی که به 
بانك داشــت در تملك بانك تجارت است، افزود: باید به 
هر نحوی که شــده کمك کنیم تا مجموعه و خط تولید 

راه اندازی شود.
فغفوری با بیان اینكه تا پایان شــهریورماه بر اساس 
ماده 20 قانون رفع موانع تولید واحدهای مشكل دار قادر 
هســتند از مشوق این ماده اســتفاده و تسهیالت ارزی 
اخذ شده را با قیمت کمتر از 2 هزار تومان تسویه کنند، 
تصریح کرد: هدف ما این اســت که واحدها و همچنین 
مجتمع ذوب آهن و نورد فوالد آلیاژی  اشــراق زنجان از 
این فرصت به وجود آمده اســتفاده کنند، چرا که بعد از 
اتمام این ماه بدهی ها تســهیالت ارزی باید با قیمت 25 

هزار تومان تسویه شود.
وی تصریح کرد: ارز دریافتی این شــرکت تبدیل به 
ماشین آالت شــده و در کارخانه موجود است و با توجه 
به ورود قوه قضائیه و چند دســتگاه دولتی تالش داریم 
مشكالت واحدهای بزرگ تعطیل  شده را که یكی از آنها 

این مجتمع است  رفع و به چرخه فعالیت برگردانیم.
رئیس  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
گفت: حدود ۱۱ تا ۱2 شــرکت در زنجان وجود دارد که 
برای رفع مشــكالت آنها اقدام شده و یا در حال پیگیری 
است که امیدواریم با تالش مسئوالن دولت بتوانیم شاهد 

آغاز فعالیت این واحدها باشیم.
شرکت فوالد صنعت  اشراق ۱4 سال پیش ۱4 میلیون 
یورو از صندوق ذخیره ارزی کشور وام برداشت کرده است 
که ارزش مادی ۱4 میلیون یورو با ســود آن حدود 30 

میلیون یورو ارزیابی می شود.
بحثی که در این شرکت رخ داده تاراج سرمایه ملی 
است و امروز بانك عامل تالش دارد به هر نحوی که شده 
این مجتمع را بــه قیمت یك هزار و 500 میلیارد ریال 

به مزایده بگذارد.

۳۵۶ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد 

رئیس ســازمان چای کشور از پیش بینی 
برداشت ۱5 هزار تن برگ سبز چای خبر داد 
و گفت: بیش از 35۶ میلیارد تومان از مطالبات 

چایکاران پرداخت شده است.
حبیب جهانساز ضمن  اشاره به استمرار فرآیند 
خرید برگ ســبز چای تا 30 مهر با بیان اینكه در 
صورت مناسب بودن شرایط جوی، چایكاران گیالن 

و مازندران در این مدت ۱5 هزار تن برگ سبز چای 
برداشت می کنند. 

وی مقدار برگ ســبز چای خریداری شــده از 
چایكاران دو استان گیالن و مازندران از اردیبهشت 
تا ۱7 شهریور امســال را معادل ۱۱2 هزار و 5۱8 
تن برگ سبز چای اعالم و تصریح کرد: ارزش این 
مقدار برگ سبز چای خریداری شده 447 میلیارد 

بهره برداری از بزرگ ترین ترانسفورماتور قدرت 
ساخت داخل در زنجان

   رئیس کل دادگســتری هرمزگان گفت: طبق 
مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی 
استان، هرگونه عملیات اجرایی و فعالیت در محدوده 
ژئو پارک قشم و غار نمکدان متوقف و این مصوبه به 

دادستان قشم جهت اجرا اباغ شده است.
علی صالحی با  اشاره به اهمیت ژئو پارك قشم به عنوان 
تنها ژئو پارك منطقه خاورمیانه و همچنین غار نمكدان 
به عنوان بزرگ ترین و طوالنی ترین غار نمكی جهان اظهار 
داشت: این پدیده کم نظیر و استثنایی نیازمند مراقبت و 

دقت زیاد برای حفظ آن است چرا که این جاذبه طبیعی 
میراثی ارزشــمند برای آیندگان و سرمایه ای برای کشور 

محسوب می شود.
وی ثبت جهانی این اثر مهم را در یونســكو، نشان از 
جایگاه ویژه آن برشمرد که افتخاری بزرگ برای جمهوری 
اسالمی ایران و خصوصاًً استان هرمزگان به شمار می آید.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان جلوگیری از 
واگذاری های غیرکارشناسی و غیرمسئوالنه اراضی پرورش 
میگو در حریم این ژئوســایت و ممانعت از ادامه عملیات 

اجرائی در محدوده غار نمكدان را مطالبه همه دلسوزان 
اعالم کرد. 

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و 
منابع طبیعی استان هرمزگان در ادامه تأکید کرد: دستگاه 
قضایی استان هرمزگان حمایت از سرمایه گذاری مشروع و 

در چارچوب قانون را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی ضمن تأکید بر حفظ حقوق ســرمایه گذارانی که 
در پروژه های پرورش میگو در این اراضی سرمایه گذاری 
کرده انــد خاطرنشــان کرد: بایــد میزان خســارت به 

سرمایه گذاران مشخص شود و اقدامات الزم برای جبران 
خســارات و یا اختصاص زمین مناسب در محلی دیگر و 

خارج از محدوده ژئوپارك صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در 
پایان تأکید کرد: عدم توجه به حقوق عامه در برخورداری 
از دریــا به عنوان یك نعمت الهی به هیچ وجه قابل قبول 
نخواهــد بود، لذا دســتگاه قضایی اســتان هرمزگان با 
قاطعیت و بدون هیچ اغماضی با متجاوزان به حریم دریا 

و تضییع کنندگان حقوق بیت المال برخورد خواهد کرد.

تومان برآورد می شود.
جهانساز عنوان کرد: در شرایط کنونی تأمین نیاز 
بازار داخلی هدف مهمی  است که سازمان چای به 
دنبال آن بوده و در این راه موفقیت هم به دســت 
آورده است. وی با  اشاره به اینكه باقیمانده مطالبات 
چایكاران استان های گیالن و مازندران هم در صورت 
تأمین منابع به موقع و در کوتاه ترین زمان به حساب 
کشاورزان واریز می شود اظهار داشت: روند پرداخت 
مطالبــات چایكاران با همــكاری دولت و صاحبان 
کارخانجات چایســازی مطلوب است و امیدواریم 

رضایت نهایی چایكاران را نیز جلب کند.
رئیس ســازمان چای، چای تولیدی در شمال 
کشــور را محصولی کاماًلً ارگانیك و فاقد هرگونه 
سموم شــیمیایی ارزیابی کرد و با بیان اینكه این 

ویژگی بارز چای ایرانی در جهان زبانزد است. 
با تأکید بر اینكه احیاء و آماده سازی حدود ۱3 
هكتار از باغات چای رها شده روستای تالش محله 
شفت در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: سازمان 
چای کشــور ضمن تدوین برنامه هــای مدون و با 
تســهیالت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای 
قصد دارد زمینه بازگشت تمامی باغ های رها شده 

به چرخه تولید را فراهم کند. 

نذر آب برای روستاهای تشنه 
خراسان جنوبی

دستگاه قضایی با متجاوزان به حریم دریا برخورد خواهد کرد

استاندار:

 سهم کامل آذربایجان شرقی از حقوق دولتی 
باید بازگردانده شود


