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سیستانوبلوچستان

محور جاسک-چابهار
جاده مرگ

نماین��ده م��ردم چابهار در مجلس ش��ورای
اسالمی اظهار داش��ت :محور چابهار -کنارک-
جاس��ک که پیونددهنده  2اس��تان سیستان و
بلوچستان و هرمزگان است و در طرح استراتژیک
توسعه سواحل مکران قرار دارد ،جاده مرگ است.
عبدالغفور ایراننژاد در گفتوگو با تسنیم گفت:
توس��عه س��واحل مکران یک برنامه استراتژیک
ملی و تس��ریع در اج��رای طرحه��ای عمرانی
ماموریت دستگاههای اجرایی در این طرح مهم
و اس��تراتژیک اس��ت اما تاکنون وزارت راه هیچ
اقدام شاخصی برای توسعه جادههای مواصالتی
و شریانهای حیاتی این طرح انجام نداده است.
وی افزود :عملیات اجرایی توس��عه و بهس��ازی
محور س��احلی جاس��ک -کن��ارک -چابهار که
محوری مهم برای دسترسی مردم ساحلنشین
هرمزگان و سیستانوبلوچستان است از سال 89
آغاز ش��ده و با وجود گذشت  9سال حدود 40
درصد پیش��رفت فیزیکی دارد .وی تصریح کرد:
این جاده در زمان طاغوت و صرفا برای دسترسی
با آسفالت سرد احداث شده و فاقد زیرساختها
و استانداردهای اولی ه است و جزو خطرناکترین
محورهای دسترسی کشور ب ه حساب میآید.

آذربایجانغربی

ایجاد  ۸ناحیه صنعتی روستایی
در آذربایجان غربی

مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی
آذربایج��ان غرب��ی از ایج��اد  8ناحیه صنعتی
روس��تایی در اس��تان خبر داد .علی عبدلی در
گفتوگ��و با مهر با بیان اینک��ه در حال حاضر
ناحیه صنعتی روس��تایی در استان وجود ندارد،
گفت :امس��ال مکانیابی ایج��اد این ناحیههای
صنعتی روستایی انجام ش��ده و مراحل اجرایی
را طی میکند .وی با بیان اینکه در حال حاضر
 ۳۴شهرک و ناحیه صنعتی در آذربایجان غربی
وج��ود دارد ،اف��زود :از این تعداد  ۲۶ش��هرک
و ناحیه صنعتی ش��امل  6ناحیه و  ۱۹شهرک
صنعتی فعال هس��تند .عبدلی با اشاره به اینکه
بیش از  ۹۲درصد از واحدهای مس��تقر در این
شهرکهای صنعتی واحدهای کوچک و متوسط
هستند ،گفت :هماکنون تعداد واحدهای فعال در
این شهرک و ناحیههای صنعتی  ۶۰درصد بوده
و  ۴۰درصد نیز راکد هستند.

لرستان

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان:

آتش هورالعظیم در 2ماه گذشته  3بار خاموش شد!

مدیرکل مدیریتبحرانخوزستان
گف��ت در  2ماه گذش��ته  3بار آتش
هورالعظیم خاموش شد اما به دالیل
نامعلوم عمدی یا طبیعی دوباره بخش
عراقی تاالب دچار آتشسوزی شد.
کیام��رث حاج��یزاده درب��اره
آتشس��وزیهای اخی��ر گف��ت:
آتشسوزی گس��ترده در  2ماه اخیر
در  180ه��زار هکتار از بخش عراقی
تاالب هورالعظیم به صورت نقطهای
آغاز ش��د ک��ه پ��س از ش��روع این
آتشس��وزی ،تشکیل جلسات مکرر
س��تاد بحران در شهرستان هویزه و
مرکز اس��تان و همچنین بازدیدهای
مس��تمر از منطقه انجام شد .وی در
ادامه افزود :عملی��ات اطفای حریق
پس از پیگیریهای مستمر و تاخیری
که دولت عراق در صدور مجوز پرواز
برای بالگرده��ای آبپاش و همچنین
هواپیم��ای آبپاش ایج��اد میکرد با
بیش از  400پرواز توس��ط  2فروند بالگرد آبپاش
و همچنی��ن بیش از  20پرواز توس��ط هواپیمای
بزرگ آبپاش انجام شد .مدیرکل مدیریت بحران
خوزس��تان گفت :هر  3مرحله از عملیات اطفای
حریق منجر به خاموشی شد اما به دالیل نامعلوم
عمدی یا طبیعی دوباره بخش عراقی تاالب دچار
آتشسوزی شد.
مراسم کلنگزنی کارخان ه تولید فرآوردههای
گیاهان دارویی سربیش��ه در گچساران با حضور
سیدهاش��می ،معاون هماهنگی س��تاد اجرایی
فرمان حض��رت امام(ره) و مدی��ران عامل گروه
توس��عه اقتصادی تدبیر و بنیاد برگزار ش��د .این
کارخان��ه که با اعتبار  ۱۸۰میلیارد ریالی س��تاد
اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام(ره) در زمینی به
مساحت  ۷/۱هکتار س��اخته میشود ،در زمینه
عصارهگیری و بستهبندی گیاهان دارویی فعالیت
خواهد کرد .محص��والت این کارخانه در صنایع
داروی��ی ،غذای��ی و آرایش��ی و بهداش��تی مورد
اس��تفاده قرار خواه��د گرفت .زم��ان الزم برای

وی ادامه داد :از همان ابتدای کار تشکیل جلسه
کارشناس��ی برای رهاس��ازی آب در ستاد بحران
اس��تان تشکیل ش��د که منجر به بازدید میدانی
دس��تگاههای متولی و مشاور تاالب از هورالعظیم
شد اما به علت وضعیت طبیعی تاالب و توپوگرافی
هور ،امکان رهاسازی آب برای نمناک کردن عمق
پنج تا  20کیلومتری ه��ور در بخش عراق طبق

داشته است اما هنوز خبری از راهاندازی آن نیست.
اجرایی کردن قانون مجلس در زمینه اخذ مالیات از
خانههای خالی نیز چند سالی هست در کشوی میز
مستحکم عباس آخوندی خاک میخورد.
رئیسجمهور اما به جای پاس��خگویی به تمام این
اش��تباهات -که تنها فرصت طرح یکی ،دو مورد شد -
در برابر سوال نمایندگان مردم ،مجلس را تهدید به
اخطار قانون اساسی میکند!
مس��اله بازداش��ت معاون ارزی بانک مرکزی
و احض��ار ول��یاهلل س��یف ب��ه دادگاه نیز نش��ان
میدهد دولت بس که در پناه چتر کاغذی ظریف
خود را حبس کرده ،حواس��ش به مهمترین مرکز

نظر کارشناس��ان وجود ندارد .حاج��یزاده بیان
کرد :مجددا پیگیریهای الزم با حضور استاندار و
مدیریت بحران از طریق وزارت کشور ،وزارت امور
خارجه ،سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان
محیطزیست کشور انجام شد که منجر به تشکیل
جلس��های در شورای عالی امنیت ملی کشور شد
که در آن مصوب شد هیأت عالیرتبهای متشکل

کلنگزنی کارخانه تولید گیاهان دارویی سربیشه
بهرهبرداری از کارخانه تولید
فرآوردههای گیاهان دارویی
سربیش��ه از خری��د زمین تا
افتت��اح ۲۷ ،م��اه پیشبینی
شده و تمام منابع مالی آن از
طریق گروه توسعه اقتصادی
تدبیر تأمین خواهد شد .همچنین نیروهای مورد
نیاز این کارخانه از میان مردم بومی منطقه به کار
گرفته خواهند شد که بخشی از این اشتغالزایی

آقای دکتر دست نگه دار!
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
همچنان ک��ه نمیدانیم
چرا به گفته مدیرکل سیاس��تها و مقررات ارزی
بانک مرکزی ،وزیر صنعت به جای انتش��ار لیست
کامل واردکنندگان خودرو ،تصمیم گرفته بخشی از
اسامی را سانسور کند؟! در حالی که گوشه و کنار،
خبر برقرار بودن حقوقهای نجومی در اینجا و آنجا
میرسد ،دولت در زمینه راهاندازی سامانه حقوق و
دستمزد مدیران دستگاههای حاکمیتی نیز تعلل
عجیبی به خرج داده است .براساس ماده  ۲۹قانون
برنامه شش��م توسعه ،دولت تا پایان سال  96برای
راهاندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران فرصت
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مقابله با جنگ اقتصادی دشمن هم نیست .ظاهرا
طبق معمول تنها باید به این دلخوش باش��یم که
جهان-بخوانید اروپا!  -مشتاق کار کردن با ماست
و آمریکا منزوی شده است .اینها اما برای مردم نان
و آب نخواهد شد .قوه عاقله دولت در نقش دکتری
ناش��ی اما همچنان همان داروهای کشنده سابق
را ب��رای درمان درد اقتص��اد ملی تجویز میکند.
مجلس هم به برکت لیس��ت امید ،هیچ مانعی در
مقابل این رویکرد اش��تباه ایجاد نمیکند .ش��اید
مجلس بعدی ایس��تگاهی باشد که مردم بگویند
دست نگه دار آقای دکتر ،مملکت را به خاک سیاه
نشاندی!

با ش��روع عملیات س��اخت
آن آغاز ش��ده اس��ت .عارف
ن��وروزی ،مدیرعام��ل گروه
توسعه اقتصادی تدبیر در این
مراس��م گفت :این مجموعه
ب��ه منظ��ور اش��تغالزایی در
استانهای مختلف کشور بیش از  ۱۲هزار میلیارد
تومان سرمایهگذاری کرده است .نوروزی افزود:
حاضر به مش��ارکت با هر کارآفرین و توسعه این

از وزارت ام��ور خارج��ه ،وزارت نیرو،
س��ازمان محیطزیست ،اس��تانداری
خوزستان و سایر دستگاههای اجرایی
تش��کیل شود و نشست مشترکی به
صورت فوری با دولت عراق داش��ته
باش��ند تا دول��ت ع��راق را متقاعد
کنند طبق تعهدات کنوانسیونهای
بینالمللی نس��بت ب��ه تامین حقابه
بخش عراقی هور و حفظ و نگهداری
تاالب همانند قسمت ایرانی که دارای
آب اس��ت اقدام فوری کن��د .وی به
فارس گف��ت :همچنین مقرر ش��د
وزارت دفاع و مرکز هوافضای س��پاه
پاسداران نس��بت به اطفای مستمر
و مک��رر هورالعظیم در بخش عراقی
اقدام کنن��د .بالگردهای آبپاش برای
چهارمین بار مش��غول اطفای حریق
هس��تند اما تاکنون از س��وی دولت
عراق بهرغ��م پیگیریها و مکاتبات،
اقدام قابل توجهی انجام نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان اضافه کرد :در
طول این مدت برای کاهش آس��یبهای جسمی
به مردم ش��ریف ش��هرهای هویزه تمهیدات الزم
اعم از تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز و دارو از
سوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و همچنین توزیع
چندین هزار ماس��ک فیلتردار از س��وی مدیریت
بحران انجام شده است.

کارخانه در هر نقطهای از این اس��تان و واگذاری
آن به خود مردم بعد از  4س��ال هستیم .رئیس
کمیس��یون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
هم در اینباره خاطرنش��ان کرد :طرح س��اخت
کارخانه گیاهان دارویی در مهرماه  ۹۶به تصویب
رس��ید و زمین مناسب برای اجرای این کارخانه
فروردین ماه س��ال جاری تهیه ش��د .وی افزود:
این طرح تأثیرگذار با مشارکت و سرمایهگذاری
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در روستای
سربیشه گچساران کلنگزنی میشود .مساحت
کل  ۱۰هکت��ار ،مس��احت پ��روژه  ۷/۱هکتار و
مساحت کارخانه  ۵۶۰۰مترمربع است.

 19انبار احتکار کاال در لرستان شناسایی شد

ارزش  7میلیارد تومانی محصوالت
احتکارشده

مس��ؤول بس��یج اصناف و بازاریان لرستان از
شناس��ایی  19انبار احتکار کاال در اس��تان خبر
داد و گفت :ارزش ریالی مجموع کاالهای کش��ف
شده بالغ بر  7میلیارد تومان است .جمال ابدالی
در گفتوگو با فارس در خرمآباد ،با اشاره به نقش
بسیج اصناف در کشف و شناسایی انبارهای احتکار
کاال اظهار کرد :بسیج اصناف ظرفیت ویژهای بوده
که با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی قادر به
انجام فعالیتهای متع��دد در زمانهای مختلف
اس��ت .وی افزود :در ش��رایط اقتص��ادی امروز و
موضوع پی��ش آمده احتکار کاالهای اساس��ی و
موردنیاز مردم ،بسیج اصناف لرستان نیز همچون
سراس��ر کش��ور با بهکارگیری تمام توان خود به
وظیف ه انس��انی و س��ازمانیاش عمل کرده و به
شناسایی و کشف انبارهای احتکار کاال در استان
پرداخته است .مسؤول بس��یج اصناف و بازاریان
لرستان از شناسایی  19انبار احتکار کاال در استان
خب��ر داد و گف��ت :ارزش ریالی مجموع کاالهای
کشف شده بالغ بر  7میلیارد تومان بوده است.
خوزستان

بهرهبرداری از  ۱۵۰طرح
هاللاحمر درهفته دولت

معاون منابع انس��انی و پش��تیبانی جمعیت
هاللاحمر کش��ور گفت :امس��ال در هفته دولت
 ۱۵۰ط��رح هاللاحمر کش��ور ب��ه بهرهبرداری
میرسد .بهرام غیبی صبح یکشنبه در آیین افتتاح
پایگاه امداد و نجات بین ش��هری قیصر امینپور
گتوند اظهار کرد :جمعیت هاللاحمر کشور سال
گذشته با حوادث مختلفی از جمله حادثه معدن
یورت ،زلزله کرمانشاه ،سقوط هواپیما در یاسوج و
همچنین سقوط هواپیمای ترکیهای مواجه بود.
وی با بیان اینکه امس��ال در هفت��ه دولت ۱۵۰
طرح هاللاحمر کش��ور به بهرهبرداری میرسد،
افزود :خ��ودروی نجات و آمبوالن��س در اختیار
همه پایگاههای امداد و نجات بینشهری گذاشته
میشود.معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت
هاللاحمر کشور با بیان اینکه وقوع حوادث ،زنگ
خطری برای هاللاحمر و مدیریت بحران کشور
اس��ت ،تصریح کرد :باید فکر و چاره اساسی برای
پیش��گیری و آمادگی برای مواجه��ه با حوادث و
بحرانها داشته باشیم.

