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شهرستانها

اخبار کوتاه

نخستینکارخانهمجهزفرنچفرایزسیبزمینی
دراردبیلآمادهبهرهبرداریشد

دکتر مجید خدابخش ،اســتاندار اردبیل در چهل و پنجمین جلسه شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت :نخستین کارخانه فرنچ فرایز سیبزمینی
در اســتان اردبیل آماده بهرهبرداری شــده و قرار است در هفته دولت با حضور
وزیر صنعت ،معدن وتجارت افتتاح شود.وی تصریح کرد:این کارخانه با ظرفیت
 ۱۰۰هزار تن نقش بزرگی در اشــتغال اســتان ایجاد میکند و با راه اندازی آن
 ۵۰درصد محصوالت تولیدی به کشورهای همجوار صادر میشود.وی ادامه داد:با
بهره برداری از مجهزترین کارخانه فرآوردههای ســیبزمینی  ،مشــکل اساسی
سیب زمینی کاران استان اردبیل تا حد زیادی مرتفع میشود.خدابخش گفت:بر
اســاس تمهیدات به عمل آمده این کارخانه صنایع تبدیلی ســیب زمینی قادر
اســت تنها در یک نوبت کاری  ۳۰هزار تن غده خام این محصول را به محصول
نیمه آمادهای که اصطالحا فرنچ فرایز است ،تبدیل کند .این کارخانه این قابلیت
و توانایی را نیز دارد که در ســه نوبت کاری بیش از  ۱۰۰هزار تن سیب زمینی
را فرآوری کند .وی اظهار داشت:ســیب زمینی یکی از محصوالت اصلی تولیدی
مردم اســتان اســت که تولید مازاد بر نیاز قابل مالحظه ای دارد و در راستای
حمایت از سیب زمینی کاران استان باید صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصول با
قدرت و مدیریت در عرصه خدمت رسانی حضور داشته باشد و این صنایع اجازه
ندهند تولید مازاد بر نیاز این قشــر زحمتکش در انبارها تلف شده و یا اینکه با
افت شدید قیمت  ،متحمل زیان شوند.وی در پایان خاطر نشان کرد:علت کاهش
صادرات این محصول ثابت بودن نرخ ارز و تورم  ۱۰درصدی بوده و امســال در
قانون بودجه دولت جبران مابه التفاوت را بعنوان مشــوق صادرات در دستور کار
دارد و صادرکنندگان میتوانند از این مزایا اســتفاده کنند.در صورت مکان یابی
نمایشگاه دایمی اردبیل مدیریت آن به اتاق بازرگانی اجاره داده میشود.

شهرکاسهمانندیکهدرمعرضتهدیدسیلاست

فرمانــدار کهگیلویه گفت :ادارات کل در بحث پدافند غیرعامل نســبت به
این شهرستان توجهی ندارند .به گزارش ایســنا ،علی پوزش افزود :ادارات کل
در بحث پدافند غیرعامل روی شهرســتانهای خاصی تمرکز دارند و نسبت به
کهگیلویه بیتوجه هســتند.وی با بیان اینکه شــهر دهدشت کاسه مانند است
گفــت :در صورت بارندگی  ۴۰دقیقه ای در این شــهر بحران ســیل قطعی و
تهدید جدی برای دهدشت به حســاب میآید ۱۰ .میلیارد تومان اعتبار برای
ســاماندهی این معضل نیاز هست و تاکنون مکاتبات زیادی برای اعتبار صورت
گرفته اما متاسفانه نتیجه بخش نبوده است .پوزش از نبود سیلو به عنوان دیگر
مشــکالت شهرستان کهگیلویه یاد و تصریح کرد :با توجه به اینکه میزان خرید
گندم مازاد بر مصرف این شهرســتان بیشتر از سایر شهرستانهای استان است
اما سیلوی گندم در این شهرستان وجود ندارد .وی ،وجود سموم در محصوالت
کشــاورزی را دیگر تهدید عنوان و اظهار کرد :اقداماتی از جمله کاهش اعمال
محدودیت در کشت هندوانه انجام شده اما نیاز است که اداره جهادکشاورزی در
کشــت جایگزین اهتمام ویژه داشته باشد.فرماندار کهگیلویه ،بیتوجهی ادارات
کل نســبت به پیوست پروژهای شهرستان را یادآور شد واضافه کرد :پروژههای
گازرسانی و آبرسانی دو پروژه ملی در حال کار هستند که شهرستان نمیتواند
از لحاظ پیوست پدافندی نقش داشته باشند.

ثبتملیچهارمیراثناملموسلرستان

یک مســئول در میراث فرهنگی لرستان از ثبت ملی چهار میراث ناملموس
اســتان خبر داد .زهرا بهاروند در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :یکی از وظایف
معاونت میراث فرهنگی ،مطالعه و بررســی پیرامون آثــار فرهنگی – تاریخی
و طبیعی به منظور ثبت آنها در فهرســت آثار ملی اســت.وی اضافه کرد :آثار
فرهنگی و هنری که ثبت میرســند را میراث ناملمــوس یا میراث فرهنگی و
معنوی میگویند .بخشهای زیادی از فرهنگ به شــکل ناملموس اســت که
اَشکالی از فرهنگ به شمار میروند.سرپرست معاونت فرهنگی میراث فرهنگی
لرســتان با بیان اینکه این میراث قابل ثبت و ضبط هســتند ،افزود :در همین
راستا سبدبافی ،بوریابافی ،سیاه چادر و چیتبافی لرستان به ثبت رسیدهاند.وی
با اشاره به ثبت کوچ عشایر لرستان گفت :پرونده آن تشکیل و در سازمان مطرح
شد و پرونده ثبت کوچ عشایر در جریان است.

ماهیهادررودخانهتیرهلرستانمیمیرند!

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت دورود گفــت :حقابه رودخانه تیره داده
نمیشود.امیر زلقی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد :متأسفانه چند سالی
اســت که رودخانه تیره بخشی از ســال بیآب است .همچنین با خشک شدن
آب این رودخانه ماهیان آن نیز تلف میشــوند .وی از علل به وجود آمدن این
معضل را احداث سد کمال صالح و ندادن حقابه برشمرد و گفت :همچنین آبی
که از ســد مروک جاری میشود مقدار زیادی نیست که بتوان رودخانه را با آن
احیا کرد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست دورود افزود :اگر آب این سدها هم
رهاسازی شوند در مخازن چیزی باقی نخواهد ماند .همچنین موتورتلمبهها نیز
بیتأثیر نیســتند و تا حدودی در ایجاد این خشکی نقش دارند اما جزئی است.
زلقی خاطرنشــان کرد :رودخانه تیره در ماههای گرم سال خشک شده و بعد از
شروع باران مجددا ً آبگیری میشود.

زمینخوارانتاالبانزلیرابهآتشکشیدند

بیش از  ۷۰هکتار از اراضی تاالب انزلی در آتش ســوخت و در این بین دو نفر
متخلف بازداشت شد .به گزارش ایسنا ،احسان هادیپور رییس اداره حفاظت محیط
زیســت شهرســتان بندرانزلی با اعالم این خبر گفت :آتش سوزی شدیدی که در
ضلع غربی رودخانه پسیخان در حوزه انزلی شروع شده بود ،مهار شد .وی افزود :با
تالشهای فراوان نیروهای یگان حفاظت محیط زیست گیالن؛ جمعیت هالل احمر
و اتش نشــانان به همراه نیروهای مردمی ،سرانجام صبح جمعه آتش سوزی مهار
شد.رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی تصریح کرد :متخلفین
شناسایی شده و پرونده تخلفشان جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارجاع شد.
هادی پور علت اصلی این آتش سوزی را که در ضلع غربی رودخانه پسیخان اتفاق
افتاد ،اهداف سودجویانه جهت تصرف زمین و تاالب خواری عنوان کرد.

بهرهبرداریازخطیکمترواصفهانتاپایانمرداد

رییس شورای شهر اصفهان گفت :مجوز و منابع مالی خط دو ،ملزومات خط
سه و توسعه خط یک قطار شهری اصفهان آماده است و امیدواریم شورای پنجم
این مسیر را با قوت ادامه دهد.
به گزارش ایســنا ،رضا امینی ،صبح دیروز در جلســه علنی شــورای شهر
اصفهان ،با اشــاره به بهره بــرداری از خط یک مترو در هفتــه پایانی مرداد،
اظهار کرد :مترو بر اساس تعامل بین بخشی دستگاههای اجرایی شکل گرفته و
امیدوارم الگویی برای ســایر خطوط باشد.رییس شورای شهر اصفهان ادامه داد:
مجوز و منابع مالی خط دو ،ملزومات خط ســه و توسعه خط یک آماده است و
امیدواریم شــورای پنجم این مسیر را با قوت ادامه دهد.وی با اشاره به ضرورت
استفاده از سیستم مکانیزه شهرســازی ادامه داد :گفته میشود راه اندازی این
سیســتم قرار است به شــورای بعدی موکول شود در حالی که برای آن بودجه
در نظر گرفته شــده است و این اقدام عادالنه نیست .شهرداران مناطق اصفهان
موظف به استفاده از این سیستم هستند.
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بدحسابیدولت،داالنیبرایوروددالالنمیگشاید

خشکسالی وعدههای مسئوالن به گندمکاران

سالهاست که خسارت خشکســالی وعدهها و شعارهای
مســئوالن بر درد و رنج قشر زحمتکش کشاورز افزوده است
و امســال هم وعده پرداخت به موقــع بهای خرید گندم در
کردستان محقق نشد .به گزارش مهر ،بخش کشاورزی یکی
از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی استان کردستان به شمار
مــیرود به گونه ای که چهار درصد از اراضی مســتعد ایران
در این اســتان واقع شــده و در تولید بسیاری از محصوالت
کشــاورزی هم چون گندم هم جزو اســتانهای برتر کشور
است .براساس آمار سرشماری سال گذشته  ۳۲درصد اشتغال
استان کردستان که جمعیتی حدود  ۵۱۲هزار نفری را شامل
میشــود مربوط به بخش کشاورزی اســت و این آمار نشان
میدهد معیشت جمعیت زیادی در این استان وابسته به این
بخش است.سطح اراضی کشــاورزی کردستان یک میلیون
و  ۲۰۰هــزار هکتــار که  ۸۹درصد آن اراضی دیم اســت و
بیشترین سطح هم مربوط به حوزه زراعت با  ۷۷۱هزار هکتار
و در این میان زراعت گندم دیم هم بیشترین سطح را به خود
اختصاص داده است.یکی از چالشهای بخش کشاورزی این
منطقه مربوط به باالبودن سطح اراضی دیم آن است که این
مسئله منجر شده در سالهایی که میزان بارندگی کاهش و
پراکنش آن هم نامناســب باشد ،عملکرد محصوالت دیم به
طور قابل مالحظه ای دســتخوش تغییرشده و کاهش پیدا
کند.سال زراعی امسال هم جزو سالهایی است که کشاورزان
دیم کار کردســتان بــه ویژه گندمکاران با مشــکل کاهش
عملکرد در هکتار این محصول مواجه شــدند.اکثر کشاورزان
ایــن منطقه تنهــا درآمد آنها از محل فــروش محصوالت و
تولیدات آنها تامین میشود و پرداخت وام و دیگر خریدهای
خود را هم به زمان برداشــت محصــول موکول میکنند و
امسال به دلیل شــرایط جوی پیش آمده گندمکاران استان
دغدغه عدم توانایی پرداخت وامهای خود را دارند.
عالوه بر مشــکالت مذکور تاخیر در پرداخت بهای گندم
خریداری شــده گندمکاران توســط دولت ،از دیگر مواردی
است که کشاورزان را بشدت دلگیرکرده و رنج میدهد.ابتدای
ســال همواره مسئوالن با آب و تاب فراوان وعده وشعارهایی
را در زمینه پرداخت به موقع بهای خریدگندم به کشــاورزان
میدهند ومتاسفانه هرســال دریغ از پارسال.اکنون بیش از
یک ماه از آغاز خرید گندم در کردستان میگذرد حتی یک
ریال به حساب گندمکاران استان واریز نشده و این در حالی
است که مســئوالن امسال وعده داده بودند که  ۵۰درصد از
بهای خرید گندم در مناطقی که برداشت محصول آنها زودتر
از اســتانهای غربی مانند کردستان آغاز میشود را پرداخت
میکننــد تا اعتبار الزم برای پرداخــت به موقع بهای گندم
خریداری شده از گندمکاران این مناطق هم تامین شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ،از

آغاز فصل برداشت گندم تاکنون ،هشت میلیون و  ۲۷هزارتن
گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در کل کشور به ارزش  ۱۰هزار و
 ۴۹۲میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است.
بر اســاس این گزارش،تاکنون نزدیک بــه  ۵هزار و ۱۰
میلیارد تومــان بهای گندم به کشــاورزان پرداخت شــده
اســت و از این میزان مبلغ ناچیزی حــدود  ۵میلیاردتومان
به حساب گندمکاران کردســتانی پرداخت شده است .دبیر
سازمان نظام صنفی کشاورزی کردستان در گفتوگو با مهر
به کاهش چشمگیر عملکرد گندم در برخی از شهرستانهای
اســتان به ویژه بیجار اشــاره کرد و گفــت :در بخش کرانی
شهرســتان بیجار امســال میانگین عملکرد گندم برداشت
شــده  ۲۵۰تا  ۳۰۰کیلوگرم در هکتــار بوده و این در حالی
است که سالهای گذشته میزان عملکرد در هکتار آنها یک
تن و ۲۰۰کیلوگرم بوده است.ســید حسین رحیمی یکی از
وظایف دولت را حمایت از کشاورزان خواند و عنوان کرد :در
چنین ســالهایی که کشاورزان دیم کار ما به دلیل کاهش و
عدم پراکنش مناسب بارندگی دچار خسارت میشوند انتظار
میرود دولت بیشــتر از آنها حمایت کند .وی عنوان کرد :تا
بــه امروز که بیش از یک ماه از آغاز فصل برداشــت و خرید
گندم از سوی دولت میگذرد هنوز خبری از واریز بهای خرید
گندم به حســاب کشاورزان ما نیســت .وی ادامه داد :دولت
محصولی را از کشاورز میخرد و صدقه نمیدهد که هر وقت
بخواهد آن را پرداخت کند و میبایست هم چون دیگر خرید
و فروشهایی که در طول ســال در بخشهای مختلف انجام
میشود عمل کند .از دیگر پیامدهای تاخیر در پرداخت بهای
خریدگندم به گندمکاران این است که بار دیگر داالنی برای

ورود و حضور دالالن ایجاد میشــود و خوشههای زرین را با
قیمت کمتر از کشاورزان میخرند و بعد به دولت میفروشند.
گندمکاران کردستانی هم که به دلیل مشکالت عدیده مالی
ترجیح میدهند بهای محصول خود را هر چند کمتر به طور
نقد دریافت کنند حاصل دسترنج یک سال خود را به دالالن
میفروشــند .یداهلل احمدی یکی از گندمکاران شهرســتان
دیواندره به خبرنگار مهر گفت :ما دو سال یک بار زمین خود
را به زیر کشــت گندم میبریم و همواره یک ســال آن را به
صورت آیش میگذاریم .وی عنوان کرد :وقتی که کشاورزان
منطقه ما امســال هم از پرداخت به موقع بهای خرید گندم
توســط دولت نا امید شدند مجبور به تحویل آن به دالالن با
قیمــت هر کیلو  ۱۲۰۰تومان و حتی کمتر هم شــدند .وی
ادامه داد :اکثر ما کشــاورزان دارای وامهایی هستیم که برای
پرداخت اقساط آن چشم امیدمان به برداشت محصوالتمان
است که امسال هم متاسفانه وضعیت تولیدمان خوب نیست
و بنابرایــن از دولت تقاضا داریم که ســود و بهره وامهای را
به ما کشاورزان ببخشد .این کشاورز دیواندرهای اظهارداشت:
در استانهای دیگر کشور وقتی کشاورزانشان با مشکالتی از
لحاظ فروش محصوالتشــان مواجه میشوند نمایندگان آنها
در مجلس شورای اسالمی به سرعت وارد عمل شده و دولت
را به حمایت بیشــتر از این قشر زحمت کش فرا میخوانند
ولی متاسفانه در استان ما نمایندگان تنها در موقع انتخابات
یادی از کشاورزان میکنند.یکی از نمایندگان شهرستانهای
ســنندج ،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با مهر گفت :متاســفانه یکی از اشکاالت کشاورزان
ما این اســت که نســبت به بیمه کردن محصوالت خود بی

توجه هســتند .ســید احســن علوی بیان کرد :از آنجا که
کشاورزی در استان کردستان صنعت مادر محسوب میشود
بنابراین باید توجه ویژهای هم به آن شــود .وی با بیان اینکه
نســبت به تاخیــر در پرداخت مطالبات کشــاورزان به وزیر
جهادکشاورزی اعتراض کردیم ،اظهارداشت :پیگیر مشکالت
و مطالبات کشاورزان هستم و در این رابطه از وزیر هم طرح
ســوال کردم .دولت عالوه بر پرداخت بــه موقع بهای خرید
گنــدم وعده پرداخت جریمه دیر کــرد در صورت تاخیر در
پرداخت را هم داده بود که امیدواریم این وعده محقق شود تا
کشاورزان از این بیشتر متضرر نشوند .به گفته رییس سازمان
جهادکشاورزی کردســتان  ۷۵درصد از جمعیت این استان
معیشت آنها به نوعی مرتبط با بخش کشاورزی است ،لذا به
هر میزان بخش کشاورزی تقویت و مورد حمایت دولتمردان
قرار گیرد به همان میــزان وضعیت درآمد مردم این منطقه
نیــز بهبود مییابد .کریم ذوالفقاری عنــوان کرد :با توجه به
سرمازدگی و کاهش و پراکنش نامناسب بارندگی پیشبینی
میزان خرید گندم در اســتان کمتر از  ۳۰۰هزار تن بود ولی
با اقدامات انجام شــده مقداری شرایط بهبود یافت و امسال
 ۵۵۰هزار تن گندم مازاد برنیاز از کشاورزان استان خریداری
خواهد شد.
وی یکی از مشکالت اســتان را در هنگام برداشت گندم
مربــوط به میزان افت و ریزش کمبایــن خواند و بیان کرد:
درصــدی از محصول گنــدم به دلیل کشــت آن در اراضی
شــیبدار و بخشی ریزش میکند و بخشــی از ریزش هم در
هنگام برداشت به وسیله کمباین حاصل میشود که این دو
خســارتی را بار میآروند .مدیرعامل شــرکت غله و خدمات
بازرگانی کردســتان هم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت:
از ابتدای فصل خرید گندم که از  ۱۳تیرماه امسال آغاز شده
تا ۱۳مردادماه امسال حدود  ۴۰۰هزارتن گندم مازاد برنیاز
از کشاورزان اســتان خریداری شده اســت .جمال صالحی
ارزش ریالی گندم خریداری شــده از کشــاورزان اســتان را
 ۵۲۱میلیارد تومان ذکر کرد و اظهارداشــت :اولین پرداختی
به کشاورزان استان در تاریخ  ۱۱مردادماه امسال انجام شده
که کمتر از هفت میلیارد تومان به حســاب کشاورزان استان
واریز شده است.
وی عنوان کرد :میزان خرید گندم مازاد برنیاز از کشاورزان
استان امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته حدود
 ۴۰درصد کاهش داشته است .آنچه در این میان حائز اهمیت
است و باید به آن توجه شــود این است که شهرستانهایی
که بیشترین سطح زیر کشــت گندم دیم را دارند هم چون
دیواندره و بیجار و سروآباد میزان خرید گندم در سال جاری
نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته به ترتیب  ۸۰،۶۶و
 ۱۱۴درصد کاهش داشته است.

رییسسازمانمدیریتبحرانکشورتشریحکرد

خسارتهایسیلشمالشرقکشور

رییــس ســازمان مدیریــت بحران کشــور آخریــن آمار
جانباختگان و مفقودان حادثه ســیل در شمال شرق کشور را
اعالم و از احتمال افزایش شمار مفقودیها و جانبختگان خبر
داد.اسماعیل نجار در گفتوگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت
امدادرســانی در مناطق سیلزده اظهار کرد :بنابر آمارها  ۸نفر
در اســتان خراســان رضوی جان خود را از دست دادند که دو
نفرشــان در درهگز ۵ ،نفرشــان در کاللک و یک نفرشــان در
نیشابور فوت شدهاند.وی اضافه کرد :در استان خراسان شمالی
نیز یک تن و در استان گلستان نیز  ۴نفر جان خود را از دست
دادهاند که البته دونفرشان مفقود شدهاند اما شواهد حاکی از آن
اســت که جان خود را از دست دادهاند.رییس سازمان مدیریت
بحران کشــور با بیان اینکه احتمال افزایش تعداد مفقودیها و
جانباختگان سیل اخیر وجود دارد ،گفت :تعداد زیادی خودرو
در مسیر رودخانه قرار داشــت که آبها اینها را با خود برده و
گمانهزنیهای اولیه حاکی از این اســت که  ۱۱۴خودرو را آب
برده و دچار خســارت شــدهاند که ممکن است افرادی در این
خودروها حضور داشــته باشند بنابراین شهروندانی که احتمال
میدهند اقوام یا آشنایانشان در این حادثه مفقود شده باشند،
به عوامل انتظامی مستقر در محل مراجعه کرده و مشخصاتشان
را اعالم کنند.نجار در مورد فوتی در خراسان شمالی نیز گفت:
 ۴نفر در ســواری پراید بودند که یکــی از آنان جان خود را از
دست داد و سه نفر دیگر نیز که از میانه سیل نجات داده شده
بودند به بیمارســتان منتقل شدند .در استان گلستان نیز یک
خودروی ســواری وارد سیالب شد که سه سرنشین داشت که
یکی از سرنشینان فوت شده اما از دو سرنشین دیگر اطالعاتی
در دســت نیست و احتماال فوت شــدهاند که جستوجو برای
یافتن آنها ادامه دارد.رییس سازمان مدیریت بحران کشور افزود:
یک تن دیگر نیز در اینچه برون استان گلستان به دلیل طوفان
فوت کرده است ،این فرد از بلندی به پایین پرت شده است.به
گفته نجار ،جستوجوها برای یافتن مفقودان سیل اخیر ادامه
دارد و امدادرســانی برای کمک به حادثهدیدگان و واحدهای
آســیب دیده نیز در حال انجام است.وی درباره خسارات وارده
در این سیالب در چهار استان خراسان رضوی ،خراسان شمالی،
گلســتان و سمنان نیز گفت :تیمهای ارزیاب از بنیاد مسکن و
فرمانداریها و استانداری در محل حاضر شده و بررسیها را آغاز

کردهاند که نتایج بررسی آنان به زودی اعالم خواهد شد .تاکنون
میتوان گفت که خساراتی به تاسیســات زیربنایی ،جادهها و
واحدهای مسکونی وارد شده است.
ادامه امدادرسانی به استانهای سیل زده
رییس ســازمان امداد و نجات هاللاحمر با تشریح آخرین
جزییات امدادرســانی به مناطق ســیل زده گفت :امدادرسانی
در دو اســتان خراسان رضوی و گلستان ادامه دارد .و متاسفانه
تعدادی از هموطنان فوت کردهاند و  ۲نفر نیز همچنان مفقود
هســتند  .مرتضی ســلیمی در گفتوگو با ایســنا به تشریح
جزییات امدادرســانی به مناطق ســیلزده کشــور تا ساعت
 ۶صبح دیــروز پرداخت و گفت :در طول چند روز گذشــته
تا ســاعت  ۶صبح دیروز ،به دلیل ســیل و آبگرفتگی برخی از
مناطق کشور نیروهای هاللاحمر به پنج استان گلستان ،ایالم،
خراسان رضوی ،خراسان شمالی و سمنان امدادرسانی کردهاند
و امدادرسانی اســتانهای خراسانرضوی و گلستان همچنان
ادامه داد .رییس ســازمان امداد و نجات هاللاحمر با اشاره به
اینکه مجموعا به  ۲۱شهر و روستا امدادرسانی میشود ،در مورد
آخرین آمار جانباختگان این حادثه گفت :تاکنون در جریان این
اتفاق هشت نفر در خراسان رضوی ۴ ،نفر در استان گلستان و
یک نفر در استان خراسان شمالی جان خود را از دست دادهاند.
ســلیمی ادامه داد :همچنین دو نفر در روستای شیرینآباد
شهرستان علیآباد همچنان مفقود هستند.
رییس ســازمان امداد و نجات هاللاحمر در مورد خدمات
ارائه شــده به حادثهدیدگان نیز گفت :تاکنــون با برپایی ۱۱
دستگاه چادر ۹۶ ،نفر اسکان اضطراری داده شدهاند و همچنین
 ۳۳نفر پس از نجات به مناطق امن منتقل شدهاند.
سلیمی با اشاره به اینکه  ۷۹تیم عملیاتی متشکل از ۳۱۲
امدادگر مشــغول فعالیت در مناطق ســیل زده هستند گفت:
امدادگــران تاکنون  ۳۹۵تخته پتــو ۱۷۵ ،تخته موکت۱۷۵ ،
ست شستوشــو و همچنین  ۱۵۳۹قوطی کنسروجات میان
حادثهدیدگان توزیع کردهاند.
بازگشایی محورهای مسدود بر اثر سیل
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور با تشریح
آخرین وضعیت ترافیکی راههای کشور از بازگشایی محورهای
مسدود بر اثر سیل در استان خراسان شمالی خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتوگو با ایسنا در مورد آخرین
وضعیت راههای کشــور با اشاره به مسدودیت برخی از راهها به
دلیل سیل گفت :محورهای درگز-قوچان ،درگز-کالت و فرعی
چهلمیر در استان خراسان شمالی به دلیل سیل مسدود شده
بود که در حال حاضر این محورها بازگشایی شدهاند.
به گزارش ایسنا ،براساس اعالم سایت پلیس راهور محورهای
مسدود کشور به شرح زیر است:
محور شمشک به دیزین به علت انجام عملیات راهسازی.
محور اولنگ  -شاهرود در استان های گلستان و سمنان.
محور اســتهبان  -نی ریز در اســتان فارس .محور ایالم –
صالحآباد محدوده ماربره در اســتان ایــالم به علت ریزش پل
مســدود اســت .همچنین محورهای دارای محدودیت کشور
نیز به شــرح زیر اعالم شده اســت :آزادراه قم به تهران از ۲۹
فروردین  ۹۶الی  ۲۰شــهریور ماه محدوده عوارضی تا کیلومتر
 ۱۲.۵روزهای شــنبه ،یکشنبه ،دوشنبه و چهارشنبه هر هفته
از ســاعت  ۸الی  ۱۷و روزهای سهشنبه از ساعت  ۸الی  ۱۲به
استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه ،ایام تعطیالت رسمی و روز
قبل و بعد از تعطیالت چند روزه ،عملیات راهســازی همزمان
با عبور ترافیک و تنها در یک خط عبور اجرا خواهد شد .محور
کرج-چالوس از اول اردیبهشت  ۹۶الی  ۲۰شهریور ماه محدوده
میدان امیر کبیر تا تونل کندوان-کیلومتر صفر تا  ۷۵روزهای
شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت  ۸الی ۱۷
و روزهای چهار شــنبه از ساعت  ۸الی  ۱۲به استثنای روزهای
پنجشــنبه و جمعه و ایام تعطیالت رسمی و روز قبل و بعد از
تعطیالت چند روزه ،عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک
و رعایت جوانب احتیاط اجرا خواهد شد .آزادراه رشت  -قزوین
از  ۱۶اردیبهشــت ماه  ۹۶الی  ۲۰شهریور ماه روزهای شنبه،
یکشــنبه ،دوشنبه ،سهشنبه هر هفته از ســاعت  ۸الی  ۱۸و
روزهای چهار شنبه از ســاعت  ۸الی  ۱۴به استثنای روزهای
پنجشــنبه و جمعه و ایام تعطیالت رسمی و روز قبل و بعد از
تعطیالت چند روزه ،عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک
و رعایت جوانب احتیاط اجرا خواهد شد.
آزادراه قم به تهران  ۱۶اردیبهشت ماه  ۹۶الی  ۳۱مرداد ماه
جاری ۱محدوده کیلومتر صفر تا  ۳۰حدفاصل عوارضی حرم تا
پل فرودگاه امام خمینی(ره) روزهای شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه،

چهارشــنبه هر هفته از ساعت  ۸الی  ۱۸و روزهای سهشنبه و
پنجشنبه از ساعت  ۸الی ۱۴به استثنای ایام تعطیالت رسمی و
روز قبل و بعد از تعطیالت چند روزه ،عملیات راهسازی همزمان
با عبور ترافیک و تنها در یک خط عبور اجرا خواهد شد.
محور بوئین زهرا-اشتهارد حدفاصل انتهای حوزه تا محدوده
شــهری و محور اشتهارد-ماهدشت حدفاصل انتهای محدوده
شهری تا پلیس راه ماهدشــت و محور ماهدشت-کیانشهر از
کیلومتــر صفر تا  ،۴۵از تاریخ  ۱۶اردیبهشــت ماه  ۹۶الی ۲۰
شهریور ماه در روزهای شــنبه ،یکشنبه ،دوشنبه ،سهشنبه و
چهارشــنبه هر هفته از ســاعت  ۷الی  ۱۷به اســتثنای ایام
تعطیــالت رســمی و روز قبل و بعد از تعطیــالت چند روزه،
عملیات راهســازی همزمان با عبور ترافیک و تنها در یک خط
عبــور اجرا خواهد شــد .آزاد راه قزوین  -آبیــک؛ از تاریخ ۱۶
مرداد ماه الی  ۱۵شــهریور ماه محدوده -کیلومتر صفر تا ۲۵
روزهای شــنبه ،یکشنبه ،دوشنبه ،سهشنبه هر هفته از ساعت
۸الی  ۱۷و روزهای چهارشــنبه از ساعت  ۸الی ۱۲به استثنای
روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیالت رسمی و روز قبل و
بعد از تعطیالت چند روزه ،عملیات راهسازی همزمان با عبور
ترافیک و رعایت جوانب احتیاط اجرا خواهد شــد .محورهای
شمالی در استان مازندران (اجرای عملیات لکهگیری و روکش
آسفالت) .محور هراز(حد فاصل آمل تا امامزاده هاشم کیلومتر ۰
تا  .)۱۰۳محور چالوس (حدفاصل چالوس تا دهانه شمالی تونل
کندوان کیلومتر  ۰تا  .)۸۰محور فیروزکوه (حدفاصل کمربندی
قائمئشهر تا گدوک کیلومتر  ۰تا  .)۹۰از مرداد ماه  ۱۷تا ۲۰
شــهریور ماه و همچنین از  ۲مهر ماه امسال تا  ۳۰مهر ماه ۹۶
از ساعت  ۲بامداد تا  ۱۲روزهای یکشنبه ،دوشنبه و سهشنبه
هر هفته به استثنای ایام تعطیالت رسمی و روز قبل و بعد از
تعطیالت چند روزه ،عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک
و رعایت جوانب احتیاط اجرا خواهد شد.

مدیرکلبنادرودریانوردیاستانسیستانوبلوچستان:

جبرانخساراتعدمتکمیلبهموقعبندرچابهارغیرممکناست
گروه شهرســتانها :مدیر کل بنادر و دریانوردی استان
سیستان و بلوچستان گفت :عدم تکمیل به موقع بندر چابهار
و پســکرانههای ریلی و جاده ای موجب خسارت عظیمی به
کشــور خواهد شد که تا سالیان طوالنی فرصتهای از دست
رفته احیاء نخواهد شد .مهندس بهروز آقایی افزود :از سنوات
قبل نام خلیج فارس با تجارتهای دریایی از نوع نفتی پیوند
خورده اما اکنون طبق اصل تجارت مسیر حرکت کاال و کشتی
از این منطقه به دریای عمان در حال تغییر است نمونه واقعی
آن تالش دولت عربســتان جهت انتقال نفت شمال عربستان
از طریق خط لوله به ســواحل دریای سرخ در جنوب و رشد
بنــادر جدید از قبیل چابهار ،گوادر و صحار در خارج از خلیج
فارس میباشد.وی ادامه داد :در حاشیه دریای عمان و اقیانوس
هند مناطق اقتصادی جدیدی با کارکردهای ترانزیت،ترانشیپ
صادرات مجدد و مراکز لجستیکی حمل و نقل کاال و کانتینر
شــکل گرفته است ،به طوریکه با احداث طرحهای اقتصادی
مشترک چین و پاکستان از قبیل ساخت و توسعه بندر گوادر
در جنوب غرب پاکستان ۹ ،منطقه صنعتی در پاکستان شامل
خطوط حمل و نقل جاده ای ،ریلی و خطوط انتقال انرژی تا

سال  ۲۰۲۵ایجاد خواهد شد.آقایی مبلغ کل سرمایه گذاری
چین در پاکستان را حدود  ۴۵میلیارد دالر عنوان و بیان کرد:
دو میلیارد دالر آن در بخش توسعه و ساخت بندر گوادر خواهد
بود.مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
با بیان اینکه با اجرای این طرحها دیگر کشتیهای غول پیکر
و باری چینی برای دسترسی به کشورهای خاورمیانه و آفریقا
مجبور به طی مسیر  ۱۳هزار کیلومتر از مقصد بندر شانگهای
نیستند گفت :با کاهش ده هزار کیلومتری ،فاصله غرب چین
تا بندر گوادر به  ۳هزار کیلومتر خواهد رسید از طرفی دولت
چین به دنبال ایجاد مناطق لجســتیکی از شــرق تا غرب به
موازات جاده ابریشــم (مســیر ریلی چین بــه اروپا) در کنار
اقیانوس هند میباشد.وی اظهار داشت :عمان کشوری است
با تولید ناخاص ملی ساالنه  ۸۴میلیارد دالر که بصورت جدی
به دنبال استفاده از ظرفیتهای بندری در ترانزیت و ترانشیپ و
صادرات مجدد کاال میباشد.
آقایی افزایش  ۳برابری حجم مبادالت تجاری ایران و عمان
از سال  ۱۳۹۲را نشان از تغییر مسیر تجارت دریایی ایران به
این منطقه دانست و ادامه داد :منطقه آزاد صحار در بازه زمانی

ده ســاله توانسته اســت  ۲۵میلیارد دالر سرمایه خارجی را
جذب نماید ،بطوریکه پروژه مشارکت بین المللی فعالیتهای
بندری را با بندر رتردام هلند در حال اجرا دارد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان سیستان و بلوچستان
گفت :همکاری با یکی از بزرگترین بنادر جهان  ،قرارگرفتن
در یک طرح و نقشه بزرگتر میباشد که ظرفیتهای زیادی را
در زمینه انرژی ،ترانشیپ کانتینر و خصوصا سنگهای معدنی
در زنجیــره حمل و نقل بین المللــی برای بندر صحار ایجاد
میکند ،از طرف دیگر سرمایهگذاری یک میلیارد دالری ایران
در طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و انعقاد قراردادهای
ســرمایهگذاری خارجــی در ایــن بنــدر و همچنین تامین
تجهیــزات مدرن تخلیه و بارگیری تالش دیگری برای جذب
کاالی ترانزیتی و ترانشیپی به این حوزه از بنادر منطقه خواهد
بود.آقایی اظهار داشــت :وجود پتانسیل ترانزیتی و ترانشیپی
خارج از حوزه خلیج فارس موجب گردیده است بنادر چابهار
 ،صحار و گوادر با ســرمایه گذاریهای کشورهای فرا منطقه
ای با حرکت شــتابنده ای در زمینه زیر ساختهای بندری و
تجهیزاتی در حال فعالیت باشند ،همچنین این بنادر میتوانند

به عنوان مکمل همدیگر در استحکام روابط تجاری و جذب
کاالهای ترانزیتی و ترانشــیپی و تســریع در انتقال تجارت
دریایی حوزه دریای عمان ایفای نقش نمایند.
آقایی در خاتمه گفت :دیدگاهها و پیشنهادات کارشناسان
و مدیران بخشهای دریایی و بندری کشور بر این اصل استوار
اســت که عدم تکمیل به موقع بندر چابهار و پســکرانههای
ریلی و جاده ای میتواند خساراتی را به کشور وارد نماید که
جبــران آن کام ً
ال غیر ممکن بــوده و یا چندین دهه زمان بر
خواهد بود ،از این حیث در صورتی که زیرساختهای جدید و
صنایع تکمیلی بدلیل تعلل و فرصت سوزی ،در بندر چابهارو
از طرفی در بنادر کشورهای اطراف همسایه به خصوص عمان
و پاکستان (صحار و گوادر) جانمایی و راه اندازی گردد انتقال
مجدد ســهم تجارت دریایی به کشور و ایجاد چسبندگی بار
و کاال تا ســالها برای بندر چابهار مشــکل و شاید هم غیر
ممکن گردد الزم است قبل از اینکه این فرصت بالقوه کشور
که در آســتانه بالفعل شدن میباشــد به تهدید تبدیل شود
پیشنهاد میگردد دولت در ســهم خواهی از تجارت دریایی
اندیشه و تدبیر نماید.

