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سال بیستوچهارم شماره 6849
شنبه  20مرداد 1397

ارتباط مستقیم تلفنی مردم مازندران با
استاندار در روزنامه ایران

مقابله جدی با رانت سهمیه سوخت مرزنشینان
آذربایجانغربی

خدمت رایگان به محیط زیست
حکم  2حیوان آزار در آذربایجان شرقی

دادگاه عمومی شهرســتان هوراند آذربایجان شــرقی  2فرد حیــوان آزار را که یک
قــاده روبــاه گرفتار در چاه را با ســنگ و چوب شــکنجه و ســپس کشــته بودند ،به
خدمت رایگان به محیط زیست و مطالعه و پخش کتاب محیط زیستی محکوم
کرد .به گزارش ایرنا« ،علی تقیپور» رئیس اداره حفاظت محیط زیســت هوراند
افــزود :این دو مجــرم حیوان آزار به انجام  500ســاعت خدمات رایگان به عنوان
همیــار محیط زیســت و خوانــدن یکــی از کتابهایی که در مــورد نقش و اهمیت
حیوانــات در طبیعــت یا نحوه ارتباط انســان بــا حیوانات زیر نظــر اداره حفاظت
محیط زیســت و توزیع  50جلد از همان کتاب در روســتا به عنوان جایگزین  5ماه
حبس تعزیری محکوم شــدند .تقیپور گفت :در صورت تخلــف از حکم دادگاه،
به پیشــنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یکچهارم تا یک
دوم بــه مجــازات مورد حکم افزوده میشــود و در صورت تکــرار ،مجازات حبس
اجرا میشود .چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکومان حاکی از اصالح
رفتار وی باشد ،دادگاه میتواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه
مــدت مجــازات را تا نصــف کاهش دهد .وی بــا دعوت مردم به رفتار مناســب با
حیوانات خاطرنشان کرد :هرگونه حیوان آزاری و آسیب رساندن به حیات وحش
جرم محسوب میشود و پیگرد قانونی دارد.

تجهیز باغداران به فناوری روز

باغــداران بایــد از آخریــن فناوریهــای الزم بــرای جلوگیــری از بحرانهای آب
و هوایــی از جملــه ســرما اســتفاده کنند و وزارت جهاد کشــاورزی نیز تســهیالت
الزم را بــرای خریــد در اختیار آنــان قرار میدهد .به گــزارش ایرنا« ،محمدعلی
طهماســبی» معــاون وزیر جهاد کشــاورزی در امــور باغبانی در آییــن اختتامیه
همایش سراسری معاونان بهبود تولیدات گیاهی و مدیران باغبانی سازمانهای
جهــاد کشــاورزی در اردبیــل ،بــا بیــان این مطلــب افــزود :باغــداران میتوانند
دســتگاههای پیشــرفته از جمله دســتگاههای مولد باد و دستگاههای مولد گرما
را از طریــق خط اعتباری ویژه مکانیزاســیون با مراجعه بــه مدیریتهای جهاد
کشاورزی محل زندگی خود تهیه کنند.
وی بــا اشــاره بــه تنشهــای آب و هوایــی بــر لــزوم اســتفاده از ســایهبان بــرای
صرف هجویــی  30تــا  40درصدی در باغهای میوه ،پیشــگیری از تبخیر و تعرق و
ســوختگی برگهای درختان مثمره با هدف کاهش خسارت تگرگ و برفهای
بی موقع تأکید کرد .طهماســبی به خســارت سرمازدگی در اســتانهای قزوین،
زنجان و اردبیل بویژه مشــگین شــهر در اوایل بهار امسال اشــاره کرد و گفت :در
مناطق گرمسیری کشــور باغها از سرمازدگی خسارت ندیدند .باغداران مناطق
سردســیر بــرای حفاظــت از باغهــای گــردو از ســرمازدگی از ارقام دیــر برگده
استفاده کنند تا باغهای گردو از سرمازدگی آسیب نبیند.

سیستان و بلوچستان مغلوب شرایط آبی

با توجه به خشکسالی مستمر ،ذخیره آب این استان شهریور ماه تمام میشود
محمد شکوهی فر

خبرنگار«ایران» در زاهدان

بــر اســاس برخــی گزارشهای رســمی،
سیســتان و بلوچســتان در حــال حاضــر
مغلوب شــرایط آبی اســت که علت آن
فقــدان اســتراتژی بلندمــدت بــرای آب
پایدار است.
«علـــــی اصغــــــر افتــــــاده» مشـــاور
اطالعرســانی و تنویــر افــکار عمومــی
اســتانداری سیســتان و بلوچســتان ،در
توگــو بــا «ایــران» با اشــاره بــه اینکه
گف 
از  ۱۳بحــران شناختهشــده در ایــران،
 ۱۱بحران در سیستان و بلوچستان وجود
دارد ،افــزود :بر اســاس این گزارشها در
ســدهای این اســتان تنها بــرای چند ماه
آب ذخیــر ه شــده وجــود دارد و در حــال
حاضر ،تنها موضوع مهم در این استان،
تأمین آب آشامیدنی است.
ëëکاهــش حجــم آب نســبت بــه ســال
گذشته
افتــاده ،گفت :کل حجــم آب ذخیره
شــده در ســدهای این اســتان 2 ،میلیارد
مترمکعب اســت که با توجه به افزایش
دمای هوا در شهرهای استان در ماههای
پیش رو ،این میزان آب تا شــهریور تمام
ِ
میشود .این حجم از آب نسبت به سال
گذشته ،دارای کاهشی ۳۰درصدی است
و با کاهش میــزان بارندگی ،تمام منابع
آبهــای تحتاالرضی و ســطحاالرضی
این استان رو به کاهش است.
مشــاور اطالعرســانی اســتانداری
سیســتان و بلوچســتان اظهار داشت :در

حالــی کــه دمــای هــوا امســال در برخی
شــهرهای اســتان چــون ســال گذشــته،
 ۵۰درجه سانتیگراد است ،با این شرایط
نه کشاورزی و نه محیط زیست در زمینه
آب اولویت اســتان نیســت و تنها چیزی
که برای ما اهمیت دارد تأمین آب شرب
است.
«ëëبدترین»شرایطازنظروضعیتآب
وی تأکید کرد :سیســتان و بلوچستان
در «بدتریــن» شــرایط از نظــر وضعیت
آب قــرار دارد و مردم این اســتان تاکنون
چنین شــرایطی را تجربه نکــرده بودند.
میــزان بارندگــی امســال اســتان فقــط
 ۲۰میلیمتــر بــوده و بارندگــی در ایــن
اســتان نســبت بــه میانگیــن نرمــال در
بلندمــدت ۷۸ ،درصــد کاهــش یافتــه
اســت .بر اساس این گزارشها ،عالوه بر
کاهش قابلتوجه میزان بارندگی ،قطع
آب رودخانــه هیرمند در شــمال اســتان
که منبع تأمین آب  5شهرستان شمالی
و مرکز اســتان بــود نیز به بحــران آب در
سیستان و بلوچستان دامن زده و موجب
کاهــش  ۹۳درصدی میــزان آب ورودی
به حوضههای مختلف هامون وهیرمند
نسبت به سال آبی گذشته شد ه است.
ëëآبهیرمندحقمسلممردم
سیستانوبلوچستان
افتــاده ،بــا اشــاره بــه اینکه برخــی از
نماینــدگان مجلــس آب هیرمند را حق
مســلم مــردم سیســتان و بلوچســتان
میدانند ،افزود :آنان معتقدند که مردم
منطقه در بیآبی هالک شده و دامهای
آنان از بین رفته و در این راستا مسئوالن

خشکسالی پی درپی
خبــر کوتــاه اســت ،ذخیــره آب در
سیستان و بلوچستان که فقیرترین
بــــرش
نواحی کشــور نیــز در آن قــرار دارد
پس از  18ســال خشکســالی پی در پی شــهریور ماه
امســال تمام میشــود .ایــن درحالی اســت که هم
اینــک از  5هــزار و  ۵۹۴روســتای ایــن اســتان ،فقط
2هزار و  ۵۷۰روســتا از شبکه آبرســانی برخوردارند
و آبرســانی بــه  3هــزار و  ۲۴روســتای سیســتان و
بلوچســتان توســط تانکر انجام میشود .این استان
با وســعتی حدود  ۱۸۷هــزار و  ۵۰۲کیلومتر مربع و
 ۱۹شهرســتان و بیــش از  ۲.۸میلیون نفر جمعیت،
پهناورترین استان ایران محسوب میشود.
بایــد در زمینــه حقابــه هیرمنــد و شــرق
کشور با افغانستان چانهزنی کنند.
وی در ایــن بــاره تأکیــد کــرد :گرچــه
«محمدجــواد ظریــف» ،وزیــر خارجــه
ایــران در پاســخ بــه پرســش نمایندگان
گفته تاکنون  ۱۶جلسه ویژه در این زمینه
تشــکیل شــده و رئیس جمهــوری نیز با
مقامهــای ارشــد افغــان در ایــن زمینــه
مذاکره کرد ه و همزمان برخی از رسانهها
از قطــع آب هیرمنــد بــه روی سیســتان
و بلوچســتان بــا عنوان جنــگ خاموش
میان ایران و افغانستان نام میبرند ،اما
واقعیت تلخ این است که با متهم کردن
دیگران و بویژه همســایگان بعید اســت
بتوان راهکارهای مناســب برون رفت از
این وضعیت را چارهجویی کرد.

خراسان شمالی ،محل امن یوزپلنگ در کشور
بیشترین شــمار یوزپلنگ کشــور در واحد
ســطح مربوط به خراسان شمالی است،
به طوری که در زیســتگاه میاندشــت این
اســتان 7 ،تــا  8قالده از ایــن گونه کمیاب
مشاهده شده است.
به گــزارش ایرنا« ،ســیداصغر مطهری»
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان
شمالی با اشاره به اینکه باید توجه ویژهای
به منطقه میاندشــت که از زیستگاههای
مهم یوز در کشور است ،شود ،افزود :سال
گذشــته یوز ماده بــه همراه چنــد توله در
میاندشتمشاهدهشد.شمارطعمههای
یوزهــا در میاندشــت نیز افزایــش یافته و
اینکه جمعیــت یوزها ثابــت بماند ،یک
موفقیتمحسوبمیشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان
شمالی درباره افزایش جمعیت یوزها در

میاندشت،گفت:افزایشجمعیتیوزها
کار سختی شده ،اما امید است با همراهی
مردم و سایر نهادها این امر محقق شود.
به دنبال تحریمها ،اعتبارات بینالمللی
بــرای پــروژه ملــی یوز نیــز به دســتمان
نرسیده ،اما سازمان محیط زیست تالش
دارد تا پروژه مزبور را پیگیری کند.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر تولــه یوزهــا
کــه در میاندشــت بــه دنیــا میآیند ،به
«خارتــوران» میرونــد ،گفــت :پــارک
ملی خارتــوران با وســعت  1.5میلیون
هکتار ،یکی از زیستگاههای یوز در کشور
اســت کــه بــه لحــاظ وســعت ،دومیــن
پــارک ملــی دنیاســت .در ایــن پــارک،
وسعت زیاد ســبب میشود که یوزهای
نــر و مــاده کمتــر همدیگــر را مالقات و
مشــاهده کننــد از ایــن رو زادآوری ایــن

مشــاور اطالعرســانی اســتانداری
سیســتان و بلوچســتان گفــت :اشــاره به
روندهــای دیپماتیــک گرچــه میتوانــد
صحیح باشــد ،اما اشــاره به سیاســتها
و برنامههــای داخلــی بــرای وضعیــت
موجــود و اســتفاده از ظرفیتهــای
خــدادادی از جمله انتقال آب از چابهار
از طریــق دسترســی به آبهــای آزاد که
بســیاری از کشــورها از جمله عربســتان
ســالها پیــش شــروع کردهانــد ،بهنظــر
میرســد عملیتــر و اجراییتــر باشــد.
لــذا ،بــرای تأمیــن امنیــت ملــی پایــدار
و وابســتگی نداشــتن بــه دیگر کشــورها
بایــد این گــزاره را در بین مدیــران عالی
نظــام تقویــت کرد کــه بــا برنامهریزی و
اولویتبنــدی موضــوع انتقــال آب از

چابهــار را نــه تنها بــرای برخــی از مراکز
اســتانها بلکه بــرای اســتانهای محور
شرق در اولویت قرار دهند.
ëëراهکاری مناســب برای بــرون رفت از
وضعموجود
وی تأکید کرد :خبر دادن از تهدیدهای
آینــده بــدون اشــاره بــه برنامهریــزی و
اقدامــات نمیتواند راهکاری مناســب و
شایسته باشد ،بلکه مدیران این مناطق
باید بســتههای پیشــنهادی خود را برای
برون رفت از وضع موجود ارائه کنند و به
قول استاندار سیستان و بلوچستان بعد
از برنامهریزی تمام تالش و ســعی خود
را بــرای مطالبه و اجرایی کــردن آنها در
راستای تأمین امنیت و منافع بلند مدت
جمهوری اسالمی بهکار برند.

گفتنی اســت ،هم اینک حداقل ســه
اســتان شــرقی کشــور خراســان رضوی،
خراســان جنوبی و شــمالی مــدام پیگیر
موضــوع انتقــال آب از چابهار هســتند و
این در حالی اســت که نه تنها در سراسر
سیستان و بلوچستان بلکه حتی چابهار
و نیکشــهر در نزدیکتریــن فاصلــه بــه
آبهای آزاد برای دسترسی به آب شرب
در وضعیــت بحرانی به ســر میبرند .بر
همیــن اســاس ،به نظــر میرســد ،همه
مدیران اجرایی و نمایندگان و مســئوالن
باید همتی هم افزا و همسو برای انتقال
آب از اقیانــوس هنــد و ظرفیت منحصر
بــه فرد چابهــار را در اولویت قرار دهند و
از پرداختــن به موضوعهای حاشــیهای،
آن هم فراتر از مرزهای زمینی بپرهیزند.

استان مرکزی کمترین میزان بیکاری را دارد
گونه وحشــی هــم کمتر اتفــاق میافتد
اما در میاندشــت خراســان شمالی این
مشکل کمتر است و وسعت زیستگاهی
کــم ،ســبب شــده تــا شــرایط بــرای
زادآوری بیشــتر باشد .یکی از مشکالت
و دغدغههــا بــرای حفاظــت از یوزهــا،
محــدود شــدن زیستگاههاســت زیــرا
اکنون جادهها توســعه یافته و روســتاها
و زمینهای کشــاورزی گســترده شــده،
از ایــن رو زیســتگاههای یوزهــا و ســایر
گوشتخواران محدود است.
مطهــری با اشــاره به وقــوع تصادفهای
منجــر به مرگ وحوش ،افزود :در اســتان
سمنان گزارشهایی از مرگ و تلف شدن
یوزهــا بر اثر تصادف منتشــر میشــود که
البتــه باید راهکارهــای الزم از طــرف راه و
شهرسازیانجامشود.

بنــا بر اعالم مرکــز آمار ،اســتان مرکزی
بــا میانگیــن  7.3درصــد ،پایینتریــن
نــرخ بیــکاری کشــور را امســال بــه خود
اختصــاص داده ،امــا نــرخ بیــکاری
 15درصــدی خمیــن در ایــن اســتان
زنــگ خطری اســت کــه باید بــرای آن
چار هاندیشیشود.
بــه گــزارش ایرنــا« ،احمــد طهرانــی»
فرمانــدار خمیــن بــا اشــاره بــه اینکــه
بســیاری از جوانان این شهرستان هیچ
گونه مهارت شغلی ندارند در حالی که
مدرک دانشــگاهی دارنــد و کارفرمایان
بــه علــت بهــرهوری پاییــن در امــور
تخصصی از پذیرش و بهکارگیری آنان
خودداری میکنند ،اظهار داشت :واحد
خودروسازی خمین تا نیمه اول امسال
تکمیل و به بهرهبرداری میرسد و برای

تأمیننیرویانسانیبهافرادمتخصص
وماهرنیازدارد.صنعتپتروشیمیاین
شهرستان نیز تا پایان امسال آغاز به کار
میکند و به زنجیرهای از نیروی انسانی
ماهر نیاز دارد که این مهم در دستور کار
فنی و حرفهای قرار گرفته است.
طهرانی عنــوان کرد :تغییــر رویه نظام
آموزشــی از «تئــوری محــوری» بــه
«مهــارت آموزی» نیازی جدی اســت و
باید گامهای اساســی در فرهنگسازی
و حوزه اجرا برداشته شــود .دولت عزم
خــود را برای کاهش نــرخ بیکاری جزم
کــرده و با بســتههای تشــویقی در حوزه
صنعت و کشاورزی میکوشد تا توسعه
این بخشهــا را رقم بزند ،اما موفقیت
ایــن راهبــرد در گــرو هدایــت مؤثــر و
کارشناسیمهارتهایشغلیاست.

«مهــدی محمــدی» مدیر آمــوزش و
پرورش خمیــن نیــز در این خصوص
اظهــار داشــت :درصــد بیــکاری
دانشآموختــگان بیــکار هنرســتانها
نســبت بــه شــاخههای نظــری کمتــر
اســت و از آنجــا کــه نیــروی انســانی
عامــل مؤثــر در رونــق تولیــد و ایجــاد
کارآفرینی و فراهم کردن فرصتهای
اشــتغالزایی است ،توســعه رشتههای
فنــی و حرفــهای و کار و دانــش امــری
ضروری محسوب میشود.
وی گفــت :بــا اجــرای طــرح هدایــت
تحصیلی اســتقبال دانشآموزان برای
نامنویسی و تحصیل در هنرستانهای
فنــی و حرفــهای و کار و دانــش ایــن
شهرســتان از  12درصــد بــه  30درصــد
افزایشیافتهاست.

حفاران غیرمجاز در مازندران قربانی شدند

گزارش
مـــصور

برنجکاری در کنار زاینده رود خشک

عکس :پویا پاشایی
نمای هوایی از پل معلق مشگین شهر در استان اردبیل

عکس :وحید خادمی

عکس:مرتضی زنگانی

برپائی نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان شمالی در بجنورد

حفاری غیرمجاز در منطقهای دورافتاده و ســخت گذر شهرستان
گزارش قائمشــهر در مازندران  2نفر را به کام مرگ کشــاند و از سرنوشت
چند نفر دیگر هم خبری در دست نیست.
توگو با ایرنا با اشــاره به اینکه
«حبیباهلل قاســمی» شــهردار «ارطه» قائمشــهر در گف 
حادثه در منطقه سخت گذر «افراتخت» و هنگامی رخ داد که قربانیان در حال حفاری
غیرمجازبودند ،افزود :با تالش نیروهای امدادی جسد 2نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده
و تالش برای بیرون کشــیدن بقیه افراد
ادامه دارد .وی با بیان اینکه این افراد در
عمق حــدود  15کیلومتری جنگلهای
افراتخــت ارطــه بــرای یافتــن گنــج در
حال حفــاری بودند ،گفت :ظاهــراً این
افــراد نزدیک به  20متر حفــاری انجام
داده بودنــد که نیروهای امدادی جســد
 2نفر را پس از  4ســاعت تالش از عمق
20متری بیرون کشیدند .احتماالً یک تا
2نفر دیگر همچنان در زیر آوار مدفونند که برای بیرون کشیدنشان از شهرداری قائمشهر
کمک خواستیم .گفتنی است ،حفاری غیرمجاز امسال در مازندران بهطرز چشمگیری
افزایش یافته ،بهگونهای که طبق آمار یگان حفاظت اســتان ،تعداد دستگیری حفاران
غیرمجاز در  4ماه گذشته به  133نفر رسیده که دو برابر مدت مشابه سال گذشته است.
همچنیــن در این مــدت مأموران یگان حفاظت با گشــتزنی در تپهها و بناهای تاریخی
استان  27باند حفاران غیرمجاز را از بین بردند که تعداد آنها هم دو برابر مدت مشابه
ســال گذشته اســت .حفاری غیرمجاز اردیبهشت ماه امســال هم باعث مرگ یک نفر
در ســوادکوه شــده بود .در آن زمان هم  2نفر از  5نفر حفار هنگام حفر شبانه در منطقه
جنگلی شــاهکوه ســوادکوه زیر آوار قرار گرفتند که یک نفر جان باخت و یک نفر دیگر را
نیروهــای امدادی نجــات دادند .مازندران  2هزار و  500اثر تاریخی و فرهنگی دارد که از
این تعداد کمتر از  800اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

عکس :ایرنا

 ëëخانــه کاراتــه مشــهد در قالــب یــک ســوله بــا زیربنــای
دو خــط 800مترمربع و با هزینه  12میلیارد ریال در مجموعه ورزشــی
خـــــبر کوثرمنطقهقاسمآباداینشهرافتتاحشد.
 ëëبازوی دســت راســت نوجوان 13ساله تبریزی که چند روز پیش در جریان حادثه
تصادفخودرودرجادهقزوینتاکستانقطعشدهبود،دربیمارستانفوقتخصصی
البرزکرجباموفقیتپیوندهزدهشد.
 ëëدومین دوره مســابقات چندجانبه «اســالوم» (خودروهای سنگین جام جاده و
معرفت)،با شرکت 60شرکتکننده درمجموعهورزشی انقالبکرجبرگزار شد.
 ëëحســین دلشــب مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشــهر گفت :آلودگی
زیســت محیطی مربوط به برخی فازهای پارس جنوبی که در قالب بوی میعانات
گازی نمود داشت ،برطرف شد.
 ëëقاسم جان بابائی معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
در قالب اجرای طرح تحول نظام سالمت در طول دولت تدبیر و امید 110هزار تخت
بیمارستانیدرکشوربازسازیواحداثشدهاست.
 ëëتمبر«نذرخونخیرمکرر»،درراستاینهادینهکردنفرهنگاهدایخوندرجامعه
درسیوهفتمینهمایشمدیرانکلانتقالخونکشوردرمشهدرونماییشد.
 ëëحمیدرضا جانباز مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور با اشاره به
کاهش نزوالت جوی و شرایط خشکســالی ،افزود :برای گذر از این سالهای سخت
خشکسالی که بدترین وضعیت آبی را در طول 48سال آماری داریم ،باید تابآوری
مدیرانوتأسیساتافزایشیابد.
ëëفاطمــه آیــروم رئیــس اداره دامپزشــکی ماکو گفت :امســال  6میلیون تــن انواع
فرآوردههای دامی پس از بازدیدهای بهداشــتی ،از طریق مرز بازرگان به کشورهای
جمهــوری آذربایجان ،ترکمنســتان ،تاجیکســتان ،عراق ،افغانســتان ،پاکســتان و
ازبکستانترانزیتشد.
 ëëنبــی اهلل هزارجریبی نماینده مردم گرگان و آققال در مجلس شــورای اســامی
اعالم کرد :مهاجرت به گلســتان افزایش یافته و این مســأله بیشــتر شدن بیکاری،
مشکالت فرهنگی و اجتماعی در این استان را به دنبال دارد.

پــل ورســک ضمــن اینکــه از ســوی
کارشناســان فنــی  2دانشــگاه صنعتــی
شریف و امیرکبیر تهران نظارت میشود،
همچنین هر ســال از ســوی کارشناســان
ابنیــه فنــی ایــن پــل بازبینی و مشــکالت
روبنایی و زیربنایــی احتمالی آن برطرف
میشود.
«یوســف گــران پاشــا» ،مدیــرکل راه آهن
شــمال با اشــاره بــه اینکــه عالوه بــر این،

سنســورهای هشــدار دهنده فنی نیز روی
پل ورسک نصب شده که هرگونه مشکل
فنــی را اطالعرســانی میکنــد ،بــه ایرنــا
گفت :هرگونه بروز مشــکل فنی برای این
پل ریلی تکذیب میشــود و مطرح شدن
ایــن مباحــث ناشــی از اطالع نداشــتن از
وضعیت نگهداری آن است.
گران پاشا در مورد پایان یافتن ضمانتنامه
ابنیــه فنــی پــل ورســک از ســوی کشــور

ســازنده ،افــزود :هیــچ گونــه مباحثــی در
مــورد گارانتــی بــرای ابنیــه فنــی در دنیــا
مرسوم نیســت و مهمترین بحث در این
ســاخت و ســازها ،شــیوه نگهداری است
که در مورد پل ورســک تمام مسائل فنی
رعایت میشــود .در حــال حاضر قدمت
برخی ابنیه در جهان به یکهزار ســال نیز
میرسد که همچنان مورد استفاده است
و تنها راهــکار بهینه برای بهرهبــرداری از

آنها ،نگهداری اصولی و درست آنهاست.
مدیــرکل راه آهــن شــمال گفــت کــه هم
اکنون پل ورســک توانایی نگهــداری 400
تــن وزن قطــار و واگنهــا را دارد و روزانــه
افــزون بر  16رام قطار مســافری و بیش از
 30رام قطار باری از این پل تردد میکنند.
بــه گفته وی ،ســاالنه  2.5میلیــون تن بار
از روی پــل ورســک حمل میشــود و این
ظرفیت با برقی شدن قطار و بهرهبرداری

از اســکله رورو در بندرامیرآبــاد بــه 7.5
میلیون تن خواهد رسید.
مدیرکل راه آهن شــمال با اشاره به اینکه
طرح برقــی کردن قطــار محور شــمال از
سوی پیمانکاران روسی در حال اجراست،
افزود :مرحلــه اول این طرح برای تجهیز
امکانات در کشور سازنده پیگیری میشود
و در مجمــوع تــا ســال  1401این پــروژه به
یرسد.
بهر هبرداریم 

عکس :مهین محمدزاده

رانت سهمیههای سوخت مرزنشــینان و خشکبار آذربایجان غربی ،با پیگیری
استانداری متوقف شده است .به گزارش ایرنا ،محمدمهدی شهریاری استاندار
آذربایجــان غربــی بــا اشــاره به اینکــه این رانــت پــس از روی کار آمــدن وی در
آذربایجان غربی متوقف شده ،گفت :به دلیل فساد اقتصادی ،یارانهای که باید
جهت بهبود معیشــت به حســاب مرزنشــینان آذربایجان غربی واریز میشد،
به جیب افراد ســودجو میرفت .شهریاری در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار،
تصویــر حوالههــای مربــوط به ایــن رانــت را جهت قرائــت در اختیــار برخی از
اصحاب رسانه قرار داد و افزود :مافیایی در زمینه این سهمیهها به وجود آمده
بود و حتی یک نســخه از رونوشت این حوالهها هم در بایگانی استانداری برجا
نمانده اســت .وی با انتقاد از عملکرد جامعه خبری اســتان در این خصوص،
گفت :روزنامهنگاران درباره این فســاد که در منطقه ریشه دوانده بود ،کمترین
فــرآورده خبــری را تولید کردند کــه جای انتقاد دارد .روزنامــه نگاران در جهت
مبارزه با فســاد باید از مســئوالن حمایت کنند .امروز که مبارزه بــا این موارد در
دســتور کار قرار گرفتــه ،برخی خبرنگاران بــه جای حمایت از مســئوالن انتقاد
میکنند .استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت :در حالی که پیش از این ساالنه
حدود  20میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش ســهمیه ســوخت به حســاب
استانداری واریز میشد ،با توقف رانت و فساد تنها در یک ماه حدود  22میلیارد
تومان درآمد از این محل جهت بهبود معیشت مرزنشینان کسب شده است.
از محل توقف این رانت 80 ،هزار خانوار روستایی که در  20کیلومتری مرزهای
استان ساکن هستند از بیمه عشایری برخوردار میشوند.

پل «ورسک» مشکلی ندارد

عکس :عکس حمزه محمد حسینی

گــروه ایــران زمین /محمد اســامی،
اســتاندار مازنــدران روز دوشــنبه
ا خبـــا ر
( )97/5/22میهمــان روزنامــه ایران
در تهران است .به همین منظور ،مردم خوب این استان
میتواننــد در ایــن روز از ســاعت  10تــا  12ظهــر از طریــق
شــماره تلفــن  02184711201جهت مطرح کردن مشــکالت خود در اســتان با
توگوی تلفنی داشته باشند.
استاندار محترم بهطور مستقیم گف 
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