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توزیع برنج قاچاق کشفشده در هرمزگان

سنددار شدن ۸۰هزار خانه در روستاها
و شهرهای کوچک

گروهایرانزمین/امســال حدود ۸۰هزار واحد مســکونی روســتایی و شــهری زیر
۲۰هزار نفر در کشور سنددار شده است.
«محمدرضا شــاملو» معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در
حاشــیه بازدید از روند سند دارشــدن واحدهای روستایی تبریز ،افزود :تاکنون با
اقدامات انجام شــده برای حدود 400هزار خانه در روســتاها و شهرهای کوچک
کشــور ســند مالکیت صادر شــده اســت .وی اجرای طرح هادی را از مهمترین
برنامهها و اولویتهای کاری بنیاد مســکن در کشــور برشمرد و گفت :در همین
راســتا تاکنــون بیش از  97درصد روســتاهای کشــور از تهیه این طــرح برخوردار
شــدهاند کــه شــامل 37هزار و  900روستاســت .معــاون عمران روســتایی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی با اشاره به اجرای طرح مقاومسازی واحدهای مسکونی
روستایی ،افزود :تاکنون در قالب این طرح  2میلیون و  400هزار واحد مسکونی
روستایی در مناطق مختلف کشور مقاومسازی شده است.

خسارت آتش سهلانگاری به 50هکتار مرتع گلستان

عکس :ایرنا

کمبود مواد اولیه و بازار سیاه تیزاب در مالیر

کمبود پودر کربنات پتاسیم عاملی برای ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت آن در
شهرستان مالیر شده تا حدی که در حال حاضر این پودر در بازار با قیمتی بیش
از  2برابر به باغداران فروخته میشود.
«علی مروت امیری» ،مدیر اداره جهاد کشاورزی مالیر تصریح کرد :این در حالی
اســت کــه  20تــا  30درصد باغداران تیزاب مــورد نیاز خــود را از باقیمانده خرید
ســالهای قبل داشتند و امسال اســتفاده کردند و عدهای نیز از بازار تهیه کردند.
بــا وجود این طبق برآورد جهاد کشــاورزی حدود نیمی از مشــکل تیــزاب دراین
شهرستان حل شده و مابقی باغداران نیاز فوری به پودر کربنات پتاسیم دارند.

تأمین زمین ،نیاز اصلی اجرای طرح زراعت چوب
در جنگلهای شمال

دو خط
خـــبر

اگر امدادگر زن در محل حادثه حضور داشته باشد ،به کاهش استرس حادثه دیدگان زن و همراهانش کمک زیادی میکند
ایران واشقانی فراهانی

خبرنگار

اســتان البرز شــاهراه ارتباطی  14استان
اســت و 18درصــد بــار ترافیکــی کشــور
در روزهــای عــادی از آن عبــور میکنــد.
راههــای ایــن اســتان در تعطیــات،
شــاهد تردد میلیونی مســافرانی اســت
کــه برای ســفر از پایتخت و قــرار گرفتن
در مســیر مناطــق گردشــگری شــمال،
غــرب و جنوب غربی کشــور این مســیر
را انتخــاب کــرده و از خدمــات امدادی،
امنیتی و ایمنی بهره میبرند .این تردد
پرحجم در جادههای اســتان در شــبانه
روز ،امدادگرانــی دارد کــه با اســتقرار در
جادههــا ،بــه مســافران خدمــات دهی
میکنند و تالش دارند در کمترین زمان
ممکن مصدومان احتمالــی را از مرگ
نجــات دهند.امــا در این میــان ،حضور
یــک زن در تیــم اورژانســی اعزامــی بــه
صحنه حادثه ،خالی است.
ëëکمکرسانیبهزنانباردار
یکــی از مهمتریــن وظایــف اورژانــس
کمکرســانی بــه زنــان بــاردار اســت که
تالش برای زنده نگه داشتن مادر و نوزاد
اهمیــت زیــادی دارد .اقدامهــای فــوری
نیروهــای امــدادی اورژانــس در صحنــه
حادثه و معاینه بیمار یا مصدوم ،کنترل
خونریــزی و عملیــات احیــای قلبــی اگر

از ســوی امدادگــر زن انجــام گیــرد ،می
توانــد به کاهش اســترس حادثه دیدگان
زن و همراهانــش کمــک کنــد و خدمات
مناســبتری نیــز بــه بیمــاران زن ارائــه
خواهد شد.
«مهــرداد بابایــی» رئیــس مرکــز
فوریتهــای پزشــکی اســتان البــرز در
مــورد نبــود نیــروی زن در اورژانــس،
اظهــار داشــت :یکــی از کمبودهایی که
در اورژانــس وجود دارد نبود تکنیســین
خانــم اســت ،هرچنــد حضــورش نیــز
بــا ســختی همــراه اســت .فوریتهــای
پزشــکی عــاوه بــر اینکــه تخصصــی
است ،کار سنگینی هم هست ،اما رشته
فوریتهای پزشکی در کشور ،تنها از بین
داوطلبان مرد دانشجو میپذیرد.
ëëکمبود 33پایگاهاورژانس
وی بــا اشــاره بــه کمبودهــای بخــش
اورژانــس ایــن اســتان ،گفــت :مشــکل
اساســی در اســتان البــرز ضعــف
زیرســاخت هاست .اگرچه در سالهای
اخیــر پیشــرفت داشــتهایم و از ســال
 93تاکنــون  11پایــگاه اورژانــس زمینی
و یــک پایــگاه اورژانــس هوایــی اضافه
شــده ،اما با توجه به بازنگری کشــوری،
تا میــزان اســتاندارد حــدود  33پایگاه
کــم داریم .در اســتان البــرز ویژگیهای
خاصی داریــم ،اســتان پرجمعیتی که
بیشــترین تردد در سطح کشــور را دارد

و نــوروز امســال  35میلیــون تــردد در
راههــای مواصالتی آن ،به ثبت رســید.
بــا وجود ایــن ،تراکم جمعیتی اســتان،
ترافیــک و نبــود خطــوط ویژه ،شــرایط
ســختی را برای امدادرســانی بموقع به
وجود مــیآورد .هنگام یکطرفه شــدن
جاده چالــوس گاه مجبوریــم مصدوم
را بــه مازندران منتقل کنیم و اســترس
و فشــار کاری اورژانــس زیاد میشــود و
گاه مشــکل ترافیک ســبب میشــود تا
از موتــور آمبوالنس برای امدادرســانی
بهرهبگیریم.
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان

البرز افزود :دی ماه ســال  95نخســتین
پایــگاه هوایــی اســتان راهانــدازی شــد و
خوشبختانه امسال 6دستگاه هلیکوپتر
توســط وزارت کشــور خریــداری شــد که
یکــی از آنها به اســتان البــرز اختصاص
یافت .تحویل یک فروند بالگرد امدادی
بــه اورژانس اســتان ،برای امدادرســانی
کارگشــا بود و اکنون البرز جزو  3اســتان
برتــر کشــور در اورژانــس هوایــی اســت
کــه در شــرایط یکطرفــه شــدن جــاده
چالوس ،برای انتقال بموقع مصدوم در
ثانیههای طالیی ،از هلی کوپتر استفاده
میشود.

تکمیل طرح ملی آزادراه مراغه  -هشترود در گرو اعتبار

آزادراه مراغه -هشترود بهعنوان یک
طــرح ملــی زیرســاختی حــوزه حمل
و نقل شــمال غرب کشــور ،با گذشت
چنــد ســال از آغــاز رســمی عملیــات
اجرایــی آن ،همانند برخی طرحهای
ناتمــام و بالتکلیف ،آینــدهای مبهم
در انتظار آن است.
بهگــزارش ایرنــا ،جاده فعلــی مراغه
 هشــترود بهدلیل حادثه خیز بودنآن به «جاده مرگ» معروف اســت،
بــه گونهای کــه تنها در ســال گذشــته
 40نفــر از هموطنانمــان بهدلیــل
تصادفــات رانندگــی در آن جان خود
را از دست دادند.
از ســوی دیگــر جــاده فعلــی مراغــه
 هشــترود ،تقاطــع و شــاهرگارتباطــی اســتانهای آذربایجــان

شرقی ،کردســتان و آذربایجان غربی
با10میلیــون نفــر جمعیــت اســت و
همین امر ،اهمیت تسریع در ساخت
آزادراه در ایــن مســیر را دوچنــدان
میکند.
کارشناســان میگوینــد ایــن طــرح
راهســازی  92کیلومتــری میتوانــد
زمینه ســاز رشــد و توســعه اقتصادی
و ایجاد کریــدوری برای حمل و نقل،
صــادرات و واردات درون و بــرون
مــرزی در خطــه شــمال غرب باشــد.
از ایــن دیــدگاه ،در حالــی کــه قــرار
بــود آزادراه مراغــه  -هشــترود در 4
قطعــه با 7هــزار و  900میلیــارد ریال
ســرمایهگذاری مشــترک بیــن یکی از
بانکهــا و وزارت راه و شهرســازی
در مــدت  30مــاه اجــرا شــود ،امــروز

بــا گذشــت  39مــاه و افزایــش اعتبار
پیشبینــی شــده بــه  10هــزار میلیارد
ریــال ،تنهــا از  30درصــد پیشــرفت

برخوردار است.
از ســوی دیگر در طول 3سال گذشته،
اجــرای ایــن طــرح ملــی دســتخوش

آیین دیرینه «مشق شمشیر» ،همزمان با دهه اول ماه محرم در شب ششم
این ماه به مدت سه شب تا عاشورای حسینی توسط نجفیهای مقیم قم از
حسینیه تا حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می شود

گزارش
مـــصور

عکس :مسعود محقق

 بر اســاس تفاهمنامه میاناداره پیشــگیری و ســاماندهی
آســیبهای اجتماعــی بــا اداره کل کتابخانههــای عمومــی
فارس ،آموزش مهارتهای زندگی در محلههای پر آســیب

آیین سنتی «یا عباس یا عباس» تکیه بازار شاهرود

ëëمشکالتزیرساختیوفرهنگی
بابایــی مشــکالت اورژانس اســتان البرز
را در دو بخــش زیرســاختی و فرهنگــی
دانست و گفت :متأسفانه در این استان
بــا مشــکالت زیرســاختی و فرهنگــی
مواجهیم .گاهی که حادثه تلخی اتفاق
میافتــد ،مــردم تــا مدتــی تحــت تأثیر
فضای ایجاد شــده ،با نیروهای امدادی
همکاریمیکنند،امااینهمراهیطول
عمر کوتاهی دارد و سپس آن را فراموش
میکنند.همچنیندرمواقعامدادرسانی
بهدلیــل نبــود خطــوط ویــژه در شــهر،
اتوبــان یا جاده چالوس ،امدادرســانی با

تحــوالت بســیاری شــده کــه از جمله
آن میتــوان بــه اضافــه شــدن یــک
قطعــه (قطعــه اول) در ســال  96در
حدفاصــل مراغــه و ملــکان و بــروز
برخــی اختالفهــا در عبــور آزادراه از
مسیر مؤسســه تحقیقات دیم کشور و
کنارگذر و رمپهای دسترسی به شهر
مراغه اشاره کرد.
وجود معوقات پرداختی به صاحبان
اراضی واقع شده در مسیر این طرح،
کمبود اعتبــارات تخصیصی و برخی
مشــکالت منطقــهای مهمتریــن
عوامل کندکننده اجرای این طرح در
سالهای اخیر بوده است.
«علــی بیمقــدار» ،معــاون شــرکت
مجری آزادراههای شمالغرب در این
باره گفــت :هماکنون قطعــه اول این

تأخیــر روبه روســت و مردم بهــای نبود
زیرســاختها و بیتوجهی فرهنگی را با
جان خود میپردازند.
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان
البرز افزود :پایگاههای قبلی اورژانس یا
فرسودهاند یا در محل مناسبی که برای
پایــگاه طراحــی شود،نیســتند .مثــاً در
فردیس 5پایگاه اورژانس و7آمبوالنس
فعال داریم که دست کم  10پایگاه مورد
نیاز است .در محمدشهر نیز یک پایگاه
اورژانــس داریم که داخل آتشنشــانی
بوده و ناکافی اســت و شرایط استاندارد
را نیز ندارد .وی گفت :در نظرســنجی از
البرزنشــینان ،آنان از عملکرد اورژانس
راضــی بودنــد ،امــا عمــده شــکایتها
در بحــث تأخیر در رســیدن اســت که با
توجه بــه ویژگیهای معابر و نیز کمبود
پایگاهها این نقیصه پیش آمده است.
وی در مــورد تماسهــای مزاحمــت یا
غیرمرتبط بــا اورژانس ،اظهار داشــت:
فصل مدارس که شــروع میشــود آمار
تماسها افزایش مییابد .ساعات 12تا
 14و  15تــا 18عصــر آمــار مزاحمتهــا
بــاال مــیرود کــه نشــان میدهــد ،بایــد
در مــدارس فرهنگســازی شــود 20 .تــا
 30درصــد تماسهــا ،غیــر مرتبــط و
مزاحمت اســت و گاه حجــم تماسها
آنقــدر باال مــیرود که مصــدوم واقعی
پشت خط میماند.

طرح با  10درصد پیشرفت فیزیکی در
حال اجرا است .نبود تملک بخشی از
اراضــی این قطعــه بهدلیــل کمبود و
تخصیــص نیافتــن اعتبــارات الزم از
مشــکالت این قطعه از طرح است .از
مجموع  16کیلومتــر طول این قطعه
فقط  4کیلومتر تملک شــده و امسال
تنهــا  8میلیــارد ریال اعتبــار برای کل
طرح پرداخت شده است.
بهگفتــه معــاون شــرکت مجــری
آزادراههــای شــمالغرب ،از ابتــدای
آغــاز ایــن طــرح تاکنــون یکهــزار و
 400میلیــارد ریــال از ســوی دولــت
برای ســاخت آن هزینه شــده اســت.
همچنیــن  950میلیــارد ریــال اعتبار
هــم بــرای ادامــه تملــک اراضــی
محدوده این طرح ملی الزم است.

ساخت نسل جدید سامانه
هواگرمکنهایخورشیدی

نســل جدید ســامانه هوا گرمکنهای خورشیدی با اســتفاده از مواد
سبک و پلیمری در پژوهشکده انرژی پژوهشــگاه مواد و انرژی ایران
روی خط خبر طراحیوساختهشد.
«حسین قدمیان» ،دانشیار و مجری پروژه تحقیقاتی پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد
توگو با ایرنا افزود :طراحی و ساخت این سامانه در قالب یک پروژه
وانرژی ایران درگف 
تحقیقاتی 3،سالزمانبردتابهنتیجهرسید.
ویادامهداد:سامانههایگرمایشیخورشیدیکهتاپیشازاینساختهشدهبود؛سنگین
وزن و بیشتر فلزی بودند اما این سامانه با استفاده از مواد سبک و پلیمری ساخته شده
است .مجری این پروژه اظهار داشت :میزان ورودی و خروجی هوا و گرمایش این سامانه
 9تا 13درصد نسبت به سامانههای قبلی افزایش دارد.
قدمیانبابیاناینکهاززمانساختنخستینسامانههایگرمایشیخورشیدی 30سال
میگذرد ،افزود :سامانه طراحی و ساخته شده پژوهشگاه مواد و انرژی ایران ،کاربردهای
متفاوتتر از انواع قبلی خود دارد .سامانه جدید بهعنوان یک جاذب انرژی خورشیدی،
هوا را گرم میکند و هوای گرم شــده وارد شــبکه تهویه مطبوع ســاختمان میشود .این
سامانه پس از ایجاد گرمایش خورشیدی با کمک یک فن ،انرژی را به داخل ساختمان
انتقالمیدهد.
قدمیاناظهارداشت:استفادهازاختراعجدیدپژوهشگاهموادوانرژیایرانبرایمناطق
سردسیرمانندنوارشمالغربیوشرقیکشورنظیراستانهایآذربایجانشرقی،اردبیل
و خراسان شمالی مؤثر است .این نسل جدید هوا گرم کن خورشیدی اختالف دمایی که
میتواند ایجاد کند تا 17درجه است.

استقبال مردم از نمایشگاه پاییزه عرضه کاال در شهرکرد

عکس:الهه پورحسین

اجرای آیین تعزیه میدانی شهادت حضرت علی اکبر(ع) و حر ،در بوستان مادر شیراز

عکس:محسنکرمعلی

این استان آغاز شد.
«سیدهاشمنقیبی»مدیرامورباغبانیسازمانجهادکشاورزیخراسانرضویگفت:
ساالنهبیشاز۲۵میلیونشاخهگلودرختچهزینتیدرایناستانتولیدمیشود.
 «فاطمه آیرم» ،رئیس اداره دامپزشکی ماکو گفت :طی امسال پساز بازدیدها
و نظارتهــای بهداشــتی در قرنطینــه مرز بــازرگان ،بــرای  8.5میلیون تــن انواع
فرآوردههای دامی مجوزهای ترانزیتی صادر شد.
 «مازیار یزدانی» ،معاون فنی و زیربنایی راهآهن کشور گفت :طرح راهآهن مراغه
 ارومیه در مراحل پایانی بوده و بزودی به بهرهبرداری میرسد. «مجتبــی اســکندری» مدیرجهادکشــاورزی طــارم تصریــح کــرد :برداشــت
زیتون از17هزارو600هکتار از باغهای بارده زیتون این شهرســتان اســتان زنجان
آغازشده است.
 «بهرام صمدی راد» ،مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت 409 :نفر
در  5ماه گذشته بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست دادند که در
مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته  18درصد افزایش داشته است.
 «جعفر سرقینی» ،معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت اظهار داشت :صادرات انواع مواد معدنی در 6ماه امسال در همسنجی با
سال گذشته  15درصد افزایش داشته است.
 «قــدرتاهلل مهدیخانــی» سرپرســت اداره کل مدیریــت بحــران اســتان قزوین
از اســتقرار یــک دســتگاه بالگــرد اورژانــس در فــرودگاه قزوین با هدف تســریع در
خدماترسانی خبر داد.

و اوایل صبح مه آلود است.
حقیقــت افــزود :از امشــب و فــردا در
برخــی از مناطق نیمه شــمالی تهران
بویــژه ارتفاعــات نیــز احتمــال رگبــار
و رعــد و بــرق وجــود دارد و شــاهد
هــوای خنــک و پاییــزی تــا آخــر هفته
در پایتخــت خواهیــم بــود ،دمــای هوا
تهــران نیــز در ایــن مــدت بــه  30تــا
32درجه میرسد.

جای خالی نیروی زن در اورژانس البرز

عکس :ایرنا

اجرای طرح زراعت چوب بهعنوان طرح جایگزین برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز
صنایعسلولزیدرجنگلهایشمالکشورنیازبهتأمینزمیندارد.
«سید محســن موســوی تاکامی» ،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران
توگو با ایرنا افــزود :این اراضی در اختیار دســتگاهها و مراکز
منطقــه ســاری در گف 
دولتی یا مردمی خارج از حیطه اختیار منابع طبیعی است .اگر طرح زراعت چوب
بدرســتی برای تأمین مواد اولیه واحدهای سلولزی اجرایی نشود ،قاچاق چوب از
داخل جنگلها افزایش خواهد یافت .براساس آمار از  2میلیون و 300هزار هکتار
مساحتمازندران 88،درصدآنرامنابعطبیعیتشکیلمیدهد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ســاری با اشــاره به اینکه با
اجرای طرح تنفس جنگلهای شمال ،باید مواد اولیه صنایع سلولزی استانهای
شــمالی از محل زراعت چوب تأمین شــود ،افزود :بر اســاس قانون چند دســتگاه
دولتیازجملهصنایعومعادن،شهرکصنعتی،دفترامورروستاییاستانداریها،
شــهرداری ،جهاد کشــاورزی و مردم متولی اصلی این طرح هســتند که تاکنون به
نظر میرســد به طور جدی وارد این کارزار نشدهاند .وی کمبود اعتبار ،نبود متولی
اصلیپیشروونبودتوجیهاقتصادیبرایاجرایطرحازسویمردمراعاملاصلی
کمرنگشدناینطرحدانست.

گــروه ایــران زمین /ســامانه جوی نشــان
میدهد ،از امروز(سهشنبه) تا آخر هفته
در نیمی از استانها بارش باران خواهیم
داشت.
«مســعود حقیقــت» ،مدیــرکل دفتــر
پایش ســازمان هواشناسی درگفتوگو
بــا ایرنــا افــزود :طبــق پیشبینیهــای
صــورت گرفتــه در مــدت یاد شــده در
آذربایجــان غربــی و شــرقی ،اردبیــل،

زنجــان ،کرمانشــاه ،کردســتان ،گیالن،
مازندران ،گلســتان ،خراسان شمالی و
البرز شاهد باران خواهیم بود.
وی اظهارداشــت :دمــای هــوا در
اســتانهای ســاحلی خــزر بویــژه گیالن
تــا آخــر هفتــه  5تــا  10درجــه خنکتــر
میشــود .بــارش امــروز (سهشــنبه) در
کشور گستردهتر میشــود و سواحل خزر
نیــز همچنــان بــارش بــاران و وزش باد

خواهد داشــت ،در بعد ازظهــر امروز در
شــمال غــرب ،غــرب ،ارتفاعــات البرز،
دامنههای جنوبی و مرکزی زاگرس هم
افزایش ابر ،رگبار و رعد و برق پیشبینی
شده است .فردا و پس فردا (چهارشنبه
و پنجشــنبه) در شــمال غــرب ،غــرب،
ارتفاعات و دامنههای زاگرس ،مناطقی
از شــمال شــرق و دامنههــای البــرز نیــز
رگبــار بــاران با احتمــال رعد و بــرق و در

استانهای شمالی همچنان بارش باران
ادامــه دارد .از چهارشــنبه تــا آخــر هفته
هم در شــرق کشــور بویژه منطقــه زابل
وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رخ
خواهد داد.
مدیــرکل دفتــر پایــش ســازمان
هواشناســی اظهارداشــت :جادههــای
کوهستانی شمال البرز مرکزی و غربی
از امروز تا پایان هفته در ســاعات شب

عکس :خبرگزاری صداوسیما

ســهلانگاری گردشــگران در خاموش کردن آتش ،به  50هکتار عرصه مرتعی
دارای تــک درخــت در جنوب ارتفاعات «درازنو» شهرســتان کردکوی گلســتان
خســارت وارد کرد« .ابوطالب قزلســفلو» ،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
توگو با ایرنا اظهار داشت :این آتشسوزی ساعت 14و 30دقیقه
گلستان درگف 
عصر یکشــنبه گذشته در عرصههای مرتعی منطقه پشــت کوه واقع در جنوب
ارتفاعــات درازنــو رخ داد که با حضــور بموقع مأموران منابــع طبیعی ،محیط
زیست ،نیروهای مردمی ،فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی مهار شد.
وی از گردشگران و اهالی منطقه خواست که هنگام حضور در عرصههای منابع
طبیعی از برافروختن آتش برای پخت و پز تا حد ممکن خودداری کرده و قبل
از ترک محل آتش را بهصورت کامل خاموش کنند تا وزش باد باعث شعله ور
شدن آن و بروز خسارت به طبیعت نشود.

بارش باران در نیمی از استانها از امروز تا آخر هفته

عکس:اشکانشعبانی

گــروهایرانزمیــن 70/کانتینــر برنج هندی احتکارشــده در
هرمزگان بزودی دراین استان توزیع میشود.
اخبـــار
«عبدالرضــا پیــروی منش» معاون امور بازرســی صنعت،
معدن و تجارت هرمزگان در ششمین جلسه مبارزه با احتکار استان ،افزود :این
ج احتکار شــده را مدتی پیش سربازان گمنام امام زمان(عج) کشف کردند.
برن 
گزارشهایی نیز مبنی بر انتقال موجودی کاالهای ضروری از انبارهای عمومی
به منازل دریافت شــده که به مالکان آنها هشــدار میدهیم هرچه ســریعتر کد
شناسه این انبارها را ثبت کنند .پیروی منش از مردم خواست ،با مشاهده موارد
مشکوک از انبارهای غیرمجاز در محالت به سامانه  ۱۲۴اطالع دهند.

editorial@iran-newspaper.com

گروهایرانزمین /نمایشگاه پاییزه عرضه کاال در شهرکرد با استقبال مردم چهارمحال
و بختیاری مواجه شد.
«نجف کریمی» رئیس اتاق اصناف شهرکرد با اشاره به اینکه در این نمایشگاه اقالم
اساســی مردم ،کیف ،کفش ،پوشــاک و انواع نوشت افزار مورد نیاز در 60غرفه عرضه
شد ،افزود :کاالهای این نمایشگاه با  5تا  30درصد تخفیف به مردم فروخته شد.
بهگفته کریمی ،در این نمایشــگاه که دیشب (دوشنبه شب)پایان یافت ،برنج ،شکر،
گوشت قرمز و مرغ نیز به نرخ مصوب بر اساس ارز دولتی در این نمایشگاه عرضه شد.

