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راهاندازی قطار تهران  -همدان

«فرهــاد ســرخوش» ،مدیر دفتر اســتانی
ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان
غربی از توقف رهاسازی آب از سد مهاباد
بــه دریاچــه ارومیــه بــا درخواســت یــک
نماینده،خبرداد.
بــه گــزارش ایســنا ،وی در خصــوص
درخواست «جالل محمودزاده» نماینده
مهابــاد از وزیــر نیــرو مبنــی بــر توقــف
رهاســازی آب از ســد مهابــاد بــه ســمت
پیکــره و موافقــت وزارت نیــرو در ایــن

عکس :ایرنا

به منظور توســعه ریلی ،قطــار تهران  -همدان با ســیر زمان
 ۳.۵ساعت و  ۱۲ایستگاه آغاز به کار کرد.
اخبـــار
بــه گــزارش ایرنا« ،امیر خجســته» ،نماینده مــردم همدان و
فامنین در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه با برقی و سریع السیر شدن
قطار این زمان به  ۲ســاعت کاهش خواهد یافت ،ادامه داد :با مصوبه مجلس
در بودجــه  ۹۸مبلغ  ۱۵۰میلیارد تومان برای برقی شــدن قطار همدان در نظر
گرفته شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه همدان بــه مرکز اتصال ریل به شــمال ،غــرب ،جنوب و
شرق تبدیل خواهد شد ،افزود :راهآهن همدان -تهران  ۱۳سال طول کشید تا با
هزینهای بالغ بر یک هزار میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری برسد.

به درخواست نماینده مهاباد ،رهاسازی آب به دریاچه ارومیه متوقف شد

برگزاری تور رایگان گردشگری کرمانشاه در ایام نوروز

طــرح تور رایگان گردشــگری ویــژه ایام نوروز از  ۲۹اســفند تــا  ۱۲فروردین ماه با
اختصاص چند دســتگاه تاکســی ون در محل طاقبســتان جهت انتقال رایگان
میهمانان و مســافران نوروزی به اماکن تاریخی و دیدنی شــهر کرمانشــاه اجرا
خواهد شــد.به گزارش مهر« ،سجاد ســلیمانی» ،مدیرعامل سازمان مدیریت
و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری کرمانشــاه اظهار داشــت :در این راستا امداد
تاکســی رایــگان ســازمان تاکســیرانی نیز بــه منظور خدمترســانی به تاکســی
میهمانان نوروزی اختصاص داده خواهد شد.
توشوی تاکسیها در ایام تعطیالت نوروزی
وی افزود :نظارت بر پاکیزگی و شس 
و پذیرایی از میهمانان نوروزی در لحظه تحویل ســال نو ،با شــیرینی و ســوغات
محلی شــهر کرمانشــاه در فرودگاه و پایانههای مســافربری از دیگر برنامههای
تدارک دیده شده در ایام نوروز است.
ســلیمانی ادامــه داد :چند دســتگاه تاکســی بهعنــوان راهنمای گردشــگری در
میادین ورودی شهر مستقر خواهد شد.

استقبال مردم از نمایشگاه فروش بهاره با وجود گالیه اصناف

معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت کردستان :هرچند سهمیه کاالهای اساسی استان افزایش یافته ،اما بازهم کفاف نیاز مردم را نمیدهد
زهره افشار
خبرنگار

خرید پای اول روزهای پایانی ســال است؛
ایــن روزها هرکســی به فراخــور وضعیت
اقتصــادی خانــوادهاش در تکاپــو بــرای
تهیــه مایحتــاج نــوروزی اســت .در ایــن
میــان ،بســیاری از افــراد بهدنبــال کاالی
با کیفیــت امــا بــا قیمــت مناســب تــری
هستند و ترجیح میدهند همه چیزهایی
را که برای رســیدن ســال نو احتیاج دارند
از یک مکان متمرکز مانند نمایشگاههای
فــروش بهــاره خریــداری کننــد .هرچنــد
نمایشــگاههای فروش بهاره در سالهای
گذشــته نیز همــواره با اســتقبال از ســوی
مردم بویژه اقشــار متوســط روبــهرو بوده،
اما امســال بــا وجود وضعیــت اقتصادی
کنونــی و افزایــش بیرویه قیمــت برخی
اقالم مانند گوشت قرمز با اقبال بیشتری
از ســوی مردم مواجه شــده و آنان انتظار
دارند مسئوالن استانی شرایطی را فراهم
کنند تا مردم در شهرهای بزرگ و کوچک
بــا خیــال راحت کاالهــای مورد نیــاز خود
را تأمیــن کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه
امســال اصنــاف در بســیاری از اســتانها
زیــر بار برگزاری نمایشــگاه فــروش بهاره
نرفتهانــد و میگوینــد ،شــرکت در ایــن

نمایشگاهها برایشان سودی ندارد و از پس
پرداخت هزینه حمل و نقل کاالها و غرفه
برنمیآینــد و بــه همین دلیل متأســفانه
شــاهد هســتیم کــه در برخــی اســتانها
اصنــاف فقط حاضــر شــدهاند در فروش
فوقالعاده (طرحی که مغازه داران اقدام
بهفروشکاالهایخودباتخفیفمیکنند
ولــی در مغازه خود هســتند و مــردم باید
ایــن گونــه مغازه ها را بــا پــاکاردی که در
سر درمغازهشاننصبمیشودشناسایی
کنند)مشارکتداشتهباشند.
ëëشرکت در نمایشــگاه فروش بهاره برای
اصنافسودندارد
شهر کرمان  32هزار واحد صنفی دارد که
دربخشهایمختلففعالیتمیکنندو
هرکدامکاالییرابهمردمعرضهمیکنند،
اما «یوسف جعفری»رئیس اتاق اصناف
توگــو بــا «ایــران» اعــام
کرمــان در گف 
کرد :امســال نمایشــگاه فروش بهــاره در
کرمان برگزار نمیشود زیرا اصناف زیر بار
برگزاریآننرفتند.
وی افزود :شــرکت در فروش بهاره کفاف
هزینههای ما را برای شرکت در نمایشگاه
نمیدهــد .از ســوی دیگــر ،با کمبــود کاال
مواجه هستیم و متأسفانه تولیدکنندگان
داخلی هم قیمتهای خود را باال بردهاند
ولی مــردم تصــور میکنند مغــازه داران

اقدامبهگرانفروشیمیکنند.
ëëازدحام مــردم بــرای دریافــت کاالهای
اساسیدرنمایشگاهبهارهسنندج
در همین حال ،کردستان استانی است که
نمایشــگاه فروش بهاره در  10شهر آن در
حال برگزاری اســت .البته اصناف در این
استانهمتمایلیبرایبرگزارینمایشگاه
فروش بهــاره نداشــتهاند ولــی میگویند
بــا دســتور مســتقیم اســتاندار مجبــور به
برگــزاری نمایشــگاه شــدهاند .گشــتی در
نمایشــگاه فــروش بهــاره در ســنندج در
روزهــای اول و دوم نشــان میدهــد ،هــر
چنــد اســتقبال مــردم از ایــن نمایشــگاه
فوقالعاده زیاد است اما کاالی کافی برای
عرضــه وجود ندارد؛ به گونهای که روز اول
مردم برای گرفتن گوشت قرمز باید صف
چند صد نفری میکشــیدند و در روز دوم
رایزنــی اصنــاف بــرای دریافــت ســهمیه
گوشــت به جایی نرسید.احمدی که یکی
از کسانی است که برای خرید گوشت قرمز
به نمایشــگاه آمده بود ،اما دســت خالی
برگشــت ،گفت :انتظار ما از مسئوالن این
اســت که الاقل در این شب عیدی طوری
برنامهریــزی کننــد که ما اقشــار کــم توان
هم بتوانیم چند کیلویی گوشــت ،لبنیات
و دیگر مایحتاج را از طریق این نمایشگاه
تهیهکنیم.

عکس :امیر قدیمی

«عزیزاهلل مهدیان» ،معاون بنیاد مسکن در بیرجند اظهار
دو خط داشــت :رقم تسهیالت بهســازی و نوســازی منازل روستایی
خـــبر در ســال آینده تا ســقف  ۴۰میلیــون تومان بــه ازای هر واحد
پیشنهاد شده است.
«ســید شــبر موســوی» ،مدیر جهاد کشــاورزی میاندورود از انجام نخســتین
بذرپاشــی برنــج در شــالیزارهای روســتای «ســوربن» بخــش «گهربــاران» این
شهرستان مازندران خبر داد.
پیشبینــی میشــود ،در ســال زراعی جــاری از مزارع دیم و آبــی آذربایجان
شرقی  950هزار تن گندم برداشت شود.
«عبدالرحمن شهنوازی» ،مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان
و بلوچســتان گفت :وقوع ســیالب ۳۳۶میلیارد تومان به بخشهای زیربنایی،
کشاورزی و واحدهای مسکونی این استان خسارت وارد کرده است.
ب گفت:
«خسرو بهرامی نژاد»،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مینا 
هجوم کرتهای دریایی مهاجم به ســطح  40هــزار هکتار از اراضی بخشهای
مرکــزی و بندزرک این شهرســتان هرمزگان به آفتی تبدیل شــده که باید با آن
مبارزه کرد.
اداره کل هواشناسی مازندران از سرد شدن هوای استان طی روزهای آینده با
ورود ســامانه بارشی کم فشار خبر داد و اعالم کرد :کاهش دمای هوا در بعضی
مناطق تا  10درجه سانتی گراد خواهد بود.

خصوص ابراز تأسف کرد و افزود :تمامی
تالش ســتاد احیا ،نجــات دریاچه ارومیه
است چرا که در صورت خشک شدن این
نگین آبــی زندگــی  ۱۵میلیون جمعیت
با مشــکل مواجه خواهد شــد؛ ســتاد احیا
به جد پیگیر ادامه رهاسازی از سد مهاباد
خواهــد بــود.وی افــزود :ورود روانابها و
آب رهاسازی شده از سدهای استان تأثیر
قابل مالحظــهای در وضعیــت دریاچــه
ارومیــه داشــته کــه در حــال حاضر رشــد

 ۲۱درصدی تراز دریاچه ارومیه نسبت به
مدت مشابه سال گذشته را شاهدیم.
ســرخوش ،وسعت فعلی دریاچه ارومیه
را  2هــزار و  448کیلومتر مربــع اعالم کرد
و گفــت :افزایش  ۲۴۰کیلومتری وســعت
دریاچهو افزایش ۴۹۰میلیونمترمکعبی
حجمآبنشانازبهبودوضعیتدریاچه
دارد.مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای
دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با بیان
اینکه رهاسازی از پشت سدها هرگز سبب

کمبود آب شــرب و کشــاورزی نمیشــود،
خاطرنشــان کرد :حقابه شرب و کشاورزی
در تمامی ســدهای حوضــه آبریز دریاچه
ارومیهرعایتمیشودوتنهاحقابهزیست
محیطیدریاچهارومیهبهپیکرهرهاسازی
میشود.
وی یادآور شد :مطمئناًبا تالشهای ستاد
احیا بزودی ادامه رهاســازی از سد مهاباد
محققمیشود.
در همیــن حــال« ،انــور ابراهیــمزاده»

مســئول دفتر نماینده شهرستان مهاباد
در ایــن خصوص بــه باشــگاه خبرنگاران
گفته است که با توجه به اینکه در مرحله
جدیــد رهاســازی آب بــه ســمت دریاچه
ارومیه ،آب ســد مهابــاد دو بار بــه میزان
 ۴۳میلیون متر مکعب رهاســازی شــده
اســت ،توقــف رهاســازی آب ســد مهاباد
پــس از رایزنیهــای فرمانــدار و نماینــده
مردم مهاباد در مجلس شــورای اسالمی
و توافق با وزارت نیرو صورت گرفته است.

«بیژن کاظمــی» نایب اول اتــاق اصناف
مرکز کردســتان تأکید کــرد :در وهلــه اول
واحدهــای صنفــی تحــت پوشــش اتــاق
اصناف با برگزاری نمایشگاه فروش بهاره
موافقــت نکردند ولــی بهدنبــال مصوبه
اســتانداری  80غرفــه را بــرای برگــزاری
نمایشگاه بهاره مهیا کردیم که متأسفانه
تا روز دوم تنها  65غرفه ،خواهان داشته و
در واقع اصناف تمایل زیادی برای شرکت
درنمایشگاهندارند.
وی اجــاره هر متر مربــع غرفه برای مدت
 10روز را  100هزار تومان اعالم کرد و افزود:
با توافق صورت گرفته با مسئوالن استانی
قرار اســت کاالهای اساســی مانند گوشت

قرمــز ،مــرغ ،برنج و شــکر با نــرخ دولتی
در اختیار مردم قــرار بگیرد ،اما از آنجا که
سهمیه کم اســت با ازدحام مردم مواجه
هســتیم و این مسأله مشکالتی را برای ما
فراهم کرده است.
ëëتالشبرایتأمینکاالهایاساسی
«محمــد بختیــار خلیقــی» معــاون امــور
بازرگانیوتوسعهتجارتسازمانصنعت،
معدن و تجارت کردســتان نیــز تأکید کرد:
قبول دارم ســهمیه کاالهای اساسی استان
کم است ولی مردم بدانند در حال رایزنی
برای افزایش سهمیه هستیم.وی با اشاره
به اینکه چندی پیش مرکز آمار ایران تورم
نقطه به نقطــه کردســتان را  52.5درصد

اعــام کرده بود ،افزود :هرچند ما این رقم
را قبول نداریم و معتقدیم تورم در اســتان
ما کمتر اســت ،اما استاندار درجلسه ستاد
تنظیم بازار اســتان بر برگزاری نمایشــگاه
فروشبهارهتأکیدکردوماهممقدماتآن
را فراهــم کردیم.وی گفت :هزینه کاالهای
اساسی در کردستان بهدلیل بعد مسافت
و دارا بودن نقاط ســخت گذر از دیگر نقاط
بیشتر میشود لذا برگزاری نمایشگاه برای
اقشــار متوســط ضروریتر اســت.خلیقی
گفــت :معموالً ســهمیه کاالهای اساســی
با توجه به جمعیت اســتان در نظر گرفته
میشــود ولی ما تقاضای افزایش سهمیه
آن هم به دوبرابر سهمیه فعلی را از ستاد
تنظیم بازار کشور داشتیم که خوشبختانه
پیگیریهایمکررماازوزیرجهادکشاورزی
و ایــن ســتاد جــواب داد ولــی مــا بازهــم
معتقدیم سهمیه فعلی کفاف نیاز مردم
را نمیدهد.معاون امور بازرگانی و توسعه
تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
کردســتان تصریح کرد :درحــال حاضر در
 10شهراستان از جمله سنندج ،نمایشگاه
فــروش بهــاره در حــال برگــزاری اســت و
این نمایشــگاهها تا  15فروردین  98برقرار
است.البته  420واحد صنفی نیز در استان
در قالب طرح فروش فوقالعاده اقدام به
فروشکاالباقیمتکمترمیکنند.

