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زاهدان  -عکاس خوش ذوق سیســتان و بلوچســتانی توانست با ارائه تصویر
هوایی که بوســیله هلی شــات از شــاهرگهای آبی این منطقه تهیــه کرده در
جشــنواره بینالمللــی  exposureکــه در امارات متحده عربی و در شــهر دبی
برگزار گردید در بخش  Droneیا پرنده بدون سرنشین مقام دوم را کسب کند.
بــه گــزارش ایســنا احمــد
عباســی مقــدم گفــت :بــرای
شــرکت در ایــن جشــنواره کــه از
جشنوارههایمطرحبینالمللی
است و شــرکت کنندگان زیادی
از سراســر دنیــا در آن شــرکت
میکننــد  ۱۰اثــر در بخش پرنده
بــدون سرنشــین یــا هلی شــات
ارســال کردم ،که خوشــبختانه یکی از آثــارم که تصویر هوایی از شــاهرگهای
آبی منطقه در انتهای رودخانه هامون را نشــان میداد و در ارتفاع  ۵۰۰متری
از ســطح زمین گرفته شده بود ،توانســت حائز رتبه دوم در این جشنواره شود.
وی بابیــان اینکــه مقام اول جشــنواره را آلبرت دروس از کشــور هلند که یکی از
عکاسان مشــهور اســت به خود اختصاص داد ،افزود :در بین عکاسان مطرح
دنیا توانســتهام از دورترین نقطه با کمترین امکانات بهعنوان یک سیســتان و
بلوچستانی و مهمترازآن یک ایرانی در بین کشورهای شرکت کننده نام کشورم
را بر سرزبانها بیندازم احساس بسیار خوب و وصف ناشدنی دارم.

ایران در ایران

کسب مقام دوم عکاس سیستان وبلوچستان
درجشنواره بینالمللی دبی

فعالسازی دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشورهای حوزه خزر
حمیده گودرزی
خبرنگار

کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع
تولیــد مازنــدران همزمان بــا بازگرداندن
 189واحــد تولیــدی ،صنعتــی و معدنی
غیرفعــال و راکــد ایــن اســتان بــه چرخه
تولیــد ،ســاخت و تکمیــل چهــار پایانــه
صادراتی را برای فعالســازی دیپلماســی
اقتصــادی بــا کشــورهای حــوزه خــزر در
دستور کار خود قرار داد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتاندار مازنــدران بــا اعالم ایــن خبر در
توگو با خبرنگار «ایران» میگوید« :با
گف 
توجه بــه نامگذاری امســال تحت عنوان
جهش تولیــد ،در این راســتا برنامههایی
مــدون کردیــم کــه مــورد تأیید اســتاندار
در شــورای برنامهریزی و توســعه اســتان
و دکتــر محمدباقــر نوبخــت (معــاون
رئیسجمهوری و رئیس ســازمان برنامه
و بودجه کشــور) قرار گرفــت و مصوبه آن
نیز به دســتگاههای اجرایی و فرمانداران
شهرســتان هــا ابــاغ شــد .حفــظ وضــع
موجــود واحدهــای تولیــدی ،صنعتــی
و اقتصــادی اســتان و گــره گشــایی و رفــع
مشــکالت آنهــا نخســتین اقــدام در ایــن
معاونــت بود کــه در پی  47جلســهای که
تاکنون بههمراه استاندار و کارگروه تسهیل
و رفــع موانــع تولید اســتان برگــزار گردید
 456طرح تدوین و مصوب شد».
ëëرفعموانعتولیدبااجارهبهشرطتملیک
یاجذبسرمایهگذار
بــه گفتــه حســن خیریانپــور عمــده
مسائل و مشکالتی که در کارگروه تسهیل
و رفــع موانع تولیــد مطرح شــد ،مواردی
چون تســهیالت بانکی از جمله ســرمایه
درگــردش یــا ثابــت مــورد نیــاز واحدها و
درخواســت اســتمهال بابت وامهایی که
بنا به دالیل مختلف موفق به بازپرداخت
آنهــا نشــده و اعــام ورشکســتگی (ماده
 )141کرده بودند و همچنین امور زیربنایی
هماننــد آب ،برق ،گاز و مخابرات ،تامین

ارز ،مسائل و مشکالت مربوط به کارگران،
ماشــینآالت وارداتــی ،منابــع طبیعــی و
ت محیطی ،تأمین نیروی انســانی،
زیســ 
ســوخت و مــواد اولیــه ،امــور مالیاتــی و
بیمــه تأمین اجتماعــی بــود .او میگوید:
«بنابراین بــا توجه به تحریمها و بیماری
کرونــا تــاش کردیم با برگزاری جلســات
منظــم کارگــروه و اســتفاده از مصوبــات
و پیگیریهــای مســتمری کــه در ایــن
خصوص داشتیم ،مانع تعطیلی بخشی
از این واحدها و باعث حفظ و ارتقای این
واحدهاشویم».
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتاندار مازندران با بیان اینکه براساس
آمارهــای بهدســت آمــده طی ســالهای
گذشــته حــدود  185واحــد تولیــدی و
صنعتی که موفق به بازپرداخت وامهای
خــود نشــدهاند بــه تملیــک بانــک هــا
درآمدهانــد ،میافزاید« :یکــی از مواردی
کــه بهطــور جــدی پیگیر بــوده و هســتیم
آزادسازی این واحدها از تملیک بانکها
است .خوشــبختانه در ســالجاری درپی
برگزاری جلســات متعدد و پیگیریهای
انجــام شــده 97 ،واحــد تولیــدی در
شــهرکها و مناطــق صنعتــی اســتان یا
توسط سرمایهگذار قبلی در قالب اقاله یا
اجاره به شــرط تملیک از تملک بانکها
درآمدنــد یــا از طریــق مزایــده و جــذب
سرمایهگذار جدید .این در حالی است که
از  88واحد صنعتی و تولیدی باقی مانده
در استان  30واحد فعال و  58واحد راکد
اســت که برای خارج کردن آنها از تملک
بانکهــا تــا پایــان ســال برنامههایــی در
دستور کار داریم».
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که
از یــک هزار و  745واحد تولیدی مســتقر
در شــهرکها و نواحی صنعتی در سطح
مازنــدران یــک هــزار و  365واحــد فعال
و  380واحــد غیرفعــال بــوده میافزاید:
«براســاس تالشــی که داشــتیم  64واحد
غیــر فعال را در ســال گذشــته و  67واحد
دیگر را نیز در ســالجاری به چرخه تولید

خبرگزاری صدا و سیما

بهگــزارش ایرنــا امید صبریپــور اظهار داشــت :باتوجه به شــیوع ویروس
کرونا و بر اساس مصوبه شورای سالمت و ستاد پیشگیری ،شهرستان شادگان
تــا اطــاع بعدی از پذیرش مســافران و گردشــگران معذور اســت .وی افزود:
ن شــادگان در راســتای مقابله با
اقدامــات کنترلی در مبادی ورودی شهرســتا 
شــیوع ویــروس کرونا ،شــدت یافتــه اســت و از ورود خودروهــای غیربومی به
این شهرســتان جلوگیری میشود .سرپرســت فرمانداری شادگان گفت :این
شهرستان در بدترین شرایط ممکن به لحاظ ابتال به کرونا قرار دارد و به همین
دلیل اقدامات کنترلی از روز یکشنبه آغاز و در صورت تداوم وضعیت کرونایی
در روزهای آینده این محدودیتها با شدت بیشتری اعمال خواهد شد.
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 ۱۸۹واحد اقتصادی مازندران به چرخه تولید برگشت

ورودی شادگان بهدلیل وضعیت بحرانی کرونا
مسدود شد

آبــادان -سرپرســت فرمانداری شــادگان گفت :مســیر ورودی به مناطق
بحرانی این شهرستان از جمله شهر دارخوین ،روستاهای بوزی و سالمی
بهمنظور کنترل شیوع کرونا روی مسافران و گردشگران مسدود شد.

http://irannewspaper.ir

درحال حاضر فاز نخست مرکز لجستیک پایانه
روماگستر در مدار تولید آمده و در آینده نزدیک
افتتاح می شود .این پایانه که دارای سردخانههای
باالی صفر و زیر صفر است یکی از مدرن ترین
و مجهزترین پایانه های کشور است که حدود
 340هزار تن ظرفیت دارد.
بازگرداندیم که یکی از این واحدها ،فوالد
امیرآباد است .دو خط تولید این واحد به
مدت چندین ســال غیرفعال بــود؛ اما با
تالش و پیگیریهایی که داشتیم احیا شد
و هــم اکنون با  200پرســنل در حال تولید
میلگرد و مفتول با ظرفیت باال است».
ëëپرونــده تمرد یــک بانــک خصوصی در
سازمانبازرسی
خیریانپور در ادامه با اشاره به رسیدگی
بــه پرونده یکــی از بانکهــای خصوصی
در ســازمان بازرســی کشــور بهدلیل تمرد
و عــدم همکاری میگویــد« :یکی دیگر از
اقدامهای بســیار مهمی که ستاد تسهیل
در راســتای احیــای واحدهــای صنعتــی
غیرفعالدراستانانجامدادهبازگرداندن
گــروه صنعتــی خــودکا بــه چرخــه تولید
اســت .ایــن گــروه صنعتــی که ســالهای
زیادی بهعنــوان صادرکننده برتر و نمونه
کشــور بــود ،در ســال  1374در شــهرک

صنعتی آمل در قالب چند کارخانه و خط
تولید که اکثریت آنها مربوط به اروپا بود با
حجم ســرمایهگذاری  500میلیارد ریال و
 70میلیون یورو ارزی شــروع بهکار کرد اما
از سال 1390به دلیل ناتوانی در پرداخت
وامهایــی کــه از  10بانــک دریافــت کــرده
بــود کمکم رو بــه تعطیلی رفــت و اعالم
ورشکســتگی کرد .بدین ترتیب برای حل
این مشکل در جلســه ستاد تسهیل ملی
از  10بانک دعوت شــد که نماینده یکی از
بانکهای خصوصی در این جلسه حاضر
نشد .لذا در جلسه ،کار این بانک بهعنوان
تمرد اعالم شد.
ëëفعالســازی معــادن مازندران در ســال
جهشتولید
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتاندار مازنــدران همچنیــن از
فعالســازی واحدهــای معدنــی ایــن
اســتان بهعنوان یکی دیگر از برنامههای

در دســت اقدام ایــن معاونت خبر داده
و میافزایــد« :در مجمــوع در مازندران
 259معــدن داریــم کــه از ایــن تعــداد
 121معــدن فعــال و  138معــدن هــم
غیرفعــال اســت 13 .مــواد معدنــی
مهــم ایــن اســتان ســرب ،روی ،زغــال
ســنگ(حرارتی و کک شــو) ،ســنگهای
تزئینی ســاختمانی مرمریــت ،فلورین،
پوکــه معدنــی ،گــچ ،ســیلیس ،ســنگ
الشه ،واریزههای کوهی ،باریت ،تراورتن
و آهن است .در سالجاری با تالشهای
انجام شده  25معدن راکد دوباره فعال
و به مســیر تولید بازگشــت و هــم اکنون
نیز  3هزار و  900نفر بهطور مســتقیم در
معادن استان مشغول به کار هستند».
ëëفعــال ســازی دیپلماســی اقتصــادی با
کشورهایحوزهخزر
یکــی دیگــر از اقدامهــای معاونــت
هماهنگــی اقتصــادی کشــور صــادرات
پیشبینــی چهــار پایانــه صادراتــی
اســت .خیریانپــور در ایــن بــاره میگوید:
«ســاالنه بالغ بر  7میلیون تــن از بهترین
محصوالت کشــاورزی در مازندران تولید
میشــود که عالوه بر تأمین استان و کشور
میتــوان مــازاد آن را صــادر کــرد .البتــه
در حــال حاضــر محصــوالت کشــاورزی،
محصوالت لبنی کاله و کلوچه و کوکی کاوه
به بســیاری از کشورها از جمله قزاقستان،

ارمنســتان ،عــراق ،عمــان و هندوســتان
صــادر میشــوند .بهمنظور فعالســازی
دیپلماســی اقتصادی با کشــورهای حوزه
خزر برنامههایی را نیز در دســتور کار خود
قرار دادیم .ناگفته نماند که در این راســتا
توســط اتــاق بازرگانــی تفاهمنامههــای
متعــددی با هــدف طرحهای تجــاری با
استانداران این کشورها از جمله ولگاگراد
و آســتاراخان امضا شده است .هم اکنون
نیز بخشــی از واردات و صادرات کشــور از
طریق بنادر نوشهر ،امیرآباد و فریدونکنار
انجاممیشود».
بهگفتــه وی ،درحــال حاضــر فــاز
نخست مرکز لجســتیک پایانه روماگستر
در مــدار تولیــد آمــده و در آینــده نزدیک
نیــز افتتاح میشــود .این پایانه کــه دارای
ســردخانههای بــاالی صفــر و زیــر صفــر
اســت یکــی از مدرنتریــن و مجهزتریــن
پایانههای کشور است که حدود  340هزار
تن ظرفیت دارد .عمده محصوالتی که از
این پایانه صادر میشود همه محصوالت
کشــاورزی از جمله مرکبــات ،کیوی ،توت
فرنگی ،هلو ،شــلیل ،گوشت مرغ با بسته
بندیهای مناســب و اســکنر و سورتینگ
اســت .دومین پایانه برای صادرات برنج
اســت کــه فاز نخســت آن توســط معاون
اول رئیسجمهــوری در آمــل افتتــاح
شــد .ســومین پایانه نیز درباره صــادرات
محصوالت شــیالتی و خاویاری اســت که
از اهمیت بســیار زیادی برخوردار اســت.
در وضعیت موجود تولیدات محصوالت
شــیالتی در مازنــدران حــدود  106هــزار
تن اســت کــه ضمــن تأمیــن نیاز کشــور،
بخش قابل توجهی از آن نیز میتواند به
حوزه صــادرات اختصاص یابــد .در حال
حاضر بخــش قابل توجهــی از این پایانه
ساخته شــده و بزودی افتتاح خواهد شد.
امــا چهارمین پایانــه که در غرب اســتان
مازنــدران قــرار اســت راهاندازی شــود در
خصــوص گل و گیــاه اســت کــه میتواند
نقــش بســیار مهمــی در صادرات کشــور
داشتهباشد».

