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ارومیه  -وزیر بهداشت به نمایندگی از رییس جمهوری یک قطعه زمین به
والدین چهارقلوهای سلماســی اهدا کرد.به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
وزیر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی ،نماینده ویــژه رئیسجمهور در
ســفر به ســلماس از اختصــاص  ۳۵۰میلیارد تومان به تکمیل بیمارســتان
و  ۳۰میلیارد تومان به بهرهبرداری از ورزشــگاه  ۵هزار نفری ســلماس خبر
داد.دکتــر عیناللهــی همچنیــن در دیــدار ســتاره ابراهیمی و امیــر بهاولی،
زوج جــوان سلماســی که بــه تازگی صاحــب چهارقلو شــدهاند ،بــا تأکید بر
سیاستهای جمعیتی کشــور ،تولد فرزندانشان را به آنان تبریک گفت.وی
بــه نمایندگــی از رئیسجمهور یک قطعــه زمین  ۱۷۷متری در شهرســتان
ســلماس به این زوج اهدا کرد که ســه دانگ آن به پدر و ســه دانگ به مادر
چهارقلوها تعلق میگیرد.

ساختبارگاهشمستبریزیازاولویتهایدولت
سیزدهماست

ارومیه  -معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت :ساخت بارگاه شمس تبریزی
در خــوی ،از اولویتهــای دولــت اســت و باید عملیــات اجرایی ایــن بارگاه
باشــکوه هر چه زودتر تمام شود.ســیدمحمد حســینی روز جمعه در بازدید
از مقبــره شــمس تبریزی در خــوی افزود :بــا توجه به پیگیریهای مســتمر
نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسالمی ،این بارگاه احداث و تکمیل
خواهد شــد.وی اضافه کرد :ایران اسالمی مفاخر بسیار زیادی در حوزههای
مختلف دارد که شمس تبریزی از جمله مهمترین و مشهورترین آنها است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور اظهار کرد :باید مفاخر و بزرگان دین و عرفان
را پاس داشــت و جامعه و نســل جوان را با این مفاخر و ســتارگان فرهنگ و
دین و عرفان بیش از پیش آشــنا کرد.عادل نجفزاده ،نماینده مردم خوی
و چایپاره در مجلس شــورای اســامی نیز اظهار کرد :اعتبار قابل توجهی در
سفر هیأت دولت برای احداث بارگاه شمس اختصاص داده شده است.

آبرسانیبهروستاهایبوشهرسرعتگرفت

بوشهر 160 -میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به روستاهای استان بوشهر
مصــوب شد«.ابوالحســن عالی» سرپرســت شــرکت آب و فاضالب اســتان
بوشــهر گفت :با اختصاص این میزان اعتبار برخی از این پروژهها در دســت
اجرا و عملیات برخی دیگر نیز آغاز شــده اســت.به گفته وی در حال حاضر
آبرســانی به  ۳۹روستا و توسعه و نوسازی شبکههای آبرسانی دیگر روستاها
در دســتور کار است.سرپرســت شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشــهر ادامه
داد :تاکنــون برای توســعه و نوســازی شــبکه آبرســانی  ۶هزار متــر عملیات
حفاری در روستاهای استان بوشهر انجام شده است.وی عنوان کرد :در این
ارتباط طرح آبرســانی در بندر رســتمی خط انتقال آب تنگارم  -دهرود در
روستاهای سمل ،گلنگون ،پرچونک ،زیارت ساحلی اجرا شده است.

خبرنگار

ســمنان رتبــه اول تولیــد گــچ ،نمــک،
سلســتین و زئولیــت ،رتبــه دوم تولیــد
ســولفات سدیم و رتبه ســوم تولید زغال
ســنگ و کرومیــت را در کشــور دارد امــا
فرسودگی باالی ماشینآالت و تجهیزات
معدنی باعث شــده این استان نتواند به
جایگاه واقعی خود در این بخش برسد.
این چالشــی است که در ســالهای اخیر
مانع بزرگی بــرای تولید مواد معدنی در
این اســتان به حساب میآمده و همواره
در یــک دهــه اخیــر یکــی از مطالبــات
فعــاالن ایــن بخــش از دولــت ،حمایت
برای نوسازی تجهیزات بوده است.
آنهــا معتقدنــد در تمام این ســالها
فرســودگی تجهیــزات عــاو ه بــر اینکــه
سبب کاهش تولید شده بلکه هزینههای
اضافی را هم به آنها تحمیل کرده است.
حــل ایــن مشــکل آنچنــان بــرای بخش
صنعــت ســمنان حائزاهمیــت بــود که
موجب شد در ســفر اخیر رئیسجمهور
به این اســتان  70درصد از کل تسهیالت
اختصــاص داده شــده بــه اســتان بــه
نوســازی و بازســازی ماشــینآالت و
تجهیزات معدنی برسد.
ëëاختصاص  70درصد تســهیالت دولت
به نوسازی ماشینآالت معدنی
«مجتبــی اقوامیپنــاه» ،سرپرســت
دفتــر هماهنگــی و حمایــت از
ســرمایهگذاری و اشــتغال اســتانداری
ســمنان هم در این زمینه اظهار داشت:
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع در
ســفر اخیــر رئیسجمهــور به اســتان ۷۰
درصد تســهیالت ۳۷هزار میلیارد ریالی
اختصاص داده شــده به سمنان مربوط
بــه نوســازی و بازســازی ماشــینآالت و
تجهیزات معدنی بوده است.
وی جــذب ۹۸هــزار میلیــارد ریــال
اعتبــار تســهیالتی در مدت کمــی پس از
سفر رئیسجمهور را دســتاورد این سفر
دانســت و افــزود :الزم اســت بانکهای

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان
سمنان با اشاره به اینکه  ۹۰درصد ماشینآالت بخش
معادن استان مستهلک و نیازمند نوسازی هستند ،اظهار
داشت :در ادوار گذشته بخشی از ماشینآالت بازسازی
شدهاند ،اما نوسازی ماشینآالت مستهلک از توان
فعاالن این بخش خارج است و تنها حمایت دولت
میتواند گرهگشای این مشکل باشد
نمیشود ،گفت :بانکها موظف هستند
درخواســت وام افــراد را ثبــت کــرده و
تشــکیل پرونده دهند تا به محض اینکه
سامانه تسهیالت بانکها باز شد بتوانند
وامهــای رونــق تولیــد و رفع موانــع را به
واحدهای تولیدی پرداخت کنند.
«تشــنه دل» بــر اســتفاده از
ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان
در حوزه فناوریهــای معدنی تأکید کرد
و گفــت :میدانیــم فشــارهای خارجــی
رونــد نوســازی ماشــینآالت معدنــی را
با مشــکالتی مواجــه کرد اما در تالشــیم
بــا هدایــت شــرکتهای دانشبنیــان به
سمت تأمین نیازهای حوزه فناوریهای
معدنــی ،ایــن بخــش را تقویــت کنیــم.
پیشتر استاندار هم بر ضرورت استفاده
از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان تأکید
کرده و دســتور داده بودند این شــرکتها
معطل بوروکراسی اداری نشوند.

 ۹۰ëëدرصد ماشــینآالت بخــش معادن
استانمستهلکاست
«علیاصغر جمعــهای» رئیس اتاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
اســتان ســمنان هم با اشــاره به اینکه ۹۰
درصد ماشینآالت بخش معادن استان
مســتهلک و نیازمنــد نوســازی هســتند،
اظهــار داشــت :در ادوار گذشــته بخشــی
از ماشــینآالت بازســازی شــدهاند ،امــا
نوســازی ماشینآالت مســتهلک از توان
فعــاالن ایــن بخش خــارج اســت و تنها
حمایــت دولت میتواند گره گشــای این
مشکل باشد.
وی بــا تأکیــد بر نقش معادن اســتان
در توســعه اقتصــادی کشــور ،افــزود:
بعضی از معادن اســتان با به روزرسانی
ماشــینآالت و توســعه خــط تولیــد ،بــه
درآمدزایــی و ارزآوری کشــور کمــک
شــایانی کردهانــد و همیــن امــر نشــان

بارشهای خرداد ماه کمتر از نرمال خواهد بود

خداحافظ اردیبهشت پرباران!
زهره افشار
خبرنگار

امروز در حالی آخرین روز اردیبهشت نسبتاً
پربارش را سپری میکنیم که پیشبینیهای
هواشناسی نشــان میدهد در هفته نخست
خــرداد ماه جــاری نیــز اســتانهای واقع در
شــمال غرب کشور باز هم بارشهایی بیش
از نرمال را پیش رو دارند.
«صادق ضیاییــان» ،مدیرکل پیشبینی
توگــو
و هشــدار ســازمان هواشناســی در گف 
بــا «ایــران» هــر چنــد از بارشهــای بیــش
از نرمــال در هفتــه نخســت خــرداد مــاه در
اســتانهای واقع در شــمال غرب کشور خبر
داد ،امــا خاطرنشــان کرد :در خــرداد ماه در
مجموع بارشها کمتر از نرمال خواهد بود.
به گفته وی ،بارشهای بهاری که از روز گذشته(شــنبه)
نیمه شمالی کشور شامل استانهای آذربایجان غربی،
آذربایجان شــرقی ،اردبیل ،گیالن ،مازندران ،گلســتان،
خراســان شمالی و شمال خراسان رضوی را دربر گرفته
بــود امــروز نیــز ادامــه دارد و انتظار مــیرود امــروز این
بارشها در خراســان رضوی به حدی برســد که موجب
شــکل گرفتن روان آب و ســیالبهای موقتی شــود.وی
افــزود :همچنین انتظار میرود در اواســط هفته شــاهد
تشــکیل کانونهــای گردوغبــار در بســیاری از اســتانها
باشیم.
ضیاییــان گفــت :از امــروز نخســتین روز خــرداد ماه
شاهد افزایش تدریجی دما در کل کشور خواهیم بود.
بارشهای اردیبهشــت باالتــر از نرمال بوددر همین
حــال «احــد وظیفــه» ،رئیــس مرکــز ملی خشکســالی
و مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی بــه «ایــران»
گفــت :هر چند در اردیبهشــت مــاه  1401میــزان بارش
در کل کشــور در مجمــوع نســبت بــه  30ســال گذشــته
بیــش از نرمــال بــود اما ایــن بارشهای باالتــر از نرمال

بیشــتر در اســتانهای آذربایجــان غربــی ،آذربایجــان
شــرقی ،کردستان ،کرمانشــاه ،شــمال ایالم ،کردستان،
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد رخ داد.
وی بــا تأکید بر اینکه بارشها در ســواحل شــمالی و
شمال غرب حدود  20درصد باالتر از نرمال بوده است،
تصریح کرد :این در حالی است که ما با کم بارشی قابل
تأملی در برخی اســتانها مواجه هستیم.بررسی میزان
بــارش در اســتانهای مختلف نشــان میدهد در حالی
که ما از آغاز ســال زراعی جاری (اول مهر  )1400تاکنون
درکل کشــور نســبت بــه بلندمــدت  27درصــد کاهــش
بارندگــی داریم اما با کاهش معنادار بارشها در برخی
استانها مواجه هستیم.
میــزان بــارش در اســتان ایالم بــا وجــود بارشهای
مناســب در شــمال این اســتان نســبت به بلندمدت با
کاهش  60درصدی ،خوزستان و کرمانشاه با کاهش 50
درصــدی ،لرســتان و همــدان با کاهــش  37درصدی و
تهران با کاهش  35درصدی روبهرو بوده است.
البته با توجه به اینکه ما در دومین ســال خشکسالی
متوالی هســتیم خشکســالی ســال گذشــته در طبیعت

باقــی مانــده بــوده و مــا تأثیــر آن را
امســال در کاهــش روان آبهــا ،آورد آب
رودخانههــا و کاهش آب پشــت مخازن
ســدها میبینیــم.وی خاطرنشــان کرد:
در حال حاضر حدود  50درصد مخازن
سدهای کشور خالی ست.
وظیفــه افــزود :مــردم و مســئوالن
بــه هیــچ وجــه نبایــد تصــور کننــد کــه
بارشهای مناسب اردیبهشت توانسته
کم بارشیها را جبران کند و ما کماکان با
کمبود شدید منابع آبی مواجه هستیم.
در حــال حاضر ســد کرخــه بهعنوان
بزرگترین سد خاکی کشور ماهها است
از مدار تولید برق خارج شــده و ما حتی
در آبرســانی بــه هورالعظیم با مشــکل
روبهرو شدهایم و آب مورد نیاز برای کشاورزی در اراضی
پایین دست این سد را نداریم.
وی گفــت :تنهــا حدود  8تــا  10درصد منابــع آبی ما
به آب شــرب اختصاص دارد و هــر چند مردم هم باید
صرفهجویی را در ســرلوحه زندگیشــان قــرار دهند اما
واقعیت این است که این وظیفه خطیر بر عهده بخش
کشاورزی در وهله اول و سپس بخش صنعت است.
رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران
ســازمان هواشناســی همچنیــن در خصــوص شــرایط
دمایی در اردیبهشــت ماه توضیح داد :بررسیها نشان
میدهد میانگین دما در اردیبهشت ماه  1.5درجه باالتر
از میانگیــن بلندمــدت بــوده و انتظــار ما این اســت که
این روند در خردادماه نیز ادامه داشــته باشــد.وی تأکید
کــرد :البته باید به این نکته نیز توجه داشــته باشــیم که
میانگین دما در جهان نیز یک درجه نسبت به  100سال
گذشــته باالتر رفته و به نظر میرسد میانگین گرمایش
جهانی در خاورمیانه حدود نیم درجه باالتر از میانگین
جهانی باشد.

«  20درصد افزایش سهمیه آرد» جایزه پخت نان باکیفیت در رشت
رشــت -نانواییهایی که در رشــت نــان باکیفیت تحویل
مردم بدهند  20درصد بیشتر آرد یارانهای دریافت میکنند.
«مســعود اســدیپرور» ،مدیر جهاد کشــاورزی رشــت به
ایســنا گفت :این تصمیم با هدف افزایــش انگیزه نانواییها
بــرای پخــت بــا کیفیت نــان گرفتــه شــده اســت و در مقابل
واحدهــای نانوایــی که نان بیکیفیت پخــت کنند  ۳۰درصد
ســهمیه آردشــان کســر میشــود.به گفته وی در شهرســتان
رشت بالغ بر  ۱۱۰۰واحد نانوایی وجود دارد که هر روز بخشی
از این واحدها مورد رصد قرار میگیرند.
وی افــزود :نظــارت روزانه بر این نانواییها موجب شــده

میدهد توجه به این بخش دارای توجیه
اقتصادی است و چرخش چرخ اقتصاد
را به همراه دارد .ســرمایهگذاران پای کار
هستند و تنها انتظارشان حمایت دولت
برای تســهیالت بانکی و تسهیل در ورود
ماشینآالت معدنی است.
«جمعــهای» بــا تأکیــد بــر اینکــه
فرســودگی دســتگاهها صرفــاً مربــوط به
دســتگاههای قدیمــی نیســت ،افــزود:
اســتخراج معــادن یــک کار تخصصــی
اســت و هــر دســتگاهی کــه نتوانــد نیــاز
فناوری بخشی از کارخانه یا واحد تولیدی
را برطــرف ســازد ،بایــد آن را فرســوده
دانست .به همین خاطر باید تسهیالتی
هــم بــرای تعویــض و بــه کارگیــری
دستگاههای غیرفرسوده که بازدهی الزم
را ندارند در نظر گرفته شود.
ëëضــرورت بازنگــری در نوســازی
ماشینآالتمعدنی
«حمیــد علــوی» ،رئیــس کمیســیون
معدن اتــاق بازرگانی ،صنایــع و معادن
توگــو بــا «ایران»
اســتان ســمنان در گف 
فرســودگی ماشــینآالت صنعتی را یکی
از مشــکالت اساســی دانســت و اظهــار
داشــت :ســمنان رتبــه اول تولیــد گــچ،
نمــک ،سلســتین و زئولیــت ،رتبــه دوم
تولید ســولفات ســدیم و رتبه سوم تولید
زغــال ســنگ و کرومیــت را دارد امــا بــه

علت فرســودگی ماشینآالت آن طور که
باید نتوانســته از این ظرفیــت خدادادی
استفاده کند .در بررسیها مشخص شده
بیــش از  35ســال از عمــر ماشــینآالت
معادن در این استان میگذرد و در اغلب
مــوارد ایــن دســتگاهها بازدهــی خوبــی
ندارند.وی با اشــاره بــه هزینههای باالی
نوسازی ماشــینآالت معدنی ادامه داد:
نیاز به نوســازی ضروری اســت اما از یک
ســو فعاالن این بخش توان مالی کافی را
نداشته و از سوی دیگر دستورالعملهای
واردات ماشینآالت هم موانعی را ایجاد
کرده اســت .در حال حاضر ماشینهایی
در داخــل کشــور مونتــاژ میشــود کــه ۵۰
ســال پیــش تولیــد شــده و بازدهــی الزم
را ندارنــد و همیــن موضــوع باعث شــده
معدنــکاران هزینههــای مــازادی چــون
تأمین ســوخت ،نگهــداری و ...را چندین
برابــر پرداخــت کننــد .رئیس کمیســیون
معــدن اتــاق بازرگانی اســتان ســمنان با
تأکیــد بر بازنگری قوانین افــزود :در حال
حاضر فقط معادن بزرگ مشمول ورود
ماشینآالت میشوند در حالی که بیشتر
معــادن اســتان در ابعــاد کوچــک و خرد
هســتند .از ایــن رو ضروری اســت قوانین
طوری تدوین شــود که معــادن خرد هم
بتواننــد واردات مــورد نیاز خــود را انجام
دهند.

4فوتی و  36مجروح در سیل کالت و قوچان

علی محمدی/ایران

تبریــز  -اســتاندار آذربایجان شــرقی گفــت :براســاس آمار و ارقام نســبت
پرداخت تســهیالت به سپرده در اســتان ما بسیار پایین است و متناسب با
ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی آذربایجان شرقی نیست.
توگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان
عابدین خرم در شورای گف 
ن شــرقی و تبریز در
شــرقی اظهــار کرد :در صــورت توجه جدی بــه آذربایجا 
زمینــه امــور بانکی و پرداخت تســهیالت ،شــاهد تحول گســترده در منطقه
شــمالغرب و توســعه مــراودات اقتصادی با کشــورهای همســایه خواهیم
بود چرا که براســاس آمار و ارقام نســبت پرداخت تســهیالت به ســپرده در
اســتان ما بســیار پایین است و متناســب با ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی
آذربایجان شرقی نیست.استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد :تمام اهتمام
دســتگاه اجرایی استان برداشتن موانع از ســر راه بخش خصوصی است که
البتــه برخی مســائل جنبــه ملی دارند و بایــد از لحاظ منابع و تســهیالت در
بخشهایی مانند هزینه حاملهای انرژی و تأمین زیرساختهای خدماتی
مانند آب و برق مســاعدتهای ملی الزم مبذول شــود.خرم اظهارداشــت:
اگــر حمایتهــای الزم بویــژه از لحاظ پرداخت تســهیالت بانکــی و تقویت
ســرمایه در گردش بخش تولیــد و صنعت آذربایجانشــرقی صورت گیرد،
هدفگذاری رشــد هشــت درصدی در نظر گرفته شــده برای اســتان دســت
یافتنی است.

شیما جهان بخش

عامل نیز اهتمام ویژهای برای تسریع در
جذب تسهیالت اقتصادی داشته باشند
و ایــن موضــوع را در اولویــت کاری خود
قرار دهند.
وی یکــی از اولویتهــای دولــت
ســیزدهم را رفــع موانــع و پشــتیبانی از
تولیــد عنوان کــرد و گفت :در ســفر اخیر
هیــأت دولــت بــه اســتان  30طــرح در
حوزه نوسازی و بازســازی ماشینآالت و
تجهیزات معدنی به تصویب رســیده تا
معضالت این بخش برطرف شود.
ëëتعلل بانکها در پرداخت تسهیالت
«علــی تشــنه دل» ،رییــس ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان
توگو با «ایــران» در این زمینه
نیز در گف 
اظهــار داشــت :از ابتــدای ســالجاری
تاکنــون  45واحــد صنعتــی و کشــاورزی
اســتان حــدود  ٢هــزار میلیــارد ریــال
تســهیالت رونق تولیــد دریافــت کردند.
از ایــن تعداد  ۲۰واحــد مربوط به بخش
صنعــت و  ۲۵واحــد مربــوط بــه بخش
کشاورزی بود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در ســفر اخیر
هیــأت دولــت بــه اســتان مشــکالت
بانکــی و زیربنایــی واحد هــای تولیدی و
صنعتی مورد بررســی قرار گرفته است،
گفــت :بــا حمایتهــای دولــت بودجــه
مناســبی برای این بخــش در نظر گرفته
شــده که امیدوارم گره گشــای مشــکالت
صنعت اســتان باشــد.این مقام مسئول
با انتقــاد از تعلــل بانکهــا در پرداخت
وامها ،اظهار داشــت :تعلــل بانکها در
پرداخــت تســهیالت رونق تولیــد یکی از
معضــات اساســی اســت و بایــد در این
زمینه نهادهای مرتبط اقدامهای الزم را
انجام دهند .از نظــر ما منعی برای ارائه
تســهیالت رونــق تولید وجود نــدارد و به
محض آمادگی بانکها ،پرداخت وامها
آغاز خواهد شد.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجارت استان سمنان با بیان اینکه بسته
بودن ســامانه درخواســت تســهیالت به
معنــای آن نیســت که درخواســتی ثبت

اســت که شــاهد کاهش تخلفــات و افزایش کیفیــت نان در
نانواییها باشــیم .مدیر جهاد کشــاورزی رشت تصریح کرد:
الزم اســت نانوایان عالوهبر پرهیز از کم فروشی و پخت نان
باکیفیت حتماً پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
وی گفت :بازدیدهای ســرزده از نانواییهای رشت ادامه
دارد و عملکرد نانوایان رشت در کمیته آرد و نان شهرستان
بررسی میشود.
اســدی پــرور ،از مردم خواســت در صورتی کــه تخلفی را
در واحدهــای نانوایی مشــاهده میکنند ،شــکایت خود را به
سامانه  ۱۲۴اعالم کنند.

بــــرش

نسبت پایین پرداخت تسهیالت به سپرده
در آذربایجانشرقی

اعتبارات ویژه برای نوسازی صنایع سمنان

ایرنا

هدیه ویژه رئیسجمهور
به والدین چهارقلوهای سلماسی

ایران در ایران

کشتبرنج بهمصلحتگلستاننیست

گرگان -معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت :با توجه
به خشکســالی حاکم در استان ،کشــت برنج بجز اراضی نسق و ماندآبی به
مصلحت اســتان ما نیست.محمدرضا عباســی افزود :یکی از دالیل مهمی
که باید کشت برنج را در استان به حداقل برسانیم مشکالت زیست محیطی
و کاهش ســطح ایستایی آب است،کشــت مداوم برنج موجب میشود ،هر
چند سال یک بار چاههای ما نیاز به کف شکنی پیدا کرده ،به زیر ساختهای
استان اعم از ساختمانها ،جادهها و ابنی ه ما خسارت وارد شده و ساختمان
خاک فرو بریزد.عباســی ،پنبه و سویا را دو محصول مناسب برای جایگزین
کردن کشت برنج در گلستان دانست و افزود :این دو محصول اشتغالزایی و
زنجیره تولید بیشــتری ایجاد میکنند.معاون جهاد کشاورزی گلستان ادامه
داد :کشــت پنبه  ۷۰زنجیره تولید دارد و ســویا عالوهبر آنکــه روغن آن مورد
بهرهبرداری قرار میگیرد خاک را هم جوان میکند.
وی تصریح کرد :ســویا  ۱۵۰تا  ۲۰۰کیلو اوره را در خاک ذخیره و عملکرد
محصــول بعــدی را افزایــش میدهــد ،این در حالی اســت که کشــت برنج
موجب افت شدید عملکرد محصول بعدی میشود.عباسی ترویج کاشت
گیاهان علوفهای را در هم در اســتان مناســب دانست و افزود :اگر کشاورزان
به کشــت بیشــتر گیاهان علوفهای روی بیاورند عالوهبر آنکه خوراک دامها
تأمیــن میشــود هزینه تمام شــده گوشــت و محصــوالت لبنی هــم کاهش
مییابد.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت :برنج در استان
گلســتان فقط باید در زمینهای نســق و ماند آبی کشت شــود و کشاورزان از
کشت آن در مابقی اراضی خود پرهیز کنند.
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وقتی فرسودگی ماشین آالت مانع رونق تولید می شود

پیشبینیتردد دوونیممیلیونزائراربعینازکرمانشاه

کرمانشاه -استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای مرز
خســروی برای ســفر اربعین حســینی ،گفت :تردد  ۲.۵میلیون زائر اربعین
حسینی از کرمانشاه پیشبینی میشود.بهمن امیریمقدم در نشست ستاد
اربعین حســینی(ع) استان کرمانشــاه اظهار کرد :در  ۲سال گذشته موضوع
اربعین در استان کرمانشاه تعطیل بوده و نه جذب اعتبارات دنبال شده و نه
طرحی برای اجرا و تکمیل زیرساختها پیگیری شده است.
امیریمقــدم بیــان کــرد :این در حالی اســت کــه نمایندگان اســتانهای
معیــن کرمانشــاه ،پــس از بازدید از مرز اســتان کرمانشــاه بهترین مســیر با
زیرســاختهای مناسب برای تردد زائران به عتباتعالیات را مرز کرمانشاه
ت و برگشــت و پذیرایی از
دانســتند.وی ادامه داد :باید آمادگی الزم برای رف 
 ۲.۵میلیون زائر را داشته باشیم و استانهای معین هم باید این آمادگی را
در خود ایجاد کنند.به گفته اســتاندار کرمانشــاه مسیر ملی اربعین از ورودی
همدان به کرمانشــاه تا مرز خســروی باید بهصورت کامل پوشش داده شود
زیرا اگر مشــکالت تردد زائران سیدالشــهدا(ع) از مسیر کرمانشاه کمتر شود
یک توفیق بزرگ و ارزشمند است.
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مشــهد  -مدیــرکل مدیریــت بحران خراســان رضــوی گفت :در پــی ورود
ســامانه بارشــی و وقــوع ســیل در شــامگاه پنجشــنبه هفتــه گذشــته (28
اردیبهشــت) در خراســان رضوی ،یک خودروی پراید با  5سرنشین غرق
شــد و  36نفر نیز مصدوم شــدند .این سیل ناگهانی در منطقه شهرستان
کالت و قوچــان رخ داد و افزن برتلفــات جانی و مصدومیت چندین نفر،
منجر به تخریب جادهها و خانههای مسکونی و آبگرفتگی شد .عملیات
امداد و نجات به افراد گرفتار در مناطق ییالقی و کوهستانی برخی مناطق
شــمال خراســان رضوی انجام شــد.به گزارش روابط عمومی استانداری
خراســان رضوی ،محســن نجات اظهار داشــت :طبق اطالعــات دریافتی
این حوادث در مناطق ییالقی شــامل آبشــارهای آبگرم ،قرهســو و ارتکند
کالت و دره شــمخال قوچــان رخ داد.وی از حضــور  14نفــر در شــش تیــم
عملیاتــی خبــر داد و اظهار کرد :براســاس اطالعات دریافتــی تاکنون 36
نفر مصدوم شــدهاند و دســتگاههای مختلف امدادی از جمله جمعیت
هــال احمر ،نیــروی انتظامی و اورژانس ،با توجه بــه آمادهباش کامل در
حال خدمترســانی به مردم هســتند.مدیرکل مدیریت بحران خراســان
رضوی ادامه داد :در پی وقوع ســیل در شهرســتانهای کالت و قوچان ،بر
اســاس آمارهای اولیه متأســفانه یــک خودروی پراید با پنج سرنشــین در
ســیالب منطقه ســررود ارتکند غرق شــد که فقط پدر خانواده جان سالم
به در برد و مادر خانواده به همراه دو فرزند خود غرق شدند و یک فرزند
دیگر این خانواده هنوز مفقود اســت.وی بیان کرد :با توجه به وقوع ســیل
برخی روستاهای استان شامل ،اورتکن ،باغ کن ،ژرف و برده دچار انسداد
راه شــدند و نیروهای راهداری در حال بازگشــایی مسیر هستند .همچنین
تیم واکنش سریع آب و فاضالب خراسان رضوی نیز در حال پیگیری برای
وصل آب به روستاهای قلعه نو ،سررود ،چرم کهنه و چرم نو هستند.

روزانه سه کیلومتر به شبکه گاز کردستان اضافه میشود
ســنندج -در استان سردســیر کردســتان در حال حاضر به
طــور میانگیــن روزانــه حدود ســه کیلومتــر شــبکه گاز اجرا
میشود وبا ادامه این روند امسال تمام روستاهای باالی ۲۰
خانوار این استان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند میشوند.
«احمــد فعلهگــری» ،مدیرعامل شــرکت گاز کردســتان با
بیــان ایــن مطلب به ایرنــا افــزود :در فروردین امســال ۳۴
کیلومتر شــبکه و لولــه گاز در مناطق مختلف اســتان اجرا،
 ۵۷۷علمک نصب و یک هزار و  ۴۱مشــترک جدید جذب
شده است.وی با بیان اینکه اکنون یک هزار و  ۴۸۰روستای
اســتان کردستان از گاز طبیعی برخوردار اســت ،ادامه داد:
بــا وجود ســختی عملیات گازرســانی به اغلب روســتاهای

شهرســتان بانه و مریوان و هزینه باالی آن نســبت به دیگر
نقاط کشــور ،گاز تا روستاهای صفر مرزی استان نیز رسیده
اســت.فعلهگری خاطرنشــان کــرد :بــا اینکه گازرســانی به
«کوخ» (مناطق مسکونی که چند خانوار در کنار هم زندگی
میکننــد و جــزو تقســیمات کشــوری نیســت) در بانه جزو
تعهدات این شرکت نیست اما تاکنون حدود  ۵۰مورد این
ســکونتگاهها ،از گاز بهرهمند شــده و عملیات گازرسانی به
 ۸۰مورد نیز در دست اجرا است.در حال حاضر  ۵۸۵هزار
و  ۲۴مشترک در کردستان شامل  ۴۲۴هزار و  ۵۶۷مشترک
شــهری و  ۱۶۰هزار و  ۴۵۷روســتایی از خدمات شــرکت گاز
بهرهمند هستند.

