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ناآگاهیکارشناسان ادارات ازجنگ اقتصادی،سد راه سرمایهگذاران

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری با تأکید بر اینکه
جنگ اقتصادی بهمراتب خطرناکتر از جنگ نظامی است ،گفت :مدیران کل
این موضوع را درک کرده ولی بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی درک
درستی از حساسیت موضوع ندارند و سرمایهگذاران را دچار مشکل میکنند.
جلسه بررسی مشکالت سرمایهگذاران صبح دیروز در دفتر جذب
سرمایهگذاری استانداری قزوین برگزار شد.
غ بر
این جلسه با محوریت بررسی موانع یک پروژه با سرمایهگذاری بال 
 43میلیارد تومان در قالب فروشگاهی بزرگ و با کاربریهای متفاوت در شهر
آبیک برگزار شد.
خاتمی سرمایهگذار این پروژه در ابتدای این جلسه از مسئوالن برای
برگزاری چنین جلساتی تشکر و در خصوص مشکالت سد راه خود اظهار
کرد :بنده از  40سال گذشته در شهرستان آبیک فعالیت اقتصادی دارم و از
چهار سال گذشته برای رفع موانع تالش داشتم که تا به امروز موفق نشدهام.
وی ادامه داد :در این پروژه بیش از  34میلیارد تومان سرمایهگذاری
کردم و سال  93چندین پروژه بزرگ را در استان کلید زدم که نتوانستم
آنها را اجرایی کنم چراکه بنا داشتم در آبیک واحدی تولیدی را برای تهیه
غذاهای نیمه آماده احداث کنم که پیشنهاد کردند آنجا به فروشگاهی بزرگ
و چندمنظوره تبدیل شود.
این سرمایهگذار خاطرنشان کرد :سال  95پروژه ما را با تقلب متوقف
کردند لذا تقاضای حفظ سرمایه را دارم چراکه پروژه موجود برای  300نفر
اشتغالزایی به دنبال خواهد داشت و با چنین فروشگاهی کاالها با حداقل
قیمت به دست مصرفکننده خواهد رسید.
وی اضافه کرد :بر اساس تعهدات ،شهرداری آبیک باید تعهدات خود را
عملیاتی کند تا ما در قبال آن بخشی از پروژه و مغازهها را به آنها واگذار
کنیم.

خاتمی تصریح کرد :ما هیچگونه تسهیالتی برای راهاندازی نمیخواهیم و
اگر شهرداری به تعهد خود عمل کند ما نیز متقاب ً
ال به تعهد خود عمل خواهیم
کرد؛ شهرداری بر اساس ماده  10توافق باید میخکوبی ،آسفالت و زیرسازی را
انجام دهد تا ما تعدادی از واحدها را به نام شهرداری سند بزنیم.
برای احقاق حقوق شهرداری تالش میکنم
محمدحسینی -شهردار آبیک -در این جلسه خاطرنشان کرد :بر روی
شهرداران سابق و یا افراد تعصب خاصی ندارم و موظفم در حد توان برای
احقاق حقوق شهرداری تالش کنم و اگر دستگاههای باالدستی و قضایی امر
کنند اقدام خواهیم کرد.
وی ادامه داد :باید در ابتدا تفکیک انجام شود تا شهرداری بعد از یک بازه
زمانی مشخص به تعهدات خود عمل کند.
صفدر کشاورز -مدیرکل ثبتاسناد و امالک قزوین -نیز در این جلسه
اظهار کرد :تفکیک پروژه مقدماتی را نیاز دارد و اگر توافق صورت گیرد ما
برای تفکیک کمک خواهیم کرد.

زنجان در مسیر بهبود منابع ژنتیکی مولد
قرار دارد

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان گفت :زنجان در مسیر بهبود منابع ژنتیکی مولد (بذر ،نهال و دام) قرار دارد.
حسین جعفری با اشاره به وجود  9نهالستان با مساحت  52هکتار در سطح استان و تولید ساالنه  865هزار اصله انواع
نهال ،اظهار کرد :استان به عنوان یکی از قطبهای تولید بذر ارقام گندم و با تولید حدود  19هزار تن بذور گواهی شده ،حائز
رتبه برتر در کشور شده است .همچنین عالوه بر تامین همه پایههای بذری در داخل استان ،بخش عمدهای از بذر مورد نیاز
استان توسط بخش خصوصی تولید میشود.
این مسئول با اشاره به اینکه استان زنجان در تولید و تامین هستههای اولیه بذری ارقام جدید متحمل به کمآبی پیشتاز
است ،ادامه داد :تمرکز بر تولید نهال گواهی شده از برنامههای آتی استان است .در همین راستا ،اقدامات اولیه در خصوص
شناسایی و بررسی قابلیت تولید نهال گواهی و کشت بافتی در استان صورت گرفته است و در حال حاضر دو سایت در
شهرستانهای سلطانیه و ابهر ،هر کدام به مساحت  100هکتار ،تاییدیههای اولیه را اخذ کرده است.
وی با بیان اینکه این دو سایت در مرحله معرفی به بانک جهت اخذ تسهیالت و ایجاد زیرساختهای الزم است ،افزود:
پوشش  65درصد از مزارع گندم آبی و  45درصد از مزارع گندم دیم با استفاده از بذور گواهی شده تا سال  ،1400از دیگر
برنامههای آتی استان در راستای بهبود منابع ژنتیکی مولد به شمار میرود.
جعفری در ادامه با تاکید بر اتخاذ تمهیدات الزم برای تکمیل زنجیره گوشت قرمز در استان ،تصریح کرد :انتقال ژن
چندقلوزایی از نژاد بروالمرینو به نژاد افشاری با همکاری دانشگاه زنجان و شروع تثبیت ژن چندقلوزایی در  7000راس از
گلههای مردمی در سال  ،96از دیگر مواردی است که نشان میدهد حوزه کشاورزی استان زنجان در مسیر بهبود منابع
ژنتیکی مولد قرار دارد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد :خوشبختانه طی پارسال با افزایش برهزایی و سرعت رشد،
کاهش حجم دنبه ،بهبود کمی و کیفی پشم و بهبود ضریب تبدیل غذایی در گوسفندهای افشاری مواجه بودیم و زمینه برای
استقبال بسیار مناسب پرورشدهندگان گوسفند افشاری از طرح تثبیت ژن چندقلوزایی در  22استان فراهم شد.

برداشت گندم از مزارع کرمانشاه آغاز شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز برداشت گندم از گندمزارهای مناطق گرمسیری
استان خبر داد.
شهریار قاسمی با بیان اینکه برداشت گندم از مزارع مناطق گرمسیری استان در شهرستان قصرشیرین آغاز شده،
گفت :انتظار داریم برداشت گندم در نواحی معتدل و سرد استان هم از اواخر خرداد ماه آغاز و نهایتاً کار برداشت گندم
در استان تا اوایل شهریور ماه به اتمام برسد.
وی با پیش بینی تولید حدود  ۸۳۵هزار تن گندم در مزارع استان کرمانشاه در سال جاری ،پیشبینی کرد :امسال
خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به بیش از  ۶۷۰هزار تن برسد.
وی با بیان اینکه امسال در مجموع  ۳۸۵هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه زیر کشت گندم رفته ،اظهار کرد:
امسال  ۹۰هزار هکتار گندم آبی و  ۲۹۵هزار هکتار گندم دیم در مزارع استان کشت شده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به بارندگیهای به موقع و مناسب امسال ،اظهار کرد:
با وجود خسارتهای جزئی ناشی از سیل ،پیش بینی میشود امسال شاهد برداشت محصول خوبی در مزارع گندم
استان باشیم.قاسمی پیش بینی کرد :متوسط عملکرد گندم در مزارع گندم آبی پنج تن در هکتار و در مزارع دیم حدود
 ۱۳۰۰کیلوگرم در هکتار باشد.
وی با بیان اینکه سال گذشته در مجموع  ۴۱۳هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه زیر کشت گندم رفته بود و
بیش از  ۸۲۵هزار تن گندم از گندمزارهای استان کرمانشاه برداشت شد گفت :سال گذشته میزان گندم خریداری شده
از کشاورزان در مراکز خرید به بیش از  ۶۳۰هزار تن رسید.
قاسمی با بیان اینکه حدود  ۸۰مرکز خرید در سطح استان کرمانشاه کار خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را
برعهده دارند ،گفت :اقدامات الزم جهت استاندارد سازی باسکولها انجام گرفته و تالش میشود تا حین خرید گندم
هیچ حقی از کشاورزان ضایع نشود.
وی با بیان اینکه تعداد مراکز در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم بر اساس تجربه سالهای گذشته
کافی است ،گفت :با این حال اگر کمبودی از نظر تعداد مراکزخرید احساس کنیم نسبت به ایجاد مراکز خرید جدید
اقدام خواهد شد.
قاسمی ابراز امیدواری کرد :با تدابیر اندیشیده شده و هماهنگیهای انجام شده کشاورزان استان هیچ مشکلی برای
تحویل گندم مازاد بر نیاز خود به مراکز خرید نداشته باشند.
قاسمی تأکید کرد :تالش شده تا پول گندم کاران در کوتاهترین زمان ممکن به حساب آنها واریز شود.
وی از گندمکاران خواست تا محصول تولیدی خود را فقط به مراکز مجاز تحویل دهند و از تحویل محصول تولیدی
به دالالن صرفنظر کنند.

وی اضافه کرد :بر اساس تفکیک باید  40قطعه به شهرداری داده شود
و مقدمات آن شامل درخواست مالک ،ارائه نقشه در خطکشی حداقل،
رنگریزی ،مشخص کردن قطعات و موافقتهای شهرداری در قالب ماده
 101است.
رونق تولید نیازمند تعامل همه دستگاههاست
مرتضی علیخانی -مدیرکل جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری-
در این جلسه تأکید کرد :در حال حاضر در جنگ اقتصادی قرار داریم که
بهمراتب خطرناکتر از جنگ نظامی است؛ مدیران کل موضوع را درک کرده
ولی بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی درک درستی از حساسیت موضوع
ندارند و سرمایهگذار را دچار مشکل میکنند.
وی در خصوص این پروژه بیان کرد :بنا داریم موضوع این پروژه
حلوفصل شود تا سرمایهگذار بیش از این متضرر نشود و در کنار آن نیز
شاهد اشتغالزایی باشیم؛ مشکالت این پروژه کمتر از مشکالت برخی از
صنایع بزرگ استان از جمله برلیان است و نباید سرمایه ،سرمایهگذاران
بالاستفاده بماند.
علیخانی با بیان اینکه بر اساس توافقات هر دو سوی این پروژه از قبیل
سرمایهگذار و شهرداری آبیک باید گام بردارند تا این پروژه به نتیجه برسد،
مطرح کرد :رونق تولید نیازمند تعامل همه دستگاههاست و هدف از برگزاری
چنین جلساتی به گردش درآمدن سرمایههای خوابیده است و اگر شهرداری
آبیک با سرمایهگذار توافق کند مشکل قضایی و بازرسی را حل خواهیم کرد.
در این جلسه مصوب شد تا تفکیک صورت گیرد و شهرداری آبیک نیز در
یک بازه زمانی شش ماه به تعهدات خود نسبت به این سرمایهگذار عمل کند.
همچنین مشکالت انشعاب گاز و برق این پروژه در جلسه مطرح و
نمایندگان شرکتهای مربوطه نسبت به رفع آن طی یک هفته اعالم آمادگی
کردند.

فعالیت  21کارگاه مرمتی در مساجد تاریخی
آذربایجان شرقی

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از فعالیت  21کارگاه مرمتی در
مساجد تاریخی استان خبر داد.
مرتضی آبدار با تأکید براینکه بناهای تاریخی برای نگهداری همواره نیازمند مرمت هستند ،افزود :مرمت
مساجد تاریخی از جمله اقداماتی است که به صورت مستمر در برنامه معاونت میراث فرهنگی استان قرار دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با تأکید به اینکه این اداره کل بخش عمدهای از پروژههای مرمتی خود را
بر طرحهای مرمتی مساجد و بقاع متبرکه متمرکز ساخته است ،گفت :حفاظت و صیانت از مساجد استان در
سالهای اخیر با پیگیری معاونت میراث فرهنگی تداوم داشته و در همین راستا  ۲۱کارگاه مرمتی در مساجد
استان فعال است و تا پایان سال  ۹۸شاهد اتمام مرمت چهار مسجد تاریخی خواهیم بود.
وی ادامه داد :در راستای نظارت مداوم کارشناسان فنی میراث فرهنگی استان ،عملیات مرمتی مساجد «امام
زادهکلیبر»« ،زرگران و کبود بناب» و همچنین «مسجد کریمخان تبریز» در مرحله نهایی خود قرار گرفته و در
آینده نزدیک ،در اختیار نمازگزاران و گردشگران شهرستان قرار خواهد گرفت.
آبدار گفت :مرمت «مساجد انگجی و حاج ابراهیم تبریز»« ،مساجد ضریر ،حاج غفار ،مقبره آقاالر و صدر
کبیر مراغه»« ،مساجد گوراوان ،شیرلو و امام زاده قاسم عجبشیر» و همچنین «مسجد تاریخی گوگان» نیز در
حال مرمت و تکمیل قرار گرفته و با نظارت کارشناسان فنی اداره کل میراث فرهنگی استان به پایان خواهد
رسید.
مدیرکل میراث فرهنگی استان در ادامه از تکمیل مرمت بقعه و موزه شیخ شهاب الدین اهری خبر داد و
گفت :تکمیل مرمت «مسجد جامع مرند (بخش محوطه) و محراب و مقبره خلیل خان گلین قیه مرند»« ،امام
زاده سید جبرئیل جلفا»« ،مسجد جامع کوزه کنان شبستر»« ،مقبره تاریخی روستای لللو ،گنبد اهلل اهلل و بنای
امام زاده علویق و کلویقورزقان» از دیگر بر برنامههایی است که در حال پیگیری و اجرا است.

علت دستگیریهای گسترده در شهرداری فردیس

شهردار فردیس گفت :اگر مدیر باالدستی برای انجام یک تخلف در حوزه مدیریت شهری سفارشپذیر نباشد و به
مدیران پایین دست خود تخلف را سفارش نکند ،جلوی بخش زیادی از فسادهای احتمالی در مدیریت شهری گرفته
میشود.
منوچهر غفاری در خصوص دستگیریهایی که اخیرا ً در مجموعه مدیریت شهری فردیس رخ داده است توضیح
داد :شهرداریها به خاطر نوع کاری که انجام میدهند همیشه از نهادهای آسیبپذیر در موضوع فساد اداری هستند و
بر همین اساس نمیتوان در چنین مجموعهای به طور صد در صد جلوی تخلف را گرفت.
غفاری افزود :از طرف دیگر چون بخش زیادی از مردم به طور مستقیم با شهرداری در ارتباط هستند ،هر اتفاق
خوب و بدی در این مجموعه در سطح شهر فراگیر میشود.
وی در خصوص اتفاقات اخیر در شهرداری فردیس گفت :بخش عمدهای از فساد در مدیریت شهری فردیس
به ساخت و سازهای غیرمجاز به خصوص در منطقه  ۱۰مربوط میشد که در رابطه با این موضوع سال  ۹۴هم
دستگیریهای گستردهای رخ داد.
شهردار فردیس خاطرنشان کرد :بنده و همکاران در شهرداری فردیس سعی کردیم در رأس و با شناسایی منشأ
فساد ،جلوی این اتفاقات را بگیریم بنابراین سعی کردیم در قدم اول جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیریم و به
طور کلی آن را کنترل کنیم.
وی افزود :زمانی که برای شهردار شدن در شورا مورد مصاحبه قرار میگرفتم این موضوع را عنوان کردم که باید
جلوی ساخت و ساز غیرمجاز در فردیس را گرفت ،در آن زمان سوال بسیاری این بود که چگونه میتوان چنین کاری
کرد ،در پاسخ گفتم که راهکار آن خیلی ساده است و اگر من و شما سفارشپذیر نباشیم و تخلف را به زیرمجموعه خود
سفارش نکنیم تخلفی هم رخ نخواهد داد.
غفاری در ادامه خاطرنشان کرد :موضوع دیگری که در این رابطه وجود داشت پرونده مربوط به تهاتر بود ،ما در
بودجه  ۹۷یک رقم  ۶۰۰میلیون تومانی را برای تهاتر در نظر گرفته و برای بحث تهاتر هم یک آئیننامه تدوین کرده
بودیم اما بحث تهاتر پس از پنج ماه در شورا رد شد و بالتکلیف ماند.
وی افزود :همین وقفه باعث شد برخی از فرصت پیش آمده سوءاستفاده کنند و مسائل مربوط به تهاتر در فردیس
پیش آمد.
به گزارش ایسنا ،طی چند ماه اخیر دستگیریهای زیادی در مجموعه مدیریت شهری فردیس رخ داده که از
جمله آن میتوان به بازداشت یکی از اعضای شورای شهر به اتهام اخذ رشوه ،یکی از مدیران سابق شهرداری به اتهام
مشارکت در جعل ،چند نفر از کارکنان شهرداری به اتهام جعل پروندههای بدهکار شهرداری در قالب تهاتر و پنج نفر
از کارکنان شهرداری در پرونده مرتبط با پروانههای ساختمانی اشاره کرد.

تاکید دادستان بجنورد بر سامان دهی وضعیت معدن آلبالغ

دادستان عمومی و انقالب بجنورد با ابراز نگرانی از وضعیت بغرنج
به وجود آمده در معدن آلبالغ به لحاظ استخراج ،بهره برداری و برداشت
غیرمجاز منابع معدنی از سوی افراد سودجو از عملکرد مسؤولین ذی ربط در
این حوزه انتقاد کرد.
محمد مسلم یاران بر ضرورت سامان دهی و تعیین تکلیف وضعیت
موجود و همچنین برخورد با فرصت طلبان و سودجویانی که مبادرت به
برداشت غیرمجاز از این ذخایر ارزشمند معدنی در استان میکنند ،تاکید کرد.
وی با اعالم آمادگی دستگاه قضائی برای صدور دستورهای قضائی الزم و
انجام پیگیریهای مقتضی برای کمک در جهت ساماندهی شرایط کنونی ،از
تشکیل تیمی از کارشناسان محیط زیست و کارشناسان معادن وزارت صمت
به منظور تعیین تکلیف وضعیت معدن آلبالغ در شهرستان اسفراین خبر داد.

یاران با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان برای بررسی موضوع در
منطقه مستقر هستند ،گفت :به عنوان مدعیالعموم و نماینده مجموعه قضائی
انتظار داریم وضعیت این معدن به نحو شایستهای توسط دستگاههای ذی ربط
و مسؤولین این حوزه ،هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی افزود :این معدن در داخل منطقه حفاظت شده ساریگل اسفراین قرار
دارد که در گذشته درخواستهایی توسط افراد بومی و محلی از وزارت صمت
برای صدور مجوز بهره برداری از معدن مطرح شده بود.یاران تصریح کرد :به
دلیل واقع شدن معدن آلبالغ در منطقه حفاظت شده ،سازمان محیط زیست
با درخواست افراد متقاضی صدور مجوز بهرهبرداری مخالفت کرده است.
وی با بیان اینکه افراد زیادی به صورت غیرمجاز اقدام به برداشت
غیرقانونی از معدن مذکور کردهاند ،ادامه داد :متأسفانه طی روزهای گذشته

نیز شاهد فوت یک شخص بر اثر ریزش آوار بودیم.
دادستان عمومی و انقالب بجنورد با بیان اینکه در گذشته نیز طی
چندین نوبت پیگیر تعیین تکلیف وضعیت معدنآلبالغ بودهایم ،تاکید کرد :با
هماهنگیهای صورت گرفته از سوی دستگاه قضائی خراسان شمالی در قالب
شورای حفظ بیت المال طی جلسات متعدد از دستگاههای متولی خواستیم
این موضوع تعیین تکلیف شود.محمدیاران در پایان گفت :مکاتباتی در این
خصوص انجام گرفته که از جمله میتوان به مکاتبه استاندار خراسان شمالی
با شورای عالی محیط زیست اشاره کرد و ماحصل این پیگیریها منجر به
این شد که تیمی از کارشناسان محیط زیست و کارشناسان معادن وزارت
صمت در حال حاضر در منطقه مستقر شده اند و مشغول بررسی وضعیت
معدن هستند.

«خانم قشنگ» ها مهمان کرجیها شدهاند

چند روزی است شاهد پرسههای گروهی نوعی پروانه در کرج و
مناطق مختلف استان البرز هستیم ،این پروانه که «خانم قشنگ» نام دارد
در عین حالی که جلوه خاصی به شهر داده اما نگرانیهایی هم به وجود
آورده است ولی منابع طبیعی میگوید این پروانه هیچ خسارت و آسیبی
به مزارع و محصوالت کشاورزی وارد نمیکند.
بهرام بهرامیرشید کارشناس گیاهپزشکی منابع طبیعی البرز اظهار
کرد :این نوع پروانه که با نام «خانم قشنگ» یا «خانم رنگی» معروف
است حتی جزو آفات درجه سه نیز محسوب نشده و هیچ آسیبی به مزارع
و محصوالت کشاورزی وارد نمیکند.
وی گفت :آفات درجه یک آفاتی هستند که همیشه در مقابل آنها
سمپاشی انجام میدهیم ،آفات درجه دو فرصت طلب هستند و اگر شرایط

مهیا نباشد ،حمله نمیکنند و آفات درجه سه هم بی آزار هستند و صرفاً
در شرایط خاص خسارت زا هستند.
وی با اشاره به دلیل ازدیاد جمعیت این حشره در بهار امسال ادامه داد:
شرایط مساعد آب و هوایی ،بارندگی مناسب و پوشش مناسب گیاهی در
عرصههای طبیعی استان باعث شده تخم گذاری این حشره در بهار امسال
زیاد شود.
بهرامیرشید عنوان کرد :سیکل زندگی این نوع پروانه هر سه هفته
یک بار تکمیل میشود؛ جمعیت اولیه این حشره به دلیل پوشش گیاهی
مناسب خوب تغذیه کرده و تخمگذاری کرده اند.
این کارشناس منابع طبیعی خاطرنشان کرد :با گرم شدن هوا و
خشک شدن علوفه و ضعیف شدن پوشش گیاهی ،کم کم غذای پروانهها

کم میشود و به مرور زمان جمعیت آنها کاهش پیدا میکند.
بهرامی اضافه کرد :هرسال در یک بازه زمانی مشخص (فصل بهار)
جمعیت این نوع پروانه زیاد میشود و با کاهش شرایط مناسب زیستی،
جمعیت آنها متعادل میشود.
کارشناس گیاه پزشکی منابع طبیعی البرز گفت :دما ،رطوبت و تغذیه سه
عامل مهم برای رشد همه گونههای حشرات است که امسال این شرایط مهیا
بود .امسال دامنه غذایی این پروانهها که همه چیزخوار محسوب میشود باال
رفته بود و همین افزایش جمعیت آنها را به دنبال داشت.
وی بیان کرد :برخی پروانهها توان تغذیه باالیی دارند مثل پروانه ابریشم
که در زمان الروی  ۲۵برابر وزن خود غذا میخورد ولی پروانه خانم قشنگ
تغذیه باالیی ندارد و خطری برای محصوالت کشاورزی به دنبال ندارد.

اخبار
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بافت تاریخی بیجار پیادهراه میشود

سخنگوی شورای شهر بیجار گفت :اعتبارات پروژه پیادهراه
سازی بافت تاریخی هسته مرکزی شهر بیجار جذب شده است و در
خرداد ماه سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز میشود .
ثریا قاضی دیروز در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان
بیجار با اشاره به اینکه سال گذشته  ۱۰۰درصد بودجه شهردای
بیجار تحقق پیدا کرد اظهار کرد :بر همین اساس موفق به
پرداخت تمامی حقوق معوقه سال  ۹۷پرسنل شهرداری بیجار
شدهایم.
وی افزود :سال  ۹۷در بحث عمرانی مجتمع تفریحی وانیک،
پیست اسکیت ،بازسازی بوستان و میدان شهید رحمانی ،سنگ
فرش پیاده رو خیابان مدرس و تکمیل کتیبه پارک آبی موزیکال
سراب بیجار انجام شده است که تا پایان خرداد از این پارک بهره
برداری میشود .
سخنگوی شورای شهر بیجار با بیان اینکه توسعه گلخانه
شهرداری بیجار سال گذشته انجام شد ،گفت :با توسعه این گلخانه
گل و نهالهای مورد نیاز شهرداری بیجار از همین گلخانه تامین
می شود .
وی با اعالم اینکه طرح پیادهراهسازی بافت تاریخی هسته
مرکزی شهر بیجار در نمایشگاه بینالمللی تهران تنها طرح پرزنت
شده بود ،تصریح کرد :اعتبارات این پروژه جذب شده است و در
خرداد ماه سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
قاضی با ذکر اینکه احداث پارک بانوان مطالبه بانوان شهر
بیجار است  ،ادامه داد :اعضای شورای شهر با احداث این پارک
موافقت کردهاند و در صدد احداث یک پارک ایده آل با هزینه
محدود هستم و مراحل ساخت این پارک تا پایان فصل عمرانی
سال  ۹۸آغاز میشود .
وی در پایان با اشاره به اینکه فاضالب منطقه باغ ساالری دفع
شده است ،یادآور شد :با تعامل شورای شهر و اداره آب و فاضالب
شهرستان بیجار در تالش برای دفع فاضالب مناطق شهرک اندیشه،
محمود آباد و سبزوار آباد هستیم .

شبکه بزرگ قاچاق سوخت
در زاهدان متالشی شد

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان و بلوچستان
از کشف  ۱۵مرکز نگهداری زیرزمینی سوخت در حومه زاهدان و
متالشی شدن شبکه بزرگ قاچاق سوخت خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی پلیس ،محمد محبی افزود :صبح
دیروز در عملیاتهای همزمان بیش از  ۱۵مرکز زیرزمینی در حومه
شهر زاهدان شناسایی و از آنها مقادیر زیادی سوخت قاچاق کشف
شد که امکان افزایش این تعداد نیز وجود دارد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان و بلوچستان
افزود :تعدادی اتوبوس مسافربری ،نفتکش و خودروهای سبک و
سنگین که در امر قاچاق سوخت مبادرت داشتند توقیف و روانه
پارکینگ شد .با اقدامات انجام شده امروز ،شبکه بزرگ قاچاق
سوخت در حومه زاهدان متالشی شد.
وی تصریح کرد :متأسفانه بیشتر سوختهای قاچاق کشف
شده در سیستان و بلوچستان از سایر استانها وارد میشود که پس
از ذخیره در مراکز پنهانی جهت انتقال به کشورهای همسایه به
روستاهای مرزی و سپس خارج کشور منتقل میشود.
دادستان کرمان خبر داد

انهدام  ۷باند بزرگ قاچاق مواد مخدر

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از انهدام  ۷باند
بزرگ قاچاق مواد مخدر خبر داد.
دادخدا ساالری در این باره اظهار کرد :با عنایت خداوند متعال
و پیگیریهای اطالعاتی ،عملیاتی ،قضائی صورت گرفته در راستای
ضربه به باندهای کالن قاچاق مواد مخدر در سال جاری در مجموع
تعداد  ۷باند مهم و محوری قاچاق مواد مخدر فعال در داخل و
خارج از کشور توسط سربازان گمنام امام زمان در مجموعه اداره
کل اطالعات استان کرمان شناسایی و با دستورات و احکام قضائی
مورد ضربه قرار گرفته که در نتیجه آن میزان  ۱۵۹۳کیلوگرم انواع
مواد مخدر از اعضای این باندها در صحنه عملیات کشف و توقیف
گردیده است.
ساالری با بیان اینکه در این عملیاتها مقدار  ۳۰کیلوگرم
هروئین ۱۷۵ ،کیلوگرم مرفین ۱۳۶۸ ،کیلوگرم تریاک و ۲۰
کیلوگرم حشیش از قاچاقچیان کشف گردیده است افزود :در
این عملیاتها تعداد  ۱۲نفر از اعضای اصلی باندهای قاچاق
مواد مخدر دستگیر و تعداد  ۵دستگاه خودرو از اعضای این
باندها توقف گردیده است و پرونده آنان در حال رسیدگی و
تحقیق میباشد.
وی در پایان ضمن گالیه از کم توجهی ستاد مبارزه با مواد
مخدر به استان کرمان با توجه به حجم فعالیتهای استان کرمان
به عنوان صف مقدم مبارزه با مواد مخدر کشور ،خاطر نشان کرد:
علی رغم این موضوع در راستای مبارزه مفید و هدفمند ضربه به
باندها و سرشاخههای اصلی مواد مخدر در دستور کار مجموعه
قضائی ،انتظامی ،اطالعاتی استان قرار داشته است اما متناسب با
حجم این فعالیتها و واریز میلیاردها ریال از سوی مراجع قضائی
به حساب ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از سوی ستاد مذکور
امکانات الزم در جهت تقویت امر مبارزه در اختیار استان کرمان
قرار نگرفته و به عبارتی صف ضعیف و ستاد قوی گشته است اما
علیرغم این موضوع کار در زمینه مبارزه با مواد مخدر را با قاطعیت
و جدیت ادامه خواهیم داد.

کرمانشاه صاحب انجمن «روغن حیوانی» شد

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن حیوانی در
کرمانشاه تشکیل شد.
مجمع انتخابات هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و
صادرکنندگان روغن حیوانی استان کرمانشاه ،روز  ۲۵اردیبشهت
برگزار شد و با انتخاب اعضای هیأت مدیره ،این تشکل فعالیت
خود را آغاز کرد.
داریوش پناهی دبیر اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در این
جلسه با اشاره به خالی بودن جای تشکلی برای توسعه تولید و
فروش روغن حیوانی در استان کرمانشاه ،اظهار کرد :این محصول
برندی برای استان است و باید تالش کنیم جای این روغن در
بازارهای داخلی و خارجی بیش از پیش باز شود.
وی با بیان اینکه روغن حیوانی به برندی برای استان کرمانشاه
تبدیل شده ،افزود :این روغن هیچ چیزی از زیره و پسته کرمان و
یا زعفران مشهد کم ندارد.
دبیر اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ابرازامیدواری کرد ،با
تشکیل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن حیوانی ،شاهد
اعتالی جایگاه این محصول باشیم.
پناهی خاطرنشان کرد :اعضای هیأت مدیره این تشکل شامل
پنج عضو اصلی است که برای مدت سه سال انتخاب میشوند و یک
بازرس نیز برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.
وی با بیان اینکه دو ،سه سال اول فعالیت یک تشکل مهمترین
مقطع برای آن است ،خاطرنشان کرد :افرادی باید برای هیأت مدیره
انتخاب شوند که بتوانند در این مدت اقدامات ویژهای برای انجمن
روغن حیوانی کرمانشاه انجام دهند.
دبیر اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اضافه کرد :این افراد باید
توانمند و دارای سابقه طوالنی در زمینه تولید و یا صادرات روغن
حیوانی باشند.
در ادامه اعضای هیأت مدیره انجمن روغن حیوانی کرمانشاه
انتخاب شدند.

