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استاندار کرمان:

دولت نمیگذارد صنایع خودروسازی کرمان تعطیل بماند
اســتاندار کرمــان گفــت :دولــت و نظــام نمــی
گذارنــد صنایــع خودروســازی کرمــان تعطیــل
بمانــد زیــرا عقــب افتادگیهــا را در ایــن حــوزه بــا
راهکارهــای جدیــد جبــران میکنیــم.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمدجــواد فدائــی در کارگــروه
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در شهرســتان بــم
افــزود ۲ :تصمیــم خــوب بــا حضــور وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت گرفتــه شــد از جملــه مقــرر شــد
شــرکتهای بــزرگ ایــران خــودرو و ســایپا بــرای
تامیــن قطعــات خــود بــا قطعهســازان بــم قــرارداد
منعقــد کننــد کــه رونقــی بــه فعالیــت صنعتــی ایــن
منطقــه میدهــد.
وی اظهــار داشــت :تصمیــم بعــدی نداشــتن ســقف
بــرای دریافــت تســهیالت از محــل تبصــره  ۱۸بود و
نیــاز مالــی واحدهــای تولیــد و مشــکالت نقدینگــی
اســتان را بــا ایــن اعتبــارات رفــع میکنیــم.
اســتاندار کرمــان گفــت :مــردم همانگونــه کــه در
جنــگ نظامــی تبعــات را تحمــل کردنــد و پیــروز
شــدیم ،پیامدهــای جنــگ اقتصــادی را تــا رســیدن
بــه پیــروزی تحمــل کننــد.
وی تاکیــد کــرد :بــا دانــش مدیــران بومــی تــاش
مــی کنیــم واحدهــای تولیــدی نیمــه فعــال اســتان
کرمــان و شهرســتان بــم فعــال شــوند کــه شــاهد

رونــق بیشــتری در ایــن حــوزه باشــیم و امیدواریــم
تصمیمــات وزیــر صنعــت بــا خودروســازان بــم
زودتــر اجرایــی و مشــکالت آنــان رفــع شــود.
 ۴واحد تولیدی خودرو کرمان غیرفعال شدند
فرمانــدار بــم هــم بــا بیــان اینکــه  ۴۳واحــد تولیدی
در بــم وجــود دارد کــه از ایــن میــزان هفــت شــرکت
خودروســازی هســتند گفــت ۶ :واحدتولیــدی
خــودرو طــی ســالهای گذشــته فعــال بودنــد
کــه چهــار شــرکت بــه تازگــی غیرفعــال شــدند و
 ۲شــرکت اکنــون فعــال هســتند کــه نگرانیهایــی
ایجــاد کــرده اســت.
هــادی شهســوارپور افــزود :بــا برنامــه ریزی مناســب
بایــد بــه ســمت تولیــد قطعــات داخلــی پیــش رویــم
کــه ایــن امــر موجــب اشــتغالزایی  ۵۰هــزار نفــر در
بــم میشــود.وی بیــان کــرد :زیربنــا و امــکان
بومــی ســازی قطعــات در منطقــه ارگ جدیــد بــم
فراهــم شــده و در ایــن زمینــه قطعــه ســازان ایــن
شهرســتان بایــد بــا خودروســازان بــزرگ قــراردادی
امضــا و آینــده خودروســازی کشــور را تضمیــن
کنند.فرمانــدار بــم ادامــه داد :سرســیلندر ،شــاتون
و پیســتون در منطقــه ارگ جدیــد مــی توانــد بــرای
خودروســازان بــزرگ کشــور تولیــد شــود.
وی گفــت :تولیــد و اشــتغال خودروســازی منطقــه
ارگ جدیــد بــم پــس از برجــام آغــاز بــه رشــد کــرد
و ســال  ۹۶تعــداد  ۱۱۴هــزار دســتگاه خــودرو در

ایــن منطقــه تولیــد شــد و تحریمهــای مجــدد رقــم
تولیــد را در ســال  ۹۷بــه میــزان  ۸۰هــزار دســتگاه
رســاند و امســال وضعیــت بحرانــی داریــم.
شهســوارپور افــزود :میــزان اشــتغال در خودروســازی
از  ۱۰هــزار و  ۵۰۰بــه  ۶هــزار و  ۷۲نفــر رســیده
اســت.وی عنــوان کــرد :ســال گذشــته ۳۳۰۰
میلیــارد تومــان از محــل حقــوق گمرکــی از شــرکت
خودروســازی بــم پــول بــه حســاب خزانــه دولــت
واریــز کردیــم و فعالیــت ایــن مجموعــه موجــب
درآمــد دولــت میشــود.
شهســوارپور افــزود :تعدیــل نیــروی شــرکتهای
خودروســازی بــر دوش دولــت هزینههــای
اجتماعــی تحمیــل میکنــد لــذا بایــد شــرکت
هــای خودروســازی کرمــان فعــال بماننــد.
وی عنــوان کــرد :حقــوق گمرکــی شــرکت هــای
خودروســازی امســال  ۴۷۷میلیــارد تومــان بــه
خزانــه دولــت واریــز شــده و کاهــش  ۲۶۶درصــدی
داشــته اســت کــه خطــری بــرای دولــت محســوب
مــی شــود.فرماندار بــم تصریــح کــرد ۴۰ :درصــد
مالیــات بــر ارزش افــزوده اســتان کرمــان توســط
مجموعــه ارگ جدیــد پرداخــت شــده کــه ایــن
اعتبــار صــرف فعالیــت عمرانــی در شــهرها و
روســتاها میشــود.وی گفــت :کرمــان موتــور و
مدیــران خــودرو بــرای فعــال مانــدن هرکــدام بــه
 ۱۰هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت نیــاز دارنــد.

باز کردن پیچ ریل در محدوده  ۲۰متر دلیل احتمالی حادثه قطار زاهدان
در حالــی هنــوز دلیــل خــروج قطــار زاهــدان-
تهــران از ریــل رســماً اعــام نشــده کــه یــک مقــام
مســئول بــاز شــدن پیــچ ریــل در یــک محــدوده
 ۲۰متــری را دلیــل احتمالــی بــروز ایــن حادثــه
ناگــوار اعــام کــرد.
بــه گــزارش تســنیم  ،حادثــه خــروج قطــار
مســافربری زاهــدان -تهــران از ریــل ســاعت 16:20
روز گذشــته در محــدوده  100کیلومتــری محــور
زاهــدان -کرمــان و فاصلــه دو کیلومتــری ایســتگاه
«شــورو» رخ داد کــه در پــی خــروج  5ســالن از
ریــل و واژگونــی  3ســالن بــه طــور کامــل157 ،
نفــر مصــدوم و  4کشــته داشــت.
در پــی وقــوع ایــن حادثــه حســن روحانــی رئیــس
جمهــور در نامــه ای بــه جهانگیــری تاکیــد کــرد:
«ضــروری اســت دســتگاههای امــدادی و اســتانی،
بهویــژه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی و وزارت کشــور بــا بســیج همــه امکانــات،
اقدامــات الزم را بــرای درمــان ســریعتر مصدومــان

بــه عمــل آورنــد تــا بــه یــاری خداونــد بهبــودی
و ســامتی آســیب دیــدگان ،هــر چــه ســریعتر
حاصــل شــود .همچنیــن الزم اســت وزارت راه و
شهرســازی نســبت بــه بررســی دقیــق دالیــل وقوع
ایــن حادثــه ناگــوار اقــدام و تمهیــدات الزم را بــرای
جلوگیــری از تکــرار چنیــن حوادثــی بــه عمــل
آورد».
در حالــی هنــوز دلیــل وقــوع ایــن حادثــه رســم ٌا
اعــام نشــده کــه راه آهــن جمهــوری اســامی در
اطالعیــه ای اعــام کــرد :علــت بــروز ایــن حادثــه
توســط کمیســیون رســیدگی بــه ســوانح منطقــه
زاهــدان و کمیســیون عالــی ســوانح راه آهــن
در دســت بررســی اســت کــه متعاقبــا در ایــن
خصــوص اطــاع رســانی خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه دیــروز اســتانداری
سیســتان و بلوچســتان شــن را عامــل وقــوع حادثــه
قطــار زاهدان-تهــران اعــام کــرده بــود .مدیــرکل
روابــط عمومــی اســتانداری سیســتان و بلوچســتان

افــزود :قطــار زاهــدان  -تهــران در منطقه «شــورو»
زاهــدان در اثــر گرفتگــی ریــل بــا ماســه بــادی از
راه آهــن خــارج و یکــی از واگنهــای آن واژگــون
شــد.
در عیــن حــال پیگیــری هــای تســنیم از یکــی
مقامــات مســئول حاکــی از آن اســت کــه دلیــل
وقــوع ایــن ســانحه بــاز شــدن پیــچ ریــل در یــک
محــدوده حــدود  20متــری بــوده اســت.
طــی ســال هــای اخیــر مقامــات ســابق و کنونــی
راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران بارها از ســرقت
پیــچ ریــل خطــوط راه آهــن توســط ســارقان خبــر
داده انــد.

تداوم حضور پرندگان مهاجر در تاالبهای مازندران
مســؤول حیــات وحــش اداره کل حفاظــت
محیــط زیســت مازنــدران گفــت :تاکنــون
هیــچ پروانــه شــکاری صــادر نکردیــم و بــرای
دامــگاهداران پروانــه انتفاعــی دومــا صــادر
میشــو د .
کــوروس ربیعــی دربــاره حضــور پرنــدگان
مهاجــر در اســتان و همچنیــن صــدور پروانــه
شــکار در گفتوگــو بــا فــارس ،اظهــار کــرد:
پرنــدگان مهاجــر براســاس مبــدا و مقصــد
معمــوال از شــهریور مــاه مهاجــرت خــود را
بــه تاالبهــای مازنــدران آغــاز میکننــد کــه
طــی ماههــای آینــده ادامــه دارد
وی افــزود :درحــال حاضــر جمعیــت اولیــه
پرنــدگان ازجملــه آب چلیکهــا ،حواصیلهــا،
خوتــکای ابــر ســفید ،خوتــکای معمولــی ،اردک
سرســبز و اردک فیلــوش در تاالبهــا مازنــدران
حضــور دارنــد ،افــزود :اینهــا جمعیــت اولیــه
پرنــدگان هســتند و بهتدریــج کــه هــوا
شــرایط پاییــزی بــه خــود میگیــرد بــر
جمعیــت پرنــدگان مهاجــر افــزوده میشــود.

مســؤول حیــات وحــش اداره کل حفاظــت
محیــط زیســت مازنــدران بــا بیــان اینکــه
درحــال حاضــر پرنــدگان مهاجــر در حــال
مکانیابــی و جابهجایــی مســیر مهاجــرت
هســتند ،اضافــه کــرد :برخــی از ایــن پرنــدگان
عبــوری هســتند کــه ایــن جابجاییهــا و
مهاجــرت تــا پایــان فصــل مهاجــرت ادامــه
خواهــد داشــت.
ربیعــی بــا اعــام اینکــه اوایــل آذر مــاه جمعیت
پرنــدگان مهاجــر در تاالبهــای مازنــدران بــه
حداکثــر جمعیــت میرســد ،تصریــح کــرد:
برخــی گونههــا منتظــر هســتند هــوا ســردتر
شــوند و مهاجــرت خــود را آغــاز کننــد و در
مســیر از تاالبهــا اســتفاده میکننــد.
وی ادامــه داد :باتوجــه بــه اینکــه تاالبهــای
مازنــدران در مســیر مهاجــرت قــرار دارد و
همچنیــن وجــود اراضــی جلگــهای و دشــتی،
نداشــتن یخبنــدان ،آبگیــری تاالبهــا باتوجــه
بــه بارشهــای پاییــزی و وجــود منابــع غذایــی
ســاالنه بیــش از  100گونــه پرنــده را به ســمت

خــود میکشــاند.
مســؤول حیــات وحــش اداره کل حفاظــت
محیــط زیســت مازنــدران بــا تاکیــد بــر
اینکــه تاکنــون هیــچ پروانــه شــکاری صــادر
نکردیــم ،خاطرنشــان کــرد :بــرای دامــگاهداران
پروانــه انتفاعــی دومــا صــادر میشــود و بــرای
ســایر روشهــا تــا آبــان مــاه تصمیمگیــری
میشــود.
ربیعــی در پایــان گفــت :توصیــه مــا بــه تمــام
مــردم ایــن اســت باتوجــه بــه ایــن روزهــا
زمــان ورود پرنــدگان بــه تاالبهــا اســت
شــکارچیها وارد عرصــه نشــوند و بگذارنــد
شــرایط زیســتی برقــرار شــوند و اگــر هرگونــه
شــکاری انجــام شــود غیرمجــاز بوده و مشــمول
جریمــه میشــود.
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پس از  ۲دهه

رکورد تولید برنج در مازندران
شکسته شد

رئیــس اداره برنــج ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران
اعــام کــرد امســال بــا تولیــد یــک میلیــون و ۴۲۰
هــزار تــن شــلتوک رکــورد تولیــد ایــن محصــول
راهبــردی پــس از  ۲دهــه شکســته شــد.
ابراهیــم قربــان نــژاد در گفــت و گــو بــا ایرنــا بیشــترین
میــزان شــلتوک تولیــد شــده در مازنــدران طــی دو
دهــه گذشــته را یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار تــن اعــام
کــرد و گفــت کــه رکوردشــکنی امســال بــا افزایــش
حــدود  ۱۰درصــدی میــزان تولیــد شــلتوک در اســتان
همــراه بــوده اســت.
وی علــت رکوردشــکنی تولیــد برنــج در ســال جــاری
را هــم وجــود آب فــراوان  ،افزایــش ســطح زیــر کشــت
ارقــام پرمحصــول  ،اضافــه شــدن  ۱۱هــزار هکتــاری
ســطح زیــر کشــت نخســت برنــج و افزایــش ســطح زیــر
کشــت دوبــاره اعــام کــرد.
وی توضیــح داد :امســال  ۲۱۴هــزار و  ۳۳۰هکتــار از
زمیــن هــای شــالیزاری اســتان زیــر کشــت اول رفــت
کــه نســبت بــه ســال گذشــته ۱۱هــزار هکتــار بیشــتر
شــد.
قربــان نــژاد افــزود :بــه دلیــل فراوانــی آب پــس از
یــک دهــه امســال کشــاورزان بــدون دغدغــه تامیــن
آب و روشــن کــردن موتورهــای آبگیــری و پمــپ
 ،برنجــکاری کشــت اول را بــه ســرانجام رســاندند و
همیــن وضعیــت نیــز انگیــزه شــد تــا کشــت دوم هــم
رونــق بگیــرد.
بارشهــای سیلآســای اواخــر ســال گذشــته
و بارندگیهــای بهــاری امســال ســبب شــد تــا
تمامــی  ۸۰۰قطعــه آببنــدان و هشــت ســد بــزرگ و
کوچــک اســتان بــا ظرفیــت کامــل آبگیــری شــوند و
بــارش بــرف نیــز در ارتفاعــات البــرز ســبب شــد تــا
روانآبهــای رودخانههــای اســتان بویــژه رودخانــه
هــراز بــا دبــی بیشــتر همــواره در جریــان باشــد.
رودخانــه هــراز دشــت  ۱۱۰هــزار هکتــار برنجــکاری
مازنــدران را آبیــاری مــی کنــد.
رئیــس اداره برنــج جهــاد کشــاورزی مازنــدران بــا
اعــام اینکــه  ۶۵هــزار هکتــار از شــالیزارهای اســتان
امســال زیــر کشــت ارقــام کیفــی پرمحصــول از جملــه
شــیرودی و فجــر رفتــه بــود ، ،گفــت :بــا توجــه بــه
اینکــه کشــت ارقــام پــر محصــول در دوره زمانی بیشــتر
بــه دســت مــی آیــد و نیــاز بــه آب بیشــتری نســبت بــه
ارقــام محلــی طــارم دارد  ،فراوانــی آب شــالیکاران را بــه
کشــت ارقــام پرمحصــول تشــویق کــرده اســت .وی بــا
اشــاره بــه اینکــه تقریبــا برداشــت کشــت اول برنــج در
مازنــدران بــه اتمــام رســیده اســت و حــدود نیمــی از
شــالیکاران همچنــان مشــغول فعالیــت کشــاورزی بــرای
کشــت دوم شــالی هســتند ،اظهــار داشــت :شــالیکاران
اســتقبال بــی نظیــری بــرای کشــت دوم داشــتند.وی
گفــت کــه بــر خــاف تصــور و پیــش بینــی ،بــه دلیــل
وجــود آب فــراوان ،ســطح دوبــاره کشــت هــم بــه ۲
برابــر یعنــی ۱۰۵هــزار هکتــار رســیده اســت کــه هــم
اکنــون فراینــد رشــد و بــه بــار نشســتن خوشــه شــالی
شــرایط مناســبی دارد.کشــت دوم برنــج در مازنــدران
امســال برخــاف ســالهای گذشــته بــه دلیــل افزایــش
روان آب در رودخانههــا و وجــود آب پشــت ســدها و
آببندانهــا ســبب اســتقبال کشــاورزان حــوزه آبریــز
۱۱۰هــزار هکتــاری دشــت هــراز شــده اســت.بر اســاس
آمــار ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران ،ســه ســال
پیــش  ۴۰هــزار هکتــار ۲ ،ســال پیــش  ۵۵هــزار
هکتــار و پارســال نیــز  ۸۵هــزار هکتــار از شــالیزارهای
اســتان زیرکشــت دوم رفــت و پیــش بینــی امســال
مســئوالن بــه رغــم فراوانــی آب و بــا توجــه بــه منافــع
اقتصــادی کــه شــالیکاران در کشــت دوم برخــوردار مــی
شــوند ،حــدود  ۹۰هــزار هکتــار بــود کــه اکنــون در
واقعیــت بــه  ۱۰۵هــزار هکتــار رســید.

