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كش���ور درگير 
ي  گي ه�ا ند ر با
ش�ديد و كاهش دما اس�ت كه در ش�هرهاي 
جنوبي زابل، كرمان و يزد توفان ريزگردي به 
راه افتاده اس�ت. از همين رو روز گذش�ته نيز 
مدارس دو ش�هر زاب�ل و كرمان ب�ه تعطيلي 
كشيده ش�د. كارشناس�ان در همين راستا از 
غلظ�ت 19 براب�ر ح�د مج�از ذرات معلق در 
استان هاي سيستان و بلوچستان، 16 برابر حد 
مجاز در يزد و 3/5 برابر حدمجاز در كرمان خبر 
مي دهند. معضلي كه هر س�اله با شروع فصل 
سرد س�ال رخ مي دهد و بايد چاره اي اساسي 
براي رفع آن از سوي مسئوالن انديشيده شود. 

    
اين روزه��ا كه ارتفاع��ات اردبيل با ب��ارش اولين 
برف سال 97 سفيدپوش شده است و استان هاي 
شمالي همگي ميزبان بارش هاي پاييزي هستند؛ 
در جنوب ايران توفان گرد و غبار به پا شده است. 
به طوري كه روز گذشته مدارس شهرستان زابل در 
سيستان و بلوچستان و مدارس كرمان به تعطيلي 
كشيده شد. معضلي كه گويي قرار است هرساله رخ 
دهد و به قصه تكراري مردم ساكن مناطق جنوب 
ايران تبديل شود. كبري رفيعي، كارشناس سازمان 
هواشناسي كشور در خصوص وضعيت آب و هوايي 
برخي از استان ها به »جوان« مي گويد: »پديده غالب 
در شرق استان خراسان رضوي، خراسان جنوبي و 
سيستان و بلوچستان وزش باد شديد پيش بيني 
شده اس��ت.« توفاني كه امروز فقط به شهرهاي 
شرقي و جنوب شرقي بسنده نكرده و يزد و كرمان 
را هم درگير كرده است. در اين خصوص مديركل 

حفاظت محيط زيست اس��تان كرمان مي گويد: 
»ميزان آلودگي ه��وا در برخي از نقاط اس��تان 
كرمان از مرز خطرناك گذشته است.« به طوري 
كه در شاخص كيفي آلودگي هوا با رقم 358 در 
شهر كرمان در مرحله خطرناك قرار گرفته است. 
رضا جزيني زاده در اين ب��اره ادامه مي دهد: »در 
حال حاضر كيفيت آلودگي هوا در شهر كرمان از 
3/5 برابر حد مجاز گذشته است. البته اين شاخص 
در فهرج به 500 رسيده و 5 برابر حد مجاز را هم 
رد كرده است.« گفته مي شود كه استان كرمان از 
دو طرف درگير ريزگرد اس��ت و در اين خصوص 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان كرمان 
بيان مي كند: »ريزگردهاي ش��هر كرمان مربوط 
به كانون كوير يزد و بيابان هاي باالتر از انار بوده و 

كانون ريزگردهاي شرق استان به كانون ريزگرد 
سيستان و بلوچستان مربوط مي شود.« الزم به 
ذكر است كه بر اساس گفته هاي حميده حبيبي، 
 رئيس مركز پيش بيني هواشناسي استان كرمان 
غلظت ذرات معلق هواي كرمان امروز دوش��نبه 
نسبت به روزهاي گذشته تش��ديد هم مي شود. 
البته نيمه ه��اي روز احتمال رگبار ني��ز در اين 

مناطق پيش بيني شده است. 
  طوفان  ريزگردها هم راه درمان دارد

براساس گفته هاي كارشناسان شاخص آاليندگي 
ناش��ي از ذرات معلق در هوا بين صفر تا 50 هواي 
پاك، 50 تا 100هواي سالم، بين 100 تا 150 هواي 
ناسالم براي گروه هاي حساس، 150 تا 200 هواي 
ناس��الم براي تمام افراد و از 200 به باال خطرناك 

است. حاال با اين تفاسير شاخص آاليندگي ناشي 
از ريزگردها در شهرستان زابل 2853 ميكروگرم بر 
متر مكعب رسيده است. در اين خصوص رئيس گروه 
پيش بيني و هشدار هواشناسي سيستان و بلوچستان 
مي گويد: »با اين شرايط ميزان غلظت ذرات معلق در 
هواي شهر زابل به بيش از 19 برابر حد مجاز رسيده 
است.« علي مالشاهي با اشاره به اينكه توفان طي 
اين مدت ميزان ديد افقي در شهرس��تان زهك را 
هم به 300 متر كاهش داده اس��ت، ادامه مي دهد: 
»بر اساس تحليل آخرين نقش��ه ها و آينده نگري 
هواشناسي وزش باد همراه با گرد و خاك همچنان 
در شمال استان سيستان و بلوچستان ادامه دارد.« 
الزم به ذكر اس��ت كه در پي افزايش غلظت گرد و 
غبار مدارس شهرس��تان هيرمند نيز روز گذشته 
تعطيل شدند. در حال حاضر ديد افقي در فرودگاه 
زابل 900 مت��ر كاهش يافته اس��ت و احتمال لغو 
پروازهاي اين فرودگاه نيز ساعت به ساعت افزايش 
مي يابد. همچنين به گفته محمود ديانتي، رئيس 
ش��بكه پايش هواشناسي سيس��تان و بلوچستان 
روز گذشته توفان ش��ن با سرعت 104 كيلومتر بر 
ساعت شهرستان زابل را فرا گرفته است. عالوه بر 
استان كرمان و سيستان و بلوچستان؛ يزد هم اين 
روزها با غلظت 16 برابر حدمجاز گرد و غبار مواجه 
است. اين نيز در حالي است كه اگر مسئوالن درصدد 
احياي تاالب جازموريان بر بياين��د، حق آبه مردم 
سيستان و بلوچستان از هيرمند افغانستان را مطالبه 
كنند و پوشش گياهي را گس��ترش دهند، شاهد 
اين توفان هاي سهمگين نخواهيم بود. حبيب اهلل 
نيكزادي پناه، نماينده مردم بم در مجلس شوراي 
اسالمي نسبت به احتمال خالي شدن روستاهايي كه 

توفان مهمان هميشگي آنهاست هشدار مي دهد.

  بوشهر: رئيس ايمني، بهداش��ت و محيط زيست شركت گاز استان 
بوشهر از برگزاري افزون بر 30 رزمايش مقابله با شرايط اضطراري در نيمه 
نخست امسال در استان بوش��هر خبر داد.  مهندس غالمرضا بنداميري 
گفت: از جمله مهم ترين نتايج برگزاري اينگون��ه رزمايش ها مي توان به 
افزايش آگاهي و بهبود مهارت هاي كاركنان در مواجهه با شرايط اضطراري، 
شناسايي و تش��خيص خالهاي موجود در برنامه هاي واكنش، بررسي 
عملكرد سيس��تم فرماندهي حادثه و نيز ارزيابي ميزان هماهنگي ميان 

ادارات و واحدهاي مسئول برگزار مي گردد. 
  گلستان: استاندار گلستان با اشاره به اهميت مسائل كشاورزي در 
استان گفت: شهرك كش��اورزي 6 هزار هكتاري در گلستان با اولويت 
ايجاد اش��تغال براي س��رمايه گذاران بومي ايجاد مي شود. سيدمناف 
هاشمي افزود: اين طرح با استفاده از مديريت انطباقي و گونه هاي سازگار 
با اقليم خشك و نيمه خشك و در س��طح محور شمالي استان از غرب 
تا شرق اجرايي خواهد شد.  به گفته وي، يكي ديگر از اهداف اين طرح 

مقابله با بياباني شدن اراضي شمالي استان است. 
  آذربايجان غربي: مديركل آموزش و پرورش آذربايجان غربي گفت: بيش 
از 6 هزار كالس درس آذربايجان غربي نيازمند مقاوم س��ازي است.  ابراهيم  
محمدي با اشاره به اينكه در س��ال جاري 593 هزار دانش آموز در 24هزار و  
800 كالس درس سال تحصيلي را آغاز كرده اند كه نشان از رشد قابل توجه 
تعداد دانش آموزان دارد، افزود: در بحث فضاي آموزش��ي براي رس��يدن به 
متوسط كشوري 4 هزار و 600 كالس درس نياز داريم و اين در حالي است كه 

آذربايجان غربي نيازمند حدود 5 هزار و 300 كالس درس جديد است. 
  اردبيل: مديركل امور اقتصادي و امور دارايي استان اردبيل گفت: به 
منظور تشويق سرمايه گذاري و جذب منابع ارزي و ايجاد رغبت در بين 
سرمايه گذاران شرايط اقامت بيشتر سرمايه گذاران خارجي فراهم شد.  
هاش��م مظفري اظهار داشت: براساس مصوبه ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي كشور به منظور تشويق سرمايه گذاري و جذب منابع ارزي، اتباع 
خارجي در صورتي كه حداقل 250 هزار دالر براي سرمايه گذاري به كشور 
وارد كنند، مطابق ضوابطي كه دولت ارائه مي نمايد، مي توانند از امتياز مجوز 

اقامت پنج ساله برخوردار شوند.

تاكنون 15 بازارچه در مرزهاي استان هاي غربي، 
شرقي، ش��مالي و جنوبي كش��ور ايجاد شده كه 
برخي از آنها نقش مهمي در رونق اقتصادي منطقه 
و كشور داشتند.  سرانجام سال گذشته بود كه با 
مصوبه هيئت دولت، بازارچه هاي »سيران بند« در 
استان كردستان، »ميلك« و »ميرجاوه« در استان 
سيستان وبلوچس��تان، »اروندكنار« در اس��تان 
خوزستان، »دوغارون« در استان خراسان رضوي، 
»تمرچين« ، »س��اري سو« ،»س��رو« و »رازي« 
در اس��تان آذربايجان غربي در معرض ادغام قرار 
گرفتند. از س��وي ديگر، بازارچه هاي »شهابي و 
چيالت« در اس��تان ايالم و »تيله كوه« در استان 
كرمانش��اه ايجاد ش��دند. همچنين براساس اين 
مصوبه، بازارچه هاي »چزابه و آبادان« خوزستان 
و »بيشگان« كرمانش��اه از گردونه تجارت حذف 
و در مقابل، بازارچه هاي »س��ومار، ش��يخ صله و 

شوشمي« در استان كرمانشاه، بازارچه »سيف« 
در اس��تان كردس��تان، ش��ش بازارچه »زهك، 
گمش��اد، ريمدان، جال��ق ،كوهك و  پيش��ين« 
در اس��تان سيستان وبلوچس��تان، چهار بازارچه 
»ميل73، يزدان، ميل78 و دوكوهانه« در استان 
خراس��ان جنوبي، بازارچه »س��نگان خواف« در 
استان خراس��ان رضوي، دو بازارچه »قاسم رش و 
صنم بالغي« در استان آذربايجان غربي، بازارچه 
»نوردوز« در اس��تان آذربايجان شرقي و بازارچه 
»باجگيران« در استان خراسان رضوي ابقا شدند. 
در مقاب��ل، بازارچه »مهران« در اس��تان ايالم به 
شهابي و بازارچه »پرويزخان« در استان كرمانشاه 

به »تيله كوه« انتقال داده شدند. 
   بازارچه مرزي سومار در رأس صادرات 

درحالي كه از چند س��ال قبل بازارهاي مرزي با 
هدف رونق اقتصادي و به وجود آوردن شغل براي 

مرزنشينان ايجاد ش��دند،اما تنها تعداد اندكي از 
آنها توانستند در اين سال ها به اهداف مورد نظر 
برس��ند كه دراين ميان مي توان به بازارچه هاي 
مرزي س��ومار دراس��تان كرمانشاه اش��اره كرد.    
مديركل گمركات استان كرمانش��اه با تأييد اين 
موضوع مي گويد:»اين مهم موجب شد تا گمرك 
بازارچه مرزي سومار با صدور 597 ميليون و 933 
ه��زار و 980 دالر كاال به وزن 626 ه��زار و 611 
تن در بين گمركات مرزي كش��ور ب��ا عراق رتبه 
نخست صادرات به اين كشور را به خود اختصاص 
دهد.« خليل حيدري مي افزايد:»ايران در ش��ش 
ماهه نخس��ت س��ال جاري در مجموع 9 ميليون 
و 765 ه��زار و 331 تن كاال ب��ه ارزش 4 ميليارد 
و 561 ميلي��ون 134 هزار و 267 دالر به كش��ور 
عراق صادركرده اس��ت كه از اين مقدار گمركات 
استان كرمانش��اه با صدور 2 ميليون و 775 هزار 

و 690 تن كاال )اظهاري و عب��وري( به ارزش يك 
ميليارد و 361 ميليون و 268 هزار و 932 دالر از 
لحاظ وزني س��هم 28 درصدي و از حيث ارزشي 
س��هم 30 درصدي صادرات كل كشور به عراق را 
به خود اختصاص داده اس��ت.« اين درحالي است 
كه در شش ماهه نخست سال جاري ميزان كاالي 
صادراتي خروجي از گمرك بازارچه مرزي سومار 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 
93 درصد و از حيث وزن نيز 64 درصد رشد داشته 
است.  برپايه اين گزارش، عمده كاالهاي صادراتي 
از طريق اين گمركات ظروف از مواد پالس��تيكي، 
سيب زميني محفوظ ش��ده، گوجه فرنگي تازه يا 
سردكرده، انواع كاش��ي، انواع نايلون پالستيكي، 
كولرهاي آبي، گرانول پلي اتيلن، نايلون پالستيكي 
رولي، انواع بستني و مصنوعات پالستيكي شامل 

انواع ورقه و پالت بوده است. 
  مرز خسروي بزرگ ترين پايانه خاورميانه 

مرز خس��روي با برخورداري از بزرگ ترين پايانه 
بين الملل��ي زميني در خاورميان��ه، نزديك ترين 
مسير ارتباطي را با بغداد پايتخت عراق دارد،لذا اين 
مهم سبب شده است اين مرز در زمينه صادرات 
كاال و عبور مسافر خصوصاً زائران اربعين از اهميت 
ويژه اي برخوردار باشد.  فرماندار قصر شيرين در 
تأييد اين موضوع مي گويد:»از آنجا كه هم اكنون 
بيش از 50 درصد از صادرات غيرنفتي كش��ور به 
عراق از طريق مرز پرويزخان در قصرشيرين انجام 
مي شود، لذا مرزهاي پرويزخان و خسروي ظرفيت 
توس��عه صادرات را دارند كه بايد براي تقويت آن 
تالش كرد و الزمه تحقق اين مهم عالوه بر افزايش 
كيفيت كاالهاي صادراتي، شناسايي ذائقه طرف 
عراقي است.« فرامرز اكبري با اشاره به اين موضوع 
كه مرز و نقش كليدي و حياتي در جذب بازار اين 
كش��ور همس��ايه دارد، مي افزايد:»بايد شرايطي 
فراهم شود تا بتوانيم باالترين بهره و رونق اقتصادي 

را از اين مرز ببريم.«

گيت های ميرجاوه برای ورود زائران 
پاکستانی اربعين افزايش يافت

در حالي كه تمام نگاه ها به غرب كشور و وضعيت مرزها براي خروج زائران 
اربعين است، ازدحام جمعيت شيعيان و شيفتگان امام حسين)ع( در 
مرزهاي شرقي كش�ور براي گذر از ايران جهت ورود به عراق به حدي 
رسيده كه روز گذشته معاون استاندار بلوچستان پاكستان و رئيس هيئت 
پاكستاني اعالم كرد: »همكاران ما در گمرك پاكستان با افزايش تعداد 
كاركنان خود سرويس دهي به مسافران را از 12 ساعت به 24 ساعت تغيير 
داده اند.« و در همين راستا  معاون امنيتي و انتظامي استاندار سيستان و 
بلوچستان ايران هم گفت: »با توجه به باال رفتن تعداد مسافران در ايام 
نزديك به اربعين اگر زائران به صورت متناوب و تقس�يم بندي شده از 
كشور پاكستان به ايران وارد شوند، ساماندهي آنان بهتر خواهد بود.«

    
پس از برگزاري نشست مش��ترك 2 هيئت ايران و پاكستان به منظور 
برنامه ريزي بهتر و منسجم تر در زمينه ورود زائران اربعين حسيني از 
پاكستان به ايران و حل مشكالت موجود در اين زمينه در استانداري 
سيس��تان و بلوچس��تان، طرفي��ن توافقات انج��ام ش��ده را در قالب 

تفاهم نامه اي به امضا رساندند. 
روز گذشته  معاون امنيتي و انتظامي استاندار سيستان و بلوچستان با 
اشاره به افزايش حجم تردد زائران پاكستاني در ايام نزديك به اربعين 
حس��يني )ع( گفت: »از آنجايي كه سال گذشته مش��كالتي در ورود 
مسافران پاكستاني به ايران به وجود آمد امسال تعداد گيت هاي پايانه 

مسافربري ميرجاوه از 10 به 18 گيت افزايش يافته است.«
محمدهادي مرعشي افزود: »با توجه به باال رفتن تعداد مسافران در ايام 
نزديك به اربعين اگر زائران به صورت متناوب و تقس��يم بندي شده از 
كشور پاكستان به ايران وارد شوند، ساماندهي آنان بهتر خواهد بود.« 

وي تأكيد كرد: »بايد به زوار و مسافران پاكستاني در خاك كشورشان 
تأكيد شود كه با اسناد هويتي كامل به مرز ايران وارد شوند.«

سال گذش��ته و در ايام محرم 51 هزار و 200 زائر پاكستاني از طريق 
مرز ميرجاوه وارد ايران شده و پس از استراحتي كوتاه براي شركت در 
مراسم اربعين حسيني )ع( عازم عتبات عاليات شدند .  بر همين اساس و 
براي ارتقاي امكانات بهداشتي و خدماتي به زائران پاكستاني امسال 96 
چشمه سرويس بهداشتي و 96 باب حمام در مرز ميرجاوه ساخته شده 

است تا مسافران در زمان اسكان موقت در مرز از آن بهره مند شوند . 
  پيشنهاد انتقال ريلي زائران

پس از برگزاري نشست مشترك هيئت هاي ايراني و پاكستاني، معاون 
استاندار بلوچستان پاكستان و رئيس هيئت پاكستاني گفت: »همكاران 
ما در گمرك پاكستان با افزايش تعداد كاركنان خود سرويس دهي به 
مسافران را از 12 ساعت به 24 س��اعت تغيير داده اند كه اين امر سبب 
تسهيل در حركت زائران مي شود.« محمد حافظ طاهر افزود: »پيشنهاد 
انتقال زائران از طريق ريلي بسيار مناسب است و به دنبال آن هستيم 
تا امسال تمهيدات الزم براي بهره برداري از اين ظرفيت فراهم شود اما 
تصميم با ساالرهاي كاروان هاي زائران است كه از چه طريقي مسافران 

خود را منتقل كنند.«
وي با تقدير از جمهوري اسالمي ايران براي پذيرايي از زائران اين كشور 
افزود: »براساس تجربه سال گذشته تصميم گرفتيم زائران اربعين را به 
صورت گروه هاي متناوب وارد مرز ايران كنيم . به همين خاطر در كويته 
مكان هاي ويژه اي براي استراحت و اسكان موقت زائران در نظر گرفته 
شده است . همچنين با توجه به افزايش تردد مسافران در ايام اربعين 
سالن مسافربري با ظرفيت روزانه بيش از 5 هزار نفر براي تسهيل تردد 

زائران در مرز تفتان در نظر گرفته شده است.«
حافظ طاهر همچنين خواستار ايجاد يك خط ارتباطي مستقيم ويژه 
مس��ئوالن ايران و پاكستان ش��د و گفت: »از طريق اين خط ارتباطي 
مي توان تعداد و ساعت حركت زائران را اعالم كرد تا ساماندهي و اسكان 

دادن آنان با برنامه ريزي بهتري انجام شود.«

 اختصاص 100 دستگاه اتوبوس 
براي جابه جايي زائران اربعين در مرز چذابه

   خوزستان ش�هردار معنوي چذاب�ه از اختصاص 
1۰۰دس�تگاه اتوبوس براي جابه جايي 

زائران اربعين حسيني در مرز چذابه خبر داد. 
محمد رستم منش گفت: برنامه اي كه در مرز چذابه توسط شهرداري 
اهواز پيش بيني شده چهار بخش اس��ت.  وي افزود: بخش اول حوزه 
خدماتي اس��ت كه ش��امل رفت و روب پايانه، نظافت س��رويس هاي 
بهداشتي، جمع آوري و دفن زباله به صورت بهداشتي است.  شهردار 
معنوي چذابه تصريح كرد: 60 دستگاه از اهواز و 40 دستگاه از اراك 
و دزفول تأمين مي ش��ود.  وي ادامه داد: در مرك��ز مواكب غرفه هايي 
به منظور ارائه  محصوالت و بس��ته هاي فرهنگي به زائران اربعين برپا 
مي شود.  رستم منش گفت: قرار اس��ت هماهنگي كامل را ميان همه 
سازمان هاي خدمات رس��اني در مرز چذابه به منظور خدمات رساني 

مطلوب به زائران اربعين حسيني داشته باشيم.  
وي افزود: در خصوص اعزام نيرو از طرف شهرداري اهواز از مرز چذابه 
به عراق ب��راي ارائه خدمات به زائران اربعين حس��يني در عراق هنوز 
چيزي ابالغ نش��ده و در صورت ابالغ آمادگي كامل را براي انجام آن 
داريم.  به گفته رستم منش، 100 نفر از نيروهاي شهرداري اهواز كار 

خدمات رساني را در مرز چذابه برعهده دارند. 

محمدرضا هاديلو

تكميل ساخت ۲۶0 واحد مسكوني در مناطق زلزله زده ميامي 
    سمنان مديركل بنياد مسكن استان سمنان گفت: عمليات ساخت ۲6۰واحد 
مسكوني در مناطق زلزله زده ميامي تمام  شده و اين مسكن ها قابل 

تحويل به زلزله زدگان سال گذشته نردين هستند. 
عليرضا فالحي افزود: كار ساخت 925 واحد مسكوني در اين منطقه از سال گذشته آغاز شده كه تاكنون 260 
منزل مسكوني به اتمام رسيده اند.  وي از تحويل مسكن ها به زلزله زدگان تلوبين و نردين و بخش كالپوش 
خبر داد و ادامه داد: هر واحد مسكوني مشمول 20 ميليون تومان تسهيالت شد كه در مجموع 18 ميليارد 
و 500 ميليون تومان تسهيالت به مسكن روستايي مناطق زلزله زده ميامي پرداخت  شده است.  مديركل 
بنياد مسكن استان سمنان گفت: 3 ميليارد و 616 ميليون تومان نيز ميزان كمك بالعوض بنياد مسكن به 
مسكن هاي زلزله زده بخش هاي تلوبين، نردين و گلستان بوده است.  فالحي افزود: 70 درصد از واحدهاي 
مسكوني خسارت ديده منطقه گلستان ميامي كه سال گذشته دچار زلزله شدند، به اتمام رسيده است،  وي 
ادامه داد: در زمين لرزه بخش كالپوش شامل گلستان، نردين و تلوبين بيش از هزار واحد روستايي خسارت 

ديد كه تاكنون عمليات بازسازي بيش از 700 واحد به اتمام رسيده و بقيه در حال تكميل هستند. 

درياچه اروميه هنوز قابل احياست 
مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي      آذربايجان غربي

گفت: درياچه اروميه قابليت احيا را دارد. 
فرهاد سرخوش افزود: براساس مطالعات و پژوهش هاي انجام شده ستاد احياي درياچه آماده انجام 
پروژه هاي متعدد در اين خصوص شده و چنانچه از امكان احياي درياچه اروميه براساس داده هاي 
علمي مطمئن نبوديم هرگز كوهي از اعتبارات براي احياي اين درياچه هزينه نمي ش��د و براساس 
نتايج تحقيقات علمي دانشگاهي و تأييد كارشناسان ذيربط اقدام به احياي درياچه اروميه كرده ايم.  
وي ادامه داد: س��تاد احياي درياچه اروميه از س��ال 93 اقدامات متعدد خود از جمله انتقال آب به 
درياچه، رونق كشت و توليد محصوالت كم آب بر و آموزش هاي متعدد در زمينه كاهش مصرف آب 
در حوضه آبريز درياچه اروميه در راستاي تثبيت و احياي اين درياچه شور انجام داده است.  سرخوش 
با اطمينان از اينكه درياچه اروميه قابل احياس��ت تصريح كرد: عالوه بر تالش ها و انجام پروژه هاي 
ستاد احيا همكاري و مساعدت عمومي و فرهنگسازي مصرف درست آب و كاهش كشت محصوالت 

پرآب بر از جمله چغندر قند در حوضه آبريز الزمه احياي درياچه اروميه است.
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سومار با 597 ميليون دالر، رتبه اول صادرات به عراق

غلظت ذرات معلق هوا در استان هاي سيستان و بلوچستان به 19 برابر، در يزد 16 برابر و در كرمان به 3/5 برابر حد مجاز رسيده است

طوفان ريزگردها، سهم جنوبي ها از هواي پاييزي شد

 راه اندازي ناحيه صنعتي کفش تبريز 
در ۳۲ هكتار      

استاندار آذربايجان شرقي از راه اندازي     آذربايجان شرقي
ناحيه صنعتي كف�ش در منطقه اي به 

وسعت 3۲ هكتار در شهر تبريز خبر داد. 
مجيد خدابخش با اعالم اين خبر و ضرورت توجه به حوزه توليد و بازاريابي 
كفش به عنوان مزيت توليد و اشتغال تبريز، گفت: ايجاد آزمايشگاه مرجع 
ملي »چرم« در منطقه مهم و ضروري است تا اين صنعت از حالت سنتي 
خارج ش��ده و با به روزشدن در س��ايه آموزش، طراحي، تحقيق و توسعه 
منطبق با ساليق مردم و برندسازي، پوس��ت اندازي كند.« وي با اشاره به 
بازديد رئيس جمهور از بازار كفش تبريز در سفر ارديبهشت ماه سال جاري، 
افزود: اين بازديد نقطه آغازي براي برگزاري جلس��ات متع��دد بود تا در 
نهايت تصميم گرفته ش��ود تا ناحيه صنعتي كيف و كفش چرم تبريز با 
ظرفيت استقرار 120 واحد ايجاد شود.  استاندار آذربايجان شرقي با بيان 
اينكه در اين ناحيه صنعتي، مراكز بازاريابي، خدماتي و تحقيق و توسعه 
مي تواند راه اندازي شود، ادامه داد: وجود چنين ناحيه اي بايد سبب شود تا 
توليدكنندگان با استانداردهاي الزم در زمينه توليد كيف و كفش چرم آشنا 
شده و هم افزايي داشته باشند.  وي همچنين از عملكرد بانك هاي استان 
در پرداخت تسهيالت اشتغال قدرداني كرد و گفت: بانك هاي استان در 
پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي در مجموع عملكرد مطلوبي داشتند.

50 درصد تردد زوار اربعين از مرز مهران 
صورت مي گيرد       

   ايالم فرمانده مرزباني استان ايالم گفت: 5۰ 
درصد تردد زوار اربعين از مرز مهران 

صورت مي گيرد. 
سرهنگ يحيي الهي افزود: مرز مهران يكي از مرزهاي اصلي تردد زائران 
اباعبداهلل الحسين )ع( است و ساالنه 50 درصد از كل زائران كه از مرز تردد 
و براي زيارت عتبات عاليات در راهپيمايي عظيم اربعين شركت مي كنند از 
مرز مهران است.  وي ادامه داد: مرز مهران يكي از مرزهاي مورد توجه زائران 
اربعين است كه در اين راستا از ماه ها پيش مرزباني استان تمام جلسات 
را با كشور مقابل در راستاي تسهيل در رفت و آمدها برقرار و تفاهمنامه 
و مصوباتي در اين راستا تصويب شده است.  فرمانده مرزباني استان ايالم 
گفت: مرزباني در داخل كشور نيز تسهيالتي بايد انجام دهد، در خروج از 
مرز بعد از گيت هاي آخر مرزباني حضور دارد كه اين موضوع نيز بس��يار 
خوب انجام شده است.  الهي افزود: هيچ گونه مشكل خاصي نداريم از هم 
اكنون مرزباني و ديگر دستگاه ها كه اقدامات بسيار خوبي انجام دادند و 

آماده پذيرايي از زائران آقا اباعبداهلل الحسين)ع( هستيم. 

راه اندازي فروشگاه عرضه مستقيم توليدات 
روستاييان در بيرجند      

   خراسان جنوبي مسئول بسيج سازندگي خراسان جنوبي 
از ايجاد فروشگاه عرضه مستقيم توليدات 
و محصوالت روس�تاييان همزمان با هفته بس�يج در بيرجند خبر داد. 
مهدي هنري با اشاره به رزمايش محمدرس��ول اهلل 2، گفت: در راستاي 
برگزاري اين رزمايش به مدت 20 روز، 220 گروه جهادي خراسان جنوبي 
در مناطق محروم حاشيه شهرها فعاليت داشتند.  وي افزود: از اين تعداد 
2 هزار و 205 نفر آقا و هزار و 348 نفر از خواهران بوده اند.  مسئول بسيج 
سازندگي خراسان جنوبي با بيان اينكه اين افراد 13 هزار و 500 نفر روز 
فعاليت داشته اند، ادامه داد: 8 هزار و 500 نفر روز فعاليت توسط برادران 
و بيش از 5 هزار نفر روز فعاليت توسط خواهران انجام شده است.  هنري 
با بيان اينكه براي حمايت از اين گروه ها 381 ميليون تومان هزينه شده 
است، گفت: 285 ميليون تومان توسط خيران، 22 ميليون تومان توسط 
سپاه و 74 ميليون تومان از محل كمك هاي دستگاه هاي اجرايي تأمين 
شده اس��ت.  وي بيان كرد: 127 گروه جهادي در عرصه عمراني فعاليت 
داشته و توانسته اند 104 پروژه با 183 ميليون تومان انجام دهند.  مسئول 
بسيج سازندگي خراسان جنوبي افزود: 51 گروه جهادي در عرصه پزشكي 
و سالمت فعاليت داشته و بيش از 6 هزار و 69 نفر ويزيت شده اند.  هنري 
با بيان اينكه در تابستان سال جاري 7 هزار و 228 نفر در قالب 591 گروه 
جهادي به مناطق محروم اعزام شده اند، گفت: اين افراد 35 هزار نفر روز در 
عرصه هاي مختلف فعاليت داشته اند.  وي با بيان اينكه 208 نفر گروه جهادي 
مهمان طي ايام تابستان در مناطق محروم خراسان جنوبي حضور داشته اند، 

افزود: از اين تعداد 148 نفر از برادران و 60 نفر از خواهران بوده اند. 

 رشد ۲۳درصدي ورود گردشگر خارجي 
به سيستان و بلوچستان       

   سيستان وبلوچستان مديركل مي�راث فرهنگي، صنايع 
دس�تي و گردشگري سيس�تان و 
بلوچستان گفت: ورود گردشگر خارجي به اين استان در شش ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه ۲3 درصد رشد داشته است. 
عليرضا جالل زايي افزود: 105 هزار و 139 گردشگر خارجي در اين مدت 
به سيستان و بلوچستان س��فر كردند كه در مقايس��ه با 85 هزار و 275 
نفر سال گذشته رشد 23 درصدي را نش��ان مي دهد.  وي ادامه داد: اين 
گردشگران بيشتر از كشورهاي همسايه و اروپايي مانند آلمان، مجارستان، 
ايتاليا، اتريش، انگليس، استراليا و هلند وارد سيستان و بلوچستان شده اند.  
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان 
گفت: عالوه بر جاذبه هاي كهن استان آداب و سنت هاي مردم اين ديار نيز 
براي گردشگران خارجي بسيار جذاب و خاطره انگيز بود.  جالل زايي افزود: 
اين نهاد در سال هاي اخير با جريان سازي از طريق برپايي نمايشگاه هاي 
گردشگري در كش��ورهاي مختلف از جمله آلمان، عمان و غيره حضور 

گردشگران خارجي را به اين استان افزايش داده است. 

ايجاد اش�تغال و درآمدزايي براي مرزنش�ينان در كنار برقراري امنيت 
در اين مناطق از جمله داليلي بود كه س�بب ش�د بازاره�اي مرزي در 
ش�هرهاي نزديك به نقطه صفر مرزي و در كنار گمرك ها احداث  شوند.  
درميان بازارهاي مرزي كه از شمال تا جنوب غربي كشور گسترش يافته 
بازارچه هاي مهران، جوانرود در استان هاي ايالم و كرمانشاه به دليل هم 
مرزي با كشور عراق از اهميت ويژه اي برخوردارند، اين درحالي است كه 

به تازگي مرز سومار نيز در صدر بازارچه هاي مرزي كشور براي صادرات 
به عراق ق�رار گرفته اس�ت.  موضوعي ك�ه به گفته مدي�ركل گمركات 
كرمانشاه در نيمه نخست سال جاري گمرك بازارچه مرزي استان با صدور 
2ميليون و ۷۷5 هزار و 69۰ تن كاال به ارزش يك ميليارد و 361 ميليون 
و 26۸ هزار و 932 دالر از لحاظ وزني سهم 2۸ درصدي و از حيث ارزشي 
سهم 3۰ درصدي صادرات كل كش�ور به عراق را به خود اختصاص داد. 

88498441سرويس  شهرستان

مرز خس�روي ب�ا برخ�ورداري از 
بزرگ ترين پايانه بين المللي زميني 
در خاورميانه، نزديك ترين مسير 
ارتباطي را با بغ�داد پايتخت عراق 
دارد،لذا اين مهم سبب شده است 
اين م�رز در زمينه ص�ادرات كاال و 
عبور مسافر خصوصاً زائران اربعين 
از اهميت ويژه اي برخوردار باش�د

محمدرضا سوري
   گزارش يك


