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با تدابیر مسئوالن در دولت یازدهم عینیت یافت

سامان بخشی راههای پنجگانه منتهی به شمال کشور

عکس مهر

ســاری  -حســین خانی /جادههای پنجگانهای که
مازندران را به پایتخت اتصال میدهد ،از اهمیت
باالیــی برخــوردار اســت ،چــرا کــه تقریبــاً در همه
دولتها تفکراتی برای بهینهسازی و امنتر کردن
این جادهها ،ملی بودن و بهرهگیری بیشتر ساکنان
اســتانهای دور و نزدیــک از این راهها بوده اســت.
ساالنه افراد زیادی از استانهای مختلف عزم سفر
به ســواحل دریای مازندران میکنند و تا سالهای
قبل به رغم تمام سخت گیریهای پلیس بازهم
آمــار تصادفــات رانندگــی و مــرگ در جادههــای
منتهی به مازندران آمار قابل توجهی داشت.
ëëرفعمشکالتراهها
اهمیتجادههایمنتهیبهشمالکشورچنان
زیاد اســت که «خیراهلل خادمی» معاون وزیر راه و
شهرســازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل در این باره میگوید :با روی
کار آمــدن دولت تدبیــر و امید و با دســتور وزیر راه
قرار شد ،ســاماندهی در راههای منتهی به شمال
را انجــام دهیم ،چــرا که هم نیاز ملی برای کشــور
بــود و هم نیازی اســت کــه در زمــان اوج ترافیک،
معضالتــی را بــرای مردم ایجــاد میکــرد .مردم
در برخــی از مقاطــع زمانی بــرای عبــور از راههای
شــمال اعم از هراز ،فیروزکوه یا چالــوس در زمان
اوج ترافیک ،بین 6تا 10ساعت متوقف میشدند.
این مسأله عالوه بر تلف کردن وقت مردم موجب
آزردگی آنان میشــد ،آن هم در زمانی که قرار بود
مردم شــادی کنند و برای آنان ذائقه خوبی ایجاد
شــود .طی ســه ماه برای این راهها ،طرح جامعی
تهیه و قرارشــد فعالیتها را در  5مســیر یادشــده
متمرکــز کنیم که امــروز تمامی ایــن راهها درحال
به اتمام رســیدن اســت که موجب رفع مشکالت

جاده فیروزکوه

ëëشــاید دلیل توجه بیــش از حد دولتمــردان یازدهم به مقولــه جادههای
منتهیبهمازندرانکاستنازخطرآفرینبودناینجادههاباشد
ëëخدمــات دولــت تدبیــر و امیــد تنهــا ســاختن راههــای بــرون شــهری
خالصه نشدهودراینشهرهانیزنهضتسازندگیادامهدارد
ëëعملیــات ســاخت کمربندی جنوبی شــهر بابــل بهعنــوان بزرگترین
شهرستان مازندران پس از  11سال به بهرهبرداری میرسد .هزینه ساخت
این کمربندی یک هزار و 120میلیارد ریال بوده است

نیم نگاه

پیشیندراینگلوگاههامیشود.
ëëکاستنخطراتجادهها
شــاید دلیــل توجــه بیــش از حــد دولتمــردان
یازدهــم به مقوله جادههای منتهی بــه مازندران
کاســتن از خطرآفریــن بــودن ایــن جادهها باشــد

کــه خادمی در این بــاره اعالم کرده ،تنها در ســال
گذشــته دولت یازدهــم افزون بر  10هــزار میلیارد
ریال فقط در پنج محور شــمال کشــور هزینه کرده
اســت .در جاده قزویــن -الموت که بــرای کاهش
طول مسیر و ارتباط دادن مازندران با استان قزوین

صورت میگیــرد ،به رغم کاســتیهایی که دولت
در مســائل مالی با آن روبهرو بــود حدود یک هزار
میلیارد ریال هزینه شده است.
در همیــن حــال ،در راه حیاتــی تهــران بــه
قائمشــهر که به نام جاده فیروزکوه شــهرت دارد،
در مســیرگلوگاه  -زیرآب مشــکالتی در کم عرض
بودن جاده وجود داشــت که با تدابیر اتخاذ شــده
از ســوی دولتمردان و تزریق مالی مناســب به این
طرح سرانجام قفل این گره ترافیکی باز شد و تردد
روان در ایــن جــاده را برای همه ممکن کرد .بنا بر
گفتههــای معاون وزیر راه در راه هراز نیز به همین
میزان هزینه صورت گرفته است .همچنین از 101
کیلومتــر جاده هــراز 53 ،کیلومتر یا تونــل یا پل یا
دیوار حائل اســت که کار ســنگینی اســت و در این
دولت  30کیلومتــر مورد بهرهبرداری قرار گرفته و
سال آینده نیز  28کیلومتر دیگر مورد بهرهبرداری
قرار میگیرد .البته در مسیرآزاد راه رشت  -قزوین
هزینهها  200میلیارد ریال بیشتر از دو راه مازندران
بوده و افزون بر یک هزار و  200میلیارد ریال اعتبار
هزینه شــده اســت .اما به نظر میرسد که شاهکار
دولــت تدبیر و امید ســرعت بخشــیدن بــه طرح
آزاد راه تهران  -شــمال باشــد ،طرحهایی که طی
ســالهای طوالنــی از آغــاز عملیــات اجراییاش
درگیــر قــول و قــرار و وعــده و وعیدهــای دروغین
شــده بود .اکنون که مدتی است بخشی از این آزاد
راه حیاتــی از چالوس تا مرزن آبــاد راهاندازی و به
بهرهبرداری رسیده ،با همت و تزریق هزینه 6هزار
میلیاردریالیقسمتمربوطبهفازتهرانتاگچسر
نیز تا پایان عمر دولت یازدهم افتتاح خواهد شد
تا مســافران از گرههای ترافیکی جــاده چالوس تا
حــدودی خالص شــوند .آزادراه شــمال مشــکلی

بارش پراکنده در استانهای ساحلی دریای خزر ،شمال شرق و شرق کشور
ســازمان هواشناســی برای امروز پنجشــنبه در
برخی نقــاط شــمال غرب ،اســتانهای ســاحلی
دریــای خــزر ،شــمال شــرق و شــرق کشــور بارش
پراکنــده پیشبینی کرد .اداره پیشبینی و هشــدار
سریع سازمان هواشناسی کشورهشــدار داد :امروز
در جنوب شــرق کشــور هم وزش باد نسبتاً شدید
پیشبینی میشود که منجر به گرد وخاک موقتی
دراین نواحی خواهد شد .همچنین خلیج فارس
طی امروز و فردا مواج خواهد بود که سرعت وزش
باد و ارتفاع امواج امروز پنجشنبه در خلیج فارس
و تنگه هرمز افزایش خواهد یافت.
درخراسان شــمالی و شــمال خراسان رضوی

هــم امروز پنجشــنبه رگبار باران گاهــی رعد وبرق
و وزش بــاد شــدید موقتــی پیشبینــی میشــود
و در سیســتان وبلوچســتان ،نیمــه شــرقی کرمان
ومناطقی از خراســان جنوبی بــاد وگرد وخاک رخ
خواهد داد.
ëëسیالبدرالبرز
بارش شــدید باران صبح دیروز چهارشنبه در
استان البرز سبب جاری شدن سیالب و آبگرفتگی
معابر شــد .بارندگی شدید و جاری شدن سیل در
کالنشــهر کرج ،موجب باالآمدن ســطح آبهای
جــاری وآبگرفتگــی خیابانهــا ومعابــر اصلــی
وفرعی شــد ،ضمــن آنکه تــردد خودروهــا را کند

رسول زرگرپور

استاندار اصفهان

ســنت حســنه دیرینــه ایــن اســت کــه
معمــوالً طرحهــا در دهــه مبــارک فجر یا
هفته دولت بــه بهرهبرداری میرســد ،اما
به علت حجم باالی طرحها و فرصت کم
در ایــن  ۲مقطع ،در اســتان پهنــاوری مثل
اصفهان با بلوغ سیاســی باال ،مجبوریم در
ایام دیگر هم افتتاح طرح داشــته باشــیم.
مثــاً در روزهــای پایانــی ســال  ۹۵تعــداد
زیادی طرح در چند شهرســتان افتتاح و به
بهرهبرداری رســید و هماکنون نیــز در ایام

آغازین ســال  ۲۷ ،۹۶طرح با اعتباری بالغ
بــر  ۶۰۰میلیارد ریــال در شــهر علویجه به
بهر هبرداریرسید.
در طول  3.5سال گذشته در این استان
 12هــزار و  ۷۰۰طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰۵
هزار میلیارد ریال افتتــاح و به بهرهبرداری
رسیده که  3هزار و  ۴۰۰طرح از این تعداد،
بــا اعتبــاری بالغ بــر  ۵۰هزار میلیــارد ریال
مربــوط بــه ســال  ۹۵اســت .اتفــاق مهــم
دیگــری که در طــول دوران اســتقرار دولت
تدبیــر و امیــد در اســتان اصفهــان افتــاده،
تکمیــل و راهانــدازی طرحهای نیمــه کاره
و رها شــده بزرگی همانند ورزشــگاه نقش
جهــان ،مصلــی ،متــرو ،کنــار گذر غــرب و
کنار گذر شــرق اســت که هر کــدام بیش از
 ۱۵تا  ۲۰ســال از آغاز عملیات اجرایی آنها

میگذشت و خوشــبختانه در طول ۳سال
گذشته به بهرهبرداری رسید .هیأت دولت
نیــز تقریبــاً هــر  ۲روز یکبــار بــرای افتتاح و
بهرهبــرداری از طرحهــای مختلــف بــه
اســتانهای کشور ســفر میکند .کسانی که
دولــت را ناکارآمد اعالم کرده و معتقدند،
ایــن دولت به قولهــای خود عمل نکرده،
بایــد بداننــد کــه دســتاوردهای دولــت در
واقع همان دســتاوردهای نظام اســت و ما
باید قدردان آنها باشــیم .امنیت و آرامش
حاکــم در کشــور در منطقــهای که سراســر
آن جنگ و خونریزی اســت و تبدیل کشور
بــه جزیره با ثبــات منطقه ،بــه برکت امام
زمان(عــج) و رهنمودهــای رهبــر معظم
انقالب (مدظلــه العالی) و سیاســتهای
دولــت تدبیر و امید ،نعمت بزرگی اســت

که باید قدردان آن باشیم .از طرفی ،برجام
بهعنــوان دیگر دســتاورد نظــام جمهوری
اســامی اســت کــه بــا وجــود نتایــج پربار
آن ،بــه دلیــل بدعهدیهــای امریکاییها
بــه نتایج مطلــوب نرســیده اســت .اکنون
کشــورهای مختلــف در صــف دیــدار بــا
مقامهــای ایران هســتند و بهعنــوان مثال
در هفته گذشته ،اصفهان میزبان  ۴هیأت
اروپایــی بوده و میزان گردشــگران خارجی
نســبت بــه ســال  ،۹۲در اصفهــان  ۴برابــر
شده اســت .همچنین کاهش تورم و رونق
تولیــد و صادرات منجر بــه افزایش خروج
کامیونهایحاملفوالدوسایرمحصوالت
از  ۱۸۶کامیــون در روز در ســال  ۹۲بــه یــک
هــزار و  ۱۴۸کامیــون در روز در پایــان ســال
 ۹۵در شهرستان مبارکه شده که همه اینها

گزارش
مصور

برای راهســازی کشــور بود و مردم ســالها منتظر
اتمــام آن بودند و طی ســالهای  94و  95نزدیک
به  49درصد پیشــرفت داشــته و اکنون قطعه اول
آزادراه شمال 82 ،درصد پیشرفت دارد که در بهار
یا تابستان امسال زیر بار ترافیک میرود.
ëëنهضتراهسازی
امــا خدمــات دولت تدبیــر و امید تنهــا به این
راهها خالصه نشده و در درون شهرها نیز نهضت
سازندگی ادامه دارد« .حیدر نوروزی» ،مدیر کل راه
و شهرســازی و رئیس شــورای حمل و نقل استان
دربــاره طرحهای افتتاحــی ،افزود 9 :هــزار و 830
میلیارد ریال از این طرحها مربوط به بندر امیرآباد
بهعنوان یکی از بنادر مهم و با تجهیزات مدرن در
شرق مازندران است .عملیات ساخت کمربندی
جنوبی شهر بابل بهعنوان بزرگترین شهرستان
مازنــدران نیــز پــس از  11ســال بــه بهرهبــرداری
میرســد .هزینه ساخت این کمربندی یک هزار و
 120میلیارد ریال بوده اســت .با بهرهبرداری از این
طرح ،بار ترافیکی شــهر بابل که نابسامانی زیادی
برای شــهروندان به دنبال داشــته ،کاهش خواهد
یافت.اجرایکمربندیجنوبیشهربابلکهحدود
 16.2کیلومتــر طول دارد ،در ســال  85آغاز شــد و
تکمیل آن در این سالها از مهمترین دغدغههای
مــردم منطقه بــود .نوروزی از تونــل و پل ارتباطی
نوشــهر -چالــوس بــا اعتبــار  970میلیــارد ریــال
بهعنوان یکــی دیگــر از طرحهای افتتاح شــده در
دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت :طرح بهسازی
راه بهشــهر  -زاغمرز به طول  15کیلومتر با هزینه
 150میلیارد ریال ،همچنین بخشــی از کمربندی
شهر ساری مرکز استان از دیگر طرحهای مهم این
عرصهبود.

سفر در این مســیر اجرا میشود .ممنوعیت تردد
موتورســیکلت هم تــا پایان محدودیــت ترافیکی
در جــاده کرج  -چالــوس و بالعکس ادامــه دارد.
وی بــه راننــدگان توصیه کــرد ،با توجه بــه اخطار
هواشناســی درخصوص بارش برف و باران بویژه
درجــاده کرج  -چالــوس راننــدگان ضمن همراه
داشــتن زنجیرچرخ و وسایل گرمایشی از سالمت
فنــی خــودرو خــود اطمینــان حاصل کننــد .مرکز
کنتــرل ترافیــک پلیــس راه ناجــا با شــماره تلفن
 88255555به صورت شــبانه روزی پاسخگوی
وضعیــت راههای کشــور و آماده امداد رســانی به
حادثه دیدگان احتمالی است.

نشانگر رونق تولید و صادرات است ،اگر چه
وضعیــت اقتصادی که در طــول  ۴دهه به
وجود آمده ،یک شبه قابل درمان نخواهد
بود .بــا وجود تمام مشــکالت ،تحریمها و
محدودیتها از جمله خشکســالی شدید
و کاهــش  ۵۰درصــدی بارندگیها ،شــیوع
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و تلف شدن
بیش از  ۳میلیون قطعــه مرغ و بوقلمون
و غیــره ،اقدامهای خوبی انجام شــده و در
یکســال گذشــته ،حدود  ۶۲هزار فرصت
شغلی که میتوانست از بین برود ،تثبیت
شــده و بــرای ســال جدیــد نیز بــرای ایجاد
اشــتغال پایدار برنامهریزی خوبی صورت
گرفتــه اســت .همچنیــن همــگان فــارغ از
عالیق و سالیق سیاسی و جناحبندیهای
رایــج ،در رویــداد بــزرگ انتخابــات در

۲۹اردیبهشت امسال برای انتخاب کرسی
پنجم مجلس شــورای اسالمی شهرستان
اصفهــان ،ریاســت جمهــوری ،انتخابــات
شــوراهای شــهری و روســتایی و انتخابات
شورای عشــایری ،حضوری پرشــور در پای
صندوقهای رأی خواهند داشــت و چشم
طمع دشــمنان را کور و حماسهای جاودان
خلــق خواهنــد کــرد .متأســفانه عــدهای
بیانصاف هســتند و چون انصــاف با آنان
قهــر کــرده ،پیشــرفتها را بــاور ندارنــد و
موفقیتها را انکار میکنند .اما انصاف این
اســت که اقدامهای مثبت و بیشماری که
انجام گرفته شده انکار نشود و آنچه انجام
شــده را بیان کنیم و آنچه انجام نشــده نیز
به مردم صادقانه بگوییم تا کشور در مسیر
رشد و توسعه روز افزون قرار گیرد.

میراث
فرهنگی

سرریز شدن سد
اکباتان درهمدان

ارومیه ـ خبرنگار <ایران> /تپه باســتانی سیلوه در آذربایجان غربی که بزودی بخشی
از دریاچه سد سیلوه میشود کاوشگران سازمان میراث فرهنگی را به تسریع در عملیات
کاوش واداشــته است« .ســلیمان بشــیری» رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشــگری پیرانشــهر گفت :با توجه به آبگیری ســد ،عملیات باستان شناسی سد سیلوه
شــروع شده و چهار هیأت باستان شناسی شروع به کار کردهاند .تپه باستانی سیلوه دارای
شواهدی از آثار تاریخی مربوط به دوره اسالمی تا هزاره پنج قبل از میالد است.

عکس :پوریا پاکیزه

عکس :محسن بخشنده

کاوشهای باستان شناسیدرمحوطه سدسیلوه

جشنواره گل های پیازی در مشهد

منظر طبیعی «عقاب کوه» ثبت ملی شد

عکس :خبرگزاری صدا و سیما

عکس :مجتبی محمدی

پیاده روی اقوام ایرانی به پاسداشت روز ملی خلیج فارس از شیراز تا هرمزگان

کوتاه از
ایران

برگزاری مانور نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی دریای خزر در بندر انزلی

منظر طبیعی «عقاب کوه» در روســتای اســامیه یزد ثبت ملی شد .به گزارش
ایسنا«،ساشاریاحیمقدم»سرپرستمعاونتمیراثفرهنگیادارهکلمیراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری اســتان یزد اظهارداشت :میراث فرهنگی
اســتان برای حفاظت و نگهداری آثار طبیعی ،اقدام به پیشنهاد تهیه و تنظیم
پروندههای آثار طبیعی قابل ثبت در فهرست آثار ملی کشور را داده که نمونهای
از آن ،عقــاب کوه در شهرســتان تفت اســت .ریاحیمقدم در خصــوص این اثر
طبیعیاستان،گفت:کوهعقابازیکسنگآهکیتشکیلشدهکهتودهگرانیتی
غرب شیرکوه ،این تشکیالت آهکی را باال آورده و حتی گاهی در بخشهای زیرین
کوه بخشــی از آهکها را دگرگون کرده اســت .وی دلیل شکل ظاهری این کوه را
بهدلیل تفاوت جنس سنگهای پیرامونی آن دانست به نحوی که آن سنگها
حتماًاز بین رفتهاند و کوه عقاب به شکل کنونی باقی مانده است.

اختصاص  70درصد اعتبارات
مصوب سفر رئیس جمهوری به البرز

 70درصــد اعتبارات مصــوب در ســفر رئیس جمهوری
بــه البرزتخصیــص یافتــه کــه اگــر دســتگاههای اجرایی
بــرای جذب آن کوتاهی کنند ،اعتبارات به ســایر طرحها
اختصاص داده میشــود .به گزارش ایرنا« ،سید حمید طهایی» ،استاندار البرز با
اشــاره به اینکه در ســفر رئیس جمهوری  17طرح ورزشــی دردستورکاربود ،افزود:
این سفر دستاوردهای بزرگی برای مردم البرز به همراه داشت که با گذشت مدت
کوتاهی از این ســفر اکنون شاهد پیشــرفت طرحهای مصوب هستیم ،همچنین
توجه ویژهای نیز به جوانان اســتان صورت گرفت.وی با بیان اینکه حفظ واحیای
باغ ســیب کرج یکی ازبزرگترین دســتاوردهای ســفر هیأت دولت بــه البرز بود،
گفت :در این رابطه مقرر بود که 30درصد باغ به شهرک مسکونی تبدیل شود ولی
باپیگیریمسئوالنالبرزیومصوبهسفر،حفظباغسیبدردستورکارقرارگرفت.
اســتاندار البرز با اشاره به اینکه به جد درصدد انتقال زندانهای ملی از شهرهای
استان هستیم که این امر نیز در طرحهای سفر رئیس جمهوری نیز مصوب شد،
تصریح کرد :همه بانکها در جریان سفر رئیس جمهوری تسهیالت ازدواج افراد
متقاضی البرزی را پرداخت کردند ،در این سفر اکثر افرادی که متقاضی دریافت
تسهیالت بودند در کوتاهترین زمان ممکن موفق به دریافت تسهیالت شدند.

پرداخت تسهیالت اقتصاد مقاومتی
در چهارمحال و بختیاری

پرداخــت  4هــزار و  280میلیــارد ریــال تســهیالت اقتصــاد مقاومتی
ســال گذشته در چهارمحال و بختیاری پرداخت شد .به گزارش ایرنا،
«حبیــباهلل وفایــی» ،رئیس ســازمان برنامــه وبودجــه چهارمحال و
بختیاری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحال وبختیاری
تأکیــد کرد 50 :درصد از این مبلغ به صورت مســتقیم و بقیه از محل
تســهیالت اقتصــاد مقاومتی بــه متقاضیان پرداخت شــده اســت .از
مجموع تســهیالت پرداخت شده در حوزه اقتصاد مقاومتی  3هزار و
 120میلیــارد ریال در بخش صنعت و معــدن ،یک هزار و  40میلیارد
ریال در بخش کشاورزی و  120میلیارد ریال در بخش گردشگری بوده
است .سال گذشته برای اجرای 10طرح سرمایهگذاری به ارزش20هزار
میلیارد ریال و اشــتغالزایی 3هــزار و  350نفر تفاهمنامه همکاری با
بخشخصوصیمنعقدشد.برنامهوسندراهبردیاقتصادمقاومتی،
تولید و اشــتغال اســتان تا  45روز دیگر تهیه ،تدوین و برای اجرا ابالغ
میشــود .با ابالغ برنامه و سند راهبردی اقتصاد مقاومتی ،زمینه رفع
بسیاری از مشکالت اشتغال و اقتصاد رفع خواهد شد.

انعقادتفاهمنامهخوزستانبالهستانیها
برای راهاندازی خط تولید تراکتور

تفاهمنامهای با یک شــرکت تراکتورســازی لهســتانی برای راهانــدازی خط تولید
تراکتور در خوزستان منعقد شد .به گزارش ایسنا« ،اسماعیل زمانی» مدیر عامل
ســازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشــت :در این زمینه منطقه آزاد اروند آمادگی
خــود را برای در اختیار قرار دادن زمین جهت راهاندازی شــرکت تراکتورســازی با
ظرفیــت  ۱۰۰تا  ۲۵۰اســب بخار به این شــرکت اعالم کرد .طبــق مذاکرات انجام
شده ،شرکت لهستانی متعهد شده ساالنه  ۲هزار دستگاه تراکتور تولید کند .هدف
از راهاندازی خط تولید تراکتور در خوزستان و منطقه آزاد اروند ،توسعه و افزایش
توان کشاورزی در استان و کشور و همچنین تأمین نیاز کشورهای منطقه است.

آغاز پرداخت مطالبات گوجه فرنگیکاران بوشهر

عکس ایرنا

رونق تولید و توریسم در اصفهان

کــرده بود.ایــن بارندگیهــا درمناطــق عظیمیــه،
جهانشــهر ،حصــارک ،حصــار و مناطق شــمالی
کــرج بیشــترین ســطح آبگرفتگــی معابــر را بــه
وجــود آورد .هواشناســی اســتان البرزبا پیشبینی
بارش شــدید باران نســبت به جاری شــدن ســیل
هشــدارداده واعــام کــرده بــود کــه ایــن بارشها
امروزپنجشنبه نیزادامه خواهد داشت .همچنین
برخی دســتگاههای اجرایی نســبت بــه باال آمدن
آب رودخانه کرج هشدار داده بودند.
ëëاجــرای محدودیــت ترافیکــی در جــاده کــرج -
چالوس
مرکــز فرماندهــی و کنترل ترافیــک پلیس راه

البــرز بــا توجه بــه تعطیلی آخــر هفتــه ،از اجرای
محدودیــت ترافیکــی درجــاده کــرج  -چالــوس
خبــر داد .ســروان «علــی بابــازاده» ،رئیــس مرکز
فرماندهــی و کنتــرل ترافیــک پلیــس راه البــرز
توگــو بــا ایرنــا ،افــزود :برایــن اســاس تردد
درگف 
وســایل نقلیــه از ســاعت  14روز جمعــه اول
اردیبهشت ماه الی  23همان روز از کرج به سمت
مــرزن آباد ممنوع اســت .همچنین تردد وســایل
نقلیــه ازســاعت  17روز جمعــه اول اردیبهشــت
مــاه تا  23همــان روز از مرزن آباد به ســمت کرج
یــک طرفــه خواهد بــود .این ممنوعیــت به دلیل
تخلیــه بارترافیکی مســافران درحال بازگشــت از
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مرحلــه نخســت پرداخت مطالبات کشــاورزان گوجه فرنگی کار اســتان
بوشهر که سال گذشته محصوالت خود را با قیمت توافقی به مراکز خرید
دولتی تحویل داده بودند ،از دیروز چهارشــنبه آغاز شــد« .علی قنبری»،
توگوباایرناافزود:دراینمرحله
مدیرتعاونروستاییاستانبوشهردرگف 
 74میلیــارد و  480میلیون ریال که معــادل 31درصد از مطالبات گوجه
فرنگی کاران اســتان است ،پرداخت خواهد شد .بهدنبال پیگیری انجام
شــده نخســتین مرحله مطالبات کشــاورزان طرف قرارداد که محصول
خود را به مراکز خرید شهرستان مربوطه تحویل دادهاند ،طبق فهرست
به حســاب اعالمی آنان واریز میشــود .تاکنــون اطالعات  5هــزار و 820
محمولــه به میزان 60هزار و  862تن گوجه فرنگی توســط کشــاورزان به
مراکز خرید تحویل و در سامانههای مربوطه ثبت شده است .کشاورزان و
تولیدکنندگانی که تاکنون مدارک و مستندات محصول تحویلی خود را به
مراکز خرید ارائه ندادهاند ،باید هرچه زودتر ضمن ارائه مدارک به مراکز
خریدطرفقراردادنسبتبهتکمیلمدارکبرایبهر همندیازاعتبارات
تخصیصی اقدام کنند .در سال گذشته به دلیل همزمان شدن برداشت
گوجه فرنگی خارج از فصل در اســتان بوشــهر با دیگر استانها ،افزایش
میــزان تولیــد با توجه به شــرایط آب وهوایی مناســب ،کاهــش فروش و
قیمت محصول ،گوجه فرنگی زیادی روی دســت کشــاورزان این استان
ماند .در این ارتباط با پیگیری مســئوالن اســتان بوشهر و برای جلوگیری
از زیان بیشــتر کشــاورزان ،دولت خرید حمایتــی این محصول با قیمت
توافقــی هر کیلوگــرم 3هزار و  300ریال و درخارج از اســتان  4هزار ریال را
از ســوم دی مــاه آغاز کرد و تا دوم اســفند ماه انجام داد کــه در این طرح
کشاورزان 70هزار تن گوجه فرنگی به مراکز خرید دولتی تحویل دادند.

جابهجایی 3هزارخانوارسکونتگاههای غیررسمی درتبریز

همزمانبابهسازیونوسازیدرآذربایجانشرقی،طرحساماندهیسکونتگاههای
غیررسمی با جابهجایی 3هزار خانوار در حال اجراست.
به گزارش ایرنا« ،بابک نجفیان» رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه
و شهرسازی آذربایجان شرقی ،هدف از اجرای این طرح را حفاظت از این خانوارها
در برابــر وقوع حوادث طبیعی احتمالی اعالم کرد و افزود :این خانوارها به دلیل
سکونت در اراضی و پهنه لرزه خیز تبریز جابهجا میشوند .شرکت مادر تخصصی
عمران و بهســازی شــهری ایران با امضــای یک تفاهمنامه ،متعهــد به تأمین و
تحویــل  48هکتــار از اراضی دولتی برای ســاماندهی و حفظ امنیت شــهروندان
و جابهجایــی این تعداد خانوار ســاکن در منطقه خطــر پذیر ضلع جنوبی اتوبان
پاسدارانشدهاست.دراینراستاتفاهمنامهمشترکیبیناستانداری،شرکتمادر
تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ،شهرداری تبریز و انجمن صنفی انبوه
سازان مسکن «ایران» با موضوع ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی تبریز امضا
شده است.نجفیان با اشاره به اینکه مصوب شده  41هکتار زمین به مرور زمان به
صورت تدریجی و علیالحساب به شهرداری تبریز برای اجرای طرح جابهجایی
واگذار شــود ،ادامه داد :تاکنون  4هکتار از اراضی فوق تحویل شــهرداری شــده که
در بخشی از این اراضی تاکنون  171واحد مسکونی توسط شهرداری و انبوه سازان
احداث و به بهرهبرداری رسیده است.

