
ســازمان هواشناسی از ورود ســامانه جدید بارشی 
بــه مناطق واقع درشــمال غــرب، ســواحل دریای 
خــزر، ارتفاعــات البــرز مرکــزی و بتدریــج شــمال 
شــرق کشور خبر داد. براســاس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی، امروز 
و فردا با ورود این سامانه جدید توأم با افزایش پوشش وضخامت ابرھای 
باران زا برشــدت رگبارها در نواحی ذکرشده افزوده می شود. امروز در شرق 
کشور نیز کماکان وزش باد و در برخی نقاط ھمراه با گرد وخاک مهم ترین 

پدیده جوی خواھد بود.
وضعیت هوای اراک در شرایط ناسالم

وضعیت هوای کالنشــهر اراک برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار 
دارد و بــه آنــان توصیه شــده جــز در موارد اضطــرار از منزل خارج نشــوند. بر 
اساس اعالم مرکز پایش کنترل هوا، شاخص 24 ساعت گذشته 110 میکروگرم 

بر مترمکعب بوده که باالتر ازحد استاندارد است.

افتتاح 3 طرح عمرانی در مسجد سلیمان
مسجدسلیمان - هوشنگ فرجی/ 3 طرح مخابراتی، گازرسانی 
و  ورزشــی در شــهر و روســتاهای مسجد ســلیمان در خوزستان به 

بهره برداری رسید.
به گفته »علیرضا گورویی« فرماندار مسجد سلیمان، این طرح ها 
شــامل مرکــز مخابــرات 250 شــماره ای ثابــت بخــش »عنبــر«، 
گازرسانی به روستاهای »هفت شهیدان«، »تقی آباد«، »گاوداران« 
و»تنــگ مــو« بــا 400 خانوار و ســالن ورزشــی چند منظوره بســیج 
سپاه پاسداران این شهرستان بود. وی تأکید کرد با بازگشت مردم 
روســتاهای »عنبــر« و»هفــت شــهیدان«، دولــت برای عمــران و 

آبادانی این مناطق در زمینه های مختلف تالش می کند.

چرخ های »چوکا« دوباره به حرکت در آمد
چرخ های کارخانه چوب و کاغذ ایران »چوکا« در رضوانشــهر گیالن دوباره به 

حرکت درآمد و تولید در این صنایع عظیم آغاز شد.
»مهــدی مهربخــش«، مســئول روابــط عمومی شــرکت چوکای رضوانشــهر 
درگفت و گو با ایرنا، افزود: تولید در این مجموعه عظیم صنعتی پس از توقف 
چنــد ماهه به دلیــل تعمیرات و بازســازی و پرداخت معوقه هــای مطالبات 

کارگرانش دوباره آغاز شد.
مهربخــش گفــت: هم اکنون با پیگیری هــای به عمل آمده از ســوی مدیریت 
این شــرکت، چــوب وخوراک اولیه تولید کاغذ برای مدتی خریداری شــده که 
با راه اندازی و حرکت چرخ تولید بر مشــکالت موجود غلبه خواهیم کرد. این 
شــرکت با 900 نفر کارگر ســاالنه 200 هــزار تن کاغذ گرافت مورد اســتفاده در 

صنایع کارتن سازی و بسته بندی تولید می کند.

هجوم ملخ ها به تاالب هامون

زاهدان- خبرنگار »ایران«/     طی چند روز گذشــته دسته هایی 
از ملــخ در اراضــی جنگلی و مرتعــی تاالب هامون در سیســتان و 

بلوچستان در حاشیه مرز مشاهده شده است.
»حبیب رستمی«، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هیرمند افزود: 
با بررســی های اولیه مشخص شد که این نوع ملخ از گونه آسیایی 
است، این درحالی است که تاکنون هیچ گونه سابقه ای برای هجوم 
ملخ های آســیایی در سیســتان وجود نداشــته اســت. این ملخ ها 
تاکنون به یک هزارهکتار از اراضی جنگلی و مرتعی تاالب هامون 
هجوم آورده اند و پیش بینی می شود جمعیت ملخ های این سطح 
افزایش یابد. مدیر جهاد کشــاورزی هیرمند تأکید کرد: در صورت 
افزایــش جمعیــت  ملــخ نیازمنــد کمک های ملــی بــرای کنترل 
خســارت های ناشی از این مسأله هستیم و این کار از توان استان و 

شهرستان خارج خواهد بود.

 10درصد مصرف آب کهگیلویه وبویراحمد 
با انشعابات غیرمجاز

گروه ایران زمیــن/  10 درصد مصــرف آب کهگیلویــه وبویراحمــد از طریق 
انشعابات غیرمجاز است که ساالنه 700 میلیون تومان خسارت به همراه دارد. 
»زیــن العابدیــن ذبیحی« مدیر دفتر مصرف آب و فاضالب شــهری کهگیلویه 
وبویراحمد افزود: از ابتدای امسال تاکنون 4 هزار انشعاب غیرمجاز آب در استان 

شناسایی شده است.

 خسارت ۲0 میلیارد تومانی 
به مزارع پرورش ماهی کهگیلویه و بویراحمد

گروه ایران زمین/ بیمــاری »وی اچ اس« 20 میلیارد تومان به 
مزارع پرورش ماهی کهگیلویه و بویراحمد خسارت وارد کرد.

»کــوروش یــزدان پنــاه« مدیر شــیالت ســازمان جهاد کشــاورزی 
کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: ایــن ویــروس در ســال 92 همراه 
بــا تخــم ماهی وارداتــی درمزارع پــرورش ماهی شــیوع پیدا کرد 
و خســارت آن از ســال 93 شــروع شــد. وی بــا بیان اینکــه تاکنون 
5 میلیارد تومــان تســهیالت بــه صاحبان مــزارع خســارت دیده 
پرورش ماهی پرداخت شــده، افزود: حــدود 202 مزرعه پرورش 
ماهــی قزل آال در اســتان وجــود دارد که از این تعــداد 30 مزرعه 

غیرفعال است.

 تجهیز تاالب بین المللی گندمان 
به دوربین های مداربسته

گــروه ایران زمین/ تــاالب بین المللــی گندمــان در شهرســتان بروجن به 
دوربین های مداربسته حفاظتی مجهز شد. 

»شــهرام احمدی« مدیــرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال وبختیاری  
گفت: برای تجهیز این تاالب به دوربین های حفاظتی، الیروبی و تکمیل بند 
خاکی آن یک میلیارد و 700 میلیون ریال هزینه شــده است. سال گذشته نیز 
تــاالب چغاخور بــه دوربین دیده بان دیجیتال مجهز شــد. بــا نصب دوربین 
دیجیتالــی در منطقه حفاظت شــده دو تاالب مطــرح منطقه، امکان تخلف 
شــکارچیان غیرمجــاز بــه حداقل ممکن کاهــش یافت. احمدی با اشــاره به 
اســتقرار بیش از35 هزار پرنده مهاجر تابســتانه درتاالب های بروجن، افزود: 
بــرای حفاظــت این گونه های جانوری آبــزی و کنارآبزی عــالوه بر پایگاه های 
ثابــت درمناطــق  حفاظــت شــده گندمــان و چغاخور یــک گروه ســیار نیز به 

صورت شبانه روز در حال گشتزنی است.

افزایــش ۵۶ ســانتیمتری آب دریاچــه ارومیه نســبت به 
مدت زمان مشابه سال گذشــته، نوید بخش آغاز احیای 

آن و تحقق وعده های دولت است.
ایرنــا، »قربانعلــی ســعادت« اســتاندار  بــه گــزارش 
آذربایجان غربی با بیان این مطلب افزود: با آغاز بحران 
در دریاچــه ارومیــه ســاالنه آب آن ۴0ســانتیمتر کاهــش 
می یافــت، طــی یک صد ســال گذشــته، 31 شــهریور ماه 
پارســال زمان بحرانــی برای دریاچــه ارومیه بــود که تراز 

آن بــه 1270/0۸ رســید و تنها از مســاحت 5 هــزار و 700 
کیلومتری آن ۵00 کیلومتر باقی ماند.

به گفته وی امید به رفع بحران دریاچه ارومیه که از دو 
دهه گذشــته شروع شــده با روی کار آمدن دولت تدبیر و 
امید و با تصویب طرح های 2۴ گانه ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه قوت گرفته اســت. در این راســتا دولت طرح هایی 
را به اجرا در آورده که در عرض 10 سال دریاچه ارومیه با 

اجرای صحیح این طرح ها احیا خواهد شد.

تدریجــی  مــرگ  پریســاعظیمی/ 
ســمفونی  قــم  نمــک  دریاچــه 
غم انگیزی برای محیط زیست استان 
قــم و زنگ خطری برای حیات وحش 
آن  از  خبــری  هــر  کــه  اســت  منطقــه 
دل هــر دوســتدار محیط زیســت را به 
درد مــی آورد و شــاید فراتر از اســتان و 
مرزهای کشــور نیز خیلی ها نگران این 
دریاچــه باشــند. قمی هــای دلواپــس 
دریاچــه وقتــی می بینند یا می شــنوند 
آخــر  نفس هــای  نمــک  دریاچــه  کــه 
خود را می کشــد یا خطر خشــک شدن 
آن را تهدیــد می کنــد، آه از نهادشــان 
بلنــد می شــود. بحــران دریاچه نمک 
قــم از ۵0 ســال قبل آغاز شــده و روند 
کنــدی را دنبــال می کــرده، اما از ســال 
۸2 همزمــان با آغاز خشکســالی، این 
بحران شدت گرفته، به طوری که طی 
این ســال ها، 11 روســتای واقع شده در 
حــد فاصــل دریاچــه نمــک و»حوض 

سلطان«خالی از سکنه شده است.
ë 7 استان درگیر این حوضه آبگیر

»ســید احمــد شــفیعی«، معــاون 
فنــی اداره کل محیــط زیســت اســتان 
قــم درگفت و گــو بــا »ایــران« با اشــاره 
به اینکــه برای جلوگیــری از مرگ این 
دریاچه همایشی با حضور و مشارکت 
7 اســتان درگیــر این حوضــه آبگیر در 
4 ماه ســوم امســال برگزار خواهد شد، 
گفــت: در ایــن همایش 4 اســتان قم، 
تهــران، مرکــزی و البــرز کــه به صورت 
و  دارنــد  قــرار  حــوزه  ایــن  در  کامــل 
اســتان های همدان، اصفهان و قزوین 
نیز که به صورت بخشی در این حوضه 
آبخیز سهیم هستند، حضور می یابند. 
معــاون فنــی اداره کل محیط زیســت 
استان قم با اشــاره به اینکه قرار است 
بحــران  مدیریــت  بــرای  نیــرو  وزارت 
دریاچــه نمــک، شــورای هماهنگی با 
اســتان های درگیــر این حوضــه آبخیز 
را تشــکیل دهــد، تصریح کــرد: در این 
زمینه تاکنون مکاتبات زیادی را انجام 

دریافــت  پاســخی  هنــوز  امــا  دادیــم، 
کــردن  مطــرح  شــفیعی  نکرده ایــم. 
بحران این دریاچه در شــورایعالی آب 
را از دیگــر برنامه هــای ایــن اداره کل 
دانست و اظهار داشت: قرار است این 
موضوع در جلســه شــورایعالی آب که 
با حضور رئیس جمهــوری و تعدادی 
از وزیران مربوط به حوضه آبی کشــور 
برگزار می شود؛ مطرح شود. همچنین 
ایــن موضوع را با نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی درمیان گذاشــتیم تا 
در صحن علنی مجلس مطرح شــود. 
ایــن مقام مســئول در اداره کل محیط 
زیســت اســتان قــم بــا تأکید بــر اینکه 
وزارت نیــرو باید برای بهبود وضعیت 
را  خــود  برنامه هــای  نمــک  دریاچــه 
اعــالم کند؛ یــادآور شــد: شــرکت های 
جهــاد  نیــرو،  وزارت  منطقــه ای،  آب 
طبیعــی  منابــع  کل  اداره  کشــاورزی، 
و هواشناســی اســتان های درگیــر ایــن 
حوضــه آبگیــر بایــد بــرای حــل ایــن 
کننــد چراکــه  اندیشــی  بحــران چــاره 
فعلــی  وضعیــت  در  آنهــا  از  هریــک 
ایجاد شده این دریاچه دخیل هستند.

ë  تاالب هــای حقابــه  نشــدن  تأمیــن 
استان قم

محیــط  کل  اداره  فنــی  معــاون 
زیســت اســتان قــم بــه تأمین نشــدن 
حقابه تاالب های اســتان در ســال های 
اخیر اشــاره کرد و یادآور شــد: افزایش 
زیرزمینــی  آب  منابــع  از  برداشــت ها 
درکنارعوامــل طبیعی ازجمله کاهش 
شــدید بارندگی ها و افزایش دمای هوا 
باعث بحران های زیســت محیطی در 
ایــن منطقه شــده کــه عالوه بر اســتان 
قم، اســتان های همجــوار را نیز تحت 
تأثیر قرارداده اســت. وی شــوری زیاد 
آب را از ویژگی هــای مهم این دریاچه 
عنــوان کــرد و ادامــه داد: ایــن شــوری 
به حدی اســت کــه در فصل تابســتان 
شــناور  آب  روی  نمــک  قطعــات 
می شــود. زمین این دریاچه پوشیده از 

رسوبات نمک اســت که بر اثر انباشته 
شدن ســیالب ها و آب های سطحی در 

طول قرن ها پدید آمده  است.
ë  پیشروی آب های شور و فراشوری آب

چاه های کشاورزی
شــفیعی دربــاره تأثیــر شــوری آب 
ایــن دریاچه بــر وضعیــت زمین های 
پیشــروی  گفــت:  منطقــه،  کشــاورزی 
آب های شور باعث نبود حاصلخیزی 
زمین های کشــاورزی و فراشــوری آب 
چاه ها شــده و روســتاهای مجــاور این 
منطقــه را خالــی از ســکنه کــرده زیــرا 
برخــی از ســاکنان این خطــه از طریق 
می کننــد.  معــاش  امــرار  کشــاورزی 
شــور  آب هــای  ایــن  دیگــر،  ســوی  از 
توســط کشــاورزان اســتخراج می شود 
انتقــال  کشــاورزی  زمین هــای  بــه  و 
میــزان  بواســطه  اراضــی  و  می یابــد 
کار  و  کشــت  قابلیــت  نمــک  بــاالی 
فنــی  معــاون  می دهــد.  دســت  از  را 

اداره کل محیط زیســت اســتان قم با 
بیــان اینکــه در شــعاع 50 کیلومتــری 
دریاچه هیچ روســتایی باقــی نمانده، 
افــزود: تعــدادی از ســاکنان روســتاها 
هــم کــه تاکنــون باقــی مانده انــد، بــا 
آبرســانی مدیریــت می شــوند. وی بــا 
ابــراز تأســف از اینکــه ایــن بحــران به 
ســمت شــهر قم هم درحال پیشروی 
است، خاطرنشــان کرد: اگر شرایط به 
همین نحو ادامه یابد روستاهای باقی 
مانده نیز خالی از ســکنه خواهد شــد. 
از طرفی، پوشــش گیاهی این دریاچه 
نیز از بین رفته و تبدیل به بیابان شده 
که آماده فرســایش و تبدیل شــدن به 

کانون های ریزگرد است.
ë بحران ریزگردها برای پایتخت نشینان

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بحرانی که 
دامنگیر دریاچه ارومیه شــده، دریاچه 
نمــک قــم را نیــز گرفتــه، تأکیــد کــرد: 
بخواهنــد  پایتخت نشــینان  چنانچــه 

را  خــود  شــهر  ریزگردهــای  بحــران 
مدیریــت کننــد بایــد فکــری بــه حال 
دریاچه نمــک کنند، زیــرا این دریاچه 
نزدیکتریــن کانــون ریزگــرد بــه تهران 
اســت، گرچه ســایر اســتان هایی که در 
ایــن حوضه آبخیز قــرار دارند نیز باید 
برنامه هــای مدیریتی خــود را برای در 
امــان ماندن از مخاطرات این دریاچه 

ارائه دهند. 
محیــط  کل  اداره  فنــی  معــاون 
زیســت اســتان قــم بــا یــادآوری ایــن 
موضــوع کــه آب 2 رود اصلــی حوضه 
یعنــی  قــم  نمــک  دریاچــه  آبخیــز 
صفــر  بــه  چــای«  و»قــره  »قمــرود« 
رســیده و بحرانی تریــن شــرایط میــان 
حوضه های آبخیز کشــور را پشــت سر 
می گــذارد، تأکید کرد: عوارض ناشــی 
از وضعیــت دریاچــه نمــک تنهــا این 
دریاچه را تهدید نمی کند و در اســتان 
نیز اثر گذار بوده و شــوری چاه های آب 

و نابــودی هکتارهــا اراضی کشــاورزی 
ناشی از این رویداد است.

ë آسیب به پرندگان مهاجر
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــفیعی 
تاالب هــای دریاچــه نمــک و حــوض 
ســلطان در ســال های قبــل پذیــرای 
گونه هــای فراوانی از پرنــدگان بودند، 
اظهــار داشــت: دســته های بزرگــی از 
فالمینگوها در شــمال دریاچه زندگی 
دلیــل  بــه  متأســفانه  کــه  می کردنــد 
نبــود حقابه هــای زیرزمینــی آســیب 
کل  اداره  فنــی  معــاون  دیده انــد. 
محیط زیســت اســتان قــم همچنین 
برایــن نکته تأکیــد کرد که بســیاری از 
مهاجــر  پرنــدگان  ازحضــور  کشــورها 
درکشــورهای خــود نوعی گردشــگری 
ایجــاد کرده انــد، اما دریاچــه نمک با 
توجــه بــه تمامــی ظرفیت هــای خود 
در ایــن زمینــه مغفــول مانــده و بــه 
حال خــود رها شــده اســت؛ ظرفیتی 
که می توانــد بهترین درآمدزایی را به 

دنبال داشته باشد.
ë فرصت های خوب گردشگری

دریاچــه ای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــرای  خوبــی  فرصــت  می توانــد  کــه 
گردشــگری ایجاد کنــد، اکنون به دلیل 
کــم توجهــی و شــایدهم بی توجهی ها 
شــده،  ریزگردهــا  بحــران  موجــب 
اظهــار داشــت: ایــن بحــران بــه دلیل 
بی مهری بــه حقابه های ایــن دریاچه 
نــه تنها تنوع زیســت محیطی را متأثر 
کــرده بلکــه از تعداد پرنــدگان مهاجر 
در منطقــه کاســته و منابــع طبیعــی و 
اراضی کشــاورزی را به نابودی کشانده 
است. به گفته شــفیعی ریزگردها طی 
روندی 40-30 ســاله شــروع و توسعه 
یافتــه و در حال حاضر 400 هزارهکتار 
از اراضــی اســتان قم مســتعد بیابانی 
شــدن اســت و 40 هزار هکتار دیگر نیز 
در معــرض ریزگردها قرار دارد که این 
مســأله به معنای نابودی اکوسیســتم 

است.

گروه ایران زمین/دومیــن جشــنواره قیمه نثــار و آش های محلی به مناســبت 
بزرگداشــت هفته قزوین، با حضور 450 شرکت کننده در بوستان »مالخلیال« شهر 
قزوین برگزار شد.  دراین جشنواره که با هدف احیای غذاهای سنتی قزوین، ترویج 
فرهنــگ اســتفاده از غذاهای ســالم و آشــنایی عموم مــردم با طبخ غذای ســنتی 
قیمه نثــار برگزار شــد، شــرکت کنندگان خالقیت و هنر آشــپزی خــود را به نمایش 
گذاشــتند. گفتنــی اســت، قیمه نثار غــذای معروف قزوین به شــمار مــی رود که در 

آیین های مختلف از جمله جشن ها، عروسی ها و مراسم عزاداری طبخ می شود.

مرمت سنگ نگاره »انسان بالدار« پاسارگاد
گروه ایران زمین/ کار مرمت ســنگ نگاره »انســان بالدار« واقع درمجموعه میراث 
جهانــی پاســارگاد با همــکاری هیــأت ایتالیایــی از پاییز امســال آغاز می شــود. این 
مجموعه سازه های باستانی برجای مانده از دوران هخامنشی است که در شهرستان 
پاسارگاد در فارس جای گرفته است. مستندنگاری و بررسی وضعیت کنونی اثر در 
این دوره از مرمت انجام خواهد شد و زمان تقریبی برای مرمت این اثر 5 تا 6 هفته 
در نظر گرفته شــده اســت. اعتبارات مرمت را هیأت ایتالیایی و اعتبارات مربوط به 
حفاظت را هیأت ایرانی تقبل می کند. هوازدگی مهم ترین مشکل این سنگ نگاره 
اســت و از آنجا که ضخامت این اثر کمتر از دیگر ســنگ نگاره هاســت فرسایش اثر 
بیشــتری بــر آن گذاشــته اســت.همچنین پاکســازی الیه های رســوبی کــه روی این 
سنگ نگاره قرار گرفته و استحکام بخشی به دلیل ترک هایی که ایجاد شده از جمله 

اقدام هایی است که برای مرمت این اثر انجام می شود.
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سردیس زنده  یاد 
»ناصرعبداللهی« 

هنرمند فقید کشورمان 
که در پارک الله  شهر 
بندرعباس نصب شده 

بود، از سوی انجمن 
موسیقی هرمزگان به 

خاطر اشتباه بوجود 
آمده در ساخت این 

اثر و به جهت احترام 
به نظر هنرمندان و 

افکارعمومی و فرزندان 
وی برداشته شد، 

تا بعد از بازسازی و 
ترمیم دوباره نصب 

 شود.
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برپایی جشنواره برداشت سماق درروستای»آق براز«هوراندآذربایجان شرقی

نام صفحه آرا

تصحیحصفحه آرایی

 ساعت رشوع

ساعت پایان

ساعت وامضاء رسدبیرساعت وامضاءشورای رسدبیریساعت وامضاءگروه مربوطهساعت وامضاءناظرصفحه

زنگ خطر بحران زیست محیطی، بیخ گوش هفت استان

دریاچهنمکقمنفسهایآخررامیکشد

افزایش ۵۶ سانتیمتری آب دریاچه ارومیه
مشــهد - خبرنگار »ایران«/تســهیالت »طــرح رونق 
تولیــد« تا پایان شــهریور ماه به طرح های کوچک و متوســط 
در حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت اعطا می شــود. »رضا 
رحمانی« قائم مقــام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
تولیــد در حاشــیه هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع 
غذایی و ماشــین آالت وابســته که در محل دائمی نمایشگاه 
بین المللی مشهد برگزار شــد، با اشاره به اینکه روند اعطای 
واعطــای  دارد  مناســبی  وضعیــت  اقتصــادی  تســهیالت 

تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط و موانع و مشکالت 
موجود بررســی می شــود، افزود: خوشــبختانه این مشکالت 
برطــرف شــده و با ارتباط دو ســویه با بانک هــای عامل روند 
اعطای تســهیالت در حال اجراســت و به دنبال آن هســتیم 
تا انجام این طرح را ســرعت دهیم. وی گفت: ما معتقدیم 
پرداخت ها باید تا آخر شــهریورماه پایــان یابد تا تولید کننده 
بتواند در نیمه دوم ســال مواد اولیه را تهیه و تولید رونق پیدا 

کرده و به اشتغال برسد.

اعطای تسهیالت >رونق تولید< به واحدهای صنعتی

»اســحاق  ایران زمیــن/  گــروه 
جهانگیری«، معاون اول رئیس جمهوری 
در ســفر دیروز خود به آذربایجان شــرقی 
چند طرح صنعتــی و خدماتی را  افتتاح 

کرد.
جهانگیــری در این ســفر یــک روزه 

پلی کلینیک مرکزی تبریز با مســاحت 
۸ هــزار و 500 مترمربــع را افتتــاح و از 
بخش های مختلف ایــن مرکز درمانی 
بازدیــد کــرد. پلــی کلینیــک تخصصی 
صنعــت نفــت شــمال غرب کشــور به 
ارزش تقریبی 425 میلیارد ریال ساخته 

شــده و هزینه خرید تجهیزات پزشکی 
نیــز حــدود 40 میلیــارد ریال بــرآورد و 
هزینه شده است.همچنین معاون اول 
رئیس جمهوری با حضور در آذرشــهر 
بزرگترین واحد تولیدی صنعت چوب 
و نئوپان در کشــور را در این شهرســتان 

افتتــاح کــرد و از بخش هــای مختلــف 
خط تولید این واحد صنعتی نیز بازدید 
کــرد. ایــن کارخانه با اعتبــاری بالغ بر2 
هــزار و 300 میلیارد ریــال در زمینی به 
مساحت 65 هکتار ساخته شده است. 
بــا راه انــدازی ایــن واحد تولیــدی برای 

250 نفــر به صــورت مســتقیم و بیــش 
از3 هــزار نفــر به صورت غیرمســتقیم 
اشــتغالزایی شــده اســت. در این سفر، 
کارخانه صنایع کاغــذ نرمه آذربایجان 
اولیــه   مــواد  و  ســلولزی  تولید کننــده 
دســتمال کاغذی نیز بــا حضور معاون 

اول رئیــس جمهــوری بــه بهره برداری 
رســید.این کارخانه با اعتباربیش از 100 
میلیــارد تومان در زمینی به مســاحت 
2۸ هــزار مترمربــع راه انــدازی شــده و 
برای 120 نفر اشتغالزایی صورت گرفته 

است.

افتتاح چند طرح صنعتی با حضور جهانگیری در آذربایجان شرقی

گوناگون

میراث 
فرهنگی و 
گردشگری

گزارش 
مصور

  برگزاری جشنواره » قیمه نثار« در قزوین

بارندگی در راه است
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