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استان های غربی کشور جزو مستعدترین نقاط ایران به لحاظ 
اقتصادی هســتند و تکمیل راه آهن غرب به عنوان یکی از 
زیرســاخت های مهم منطقه، آرزویی اســت که عمر آن به 
۱۸ سال می رسد.به گزارش مهر، مسئوالن و تصمیم گیران 
ارشد کشــور با توجه ویژه به این مهم و در راستای تحقق 
اهداف برنامه های توسعه ای کشور از سال ۱۳۸۳ پروژه راه 
آهن تهران به سنندج را کلید زدند.ساالر زارع مدیر اجرایی 
پروژه راه آهن همدان به ســنندج در گفت و گو با خبرنگار 
مهــر اظهار کرد: راه آهن ســنندج- همدان از دغدغه های 
مهم مردم اســتان کردســتان بوده و از دیرباز بخشــی از 
مطالبات مردم و مســئوالن استان بوده اســت.وی افزود: 
پس از ۱۸ سال چشــم انتظاری، خطوط راه آهن سرانجام 
به اســتان کردستان هم رسید، اما این پروژه تا بهره برداری 
نهایی فاصله دارد و نیازمند اعتبار ویژه برای تکمیل است.
زارع خاطرنشــان کرد: پروژه راه آهن همدان - سنندج جزو 
پروژه های مصوب »مهر ماندگار« در سال ۱۳۸۳ بود که فاز 
نخست آن از تهران به همدان در سال ۱۳۹۶ افتتاح شد.وی 
اعالم کرد: طول خط آهن تهران- همدان - سنندج حدود 
۴۲۰ کیلومتر است که مسیر تهران تا همدان به طول ۲۷۰ 
کیلومتر، در ســال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید.زارع اظهار 
داشت: مســیر فاز دوم این خط ریلی از همدان به سنندج 
نیز ۱۵۱ کیلومتر طول دارد. این فاز در ۳ قطعه تعریف شد 
که حدود ۶۴ کیلومتر آن در استان همدان و باقی مانده آن 
در استان کردستان واقع شده است؛ پروژه مهمی که مسئول 
اجرا و عملیاتی کردن آن، شــرکت زیرســاخت و توســعه 
زیربناهای حمل ونقل کشــور اســت.وی خاطرنشان کرد: 
برای اجرای طرح راه آهن همدان - سنندج تا سال ۱۳۹۷ 
فقط ۵۰ میلیارد ریال هزینه شــده بود اما طی چند سال 
اخیــر حدود ۲۰ هزار میلیارد ریــال به آن تخصیص یافت 
که نشــان از عزم حاکمیت برای به ســرانجام رساندن این 
پروژه زیرســاختی مهم داشت.زارع افزود: تاکنون برای این 
پروژه ۲۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده و شامل سه قطعه 
و از سمت همدان به سنندج دارای هفت ایستگاه بهار، آق 
بالغ، دوسر، قروه، آونگان، دهگالن و سنندج است.وی اعالم 
کرد: طــول قطعه یک این پروژه ۶۴.۵ کیلومتر، قطعه دوم 
۵۶ کیلومتر و قطعه سوم ۲۹.۵ کیلومتر است. این خط آهن 
یک خطه، دارای عرض مســیر ۶ متر و طول پل ها ۲ هزار 
و ۵۲۴ متر اســت.مدیر پروژه راه آهن سنندج اظهار کرد: 
پیشرفت فیزیکی در بخش زیرسازی ۱۰۰ درصد، روسازی 
۶۸ درصد، ســاختمان ۸۵ درصد و پیشرفت کلی طرح ۷۸ 
درصد است.زارع افزود: ظرفیت انتقال مسافر ۳۰۰ هزار نفر 
در ســال و ظرفیت باری ۵۰۰ هزار تن است که بر اساس 
برنامه مقرر شده این رقم در بخش مسافری در سال ۱۴۲۰ 
به ۶۰۰ هزار نفر و ظرفیت انتقال بار نیز به یک میلیون تن 
افزایش خواهد یافت.وی خاطرنشــان کرد: حداکثر سرعت 
طرح، در بخش مســافری ۱۶۰ کیلومتر بر ســاعت و باری 
۱۲۰ کیلومتر بر ساعت اســت.زارع اظهار داشت: از جمله 
مزایــای بهره برداری از این خــط ریلی می توان به کاهش 
تصادفات جاده ای، تسهیل سفر، توسعه صنعت گردشگری، 
کاهش آلودگی های زیســت محیطی، اشتغالزایی و کاهش 

مصرف سوخت اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشــور از برنامه ریزی برای اتمام احداث خط آهن همدان-

سنندج تا دهه فجر سال ۱۴۰۰ خبر داده بود که متأسفانه 
این وعده محقق نشــد.خیراهلل خادمی، معــاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشــور در مراســم پایان ریل گــذاری راه آهن 
همدان-ســنندج در مهرماه سال ۱۴۰۰ اعالم کرده بود که 
برای ایجاد مسیر ریلی کردستان و دسترسی و اتصال ریلی 
این استان به شبکه ریلی کشور ۱۵۱ کیلومتر از همدان به 
کردستان ریل گذاری شــده است که تاکنون برای اجرای 
ایــن پروژه ۲ هزار میلیارد تومان هزینه شــده و ارزش روز 
آن ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.وی ادامه داد: بخش 
کوچکی از اقداماتی که برای بهره برداری از این مســیر نیاز 
اســت، باقی مانده و امیدواریم بتوانیم این پروژه را حداکثر 
تا دهه مبارک فجر به اتمام برســانیم و پروژه را برای بهره 
برداری رســمی برای استفاده بار و مسافر آماده کنیم. برای 
اتمام عملیــات ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت که 
امیدواریم در سفر ریاست جمهوری به استان کردستان که 
به زودی انجام می شــود، پیش بینی این اعتبار انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از اولویت های کشور 
توسعه شبکه ریلی و یکی از اولویت های توسعه شبکه ریلی 
اتصال مراکز اســتان ها به خط آهن است که خوشبختانه 
عملیات ریل گذاری اتصال بیست و سومین مرکز استان به 
شبکه ریلی به اتمام رسید.خادمی با بیان اینکه بررسی های 
فنی برای ادامه این پروژه به سمت مرز باشماق انجام شده 
است، افزود: الزم است که کشور همسایه نیز شبکه ریلی را 
به مرز باشماق برساند. اگر این توافق انجام شود، این مسیر 
را ادامه خواهیم داد و خط آهن کردســتان به کشور عراق 
متصل می شود.وی خاطرنشان کرد: در کنار آن شبکه ریلی 
جنوب به شــمال از این منطقه عبور می کند که از اینجا به 
ســمت بیجار و زنجان و تبریز در شمال و همدان و مالیر 
و بندر امام در جنوب توســعه می یابد و در برنامه درازمدت 
توسعه شبکه ریلی کشور است.خادمی اظهار داشت: این ریل 

هم برای مســافر و هم بار طراحی شده است. سرعت قطار 
مســافری ۱۶۰ و قطار بایر ۱۲۰ کیلومتر در ساعت است و 
شرایط فنی این ریل امکان تردد با سرعت مسافری را فراهم 
می کند.وی افزود: برای رســیدن به خود شــهر سنندج به 
علت اختالف سطح نیاز به بیش از ۴۰ کیلومتر ریل است تا 
شیب شکسته شود و احداث این ریل نیز در برنامه است اما 
اعتبار مورد نیاز باالست و تا آن زمان ایستگاه فعلی در ۲۰ 
کیلومتری شهر سنندج به عنوان یک ایستگاه تشکیالتی و 

زیبا برای استفاده مسافران احداث شده است.
مدیرکل ساخت و توســعه راه آهن منطقه یک از تکمیل و 
افتتاح خط ریلی تهران- همدان- ســنندج تا پایان بهمن 
ماه ســال جــاری در صورت تأمین منابــع مالی مورد نیاز 
خبر داد.شــاهین اســد فامیان مدیر کل ساخت و توسعه 
راه آهن منطقه یک اظهار کرد: این خط آهن در ســال اول 
بهره برداری ظرفیت جابجایی ۳۰۰ هزار نفر مســافر و نیم 
میلیون تن بار را دارد که این ظرفیت در ســال بیســتم به 
دو برابــر یعنی ۶۰۰ هزار نفر مســافر و یک میلیون تن بار 

می رسد.
وی افــزود: البته ایــن برآورد اولیه اســت و قطعاً ظرفیت 
جابجایی خط ریلی تهران- همدان- ســنندج بیش از این 
خواهد شد.فامیان خاطر نشــان کرد: عملیات اجرایی این 
خط ریلی بــا ۴۱۱ کیلومتر طول از ســال ۸۴ آغاز با ۱۰ 
پیمانکار و ۹ مشــاور در بخش های روســازی زیرسازی و 
ساختمان آغاز شد.مدیر کل ساخت و توسعه راه آهن منطقه 
یک ادامه داد: این محور از غرب تهران شــروع می شــود و 
شــهرهای رباط کریم، ســاوه، فامنین، همدان، بهار، قروه، 
دهگالن و سنندج را تحت پوشش قرار می دهد.وی با بیان 
اینکه محور مورد اشــاره یک خطه است، گفت: سرعت این 
خــط ریلی برای قطارهای مســافری ۱۶۰ کیلومتر و برای 
قطارهای باری ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت است.فامیان تأکید 
کرد: در کل محور همدان- سنندج ۱۹ ایستگاه وجود دارد 
که ۱۲ ایســتگاه آن در مســیر تهران- همدان و مابقی در 
مسیر همدان- سنندج قرار گرفته است که شامل ۲ ایستگاه 

درجه یک، ۶ ایســتگاه درجه دو و ۱۱ ایســتگاه بین راهی 
می شود.مدیرکل ساخت و توسعه راه آهن منطقه یک خاطر 
نشان کرد: از این خط ریلی ۴۱۱ کیلومتری، ۲۶۰ کیلومتر 
شامل تهران تا همدان بوده که در سال ۹۶ افتتاح و تا اواخر 
سال ۹۷ به اتمام رسید.وی روند ساخت و توسعه راه آهن را 
شامل ۳ بخش زیرسازی، بخش اصلی راه یعنی خاکریزی، 
خاک برداری، پل ها، تونل ها و تقاطع های متفاوت و بخش 
روسازی دانســت و افزود: محور همدان- سنندج شامل ۳ 
قطعه اجرایی اســت که عملیات اجرایی قطعه یک از سال 
۸۵ آغاز شد اما چون تمرکز و اولویت با تهران- همدان بود، 
منابع مالی به ســمت همدان رفت و از سال ۹۷ به بعد نیز 

همدان- سنندج به شکل جدی تر اجرایی شد.
فامیــان درباره امتیــازات این پروژه ریلــی گفت: از جمله 
اهداف و برنامه های این محور، توسعه اتصال مراکز استان به 
شبکه ریلی بوده و این خط ریلی، مرکز استان های همدان 
و کردستان را به شبکه ریلی متصل می کند.مدیرکل ساخت 
و توســعه راه آهن منطقه یک در بیــان مزایای این راه آهن 
خاطر نشان کرد: این پروژه در مسیر همدان- سنندج منجر 
به توسعه اقتصادی مراکز صنعتی و کشاورزی می شود.وی 
همچنین به مزایــای حمل ونقل ریلی به عنوان حمل ونقل 
ســبز اشــاره کرد و گفت: این مدل حمل ونقل نســبت به 
حمل ونقــل جــاده ای از لحاظ زیســت محیطی و کاهش 
مصرف سوخت ایمن است.فامیان ادامه داد: ۵ قطعه اجرایی 
در تهران تا همدان ســال ۹۶ افتتاح شد و ایستگاه همدان 
نیز در حال حاضر خدمات مسافری و باری ارائه می دهد.وی 
افزود: با احداث پل از همدان به مالیر ارتباط برقرار خواهد 
شــد و با توجه به اتصال همدان به مالیر در حقیقت محور 
تهران همدان نیز به راه آهن غرب متصل شــده و ارتباط با 
کرمانشاه و مرز خسروی را فراهم می کند.فامیان خاطرنشان 
کرد: این محور که در ادامه محور غرب یعنی اراک به سمت 
مالیر و از مالیر به ســمت کرمانشاه می رود و نهایتاً به مرز 
خسروی منتج می شود، همچنین راه آهن تهران- همدان- 
ســنندج پلی را از همدان به سمت مالیر ایجاد کرده و دو 
محور را به هم وصل می کند. به عبارت دیگر می توان از خود 
همدان و کردستان به این خط ریلی غرب کشور وصل شده 
و به مرز خسروی رفت.وی افزود: در برنامه های توسعه آتی، 
مرز باشــماق مریوان هم اضافه می شود.وی ادامه داد: فصل 
کاری در محور غرب کشور با توجه به وضعیت آب و هوای 
آن منطقه بســیار تأثیر گذار است، از آبان ماه به بعد بارش 
بــاران و از دی به بعد نیز بارش برف مانع کار می شــود، از 
سوی دیگر با توجه به تفاوت راه آهن با راه و محدودیت های 
طراحی برای شیب، قوس و ارتفاعات و سختی ها این گونه 
خطــوط افزایش می یابد.فامیان تأکیــد کرد: در عین حال 
طی ۶ ماه گذشــته تنها ۱۲ میلیارد تومــان به این پروژه 
تزریق شــده ولی به ۱,۲۰۰ میلیــارد تومان نیاز داریم که 
۸۰۰ میلیارد تومان آن مطالبات پیمانکاران و یا شرکت های 
تولید کننده ریل اســت.مدیر کل ساخت و توسعه راه آهن 
منطقه یک خاطر نشــان کرد: اگــر بودجه ۱۲۰۰ میلیارد 
تومانی مورد نیاز تخصیص یابد، در ۵ ماه آتی که به عنوان 
فصل کاری، فرصت باقی مانده، خط ریلی همدان- سنندج 

در بهمن ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد.

پروژهایکه۱۲۰۰میلیاردتوماناعتبارمیخواهد

تکمیل راه آهن غرب، آرزویی به عمر ۱۸ سال
سرپرستشرکتگازمازندرانخبرداد

انعقادتفاهمنامههمکاریسهجانبهبرایتشکیلتیم
واکنشسریعنهادها

گروه شهرستانها: سرپرست شــرکت گاز مازنــدران گفت: تفاهم نامه بین 
جمعیت هالل احمر استان، شرکت گاز مازندران و بهداشت و درمان صنعت 
نفت شمال کشور در خصوص تشکیل تیم توسن )تیم واکنش سریع نهادها( 
منعقد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، قاسم مایلی 
رستمی با اشــاره به خبر فوق اظهار داشت: اهمیت مدیریت بحران و کاهش 
آثار پیامدهای ناگوار ناشــی از شــرایط )قبل، حین و بعد( حوادث طبیعی و 
غیر طبیعی در جامعه و تعامل همه جانبه دســتگاه ها با تدوین برنامه آمادگی 
و مدیریت منابع برای تمامی ســازمان های امدادی و غیر امدادی امری مهم و 

حیاتی است.
وی با بیان اینکه این تفاهم نامه در خصوص تاســیس و راه اندازی تیم های 
واکنش سریع نهادها )توسن( در بهداشت و درمان صنعت نفت شمال کشور 
با همکاری جمعیت هالل احمر و شــرکت گاز مازندران به امضاء رســید در 
ادامه تصریح داشــت: این تفاهم نامه سه جانبه با هدف جذب و سازماندهی 
داوطلبان و امدادگران به منظور فعالیت های بشــر دوستانه و امداد و نجات 

منعقد شد.
سرپرست شرکت گاز مازندران این تفاهم نامه را نقطه عطفی در پاسخگویی 
سریع و منسجم به حوادث و نجات جان افراد در معرض خطر در کوتاه ترین 
زمان دانســت و ادامه داد: با تشکیل تیم های توســن، جذب و سازماندهی 
گروه های امداد و نجات تخصصی در ســطح اســتان با اســتفاده از ظرفیت 
بهداشت و درمان صنعت نفت شمال با تشریک مساعی جمعیت هالل احمر 

و شرکت گاز استان صورت می گیرد.
مایلی رســتمی، تحقق فرامین مقام معظم رهبری در خدمت رسانی به افراد 
نیازمند و سالمت جامعه را یکی از اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: 
مشــارکت کامل در اجرای آموزش همگانی طرح خــادم )خانواده آماده در 
مخاطرات (، در اختیار قرار دادن امکانات لجستیکی، نیروی انسانی در هنگام 
بروز حوادث و ســوانح با درخواســت و اعالم نیاز از سوی جمعیت، برگزاری 
آموزشهای مرتبط با گاز )مصرف بهینه و ایمنی ( به نفرات معرفی شده هالل 
احمــر با بهره گیری از توان تخصصی و عمومی جمعیت، بهداشــت و درمان 
صنعت نفت و شرکت گاز در راستای توسعه ظرفیت ها و تعامالت مشترک از 

دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
وی در خاتمه گفت: طرح تشکیل گروه توسن  )تیم واکنش سریع نهادها( از 
اقدامات شــرکت گاز مازندران در حوزه مسئولیت اجتماعی است.این تفاهم 
نامــه در ۷ ماده تنظیــم و به امضای باالترین مقــام اجرایی جمعیت هالل 
احمراستان و بهداشــت و درمان صنعت نفت شمال و شرکت گاز مازندران 

رسیده است.

تأمینآبشربپایدار
یکیازمطالباتمردمروستاهایکرخهاست

سرپرســت فرمانداری شهرستان کرخه بر تســریع ِاجرای طرح آبرسانی به 
روستاهای کرخه تاکید کرد و گفت: تأمین آب شرب پایدار یکی از مطالبات 
مردم روستاهای کرخه است.محسن ستاری فر در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
با اشاره به بازدید میدانی از پروژه آبرسانی روستاهای کرخه و عملیات احداث 
مخزن ذخیره آب تأسیسات آبرسانی منطقه آهودشت اظهار کرد: امروز عالوه 
بر بازدید از پروژه نیز ارزیابی کمی و کیفی پروژه ها، آخرین وضعیت پیشرفت 

فیزیکی و مسائل و مشکالت این پروژه بررسی شد.
ستاری فر با تاکید بر تکمیل زودتر پروژه های آبرسانی روستاهای شهرستان 
کرخه تاکیــد کرد و افزود: تکمیل و بهره برداری از طرح آبرســانی یکی از 
مطالبات مردم روســتاهای شهرســتان کرخه هســت که امید است هرچه 

سریع تر این پروژه های مهم آبرسانی به بهره برداری برسند.
سرپرســت فرمانداری شهرستان کرخه به عملیات احداث مخزن ذخیره آب 
تأسیسات آبرسانی منطقه آهودشت اشاره کرد و گفت: این مخزن به منظور 
افزایش ظرفیت ذخیره آب پاک و در راســتای تعدیل فشــار آب منطقه ی 

آهودشت احداث خواهد شد.
وی ادامه داد: انتظار داریم با نظارت دقیق بر اجرای این پروژه شاهد تکمیل و 
بهره برداری قبل از مدت مشخص شده باشیم.سرپرست فرمانداری شهرستان 
کرخه در ادامه پیگیری و تالش های نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس 
را برای اجرای طرح آبرسانی روســتاهای کرخه مهم دانست و گفت: انتظار 
داریم با تالش جهادی مجری این طرح، قرارگاه سازندگی سپاه و کارفرمایی 
شرکت آب و فاضالب خوزستان در کوتاه ترین زمان ممکن به پایان برسد تا 
مردم روســتاهای کرخه پس از سال ها محرومیت نیز طعم شیرین این طرح 

را بچشند.
به گزارش مهر، پروژه های آبرســانی به ۵۸ روســتای شهرستان کرخه در ۲ 
گام اجرایی خواهد شد که گام اول این طرح آبرسانی به ۳۸ روستای خلیفه 
حیدر با جمعیت ۱۵ هزار نفر اســت؛ این طــرح با اعتباری بالغ بر یک هزار 
میلیارد ریال اجرا می شود و با تکمیل این طرح نیز امکان تأمین آب ۲۵ هزار 
نفر عملیاتی خواهد شد.همچنین در گام دوم این طرح که شامل آبرسانی به 
۲۰ روستای میان آب شهرستان کرخه است با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال، آب 

شرب پایدار و باکیفیت را برای ۶ هزار نفر فراهم می کند.

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقم:
منطقهکهکنیازمندارتقایسطححفاظتیاست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: منطقه شکار ممنوع کهک با 
توجه به ظرفیت های بسیار زیست محیطی، نیازمند ارتقاء به سطح حفاظت 

شده است.
سید رضا موسوی مشکینی در بازدید از منطقه شکار ممنوع کهک گفت: این 
منطقه با توجه به ظرفیت های بســیار زیست محیطی، نیازمند ارتقاء سطح 
حفاظتی و افزایش تعداد محیط بانان و پاســگاه های محیط بانی است.وی با 
اشــاره به راه اندازی اداره محیط زیست شهرستان کهک، بر ضرورت برنامه 
ریزی مشــخص برای حفاظت از عرصه های طبیعی این شهرســتان تأکید 
کرد و گفت: این منطقه یکی از مقاصد اصلی گردشــگری در اســتان بوده و 
متأسفانه همین امر موجب کاهش امنیت منطقه برای حیات وحش و تخریب 

پوشش گیاهی شده است.
موسوی رهاسازی زباله ها در طبیعت را یکی دیگر از معضالت زیست محیطی 
منطقه شــکار ممنوع کهک دانست و گفت: حفظ کاربری باغ های شهرستان 
کهک و عدم تجاوز به حقابه های زیســت محیطی این منطقه، مسأله بسیار 

جدی است که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار بگیرد.
وی همچنین با بیان اینکه توســعه صنعتی، خدماتی و گردشــگری در این 
منطقه باید متناسب با شرایط زیستی و وضعیت اقلیمی آن باشد، گفت: یگان 
حفاظت محیط زیست در شهرستان کهک، با انجام گشت و پایش مستمر و 
شــبانه روزی در منطقه، همه تالش خود را برای جلوگیری از دست اندازی 

متخلفان به این زیستگاه ارزشمند به کار گرفته است.

اخبار کوتاه

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی لرســتان از پیش بینی 
برداشــت ۲۲۰ هزار تن گندم در استان خبر داد.سیدعماد 
شاهرخی با اشاره به موضوع گوشت قرمز و سطح تولید آن 
در لرســتان، بیان کرد: سالیانه ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن گوشت 
قرمز در استان تولید می شــود در حالیکه نیاز ما ۲۵ هزار 

تن است.
وی تصریح کرد: در حوزه بازرسی و نظارت اقدامات مناسبی 
صورت گرفته که در حال حاضر ۷۲ تیم بازرســی داریم و 
از اول فروردیــن ماه تا حال حاضــر ۲۰ هزار و ۵۰۰ مورد 
بازرســی داشتیم که ۲۰۰۰ پرونده تشــکیل شده است و 
روزانه چهار گشت مشــترک با همکاری سازمان صمت و 

تعزیرات در حال فعالیت هستند و پنج تیم مشترک با سایر 
دستگاه های اجرایی استان صورت گرفته، همچنین از اول 
ســال جاری ۱۰ واحد صنفی به دلیل تخلف پلمب شــده 
است. رئیس سازمان جهاد کشــاورزی لرستان به حمایت 
دولت برای تأمین نهاده دامداران و مرغداران اشــاره کرد و 
گفــت: از اهداف و برنامه اصلی دولت حمایت از دامداران و 
تولید کنندگان است تا بتواند ثبات و تعادل در بازار عرضه 

و تقاضا ایجاد کند ۵۰ درصد تأمین نهاده برای دامداران را 
تضمین کرده است و۵۰ درصد دیگر را خود تهیه کنند، ما 
نیز برنامه هایی برای افزایش شیرخام، گوشت و مرغ و تخم 

مرغ داریم که امیدواریم تاپایان سال محقق شود.
وی به مقایسه تولیدات گندم و جو استان اشاره کرد و گفت: 
ســال گذشــته تقریبآ ۲۰۰ هزار تن گندم برداشت شده و 
امسال قریب به ۲۲۰ هزار تن پیش بینی می شود، در زمینه 

جو ۵۵ هزار تن برداشــت داشته ایم و امسال به حدود ۶۰ 
هزار تن خواهد رسید و باید گفت با وجود خشک سالی اما 

سطح تولید مطلوب ارزیابی می شود.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی لرســتان به اجرای طرح 
جهــش تولید در دیمزارها و اقدامات جهاد کشــاورزی در 
اســتفاده از کودهای بذرمال در ســطح ۱۱۱ هزار هکتار و 
استفاده از کودهای میکرو و محلول پاشی در سطح ۹۷ هزار 
هکتار اشاره کرد و گفت: در مبارزه به موقع باعلف های هرز 
و عوامل خســارت زا اقدامات بسیار خوبی در سطح مزرعه 
انجام شده و ۵۲ دستگاه ماشین آالت و تجهیزات در اجرای 

طرح جهش تولید در دیم زارها خریداری شده است.

کارخانــه فــوالد ازنا که بعد از گذشــت ۲۰ ســال وعده و ســرکار آمدن پنج 
دولت گذشــته تکمیل نشد، در حالی تحویل دولت ســیزدهم شده است که با 
مشــکالت حقوقی مواجه بوده و بالتکلیف است.به گزارش تسنیم از ازنا، مجوز 
رسمی کارخانه فوالد ازنا ســال ۱۳۸۱ صادر و این کارخانه فعالیت رسمی خود 
را از ســال ۱۳۸۴ آغاز کرد تا بتواند در رشــد و توسعه صنعتی و اقتصادی این 
شهرستان تأثیر به سزایی داشته باشد.پیش بینی می شد که یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن محصول ســاالنه در صورت راه اندازی و بهره برداری از این کارخانه در 
فاز اول توسط این کارخانه تولید شود و  در فاز دوم در بخش ذوب این کارخانه 
نیز در صورت راه اندازی ۷۰۰ هزار تن محصول به طور ساالنه وارد چرخه فعالیت 
شود که در این صورت تولید ساالنه این کارخانه در هر دو فاز آن به یک میلیون 
و ۹۰۰ هزار تن در ســال می رسد.اما این خبرهای خوش چندان دوامی نداشته 
و ســرآغاز مشــکالت متعدد برای فوالد ازنا و تعطیلــی عملیات اجرایی آن در 
ســال ۱۳۹۰ با وجود پیشــرفت فیزیکی ۶۰ درصدی بود ولی با گذشــت سه 
ســال فعالیت مجدد این کارخانه سال ۱۳۹۳ آغاز شد، ولی باز هم بعد از مدت 

کوتاهی تعطیل شد.
وعده های مسؤالن کشوری و استانی پنج دولت قبل برای حل مشکالت کارخانه 
فوالد ازنا عملی نشــد تا با گذشت ۲۰ ســال، این کارخانه همچنان نیمه تمام 
و درگیر مشــکالت حقوقی و قضایی ســرمایه گذار و اختالف سهامداران باشد.

آیت اهلل ابراهیم رئیســی در زمان ریاست قوه قضائیه در تاریخ دهم فروردین ماه 
۱۴۰۰ به استان لرستان ســفر کرد و یکی از محورهای اصلی سفر وی بررسی 
وضعیت واحدهای تولیدی تعطیل شده این استان بود.کارخانه فوالد ازنا یکی از 
واحدهای تولیدی تعطیل شــده لرستان است که با دستور آیت اهلل رئیسی مقرر 
شد مشکالت قضایی، مالی و وضعیت مالک مشخص و تعیین تکلیف شود تا پس 
از تعیین تکلیــف، زمینه تکمیل کارخانه و راه اندازی و اشــتغال بیش از ۱۵۰۰ 
جوان در بیکارترین اســتان کشــور فراهم شــود.فرهاد زیویار استاندار لرستان 
و معاونین اســتانداری بعد از روی کارآمدن دولت ســیزدهم،   تعیین تکلیف و 

تکمیل کارخانه فوالد ازنا جزو اولویت های آ ن ها بوده است.
فرهاد زیویار اســتاندار لرستان ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ با بیان اینکه کارخانه فوالد ازنا 
مشکالت حقوقی دارد، گفت: فوالد ازنا آماده واگذاری شد، اما به جهت دعواهای 
حقوقی به همان نقطه اول برگشــتیم.وی با بیان اینکه بنده نه خوش بین و نه 
بدبین هستم اما پیگیری می کنیم چون نمی توان اشخاص حقیقی را وادار کرد، 
افــزود: از ابزارها و امکانات خودمان برای راه اندازی کارخانه فوالد ازنا اســتفاده 
می کنیم.در سلســله بازدیدهای میدانی استاندار و معاون اقتصادی استانداری، 
روز گذشته نیز سیروس ابراهیمی معاون استاندار به همراه رئیس سازمان صمت 
لرستان، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذار و مدیرعامل بانک صنعت 

و معدن کشور از این واحد صنعتی بازدید کردند.
مهدی نبیان مدیرعامل شرکت فوالد ازنا در حاشیه بازدید از شرکت فوالد ازنا، 
اظهار داشت: این واحد با ظرفیت تولید یک میلیون و ۲۰۰  هزار تن حدود ۸۰ 
درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اما با توجه به مشــکلی که برای سرمایه گذار 
پیش آمد باعث شــد سه ســال تعطیل شــود و صدمه هایی ببیند.وی با اشاره 
به تمهیدات اندیشیده شــده برای راه انــدازی کارخانه فوالد ازنا افزود: در حدود 
۴ ماه اســت که تمام تجهیزات مورد نیاز آن با همکاری کارکنان شهرســتانی 
مجموعه با توجه به آموزش هایی که دیده اند، نصب شده است.مدیرعامل شرکت 
فــوالد ازنا عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از عملیات ســیویل که 

شــامل کف سازی و بخشی از کارهای ساختمانی اتاق برق باقی مانده و در حال 
نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال هســتند.وی بیان کرد: کارخانه فوالد ازنا 
به صورت مستقیم در فاز اول برای حدود ۶۰۰  نفر و به صورت غیرمسقیم برای 
۶ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد می کند و در فاز دوم نیز برای ۱۲۰۰ نفر به صورت 
مســتقیم و برای ۱۶ هزار نفر به صورت غیرمســتقیم ایجاد اشتغال پیش بینی 

شده است.
بهمن جعفری مدیرکل ســازمان صنعت، معدن و تجارت لرســتان نیز در این 
بازدید گفت: این طرح با توجه به حجم سرمایه گذاری ای که دارد جزو طرح های 
با حجم سرمایه گذاری باالی این استان محسوب می شود و حدود دو دهه است 
که به عنوان یکی از طرح های نیمه تمام لرستان مطرح است.وی افزود: امیدواریم 
کارخانه فوالد ازنا هرچه ســریع تر تعیین تکلیف شود و یا توسط مالک فعلی یا 
توســط شــخصیت های حقیقی و حقوقی که دارای اهلیت فنی و مالی هستند 
تعیین تکلیف و واگذار شــود تا ســال آینده شاهد تولید شــمش در این واحد 
تولیدی باشــیم.مدیرکل ســازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان عنوان کرد: 
ظرفیــت تولید ۱,۲ میلیون تن به ظرفیت فوالدی کشــور در صورت راه اندازی 
کارخانــه فوالد ازنا اضافه و هم زمینه احداث صنایع پایین دســتی و تحولی در 

حوزه صنعت شهرستان ازنا و به تبع آن استان لرستان فراهم می شود.
محمدحســین جناب مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری لرستان 
نیز با بیان اینکه راه اندازی شــرکت فوالد ازنا یکی از آرزوهای مردم و مسئوالن 
اســت، افزود: این طرح سال ۱۳۸۰ آغاز شده و با اینکه در سال ۱۴۰۱ هستیم 
هنوز به بهره برداری نرســیده است.وی با بیان اینکه فاز اول این طرح نورد ورق 
اســت اما متاسفانه به واسطه مشکالت حقوقی و قضایی که برای مالک کارخانه 
به وجود آمده عماًل بالتکلیف مانده و فعالیت تولیدی آن متوقف شده است، افزود: 
امیدواریم بتوانیم با ورود بانک صنعت و معدن و حمایت های استاندار مشکالت 
حقوقی این واحد را از طریق سرمایه گذار و یا مالک جدید برطرف کنیم تا هرچه 
ســریع تر به بهره برداری برسد.حجت االسالم علی سپهوند امام جمعه شهرستان 
ازنا نیز با بیان اینکه مشکل کارخانه فوالد ازنا باید هرچه سریع تر تغیین تکلیف 
شود، اظهار داشت: اگر مشــکالت حقوقی سرمایه گذار مجموعه با اطاله مواجه 
اســت باید مســئله واگذاری مجموعه را در اولویت قرار دهیم و چنانچه اجازه 
تصرف در امــوال خود را دارد در بخش های دارای اجازه فروش اجازه دهند که 
واگذاری ها را انجام دهد تا در تکمیل این پروژه قدمی برداشته شود.وی افزود: در 
حال حاضر ۹۲ نفر در کارخانه فوالد ازنا مشغول هستند و توقع مان این است که 
تعیین تکلیف شود و قدم های مثمر ثمری برای این واحد تولیدی برداشته شود.
امام جمعه شهرستان ازنا عنوان کرد: اگر بازدیدها از کارخانه فوالد صرف حضور 
باشــد موضوعیت ندارد بلکه باید مجموعه را یا از طریق پرداخت تسهیالت و یا 

راستی آزمایی به نتیجه برسانیم.
ســیروس ابراهیمی معاون اقتصادی اســتاندار لرســتان نیز با بیان اینکه طرف 
حســاب ما در این قضیه مردم هستند، اظهار داشــت: در این مجموعه بالغ بر 
هشــت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و پس از گذشت ۲۰ سال هنوز 
نه تنها نتوانسته است به عنوان یک مگاپروژه دردی از این استان را دوا کند بلکه 
خودش دردی بر دردها شــده است.وی با تأکید بر اینکه شرکت فوالد ازنا نماد 
ناسازندگی و نسازندگی در منطقه شده اســت، افزود: بیشترین سرمایه گذاری 
این طرح مربوط به بانک صنعت و معدن اســت و انتظار داریم ســرمایه گذاری 
آن تعیین تکلیف شــود.ابراهیمی گفت: چندین پروژه در لرستان مثل فوالد ازنا، 

ســامان کاشی بروجرد، عظیم خودرو، صدر فوالد و پارسیلون داریم که در صدر 
مطالبات مردم لرســتان هستند.وی تصریح کرد: انتظار داریم پس از بازدید این 
مجموعه بررســی درســتی انجام شود و بر اســاس عدالت و انصاف اگر امکان 
راه اندازی واحد توســط ســرمایه گذار و کارگزاران فعلی آن به صورت فشرده و 
سریع وجود دارد کار انجام شــود.معاون اقتصادی استاندار لرستان عنوان کرد: 
اگر عاقبت این پرونده معلوم نیســت که به کجا ختم می شود سزاوار نیست این 
حجم از ســرمایه و روح و روان مردم در گرو یک شــخص بلوکه شود.وی بیان 
کــرد: انتظار می رود واحد حقوقی بانک صنعت، معدن و تجارت فعال تر شــده 
و هر کاری هم از نظر مدیریتی در اســتان بناســت انجام شــود، ما هم باید در 
استان لرستن برای حل وفصل موضوع در خدمت باشیم.ابراهیمی گفت: شرکت 
فوالد ازنا با این حجم از ســرمایه گذاری هیچ دردی از لرستان دوا نکرده است و 
نمکی بر دردهای این اســتان شده اســت که باید تعیین تکلیف شود.وی گفت: 
کارخانه فوالد ازنا و وقتی راه اندازی شــود حدود سه هزار میلیارد تومان سرمایه 
در گردش الزم دارد بنابراین یک مدیریت، اراده و پشــتوانه مالی محکم تری و 

قوی تری نیاز دارد.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۴۴۲۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین مهدوی اصل فرزند 
غالم حسن در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۶۰ متر مربع قسمتی از پالک ۷۱ اصلی بخش ۹ واقع در مسلم شمالی 
۱۳ داخل کوچه ۲ متری پالک ۴۰۴ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهارقلی میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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