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روی خط خبر

استخراج بیش از  2میلیون
هزار تن ماده معدنی
از چهارمحال و بختیاری

شناسایی  ۵۸محدوده
معدنی جدید در لرستان

رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت لرستان
از شناس��ایی  ۵۸محدوده معدن��ی با ظرفیتهای
بسیار خوب در نقاط مختلف استان خبرداد.
به گزارش ش��اتا ،محمدرض��ا صفیخانی افزود:
س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران (ایمیدرو) سال گذش��ته طرح ظرفیت یابی
مواد معدنی استانهای زاگرس نشین را در دستور
کار قرار داد و لرس��تان نیز ب��ه عنوان یک منطقه
مستعد در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.
وی تصریح کرد :این اقدام در  ۴۰س��ال گذشته
انجام نش��ده بود که در زمینه آن تیم کارشناسی
و مش��اوران ایمیدرو مراحل مقدماتی و مطالعاتی
طرح را در استان اجرا کردند و اکنون مرحله نمونه
برداری در حال انجام است.
رئی��س س��ازمان صنع��ت،مع��دن و تج��ارت
لرس��تان ادامه داد :پس از پای��ان نمونهبرداری تا
اواخ��ر مهرماه ،گزارش نهای��ی از نوع مواد معدنی
و جزیی��ات آنها ارائه میش��ود و طرح وارد مرحله
اجرای��ی و واگذاری به افراد واجد صالحیت خواهد
داش��ت .صفیخانی اضافه کرد۲ :طرح تولید کاغذ
از س��نگ الیگودرز و هیدراته پلدختر با مشارکت
ایمیدرو در اس��تان فعال است که این نقاط از نظر
اقتصادی مطلوب هستند و با سرمایهگذاری بخش
خصوص��ی وارد فاز ص��دور پروانه بهرهب��رداری و
اکتشاف میشود .وی عنوان کرد :با بهرهبرداری از
این محدودهها و استقرار صنایع معدنی در لرستان
تحول قابلتوجهی در اقتصاد این حوزه و اش��تغال
استان رقم خواهد خورد.

استخراج یک میلیون تن
مواد معدنی از نیشابور

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرس��تان
نیشابور گفت :سالیانه از معادن شهرستان نیشابور
ک میلیون ت��ن مواد معدنی برداش��ت
غ بر ی�� 
بال�� 
میشود.
محمدرضا پورکاویان در گفتوگو با ایسنا عنوان
کرد :درحالحاضر در شهرستان نیشابور  ۶۸معدن
دارای پروان��ه بهرهب��رداری وج��ود دارد که از این
تعداد فق��ط  ۲۳معدن فعال و  ۴۵معدن غیرفعال
هستند.
وی ظرفیت اسمی اس��تخراج ساالنه  ۶۸معدن
را  ۱.۶۲۳.۱۵۰تن اعالم کرد و اظهار کرد :ذخیره
غ بر  ۷۶میلیون تن است.
قطعی این  ۶۸معدن بال 
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرس��تان
نیشابور افزود :درحالحاضر اشتغال مستقیم ایجاد
ش��ده  ۱۶۰نفر است ،همچنین از تعداد  ۶۸معدن
فرآوری  ۸معدن نیز در محل خود آن معادن انجام
میشود.
پورکاوی��ان مط��رح کرد :شهرس��تان نیش��ابور
دارای  ۱۹ن��وع ماده معدنی مختلف ش��امل آهن،
ط�لا ،پوک��ه معدنی ،نم��ک ،س��نگهای آهکی،
س��نگهای تزئینی(مرمریت) ،خاکهای صنعتی،
گچ ،کرومیت ،منگنز ،سنگ الشه ،سیلیس ،شن و
ماسه ،کریزوکوال ،پوزوالن ،سیلیتین ،سرب و روی،
کانسنگ مس و ...است.

رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان از
وجود  ۷۷۵هزار تن ذخایر معدنی بوکس��یت در شهرستان
ش��اهرود خب��ر داد و گف��ت :الزم��ه ادامه فعالی��ت معدن
بوکسیت تاش ،انجام تعهدات سهگانه محول شده به شرکت
آلومینای ایران است.
ب��ه گزارش ش��اتا ،علی تش��نهدل در حاش��یه بازدید از
معدن بوکس��یت تاش با اش��اره به ظرفیتهای معدنی این
منطقه اظهار کرد :ذخیره قطعی معدن هنگام صدور پروانه
ج واقعی معدن تا زمان
۷۷۵هزار تن بوده و میزان اس��تخرا 

فعالی��ت د ر حدود  ۳۵۰ه��زار تن ماده معدنی بوکس��یت
بوده است.
وی تصریح کرد :معدن بوکس��یت تاش در  ۱۵کیلومتری
ش��مال روس��تای تاش از توابع بخش بسطام در شهرستان
ش��اهرود قرار دارد ک��ه واگذاری مح��دوده معدنی پس از
اس��تعالم از دس��تگاههای موضوع ماده  ۲۴قانون معادن و
رعایت جمیع جهات قانونی انجام گرفته و پروانه اکتش��اف
به نام ش��رکت آلومینای ایران صادرشده و پس از عملیات
اکتش��اف و صدور گواهی کش��ف ،پروانه بهرهبرداری معدن

در س��ال  ۹۲در محدودهای به وس��عت حدود  ۱۳کیلومتر
مربع صادر شد.
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان سمنان
گفت :الزم��ه ادامه فعالیت معدن بوکس��یت ت��اش ،انجام
تعهدات س��هگانه محول ش��ده به ش��رکت آلومینای ایران
است.
علی تش��نهدل تصریح کرد :با توجه به مشکالت به وجود
آمده موضوع تمدید پروانه بهرهبرداری معدن از س��ال ۹۷
ب�لا اق��دام مانده و با توجه به جلس��ات برگزار ش��ده مقرر

شد ش��رکت آلومینا اقداماتی در زمینههای منابع طبیعی،
محیطزیست و آب انجام دهد.
وی اف��زود :عرصه فعالیت این مع��دن از  ۱۳۲۰هکتار به
ی��ک دهم کاهش یافته اس��ت و تمرک��ز فعالیت معدن در
عرصهای با وس��عت  ۱۵۰هکتار انجام میشود و همچنین
ش��رکت آلومین��ای ای��ران موظ��ف اس��ت درب��اره احیا و
بازس��ازی س��ینه کارهای فاقد ماده معدن��ی ،اجرای طرح
ارزیابی زیس��تمحیطی و پاکس��ازی مس��یلها اقداماتی
انجام دهد.

بالتکلیفی  ۲۰ساله سیمان الرستان در دریافت تسهیالت
گروه معدن

 ام�کان س�رمایهگذاری و توس�عه
معادن در الرستان

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت الرس��تان
با اش��اره به اینکه مش��کالت کارخانه س��یمان
الرس��تان مربوط به دریافت تس��هیالت است و
برای تحقق طرح توسعه آن نیاز به بودجه دارد،
بیان کرد :دس��تگاهها و ماشینآالت فاز دوم این
کارخانه که برای تولید سیمان خاکستری ،بیش
از ۲۰سال در انتظار دریافت تسهیالت است.
به گ��زارش ف��ارس ،علیمحم��د ابراهیمزاده
ب��ه ارائه گزارش��ی از عملک��رد دول��ت تدبیر و
امی��د پرداخ��ت و اظهار ک��رد :از س��ال  ۹۲تا
پایان مردادماه  ،۹۹تع��داد  ۴۸واحد صنعتی با
اعتباری بالغبر  ۷۳۶هزار و  ۷۷۵میلیون ریال و
اشتغالزایی  ۴۶۳نفر در الرستان به بهرهبرداری
رسیده است.

عکس :آیدا فریدی

رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
چهارمح��ال و بختی��اری گفت :اس��تخراج مواد از
معادن چهارمحال و بختیاری امسال در مقایسه با
مدت مشابه پارسال ۵۰ ،درصد افزایش یافته است.
به گزارش ش��اتا ،سجاد رس��تمی گفت :در 5ماهه
امس��ال  2میلیون و  ۲۰۰هزار تن ماده معدنی از
معادن استخراج شده است.
وی افزود :س��نگ الش��ه ،س��نگ نما ،سیلیس،
س��نگ گچ ،خاک نسوز ،س��نگهای تزنی و مواد
اولیه س��یمان از مهمترین مواد اس��تخراج شده از
معادن فعال استان هستند.
رس��تمی بابی��ان اینک��ه در 5ماه��ه نخس��ت
امسال۲۰میلیون دالر کاال از چهارمحال وبختیاری
صادرشده اس��ت ،تصریح کرد :درحالحاضر تعداد
 ۸۵۶واحد صنعتی در استان فعال است که در این
میان  ۳۷واحد بزرگ با اش��تغال بیش از ۱۰۰نفر
در هر واح��د وجود دارد.رئیس س��ازمان صنعت،
معدن و تجارت اس��تان چهارمح��ال و بختیاری،
گفت :امس��ال تعداد  ۲۶۶مجوز تاسیس واحدهای
صنعتی و تولیدی از س��وی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت صادر ش��ده و ی��ک هزار و  ۴۹۵طرح در
دست اجرا قرار گرفته است.

وجود  ۷۷۵هزار تن ذخیره بوکسیت در شاهرود

  ۱۰۰واحد صنتی فعال در الرس�تان
وجود دارد

وی با اش��اره به اینکه در الرس��تان ۱۶۵واحد
صنعتی وجود دارد ک��ه از این تعداد ۱۰۰واحد
فع��ال ۲۵ ،واح��د نیم��ه فع��ال و ۴۰واح��د
غیرفعال اس��ت ،افزود :درمجم��وع در واحدهای
صنعت��ی فع��ال و نیم��ه فع��ال الرس��تان برای
ی��ک ه��زار و  ۴۶۹نف��ر اش��تغال ایجادش��ده
است.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت الرس��تان
با اذعان به اینکه برای بررسی مسائل و مشکالت
واحده��ای تولیدی  ۷۲جلس��ه تس��هیل و رفع
موانع تولید در س��طح شهرس��تان و  ۲مورد نیز
جلسه در سطح اس��تانی با حضور مدیران ارشد
فارس برگزارش��ده اس��ت ،تصریح کرد :مصوبات
کارگروه رفع موانع تولید الزماالجراس��ت و اگر
دستگاهی از این مصوبات سرپیچی کند ،امکان
پیگیری قضایی موضوع وجود دارد که نش��ان از
توجه به بُعد تولید است.

 کمب�ود نقدینگ�ی ،عمده مش�کالت
تولیدکنندگان

این مس��ئول با تأکید بر اینکه عمده مس��ائل
و مش��کالت تولیدکنندگان در سطح الرستان با
توجه به بررسیهای انجامشده در زمینه کمبود
نقدینگی و سرمایه در گردش است ،خاطرنشان
ک��رد :ای��ن مش��کل ب��ه دلی��ل افزای��ش تورم
باعث افت س��رمایه در گ��ردش تولیدکنندگان
شده است.
وی عم��ده مش��کالت واحده��ای صنعتی را
مربوط به ضعف در مدیریت دانست و ادامه داد:
 ۵۰درصد مس��ائل موج��ود در کارخانهها را اگر
مربوط به سرمایه در گردش بدانیم ،از  ۵۰درصد
باقیمانده شاید  ۲۰درصد مرتبط با دستگاههای
دولتی و مابقی به دلی��ل عدم بهکارگیری مدیر
توانمند است.

 تعطیلی  ۲واح�د تولیدی «حدید و
دامکو»

ابراهی��مزاده بابیان اینکه در س��الهای اخیر
فق��ط  ۲واح��د تولی��دی «حدی��د و دامکو» در
س��طح الرستان تعطیلش��ده است که دلیل نیز
مربوط به مس��ائل شخصی و عدم مدیریت مالی
بود و ارتباطی با دس��تگاههای دولتی نداش��ت،
یادآور ش��د :علت توقف تولید کارخانه «ویتانا»
الرس��تان که ش��رکتی رو به رش��د بوده است و
بهطور ناگهانی تعطیل ش��د ،در دس��ت بررسی
قرار دارد و مش��کالت کارخانه س��یمان ،شرکت
خورشید طالئی و شمیم گلبرگ نیز در کارگروه
رفع موانع اولید استان فارس مطرح شد.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت الرس��تان
ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه هم��ه ای��ن کارخانجات
تعطیلش��ده م��دت کوتاه��ی پی��ش از توق��ف
تولی��د در اوج پیش��رفت کاری بودن��د ،عن��وان
ک��رد :بر اس��اس بازدیدهای میدان��ی که از این
واحده��ای تولیدی پی��ش از تعطیل��ی صورت
گرف��ت ،مدیران آنها نس��بت وضعیت مناس��ب
بازار فروش ،افزایش می��زان تولیدات ،تکمیل و
جذب پرس��نل جدید ،توس��عه کارخانه و ...ابراز
خرسندی میکردند.

 عق�ب ماندگ�ی در توس�عه س�یمان
الرستان

وی با اش��اره ب��ه اینک��ه مش��کالت کارخانه
س��یمان الرس��تان مربوط به دریافت تسهیالت
اس��ت و ب��رای تحقق ط��رح توس��عه آن نیاز به
بودجه دارد ،بیان کرد :دستگاهها و ماشینآالت
ف��از دوم ای��ن کارخانه که برای تولید س��یمان
خاکس��تری ،بیش از  ۲۰سال در انتظار دریافت
تس��هیالت اس��ت .این کارش��ناس اقتصادی با

اذعان به اینکه تس��هیالت ارزی کارخانه سیمان
الرس��تان مربوط به خرید تجهیزات بوده که آن
را دریافت کردهاند ،تصری��ح کرد :برای دریافت
تس��هیالت ریالی بهمنظور عملیاتی کردن طرح
توسعه نیز مدیران این کارخانه با بانک صادرات
دچار مش��کل شدهاند و براس��اس آخرین اخبار
بانک ص��ادرات به دلی��ل عدم تمکی��ن مصوبه
کارگروه تسهیل تولید استان به دستگاه قضایی
معرفیشده است.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت الرس��تان
درباره موانع ایجادشده در مسیر ساخت کارخانه
ریس��ندگی نی��ز گف��ت :مدیر ای��ن کارخانه که
اکنون مالکیت واحد تولیدی «پنبهپاککنی» را
بر عهده دارد ،یکی از شرکتهای فعال و پویا در
الرستان به شمار میرود.
وی با اش��اره به اینکه در برنامه طرح توس��عه
کارخانه پنبهپاککنی ،در دهه فجر سال گذشته
کلنگ س��اخت کارخانه ریس��ندگی ب��ه زمین
زدهش��ده که درحالحاضر  ۵۰درصد پیش��رفت
فیزیک��ی دارد ،ادامه داد :در ادامه طرح توس��عه
آن ،بن��ا به برنامهریزیها کارخانه پارچهبافی نیز
احداث میشود.
ابراهی��مزاده بابی��ان اینک��ه در بازدی��د اخیر
اس��تاندار ف��ارس از این کارخانه ،قول مس��اعد
برای پرداخت تس��هیالت نیز داده ش��د ،عنوان
کرد :این مهم در کارگروه تس��هیل و رفع موانع
تولی��د مطرح و قرار ش��د از طری��ق بانک ملت
ش��یراز تس��هیالت پ��س از ثبتنام در س��امانه
کارا پرداخ��ت ش��ود که در ادامه در این مس��یر
دچار بروکراس��ی اداری میش��وند و تمام سعی
خ��ود راداریم تا همچنان پیگیر رفع مش��کالت
آنان هستیم.

 5معدن طالی شرق کشور با خامفروشی تهدید میشود؟
گن��ج طالیی ب��ه ارزش  ۲۰۰۰میلیارد ریال در
یکی از بزرگترین معادن ش��رق کش��ور خوابیده و
این تنها یکی از  ۵معدن طالیی است که میتواند
نان مردم خراس��ان جنوبی را س��که کند اما آنچه
که س��بب شده بهره زیادی عاید از این گنج عاید
س��اکنان این سرزمین نش��ود ،خامفروشی است.
این را محمد ش��فیعی ،فرماندار خوس��ف به ایسنا
گفت��ه و آن را یکی از نقاط ضعف توس��عه معادن
بهخصوص معادن طال در خراسان جنوبی دانسته
اس��ت و البت��ه تاکید کرده که میت��وان با جذب
س��رمایهگذارهای بومی و غیربوم��ی و راهاندازی
کارخانههای فرآوری ،درآمدهای معدنی و س��ود
حاصل از آن را به چندین برابر رساند .وی به وجود
5معدن طال در شهرستان اشاره کرد و گفت :ایجاد
کارخانههای ف��رآوری در معادن طالی کودکان،
ش��ادان و مع��دن قلع��ه زری در حال اجراس��ت.
ش��فیعی ،س��رمایهگذاری در معدن طالی شادان
را بی��ش از  ۲۰۰۰میلی��ارد ریال با ذخیره معدنی
 ۲۷میلی��ون تن اعالم ک��رد و گفت :تامین زمین
برای کارخانه فرآوری این معدن در دس��ت اقدام
اس��ت و با راهان��دازی آن برای  ۳۰۰نفر به صورت
مس��تقیم و  ۷۰۰نفر به صورت غیر مستقیم شغل
ایجاد میش��ود .معدن شادان از لحاظ ذخایر یکی

از بزرگترین معادن ش��رق کشور است که غنای
طالی آن  ppm ۰.۵۵اس��ت .فرماندار خوسف با
اشاره به معدن طالی کودکان به عنوان دیگر گنج
طالیی شهرستان خوسف ،گفت :مراحل راهاندازی
کارخانه فرآوری و همچنین استحصال طال در این
معدن در حال انجام است که با راهاندازی آنها برای
 ۱۵۰نفر به صورت مس��تقیم اش��تغالزایی خواهد
ش��د .اعتبار این طرح ۲۹۶ ،میلیارد ریال اس��ت و
ب��ا توجه به پیش��رفت کاری  ۵۰درصدی و طبق
برنام��ه زمان بندی ش��ده کارخانه فرآوری طالی
ک��ودکان تا پایان س��ال به بهرهبرداری میرس��د.
ش��فیعی با بیان اینکه پروان��ه بهرهبرداری معدن
ط�لای خونیک در حال صدور ب��وده و ذخایر آن
 ۵۰۸هزار تن است ،افزود :معدن طالی کانسنگ
مهرآباد نیز  ۶۹۸تن ذخایر دارد .فرماندار خوسف
با اشاره به ظرفیتهای معدنی شهرستان خوسف،
از تهیه طرح توسعه معدن مس قلعه زری به عنوان
بزرگتری��ن معدن زیرزمینی خاورمیانه خبر داد و
گفت :با راهاندازی طرح توسعه معدن قلعه زری با
اعتبار  ۱۲۰میلیارد تومان برای  ۱۵۰نفر به صورت
مستقیم اش��تغالزایی میشود .امیدواریم عملیات
اجرای��ی کارخان��ه دوم تغلیظ معدن قلعه زری در
 ۱۸ماه آینده به بهرهبرداری برس��د تا به ظرفیت

اش��تغالزایی شهرس��تان اف��زوده ش��ود .فرماندار
خوس��ف ،به وج��ود بزرگترین مع��دن دولومیت
خاورمیانه در شهرستان خوسف اشاره کرد و ادامه
داد :کار اس��تحصال از ای��ن معدن نیز آغاز ش��ده
اس��ت .وی با انتقاد از برخی سختگیریها نسبت
به س��رمایهگذاران گفت :ب��ا توجه به ظرفیتهای
سرش��ار معدن��ی و طبیعی خراس��ان جنوبی اگر
روند اخذ مجوز در اس��تان آس��انتر شود ،میزان
سرمایهگذاری نیز افزایش  2برابری خواهد داشت.
فرماندار خوسف ادامه داد :این شهرستان با داشتن
ذخایر بس��یار خ��وب دارای رتب��ه اول کانیهای
فلزی استان را دارد .وی با انتقاد از نوع نگاه برخی
دس��تگاهها به معادن بخ��ش دولتی و خصوصی،
گف��ت :مجوزه��ای برخ��ی از مع��ادن دولتی در
کوتاهترین زمان دریافت میشود ،اما سرمایهگذار
بخش خصوصی برای دریافت مجوز با مش��کالت
زیادی روبهرو هس��تند و این موضوع س��بب فرار
سرمایهگذاران بخش خصوصی میشود .فرماندار
خوسف یادآور شد :در مجموع شهرستان خوسف
 ۳۷معدن دارد که به عنوان قطب معادن خراسان
جنوبی لقب گرفته اس��ت و توجه هر چه بیش��تر
به این ظرفیت خدادادی میتواند در توس��عه این
شهرستان زرخیز اثرگذار باشد.

 پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی سنگ
در جویم

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت الرس��تان
ب��ا اذعان به اینکه تمام��ی مراحل اخذ مجوز در
خصوص بهرهبرداری از معادن در س��طح استان
انجام میش��ود و هیچگونه اقدام��ی را نمیتوان
در شهرس��تان انجام داد ،گفت :از س��ال  ۹۲تا
مردادم��اه  ۹۹تع��داد  ۳۶پروان��ه بهرهب��رداری
صادرشده است.
وی بیش��ترین مع��دن س��نگهای تزئین��ی
الرس��تان را مرب��وط ب��ه بخش جویم دانس��ت
و اف��زود :درحالحاض��ر  ۳س��رمایهگذار پروانه
بهرهب��رداری را اخ��ذ کردهاند و  ۴س��رمایهگذار
نیز در مرحله کش��ف هس��تند ک��ه پیشبینی
میش��ود بت��وان در بخ��ش جوی��م صنای��ع
مرب��وط به س��نگ را مس��تقر کرد تا بت��وان از
ارزشافزوده ناش��ی از آن در خ��ود منطقه بهره
برد.
ابراهی��مزاده کیفیت س��نگ موجود در بخش
جوی��م الرس��تان را بس��یار مرغوب برش��مرد و
تصری��ح کرد :اکنون س��نگهایی که برداش��ت
میش��ود ،به مع��ادن و کارخانجات س��نگبری
شهرستانهای آباده ،س��عادت شهر ،نیریز ،یزد
و غیره ارسال میشود.
این مس��ئول از بررس��ی راهان��دازی کارخانه
بستهبندی دانههای کنس��انتره سنگهای آهن
در کارگ��روه رفع موانع تولی��د در منطقه درز و
سایبان و دشت کوران الرستان خبر داد و یادآور
شد :مجوزهای الزم به وسیله سرمایهگذار بخش
خصوص��ی اخذ و زمی��ن موردنیاز واگذارش��ده
است و پس از دریافت تسهیالت مراحل احداث
کارخانه انجام میشود.

وی بابی��ان اینکه در الرس��تان مع��ادن گچ،
نم��ک با خلوص ب��اال ،گوگرد ،س��نگ ،آهن و...
وجود دارد ،خاطرنش��ان کرد :در الرستان امکان
سرمایهگذاری و توسعه معادن وجود دارد.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت الرس��تان
درگذشته روزانه بیش از یک هزار تن سنگآهن
خام به کش��ور چین صادر میش��د ،عنوان کرد:
پ��س از تحریمها ام��کان صادرات س��نگآهن
الرس��تان میس��ر نبود و اکنون فقط برای تولید
سیمان مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
ابراهیمزاده همچنین از صدور احداث کارخانه
گ��چ و بس��تهبندی آن در الرس��تان خبر داد و
یادآور ش��د :گچهای معادن الر بس��یار مرغوب
است و در صورت فعالیت مناسب امکان صادرات
آن نی��ز وجود دارد .وی بابیان اینکه مس��ئولیت
اصل��ی نظارت ب��ر بازار ب��ر عهده ات��اق اصناف
اس��ت ،تصری��ح کرد :در  ۷س��ال اخی��ر  ۳هزار
و  ۹۴۱مجوز پروانه کس��ب در الرس��تان صادر
میش��ود.رئیس اداره صنعت ،مع��دن و تجارت
الرس��تان به انجام  ۱۲۳هزار و  ۴۸۸بازرسی از
واحده��ای تولیدی ،عمده و خردهفروش اش��اره
ک��رد و ادام��ه داد :در این مدت ب��رای  ۲هزار و
 ۴۵م��ورد پرونده ب��رای افراد متخلف تش��کیل
ش��ده اس��ت .ابراهی��مزاده درب��اره مش��کالت
ایجادش��ده برای طی مراحل اداری صدور جواز
تأس��یس کارخانه آرد الرستان ،گفت :این پروژه
ک��ه درحالحاضر  ۵۰درصد پیش��رفت فیزیکی
دارد که مجوز اولیه این کارخانه از س��وی اداره
صنع��ت ،معدن وتجارت ص��ادر و پسازآن برای
تمدی��د جواز تأس��یس بر عهده س��ازمان جهاد
کش��اورزی اس��ت و امید میرود ب��ا پیگیری از
اداره کل غله فارس مش��کالت این کارخانه حل
ش��ود.وی با تقدیر از کسبه به دلیل همکاری در
تعطیلی بازار در طول ایام مبارزه با کرونا ،اضافه
کرد :خوش��بختانه در میان فوتیهای ناش��ی از
کرونا ،کمترین قشر مربوط به اصناف و بازاریان
بود که نش��ان در همکاری خوب و مؤثر بازاریان
در الرستان اس��ت.رئیس اداره صنعت ،معدن و
تجارت الرستان بازاریان با ابراز رضایت از اینکه
کمترین آسیب از طریق اصناف در زمینه کرونا
اتفاق افتاده اس��ت ،تصریح کرد :تاکنون بیش از
یک میلیارد تس��هیالت به واحدهای آسیبدیده
ناشی از کرونا در الرس��تان پرداختشده است.
ابراهیمزاده با اشاره به اینکه بنده موافق تعطیلی
مغازهه��ا و بازارها نیس��تم ،افزود :بیش��تر دلیل
انتقال بیماری مربوط به عدم رعایت شهروندان
و ش��رکت در مجالس عروس��ی و عزاست و اگر
میخواهیم با کرون��ا مبارزه کنیم باید در زمینه
س��ازگاری و زندگی ب��ا کرونا فرهنگس��ازی و
آموزش الزم ارائه شود.

معدن مس سونگون جنگلهای ارسباران
را تهدید میکند

نماین��ده م��ردم ورزق��ان و خاروان��ا در
مجلس ب��ا بیان اینکه معدن مس س��ونگون
جنگله��ای ارس��باران را تهدی��د میکن��د،
گف��ت :بده��ی  ۲۰میلی��ارد تومان��ی م��س
س��ونگون باید ب��رای احیای ای��ن جنگلها
صرف شود.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،اهللوردی دهقان��ی در
نشس��ت ش��ورای معدن آذربایجان شرقی با
اش��اره به اینکه معدن مس سونگون یکی از
معادن آالینده استان است ،گفت :آالیندگی
ای��ن مع��دن جنگله��ای ارس��باران را ت��ا
۱۰۰سال آینده نابود میکند و این در حالی
بوده که محیطزیست معدن مس سونگون را
از لیست آالیندگی خارج کرده است.
وی ب��ا انتق��اد از اداره کل حفاظ��ت از
محیطزیست استان گفت :این معدن آالینده
است چراکه خاک و آب این منطقه را با مواد
شیمیایی آلوده میکنند و مسئوالن مربوطه
باید با متخلفان به شدت برخورد کنند.
دهقانی با بی��ان اینکه آلودگی معدن مس
س��ونگون درختان ارسباران را نابود میکند،
گف��ت :گرد و خ��اک حاص��ل از فعالیتهای

معدن��ی ب��ر روی برگ درخت��ان این منطقه
مینش��یند و روزنهه��ای تنفس��ی آنه��ا را
میبندد.
نماین��ده م��ردم ورزق��ان و خاروان��ا در
مجل��س ب��ا تاکید ب��ر اینکه مس س��ونگون
درآم��د  ۱۲ت��ا  ۱۴ه��زار میلی��ارد تومان��ی
دارد ،گف��ت :متأس��فانه ش��اهدیم مبلغی از
ای��ن درآمد برای حف��ظ و نگهداری درختان
منطق��ه و احی��ای جنگله��ای ارس��باران
هزینه نمیشود.
وی با اش��اره به اینک��ه دادگاه این معدن
را حدود  ۷۸میلی��ارد تومان از بابت عوارض
محکوم کرده است ،گفت :حدود  ۴۰میلیارد
تومان به خزانه واریز ش��ده ولی از این محل
مبلغ قابل توجهی ب��رای احیای جنگلها به
استان بازنگشته است.
دهقانی با بی��ان اینکه بیش از  ۲۰میلیارد
تومان از بدهی این معدن باقیمانده اس��ت،
گف��ت :امی��دوارم ای��ن مبلغ برای توس��عه
جنگله��ای ارس��باران هزینه ش��ود چراکه
کیلومترها از جنگلهای ارسباران نابود شده
است.

