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استان   مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
بوشهر گفت: اکنون حجم آب موجود در مخزن 
سد رئیسعلی دلواری تنها 103 میلیون مترمکعب 

و تنها 15 درصد ظرفیت مخزن این سد است.
شاهپور رجایی افزود: ظرفیت مخزن سد رئیسعلی 
دلواری 695 میلیون مترمکعب اســت که اکنون 85 

درصد آن خالی است. 
وی اضافه کرد: ورودی آب سد در سال آبی جاری 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته 72 درصد کاهش 

نشان می دهد. 
رجایی یادآورشــد: این سد در ســال گذشته از 
اول مهر تا پایان بهمن ماه 115 و در ســال جاری در 
همین بازه زمانی تنها 32 میلیون مترمکعب ورودی 

آب داشته است. 
وی ادامه داد: همچنین خروجی آب از مخزن این 
ســد در دوره زمانی یاد شده در سال جاری نسبت به 

سال گذشته 17 درصد کمتر است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر ادامه 
داد: آورد رودخانه های مند، باغان، اهرم، دالکی و شاپور 
در پنج ماه اول ســال آبی 1397- 1396)اول مهر تا 
آخر بهمن ماه( معادل 157 میلیون مترمکعب توسط 
ایستگاه های هیدرومتری ثبت و اندازه گیری شده است. 
رجایــی اظهارکرد: متوســط آورد درازمدت این 
رودخانه هــا در همیــن دوره زمانــی 790 میلیون 
مترمکعب است که در سال آبی جاری بیشترین آورد با 
60 میلیون مترمکعب مربوط به رودخانه مند )ایستگاه 
قنطــره( و کمترین آن با هفت میلیون مترمکعب به 

رودخانه باغان اختصاص دارد. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان بوشهر 
یادآور شــد: این وضعیت باعث شــده تــا تامین آب 
آشــامیدنی مردم با سختی انجام و مشکالت کمبود 

آب روز به روز گسترده تر شود. 
رجایی گفت: در این شرایط هرگونه برداشت آب 
از خطوط آبرســانی برای مصارف غیرضرور از جمله 
فعالیت های کشاورزی، فضای سبز و باغ شهرها بطور 
کلی ممنوع اســت و توجیهی برای مدارا با متخلفان 

وجود ندارد.

رئیس  دادگســتری کل گلســتان گفت: 
محکومان 30 فقره پرونده در گالیکش واقع در 
شرق استان به جای حبس، 3 هزار و 410 نهال در 
عرصه های منابع طبیعی، حاشیه جاده ها، فضای 

سبز شهری و مدارس غرس می کنند.
هادی هاشــمیان اعالم کرد: محاکم شهرســتان 
گالیکش در صدور آرای جایگزین حبس در اســتان 

پیشرو هستند.
وی اضافه کرد: اجــرای آرای این افراد از ابتدای 
اســفند آغاز شده و قرار است تا آخر ماه جاری تمام 

این نهال ها غرس شود.
به گفته هاشمیان؛ بیشتر این پرونده ها مربوط به 
تصادف است که در بخش عمومی جرم، محکومان به 

جای زندان به کاشت درخت محکوم شده اند.
رئیس  دادگستری کل گلستان گفت: قضات استان 
از ابتدای امسال تاکنون 3 هزار و 254 رای جایگزین 
زندان صادر کرده اند که بیشــتر آنها مربوط به غرس 

درخت است.
هاشــمیان افزود: این آرا برای کسانی که جرایم 
ســبک غیرعمد مرتکب شده و سابقه کیفری ندارند، 

صادر می شود.
قضات گلستان پیشــرو در صدور آرای جایگزین 

حبس در کشور هستند.

ساری - خبرنگار کیهان:
30 کیلومتر از اراضی ساحلی مازندران 
به مســاحت 43 هکتار بــه ارزش بالغ بر 
400 میلیــارد تومان به منابع ملی و انتقال 

بازگشته است.
رئیس کل دادگســتری مازندران با بیان این 
خبــر افزود: در غرب اســتان 145 کیلومتر نوار 
ســاحلی از رویان  تا رامسر وجود دارد که حدود 
10 کیلومتــر در تصرف بخش های دولتی و 41 
کیلومتر در تصرف افراد خصوصی بوده است که 
با تالش دستگاه قضایی و هماهنگی و همکاری 
دســتگاه های مرتبط اجرایی استان حدودا 18 
کیلومتر به مســاحت 42 هکتار به ارزش 400 

میلیارد تومان آزادسازی شده است.
حجت االسالم تقوی فرد ادامه داد: اکنون نیز در 
غرب استان حدود 112 کیلومتر سواحل آزاد شده 
داریم و در تالش هستیم که بتوانیم با هماهنگی 
و همدلی دســتگاه های دولتی 51 هکتار را نیز 

آزادسازی کنیم.
وی افزود: در شــرق استان نیز 200 کیلومتر 
ســاحل داریم که از این میــزان 22 کیلومتر به 
مســاحت 160 هکتار در تصرفات مراکز دولتی 
است و آزادســازی این سواحل نیازمند همت و 

استاندار کرمانشــاه گفت: عملکرد بانک ها 
در روند بازســازی مناطق زلزله زده و پرداخت 
تسهیالت به آسیب دیدگان استان به هیچ عنوان 

مطلوب نیست.
هوشنگ بازوند در ستاد بازسازی مناطق زلزله زده 
که در اســتانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: 
عملکــرد بانک هــا در بحث پرداخت تســهیالت به 

زلزله زدگان اصال مطلوب نیست و باید اصال شود.
وی افزود:  مدیران عامل بانک ها از من خواستند که 
در سفر رئیس جمهوری به کرمانشاه عملکرد بانک ها را 
تایید کنم اما با این وضعیتی که می بینم ما نمی توانیم 

از بانک ها حمایت کنیم.
استاندار کرمانشــاه عنوان کرد: متاسفانه مدیران 
بانک ها درک نمی کنند که مردم در کانکس و زیرچادر 
هســتند و هرچه زودتر باید برای بازســازی مناطق 

زلزله زده تالش کرد.

بازونــد ادامه داد: 21 هزار واحــد برای پرداخت 
تسهیالت به بانک ها معرفی شده اند که 11 هزار واحد 
اخذ قرارداد کرده اند و تنها پنج هزار واحد تسهیالت 

دریافت کرده اند.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه مدیران کم کار 
در بازسازی مناطق زلزله زده به سرعت برکنار خواهند 
شد، اظهار داشت: رهبرمعظم انقالب بر سرعت عمل در 
بازسازی مناطق زلزله زده تاکید دارند و هیچ کس حق 
ندارد، سرعت بازسازی مناطق زلزله زده را کاهش دهد.
بازوند تأکید کرد: بانک ها موظف هستند تا امروز 
گزارش خود را درباره علل کندی پرداخت تسهیالت 

بررسی کرده و به ما اعالم کنند.
وی گفــت: تفاهم نامه ای بین بنیاد مســکن، 
فرماندار، معاون عمرانی و مدیر شعب بانک ها تنظیم 
می شود تا زمان اخذ قرارداد تا پرداخت تسهیالت 

مشخص شود.
رشت- خبرنگار کیهان:

استاندار گیالن از بهره برداری تاالر مرکزی 
رشت در نیمه نخست سال آینده خبر داد.

مصطفی ساالری در حاشیه بازدید از روند تکمیل 
پروژه تاالر مرکزی رشت، افزود: در تالشیم تا پروژه تاالر 
مرکزی رشت در نیمه نخست سال آینده با تجهیزات 

کامل به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه تاالر مرکزی رشــت بزرگترین 
تاالر استانهای شمالی است، افزود: با توجه به قدمت 
و ریشه فرهنگی و هنری گیالن، ضرورت دارد هرچه 
سریع تر این پروژه را تکمیل و به بهره برداری برسانیم.
اســتاندار گیالن در ادامه با اشــاره به بخش های 
مختلف فرهنگی و هنری پیش بینی شده در این تاالر، 
گفت: این پروژه در بخش های مختلف فرهنگی و هنری 
شامل ســالن های تئاتر و موسیقی، آرشیو موسیقی، 
گالری های مورد نیاز و کتابخانه پیش بینی شــده که 
با راه اندازی این مجموعه 12 هزار متر مربع به فضای 

فرهنگی استان افزوده می شود.
شایان ذکر است کار ساخت تاالر مرکزی رشت که 
یکی از 8 تاالر زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
است از ســال 1386 در فضایی به مساحت 12 هزار 

متر مربع آغاز شد.

اهواز- خبرنگار کیهان:
معاون میراث فرهنگی کشــور گفت: طی 
مذاکراتی که با معاون وزیر راه و شهرســازی 
داشتیم، بنا شد شهرســتان دزفول با مصوبه 
شــورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان 
یک طرح ویژه دیده شود و اقدامات مرمتی در 
برخی محالت از جمله لوریان به صورت آزمایشی 

انجام شود.
محمدحسن طالبیان با اشاره به سفر به شهرستان 
دزفول و بازدید از محله لوریان این شهرستان تصریح 
کرد: لوریان یکی از محله هایی است که دارای بیشترین 

اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی است؛ با این 
حال موضوعی که بناهای این محله را تهدید می کند، 
فرونشســت هایی است که به دلیل عبور فاضالب ها و 

چاه ها در حال رخ دادن است.
وی تأکید کرد: سازمان آب و فاضالب باید با مطالعه 
جدی در پی راهکاری در خصوص عبور این فاضالب ها 

و چاه ها باشد.
طالبیان افزود: در بحث نشست زمین در این محله 
نیز باید مطالعات زمین شناسی برای تثبیت زمین انجام 
شود و خانه هایی که دچار ترک و نشست شده اند را به 
سرعت با کار مهندسی مقاوم سازی و مرمت نهایی کرد.

مسیرهای جدید جاده هراز
 زیر بار ترافیک می رود

بیش از هشت کیلومتر از مسیرهای جدید جاده هراز که کار تعریض 
و چهار خطه شدن آن به پایان رسیده است در تعطیالت نوروزی امسال 

زیر بار ترافیک می رود.
این مســیرها در چهار قطعه جداگانه در طول مسیر جاده هراز از سال ها در 
دست ساخت بود که به علت شرایط ویژه زمین شناسی و آب و هوائی تکمیل آنها 

زمانبر شده بود.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت که قطعات آماده شده امروز با حضور 
وزیر راه و شهرســازی بهره برداری می شود تا همزمان با سفرهای نوروزی زیر بار 

ترافیک قرار بگیرد.
عبــداهلل بهادری افزود: یکی از این قطعه هــای آماده بهره برداری در محدوده 
»کلرد« به »چالو« حدفاصل کیلومتر 24 جاده هراز در مســیر تهران به آمل به 

طول دو و نیم کیلومتر است.
وی افزود: قطعه دوم در محدوده »ســیاه بیشه« تا »لهاش« واقع در کیلومتر 

35 جاده هراز به طول حدود سه و نیم کیلومتر است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران قطعه سوم را به طول یک هزار و 100 متر 

در منطقه »بایجان« در کیلومتر حدود 70 جاده هراز معرفی کرد.
وی اضافــه کرد: چهارمین قطعه آمــاده  بهره برداری به طول یک کیلومتر در 

محدوده »السم« در کیلومتر حدود 90 جاده هراز در مسیر تهران به آمل است.
بهــادری هزینه اجرای این طرح ها را در مجموع حــدود 600 میلیارد ریال 

اعالم کرد.
وزارت راه و شهرسازی تعریض جاده هراز را به سه اولویت شامل اولویت اول 
حدفاصــل آمل- بایجان به طول 62 کیلومتر، اولویت دوم در محدوده آبشــار تا 
الســم به طول 7/5 کیلومتر و اولویت سوم نیز حدفاصل السم تا بایجان به طول 

29 کیلومتر تقسیم کرد.
با تکمیل مســیرهای باقی مانده این سه اولویت، تعریض و چهارخطه کردن 

تمامی 101 کیلومتر جاده هراز درحوزه  استحفاظی مازندران به پایان می رسد.
اولویت اول و دوم در سال 96 پایان خواهد یافت.

راه اندازی اتوبوس گردشگری
اهواز- خبرنگار کیهان: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری دزفول گفت: در ایام نوروز، اتوبوس های گردشــگری سرباز 
راه اندازی خواهند شد تا از این طریق شهر را به مسافران نوروزی نشان دهند.
حجت اهلل آرایی نیا اضافه کرد: همچنین با هماهنگی شهرداری قرار است 

یک سفره هفت سین روی رودخانه دز مستقر شود.
وی گفت: با هماهنگی کمیته اسکان 60 مدرسه در سطح شهرستان 
دزفول با ظرفیت 500 اتاق برای مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول دو کمپ 
نوروزی و نیز  باغ ویالهای دزفول را از دیگر ظرفیت های اسکان دزفول در 
ایام نوروز برشمرد و عنوان کرد: خوشبختانه به لحاظ اسکان مشکلی برای 

ایام نوروز در شهرستان وجود نخواهد داشت.
پرداخت عیدی به مددجویان

تبریــز- خبرنگار کیهان: مدیــرکل کمیته امــداد امام خمینی 
آذربایجان شرقی خواستار همت مردم نیکوکار این استان برای دادن 200 

میلیارد ریال عیدی به 101 هزار خانواده مددجو شد.
»محمد کالمی« گفت: برای دادن 200 هزار تومان عیدی به 101 هزار 

خانواده مددجو 200 میلیارد ریال نیاز است.
وی گفت: امســال 3900 سری جهیزیه کامل نوعروسان کمیته امداد 
به آنان داده شده و 385 نوعروس در نوبت جهیزیه می باشند که تا پایان 

سال و با کمک مردم، تهیه و تحویل می شود.
تولید ماهی کپور

ساری - خبرنگار کیهان: مدیر کل شیالت مازندران از تولید 58 هزار 
و 348 تن ماهی کپور امسال در مراکز آبزی پروری این استان خبر داد.

وی گفت: میزان تولید انواع کپور ماهیان از 22 هزار و 224 تن در سال 
87، امسال به 58 هزار و 348 تن رسیده است. رستمی، منابع تولید کپور 
ماهیان پرورشی در مازندران را آب بندان  ها، مزارع پرورش ماهیان گرم آبی، 
پرورش ماهیان گرم آبی در پشــت سدهای خاکی و پرورش متراکم کپور 
معمولی ذکر نمود و گفت: بیشــترین میزان تولید کپور ماهیان در 569 
قطعه آب بندان انجام شده است. وی افزود: در حال حاضر در 3 هزار و 18 
مرکز آبزی پروری، 4 هزار آبزی پرور مشغول فعالیت هستند که گردش ریالی 
تولیدات آبزیان در این بخش امسال 3 هزار و 500 میلیارد ریال بوده است.

بازدید از منزل شیخ شوشتری
شوشتر - خبرنگار کیهان: سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با حضور در منزل عالمه شیخ محمدتقی شوشتری در شوشتر از 

کتابخانه و آثار شخصی وی دیدن کرد.
وی همچنین در نشستی با مدیران انجمن های فرهنگی هنری شمال 
خوزستان در محل فرمانداری گفت: شمال خوزستان ظرفیت های باالیی 

در حوزه فرهنگی دارد که این ظرفیت ها باید شکوفا شوند.
سیدعباس صالحی گفت: تفاهم نامه ای 3 ساله در زمینه توجه به مسائل 
فرهنگی استان بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و استانداری خوزستان 
تنظیم شــده است که اجرای مفاد این تفاهم نامه می تواند مشکالت حوزه 

فرهنگ و هنر را کاهش دهد.
بهره برداری از مدرسه خیرساز

مراغه- خبرنگار کیهان: یک باب مدرســه ســه کالسه خیرساز با 
مساحت 800 مترمربع و زیربنای 132مترمربع در روستای چوان علیا به 
بهره برداری رسید. مدیر آموزش و پرورش مراغه گفت: این مدرسه توسط 
خانواده مرحوم خدیجه مصحفی خیر مدرسه ساز در مدت یک سال احداث 
شده است. جلیل اسالمی افزود: برای ساخت این مدرسه یک میلیارد و 500 

میلیون ریال توسط این خیر مدرسه ساز هزینه شده است.
ساخت مسکن ویژه سیل زدگان

تایباد- خبرنگار کیهان: رئیس کمیته امداد تایباد از ساخت 36 واحد 
مسکن ویژه مددجویان سیل زده شهرستان تایباد که با کمک های بالعوض 

کمیته ساخته شده است خبر داد.
غالمرضا التفاتی گفت: این واحد در روستاهای دوغارون- حاجی آباد - 
فرمان آباد- اسدآباد- گوه آباد- آبقه- شیزن- چهاربرجی و شهرهای کاریز و 

مشهد تکمیل و تحویل مددجویان تحت پوشش شده است.
ساخت خانه فرهنگ

اهواز- خبرنگار کیهان: آیین کلنگ زنی خانه فرهنگ اهواز با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزار شــد. این بنا با زیربنای 2 هزار متــر مربع و با اعتباری بالغ بر 50 
میلیارد ریال با نظارت دفتر ساختمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خوزســتان در 4 طبقه احداث خواهد شد. از جمله امکانات در نظر گرفته 
شــده در این بنا می توان به سالن اجتماعات در طبقه همکف، کالس های 

آموزشی و فضاهای فرهنگی اشاره کرد.
صدور ویزای فوری در فرودگاه

تبریز- خبرنگار کیهان: ویزای فوری برای اتباع حدود 180 کشور 
دنیا در فرودگاه بین المللی تبریز صادر می شود.

مسئول دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان شرقی گفت: 
اتباع این کشورها می توانند ویزای خود را از طریق آژانس های گردشگری 
دریافت کنند. اسماعیل بابایی راغب افزود: طبق قوانین کشور، روادید برای 

اتباع 11 کشور ممکن نیست و صادر نمی شود.
وی تصریح کرد: تالش می شــود امر صدور »ویزای الکترونیکی بدون 
الصاق برچســب روادید« در تبریز، فراهم و اجرایی شــود و این امکان در 

حال حاضر، فقط در فرودگاه امام تهران وجود دارد.
افتتاح اتوبوس سالمت

فوالدشهر- خبرنگار کیهان: طرح اتوبوس سالمت به همت شهرداری 
فوالدشهر و با همکاری شبکه بهداشت لنجان و با حضور مردم و مسئوالن 

شهری و استانی در فوالدشهر افتتاح شد.
رئیس شبکه بهداشت شهرستان لنجان در آیین افتتاحیه طرح اتوبوس 
سالمت از خدمات سالمتی رایگان به کلیه گروه های سنی شامل کودکان، 

نوجوانان، جوانان، میانساالن و سالمندان خبر داد.
علی وحدتی گفت: بزرگترین مشکل ما اتصال مردم با شبکه سالمت 
و بهداشت می باشد که اتوبوس سالمت به همراه مراقبین سالمت یکی از 
راه های این اتصال است. همچنین در طرح اتوبوس سالمت که قرار است 
به صورت هفتگی در محالت مختلف بخش فوالدشــهر حضور یابد برای 

مراجعین پرونده الکترونیکی سالمت تشکیل می شود.
رزمایش ترافیکی و خدمات سفر

شهرکرد- خبرنگار کیهان: »مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان از برگزاری رزمایش ترافیکی و خدمات سفر در این 

استان خبر داد.«
عسگری ســوادجانی تصریح کرد: »در سطح 9 شهرستان استان نیز 

ستادهای خدمات سفر شهرستانی فعال هستند.«
وی عنوان کرد: »تالش خواهیم کرد با اجرای برنامه های شاد و آیینی، 

سفری پرنشاط و خاطره انگیز را برای گردشگران رقم بزنیم.«
عناوین جدید وقف

همدان- خبرنگار کیهان: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان 
گفت: در سال 96، قریب به 90 وقف با عناوین جدیدی مثل وقف بیماران 

پروانه ای و وقف استکبارستیزی ثبت شد.
حجت االســالم محمد کاروند با اشــاره به اینکه در سال 96 حدود 3 
میلیارد و 127 میلیون تومان در حوزه سالمت کل استان هزینه شده است 
گفت: از ابتدای بهمــن ماه، 326 بیمار صعب العالج از یک میلیون و صد 
تا یک میلیون و پانصد هزار تومان، کمک هزینه درمان گرفتن و در شهر 

همدان به 120 نفر از بیماران صعب العالج، کمک شده است.
وی تشریح کرد: در استان همدان 33 بیمار پروانه ای شناخته شده اند و 
ما کمک هایی را برای درمان آنها داشته ایم اما حتی یک صدم از هزینه های 

آنها تأمین نشده و به حضور سایر خیرین در این عرصه نیاز است.
نام گذاری بلوار

طبس- خبرنگار کیهان: به دنبال رحلت عالم ربانی مجاهد نســتوه 
حجت االســالم والمسلمین سید ابراهیم مهاجریان مقدم امام جمعه فقید 
این شهرستان شهرداری و شورای اسالمی شهر بلواری را به نام آن مرحوم 

نامگذاری کرد.
ایــن بلوار از چهار راه بســیج به طرف روســتای دشــتفران زادگاه 

حجت االسالم مهاجریان می باشد.

طبس )میقات الرضا( با شعار خدمت همراه با 
رأفت با آمادگی کامل به میزبانی مهمانان نوروزی 

رفته است.
 شهرستان طبس یکی از مناطق و شهرستانهای 
خراسان جنوبی است که دارای اماکن زیارتی و سیاحتی 
و باستانی زیادی است که گردشگران با اهداف زیارتی 
و سیاحتی به این شهرستان سفر می کنند مرقد منّور 
حضرت حسین ابن موســی الکاظم»ع« برادر گرامی 
حضرت رضا»ع« در این شهرســتان و دارای امکانات 

رفاهی و خدماتی کم نظیر می باشد.

این شهرستان در مسیر زوار و مسافران 6 استان 
کشور به مشهد مقدس قرار گرفته و ساالنه بیش از 6 

میلیون نفر به این شهرستان سفر می کنند.
حمزه سپهریان مدیرعامل آستان مبارک حضرت 
حسین ابن موسی الکاظم»ع« در گفت وگو با خبرنگاران 

اعالم کرد: از این امام زاده الزم التعظیم زیارت کنند.
پیش بینی می شود امســال بیش از 1/5 میلیون 
نفــر زائر نوروزی از صنایع دســتی و منحصر به فرد 
و شــیرینی جات و مرباجات متنوع این شهرســتان 

بهره مند شوند.

اراک- خبرنگار کیهان:
استان  روح اله  فرماندهی ســپاه  جانشین 
مرکزی گفــت: پیش بینی می شــود تا پایان 
نوروز 97، آمار شرکت کنندگان در کاروان های 
راهیان نور مرکزی طی بازده زمانی یک ساله، به 

بیش از 22 هزار نفر برسد.
محسن گلشن زاده در نشســت با اصحاب رسانه 
اظهار داشــت: طی این دوره یکساله چند گونه اعزام 
بــا عناوین متفــاوت انجام می شــود. وی افزود: این 
دوره ها شامل اعزام راهیان نورغرب، کاروان راهیان نور 
دانش آموزان، کاروان راهیان نور دانشــجویی و کاروان 

راهیان نور عمومی است.
وی با اشاره به اینکه در بخش راهیان نور عمومی، 
راهیان نور خودجوش می باشــد، که خانوادگی برای 
حضور در مناطق جنوب حرکت می کنند بیان داشت: 
ســه مکان اســتقرار در اندیمشــک )پادگان شهید 
زین الدین(، اهواز )پادگان شهید مسعودیان( و خرمشهر 
)پادگان شهید باکری( برای کاروان راهیان نور عمومی و 
خودجوش در نظر گرفته شده که تاریخ اعزام راهیان نور 
خودجوش هم از بیست و پنجم اسفندماه تا سیزدهم 

فروردین ماه تعیین شده است.

اهواز - خبرنگار کیهان:
مدیرکل بحران اســتانداری خوزستان گفت: 
اعتبارات سیل سال گذشته 30 میلیارد تومان ابالغ 
اما تخصیص آن صفر اعالم شد؛ با پیگیری جدی این 
اعتبار را برای اولین بار به ســال جاری تنفیذ و در 
نهایت 33 درصد آن یعنی حدود 12 میلیارد تومان 

را برگرداندیم.
»کیامرث حاجی زاده« در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه عنوان کرد: بیش از 12 سال است که خوزستان با 
پدیده ریزگردها دســت و پنجه نرم می کند، اما متاسفانه 
هیچ گونه فعالیت کارشناسی در این زمینه صورت نگرفته 
بود اما پس از گرد و غبار شدید در بهمن ماه سال گذشته 
و تذکر مقام معظم رهبری دولت ورود کرد و اقداماتی در 

این خصوص انجام شد.
وی با اشــاره به عدم پرداخت عوارض زیست محیطی 
برخی دستگاه ها و شرکت ها در استان بیان داشت: بیش 
از 400 هزار هکتار اراضی بیابانی و کانون های گرد و غبار 
در استان  خوزستان وجود داشته و حل معضل گرد و غبار 

در این استان حداقل پنج سال زمان نیاز دارد.
حاجی زاده با بیان اینکه تاالب هوارالعظیم خشک شد 
و هیچ سازمان و یا نهادی اعالم نکرد که این اتفاق به چه 
دلیل رخ داده است افزود: 10 هزار هکتار از این تاالب را به 
بهانه استخراج نفت خشک کردند. در حالی که می توانستند 

با استقرار تجهیزات حفاری در آب مانع این کار شوند.
وی از شناســایی چهار منطقه رانشی در استان خبر 
داد و گفت: چهار منطقه رانشــی میراحمد دهدز، گلگیر 
مسجد سلیمان، شهیون دزفول و سیدنبی واقع در شوش 
شناســایی شــده که هر کدام از آنها حداقل پنج میلیارد 

تومان اعتبار دریافت کرده اند.
مدیرکل بحران استانداری خوزستان با اشاره به اینکه 
اعتبار 44 میلیارد و 700 میلیون تومانی مقاوم ســازی، 
دو و نیم برابر شــد، افزود: همچنین یک میلیارد و 300 
میلیون تومان اعتبار جهت مقاوم سازی روستاها در برابر 

سیل اختصاص یافت. 
حاجی زاده با اشاره به اینکه با کمترین میزان اعتبار، 
ســیل بندهای شعیبیه شوشتر بازســازی شد، گفت: در 
ســیل 95 نیــز بالغ بر 900 میلیارد تومان خســارت به 

استان وارد شد.
وی گفت: بیش از 400 هزار هکتار از اراضی خوزستان 
به کانون های فوق حاد و فوق بحرانی تولید ریزگرد تبدیل 

شده است.

شــش طرح عمرانی شامل پنج اســکله و یک موج شکن روز جمعه 
گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی در جزیره قشم به بهره برداری رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در حاشیه آئین بهره برداری ازشش طرح 
عمرانی در قشم گفت: از شش طرح یاد شده چهار اسکله در روستاهای ساحلی کندالو، 
شیب دراز، گورزین و سهیلی در جزیره قشم و یک اسکله در جزیره هنگام است. 

اهلل مراد عفیفی پور افزود: اسکله های فلزی شناور )پانتون( 120 سانتیمتر ارتفاع 
آزاد دارند و ســه شــناور تفریحی و مسافری به صورت همزمان قادر به پهلوگیری 

در آنها هستند. 
وی ادامه داد: بدنه این اســکله های شناور با تکیه بر دانش متخصصان بومی و 
توانمندی مهندسان ایرانی از جنس فوالد دریایی درجه ای )A( ساخته شده است. 
وی افزود : با هدف ارتقای سطح ایمنی سفرها و گردشگری دریایی سه اسکله 
پانتون دیگر در مبادی گردشگری شهرستان های قشم و سیریک نصب می شود که 

ارزش تمام 8 اسکله معادل 52 میلیارد ریال است. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: سه فروند اسکله شناور دیگر 
نیز در مناطق واقع شــده در میان جنگل حرا شامل بندر تاریخی الفت و روستای 
ساحلی َطبل در جزیره قشم و اسکله شناور گردشگری در بندرگاه خور بین المللی 
آذینی شهرســتان سیریک )واقع در سواحل مکران( تا پایان فصل بهار سال آینده 

به بهره برداری می رسد.
وزیر راه و شهر سازی همچنین در سفر به هرمزگان سه فروند شناور مسافری 
جدید هریک با ظرفیت حمل 112 نفر را روز جمعه در بندرعباس به ناوگان مسافری 

دریایی این استان افزود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان دراین مراســم گفت: هزینه 120میلیارد 
ریال ساخت شناورهای مسافری کیهان پیشرو، اطلس پیشرو و قشم پیشرو با ظرفیت 

مجموع 336 صندلی از سازمان بنادر تامین مالی شده است.
عفیفی پور افزود: این شناورها برای ترابری ایمن مسافران دریایی در مسیرهای 

بندرعباس – قشم – هرمز- الرک فعالیت خود را آغاز کردند.
وی ادامه داد: با الحاق این 3 فروند شــناور جدید مســافری، تعداد شناورهای 
فعال مرکز استان هرمزگان که در طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز 97 مشارکت 
دارند، از 38 فروند به 41 فروند و ظرفیت آن به 4 هزار و 372 صندلی در وضعیت 

فعلی افزایش یافته است.

استاندار:

 صنایع بزرگ اصفهان
 به کمک کشاورزان می روند

اصفهان - خبرنگار کیهان:
استاندار اصفهان گفت: طرح استان اصفهان مبنی بر کمک 
صنایع استان به کشاورزان در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

تصویب شد.
محسن مهرعلیزاده با بیان این که نمی خواهیم بپذیریم که مشکالت 
مربوط به کم آبی ربطی به خشکسالی ندارد، بیان کرد: ما کمی آبی داریم 
اما خشکسالی نداریم، هر سال مقدار آب کمتر شده است و پیش بینی 
می شــود امسال در بهترین حالت 700 میلیون مترمکعب آب داشته 

باشیم و این به یک سوم میزان دهه 50 رسیده است.
وی با بیان این که صنایع بزرگ اصفهان که درآمدهای خوبی دارند 
می توانند در بخشی از مدیریت مصرف آب کمک حال استان باشند، 
تصریح کرد:  باید شرایط سازگاری با کم آبی را فراهم کنیم و از همین 
رو کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با ایده پردازی وزارت نیرو آماده و 

در دولت نیز تصویب شد.
مهرعلیزاده یادآوری کرد: اولین جلسه کارگروه به بررسی پیشنهاد 
استان اصفهان پرداخت و استان اصفهان اعالم کرده که صنایع استان 

آمادگی کمک به کشاورزان اصفهانی را دارد.
وی ادامه داد: در استان اصفهان نزدیک به 300 میلیون مترمکعب 
آب در ســال مصرف می شــود 00 1 میلیون مترمکعب آب دائمی از 

پساب ها را می توانیم برای آبیاری ها استفاده کنیم.
استاندار اصفهان گفت: می توان با همین روند کاهشی آب، صنایع، 
آب آشــامیدنی و کشــاورزی مردم اصفهان را اداره کنیم و این کار 

شدنی است.

خانه های قدیمی بازسازی شود
خانه هــای مخروبــه قدیمی و زمین های خالــی در بافت قدیم 
شهرســتان شوشــتر وجود دارد که محل تجمع گاها اراذل و دفن 
زباله های خانگی توسط برخی افراد شده و چهره زشت و نازیبا در این 
مناطق به وجود آمده است در این زمینه جا دارد مسئولین شهرداری 
شهرستان نسبت به تخریب و بازسازی این خانه های قدیمی مخروبه 
اقدامات الزم را انجام دهند و نســبت به زیباسازی  و احداث فضای 

سبز و پارک های محله ای همت ویژه ای کنند.
جمع کثیری از ساکنین بافت قدیم شوشتر

همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس پلیس راهور اســتان همدان گفت: 
همدان در موضوع برخورد با تخلفات حادثه خیز 

در رتبه سوم کشوری قرار دارد.
ســرهنگ علی فکری در نشست خبری خود با 
اصحاب رسانه اظهار کرد: شهرداری همدان متعهد 
شــده بود امسال 10 دستگاه دوربین ثبت تخلف را 
در نقاط حساس نصب کند اما هنوز نصب نشده است 
و سال بعد هم 15 دوربین به ظرفیت های تصویری 

کنترل ترافیک افزوده خواهد شد.
وی افزود: طی ســال جاری 12 دستگاه دولتی 
که با اقداماتــی مانند حفاری بدون نصب عالیم در 

سطح شهر زمینه ساز تصادفات بوده اند مقصر شناخته 
شده و ملزم به پرداخت 50 درصد حق السهم تصادف 

شده اند.
وی در ادامه تشریح کرد: در سال جاری 70 نفر 
در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند.

فکری همچنین به کاهش 10 درصدی تصادفات 
درون شــهری در سال جاری اشــاره و تبیین کرد: 
بیشترین تلفات در رده سنی 14 تا 40 سال بوده است 
و 18 درصد از متوفیان در صحنه حادثه فوت کرده اند.
رئیس پلیس راهور اســتان همدان خاطرنشان 
کرد: راکبین موتور ســیکلت با یک هزار و 385 نفر 
بیشترین آمار مجروحین را به خود اختصاص داد ه اند.

ساری- خبرنگار کیهان
برای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی 
کشور از سوی مجلس و دولت برنامه جدی 

تدوین نشده است.
حجت االســالم محمدعلی تقوی فرد، رئیس 
کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای 
حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: سازمان منابع 
طبیعی حتی در زمینه  واریز هزینه های دادرسی و 
یا هزینه های کارشناسی در پرونده با مشکل مالی 
مواجه است و دولت تقریبا پولی برای این مسائل 

در نظر نگرفته است.
وی اضافــه کرد: دولــت و مجلس باید برای 
پرونده های مربوط به منابع طبیعی بودجه مناسب 
وکافی در نظر بگیرند. ســازمان منابع طبیعی و 
نیروی انتظامی و دادگســتری در حال حاضر با 
چنگ و دندان در حال حفاظت از منابع طبیعی 

می باشند.
رئیس دادگســتری استان مازندران در ادامه 
عنوان داشت: در حوزه محیط زیست شاهد عدم 
برنامه ریزی ها هســتیم در اســتان حدود 116 
رودخانه وجود دارد به جرات می توان گفت که در 
هیچ کدام از این رودخانه ها قوانین زیست محیطی 
حاکم نیست یا در زمینه زباله 40 سال است که 

هیچ ساماندهی وجود ندارد.
وی گفــت: براســاس نظــر کارشناســان 
زیســت محیطی، یکی از اصلی تریــن تهدیدات 
غیرطبیعی،  رها کردن زباله در منابع طبیعی است.
وی تصریح کرد: دادستان های شهرستان  های 
ساحلی در سراسر استان  باید با تمام توان با ادارات 

منابع طبیعی همکاری ویژه داشته باشند.
وی در خصوص صید غیرمجاز در دریا گفت: 
دادســتان های سراسر اســتان باید به طور جد 
بــا صیادانی که از تاریخ 20 اســفند 96 الی15 
اردیبهشــت 97 که زمان شــپل گذاری ماهیان 
استخوانی می باشد در رودخانه های مشخص شده 

استان به صید بپردازند برخورد کنند.

6 طرح عمرانی در قشم 
بهره برداری شد

جانشین فرمانده سپاه روح اله مرکزی:

اعزام ساالنه 22 هزار نفر
 از استان مرکزی

 به اردوهای راهیان نور

استاندار:

تاالر مرکزی رشت
 باید هر چه سریع تر 
به بهره برداری برسد

رئیس کل دادگستری مازندران:

عزم جدی 
در حفاظت از منابع  طبیعی 

دیده نمی شود

بافت تاریخی دزفول مرمت می شود

رئیس کل دادگستری استان خبر داد:

آزادسازی 30 کیلومتر از نوار ساحلی 
استان مازندران

تالش دستگاه هایی که عیان غیرعامل و یا عامل 
بی ادعای دولت است، همچنین حدود 6 کیلومتر 
نیز در تصرف اشــخاص است و در شرق استان 

186 کیلومتر آزاد شده است.
رئیس دادگستری استان مازندران با بیان اینکه 
از ســال 93 تاکنون 10 کیلومتر از نوار ساحلی 
شرق استان مازندران آزادسازی شده است، افزود: 
در مجموع از شــرق و غرب اســتان بیش از 30 

کیلومتر از سواحل آزادسازی شده است.

همدان در برخورد با تخلفات حادثه خیز 
رتبه سوم کشوری را داراست

آمادگی پذیرایی بیش از یکهزار خادم 
و راهنمای زائر از مسافران نوروزی طبس

استاندار کرمانشاه:

عملکرد بانک ها در مناطق زلزله زده 
مطلوب نیست

مدیرکل بحران استانداری خوزستان:

33 درصد از اعتبار خسارت 
سیل سال گذشته را 

برگرداندیم

محکومان 30 پرونده در گلستان 
درخت می کارند

مخزن سد رئیسعلی دلواری 
تنها 15 درصد آب دارد


