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کوتاهازشهرستانها

مسئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه 
تامین سیستان  و مشکوک التابعین شــورای 
و بلوچســتان گفت: کودکان الزم التعلیم فاقد 
مدارک هویتی )شناسنامه( در این استان کارت 

حمایت تحصیلی دریافت می کنند.
میثم برازنده اظهار داشــت: هیئت دولت با هدف 
توســعه عدالت آموزشــی و پیشــگیری از افزایش 
آسیب های اجتماعی با صدور کارت حمایت تحصیلی 
برای افراد الزم التعلیم فاقد مدارک هویتی موافقت کرد.
وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت آموزش 
و پرورش به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب 
کرد، وزارت کشور )فرمانداری ها( موظف اند با همکاری 
وزارت آمــوزش و پرورش به منظور پوشــش کامل 
تحصیلی افراد الزم التعلیم فاقد مدارک هویتی که از 
نظر سنی امکان نام نویسی و تحصیل در نظام آموزشی 
رسمی کشور را دارند شناسایی و کارت ویژه ای با عنوان 

»کارت حمایت تحصیلی« برای آنان صادر کنند.
وی ادامــه داد: با این اقدام امکان نام نویســی و 
تحصیل افراد دارای این شرایط در مدارس تمام مقاطع 

تحصیلی داخل کشور فراهم می شود.
مسئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه و 
مشکوک التابعین شورای تامین سیستان و بلوچستان 
گفت: هیئت دولت همچنین سازمان ثبت احوال کشور 
را مکلف کرد با زمان بندی مشخص اقدامات قانونی الزم 

را برای صدور شناسنامه این افراد انجام دهد.
برازنده افزود: اتباع خارجی ساکن جمهوری اسالمی 
ایران مشــمول آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی 
موضوع تصویب نامه هفتم اردیبهشت سال 95 هستند.
وی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته موضوع 
صدور کارت حمایت تحصیلی در دستور کار دولت قرار 
گرفت و با ابالغ این موضوع به زودی مشکالت تحصیلی 
این افراد حل می شــود و در آینده نســبت به تعیین 
تکلیف وضعیت آنان در حوزه هویتی و تابعیتی از سوی 
مراجع مرتبط قانونی اقدام الزم صورت خواهد گرفت.
مسئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه و 
مشکوک التابعین شورای تامین سیستان و بلوچستان 
گفت: بر اساس آمار غیررسمی حدود 2 تا چهار هزار 
دانش آموز فاقد شناســنامه در استان وجود دارد. آمار 
رسمی فاقدان شناسنامه در سیستان و بلوچستان 2 

تا 5 هزار نفر و غیررسمی 10 تا 20 هزار نفر است.

رشت- خبرنگار کیهان:
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیالن 
از ظهور نخستین خوشــه های برنج این استان در شهرستان 

فومن خبر داد.
جهانساز اظهار داشت: امسال ظهور اولین خوشه های برنج در گیالن 
در روستای »سرابستان« شهرستان فومن بر روی ارقام صدری هاشمی 

و علی کاظمی به ثبت رسیده است.
وی در ادامه با اشــاره به تثبیت قیمت برنج در 2 سال اخیر افزود: 
پیش بینی می شود سطح زیر کشت برنج در سال زراعی جاری به بیش 

از 238 هکتار افزایش یابد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیالن اضافه 
کــرد: تاکنون حدود 90 درصد از شــالیزارهای برنج گیالن در مرحله 
پنجه زنی و ورود به مراحل زایشی قرار دارند ضمن اینکه وضعیت سطح 

سبز مزارع در حال حاضر مطلوب است.

ظهور نخستین خوشه های برنج
در فومن

اهواز- خبرنگار کیهان:
بحرانی  وضعیت  از  اهــواز  آبفا  مدیرعامل 
شبکه آبرســانی و تصفیه خانه های اهواز اظهار 
نگرانی کرد و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر 
به وضعیت نابسامان زیرساخت های شبکه تصفیه 

و توزیع آب در کالنشهر اهواز شد.
فردوس کریمی اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب 
اهواز 5 تصفیه خانه و شــبکه های بسیار فرسوده دارد 
و بنابرایــن باید گفت در بخش فاضالب و تأمین آب 
آشــامیدنی کیفی، بهداشت و سالمت مردم در خطر 

است.
وی گفت: در حوزه توسعه زیرساخت ها و تجهیزات 
مناسب آب و فاضالب نیز اهواز در وضعیت خوبی قرار 
ندارد و با توجه به این شــرایط، احتمال بروز هرگونه 
مشکلی در تأسیسات آب و فاضالب اهواز وجود دارد. 
حل مشکالت شبکه های فرسوده آب و فاضالب اهواز 
هزینه زیادی می برد و این درحالی است که تنها بخشی 
از اعتبار مورد نیاز برای تجهیز تصفیه خانه ها از سوی 

دولت تأمین می شود.
مدیرعامل آبفا اهواز حل معضل کهنه شبکه های 
آب و فاضالب را منوط به مشــارکت مردم دانست و 
گفت: در حوزه آب و فاضالب با مشکالت زیادی مواجه 
هســتیم و برطرف کردن بســیاری از این مشکالت 
نیازمند مشارکت مردم است. متناسب با میزان مصرف، 
مبلغی بین یک تا دو هزار تومان به هر قبض افزوده و 
این پول در حساب جداگانه ای تحت نظارت سازمان 
بازرسی کل کشور واریز می شود و تنها برای بازسازی 
شــبکه های آب و فاضالب و با مدیریت شورای شهر 

مورد استفاده قرار می گیرد.

وضعیت شبکه آبرسانی اهواز 
بحرانی است

در سیستان و بلوچستان
کودکان الزم التعلیم فاقد شناسنامه 

کارت تحصیلی دریافت می کنند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری 
سازمان منطقه آزاد قشم از تسهیل سفر دریایی 
از کشــور عمان به جزیره قشم با خودروی 

شخصی خبر داد.
فرزین حقدل در جمع خبرنگاران گفت: اسکله 
تخلیه و بارگیری خودروی بندر بهمن آماده سازی 
شــده و مردم عمان در صورت تمایل برای سفر به 
جزیره قشم می توانند با خودروی شخصی 2 روز در 

هفته از مسیر دریا اقدام کنند.
وی با اشاره به سفر 66 تن از عمان در مردادماه 
1395 به قشــم برای نخســتین بار افــزود: انتقال 
خودروهــای عمانی از بندر خصــب به بندر بهمن 
با پالک ترانزیتی بــا هماهنگی اداره کل گمرک و 
ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم و اداره شماره گذاری 

این ســازمان در کمترین زمــان ممکن امکان پذیر 
شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشــم بیان کرد: خط مســافری و باری 
دریایی دایمی قشــم و عمان در صورت اســتقبال 
بیشتر مســافران ایرانی و عمانی قابل افزایش است 
و مســافران عمانی می توانند از مزیت سفر به نقاط 
مختلف کشور نیز با دریافت ویزای سه ماهه در بندر 
بهمن، فرودگاه بین المللی قشــم و دفتر نمایندگی 

وزارت خارجه استفاده کنند.
راه اندازی خط دریایی ایران به عمان )قشــم- 
خصب( با توافق های صورت گرفته توسط مسئوالن 
دو کشور و صدور ویزای دو هفته ای در مبادی برای 

مسافران محقق شده است.

مردم عمان با خودروی شخصی به قشم سفر می کنند

واگذاری تسهیالت به دامداران
ســاری- خبرنگار کیهان: یک میلیارد و ششصد میلیون تومان 
تسهیالت به دامداران عشایر و شرکت های دامداری مازندران پرداخت 

می شود.
رئیس امور عشایر استان مازندران گفت: تاکنون یک میلیارد و 600 
میلیون تومان وام با بهره 4 درصد به دامداران مازندران پرداخت شد و 
مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان دیگر نیز با بهره 4 درصد امسال 
در اختیار دامداران عشــایر و شــرکت های دامداری قرار می گیرد تا در 
افزایش تولید بیشتر موثر واقع شود. سیدصمد کاظمی تعداد عشایر استان 
را بیــش از 5 هزار و 500 خانوار اعالم کرد و افزود: همه دامداران بیمه 
می شوند و از مزایای بازنشستگی و سایر امکانات آن بهره مند خواهند شد.

کمک بالعوض
* در سال جاری 3 هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران تجهیز و 
نوسازی شد که دولت به ازاء هر هکتار 10 میلیون تومان کمک بالعوض 

پرداخت می کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: اراضی کشاورزی باید 
برای تولید و اشتغال حفظ و از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود.

دالور حیدرپور اقتصاد را از مشکالت کشور دانست و افزود: در این 
راستا باید نسبت به حفظ تولید گام برداشت و تالش شود بیشترین بهره 

را از اراضی کشاورزی ببریم.
استفاده از برق رایگان

شهرکرد- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
چهارمحال و بختیاری گفت: کشــاورزانی که در این استان در ساعات 
پیک بار مصرف تابستان از 7 عصر تا 11 شب چاه های کشاورزی خود 

را خاموش کنند از برق رایگان کشاورزی بهره مند خواهند شد.
مجید فرهزاد افزود: کشــاورزانی که مایل به اجرای این طرح باشند 
می توانند به امور برق شهرستان های خود مراجعه و تفاهم نامه مربوطه 

را امضا کنند.
وی تشکیل اکیپ های جمع آوری المپ های پرمصرف، تست مستمر 
لــوازم اندازه گیــری، اجرای طرح فهام جهت کنتــرل و پایش مصارف 
مشترکین، اطالع رسانی و تبلیغات تلویزیونی، برگزاری دوره های آموزشی 
آشــنایی با انرژی های تجدیدپذیر ویژه مدارس، برگزاری نشست های 
تخصصی با مسئوالن مرتبط حوزه های آموزشی و اطالع رسانی و امضای 
تفاهم نامه همکاری در زمینه مدیریت مصرف برق با صاحبان صنایع و 
کشاورزان استان را از دیگر اقدامات انجام شده این شرکت در خصوص 
مدیریت مصرف برق و اشاعه فرهنگ اصالح الگوی مصرف عنوان کرد.

الیحه رفع بیکاری
* استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: الیحه رفع مشکل بیکاری و 

اقتصادی این استان تهیه شده و آماده ارائه به دولت است.
قاســم سلیمانی دشــتکی تاکید کرد: این الیحه با توجه به مشکل 

اشتغال و نرخ باالی بیکاری در این استان تنظیم شده است.
وی افزود: سال گذشته برای توسعه همه جانبه چهارمحال و بختیاری 
یک میلیون و 600 هزار مترمربع زیرســاخت در روستاهای این استان 
ایجاد شــد. سلیمانی دشتکی با اشاره به وجود 33هزار و 500 متقاضی 
شــغل در چهارمحال و بختیاری در سال 1395 ادامه داد: از این تعداد 
برای 14 هزار و 300 نفر شغل ایجاد و نام آن ها در سامانه وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی ثبت شد.
 پرداخت خسارت

تبریز- خبرنگار کیهان: معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
آذربایجان شرقی هشدار داد که شرکت های هواپیمایی در صورت تاخیر و 
تعطیلی پروازها، ضمن عذرخواهی از مردم باید خسارات قانونی پیش بینی 

شده را به مسافران پرداخت کنند.
»رضا مسعودی فر« گفت: در صورت عدم پرداخت خسارات، شعبه 
دادگســتری و تعزیرات حکومتی برای احقاق حق مردم و رسیدگی به 

شکایات مسافران، در فرودگاه تبریز مستقر خواهد شد.
وی با اشاره به اعتراضات و شکایات مردم در خصوص تاخیر و ابطال 
پروازها در تبریز اظهار داشت: شعبه دادگستری و تعزیرات حکومتی به 

شکایات مسافران، خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد.
برپایی نمایشگاه خوشنویسی

* نمایشگاه خوشنویسی »ربنا« با 70 اثر در تبریز برگزار شد.
در ایــن مجموعه هنری 70 اثر متعلق به »محمدعلی حســین پور 

مقدس« با محتوای قرآنی و حدیث به نمایش گذاشته شده است.
نمایشــگاه »ربنا« در نمازخانه جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تا 

4 تیرماه دایر بود.
رشد صیدماهی

جاسک- خبرنگار کیهان: رئیس اداره شیالت شهرستان جاسک 
گفت: پیش بینی می شــود تا پایان فصل صید )پایان شهریور امسال(، 
صیادان جاســکی 25 هزار تن ماهی صنعتی صید کنند که 12 درصد 
بیشتر از پارسال است. علی رمضانی اظهار کرد: از زمان فصل صید ماهیان 
صنعتی در آبهای نزدیک این شهرستان )نیمه فروردین امسال( تاکنون، 

18 هزار تن ماهی توسط صیادان جاسکی صید شده است.
وی افزود: پیش بینی می شود این رقم تا پایان فصل صید به 25 هزار 
تن برسد که در همسنجی با سال گذشته 12درصد رشد نشان می دهد.
رمضانی، جلوگیری از صید غیرمجــاز، آموزش صیادان و تغییرات 

مثبت جوی را از علل افزایش صید امسال عنوان کرد.
حمایت از 420 یتیم

* مدیر کمیته امداد شهرستان جاسک از حمایت 671 حامی نیکوکار 
در این شهرستان از 420 یتیم خبر داد.

یعقوب برخورداری احمدی اظهار داشت: در حال حاضر 420 یتیم 
تحت پوشش کمیته امداد جاســک است که 671 حامی نیکوکار این 

ایتام را حمایت می کنند.
وی با بیان اینکه، در ســال گذشته 4 میلیارد و 230 میلیون ریال 
کمک نقدی و کاالیی به ایتام در این بندر ســاحلی کمک شــد، افزود: 
همچنین در سال جاری 612 میلیون و 770 هزار ریال کمک های نقدی 
و غیرنقدی از ســوی حامیان به ایتام تحت پوشش مساعدت شد که از 
این مبلغ 574 میلیون و 717 هزار ریال به صورت نقدی و 38 میلیون 

و 53 هزار ریال نیز به صورت کاال بوده است.
توزیع سبد غذایی

تایباد- خبرنگار کیهان: ســرهنگ پاسدار حسن نعمتی فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی تایباد گفت: در ماه 
رمضان 2 هزار سبد غذایی شامل برنج- گوشت مرغ- رب- قند- حبوبات 
و ماکارونی به ارزش ریالی هر ســبد یــک میلیون و 200 هزار ریال با 
همکاری آســتان قدس رضوی و قرارگاه ثامن االئمه)ع( در 35 روستا و 
سه شهر محروم این شهرستان توزیع شد. وی گفت: برای 2 هزار سبد 

غذایی مزبور یک میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه شده است.
اشتغال و ضوابط بانکی

* فرماندار تایباد گفت: ضوابط بانک ها برای پرداخت تسهیالت دست 
و پاگیر اســت و عمال به دلیل روند اداری مشــکل تامین تضمین های 
بانکی میزان اشــتغال که در مناطق محروم و مرزی باید ایجاد شــود 

محقق نمی شود.
حسین شرافتی راد گفت: کارآفرینان زیادی؛ ایده و طرح های اشتغال زا 
به اداره ها و فرمانداری مراجعه می کنند اما پس از مراجعه به کارشناسان 
اســتان و بانک ها برای پیگیری تسهیالت بانکی به دلیل مشکالتی که 

برایشان ایجاد می شود مراجعه بعدی ندارند.
وی با بیان اینکه شهر تایباد به دلیل وجود گمرک دوغارون- منطقه 
ویژه اقتصادی دوغارون و بازارچه مرزی بهترین موقعیت را برای اشتغال 
و تولید دارد گفت: نرخ بیکاری در شهرستان تایباد 11/4 درصد است. 
بیش از 90 شرکت بین المللی حمل و نقل متعلق به شهروندان تایبادی 
اســت که به دلیل وجود تنگناهای موجود در منطقه در سایر استان ها 

مشغول فعالیتند.

رشت- خبرنگار کیهان:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن از انجام نخستین 
عمل پیوند کبد شمال کشور در بیمارستان رازی رشت خبر داد.
شــاهرخ یوســف زاده چابک اظهار داشت: برای نخســتین بار در 
بیمارســتان رازی رشــت کبد جوانی 26 ســاله که بر اثر مرگ مغزی 
در بیمارســتان پورسینای این شهر جان باخته بود، بر روی مردی 34 
ســاله اهل شهرستان رودبار که از بیماری سیروز کبدی رنج می برد، با 

موفقیت پیوند زده شد.
وی افزود: برای انجام چنین عملی یک تیم متشکل از کادر پزشکی، 
بیهوشــی، پرستاری و ICU  برای آموزش به شیراز اعزام شد که اکنون 
در نتیجه تالش این تیم پزشــکی شاهد انجام موفقیت آمیز پیوند کبد 

در گیالن هستیم.

همدان- خبرنگار کیهان:
گفت:  همدان  استان  احوال  ثبت  مدیرکل 
برای نخستین بار، طی 15 سال اخیر در استان 
همدان با کاهش شش و دو دهم درصدی طالق 

مواجه بوده ایم.
محمود علی پور در شورای راهبردی جمعیت و 
شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان همدان 
با اشــاره به اینکه طبق آمارهای ثبت احوال استان 
تغییرات جمعیتی در همدان 3/7 درصد رشد داشته 
است، خاطرنشان کرد: درصد تغییرات جمعیتی در 
شهرســتان های مختلف اســتان، به جز شهرستان 
همدان که ســه و هفت دهم رشــد داشته، منفی 

بوده است.
وی تصریح کرد: در ســال 95، 33 هزار و 195 
واقعه والدت به ثبت رسیده که این عدد در مقایسه 
با ســال ماقبل، پنج و هشــت دهم درصد کاهش 

داشته است.
وی ادامه داد: سال گذشته درخصوص ثبت واقعه 
والدت در استان به تفکیک جنسیتی به ازای هر 107 
والدت نوزاد پسر، 100 دختر یعنی نسبت 51 درصد 

به 48 درصد به ثبت رسیده است.
علیپور با اشاره به اینکه نسبت والدت به جمعیت 
استان، معادل دو و دو دهم درصد است، افزود: درصد 
والدت در شهر همدان در سال 95، یک دهم درصد 

بوده است. مدیرکل ثبت احوال استان همدان گفت: 
در ســال 95، نرخ وفات چهار و نیم درصد افزایش 
داشته و طبق این آمار، 56 و نه دهم درصد متوفیان 
را مــردان و 43 و یک دهم درصد را زنان تشــکیل 
می دهند که بیشترین علت فوت با 37 درصد، مربوط 

به بیماری های قلبی و عروقی بوده است.
وی گفت: در ســال 95- 17 هــزار و 36 واقعه 
ازدواج ثبت شده که در مقایسه با سال 94، کاهش 

پنج و هشت درصدی داشته است.
وی خاطرنشــان کرد: تا سال 92 روند طالق در 
استان، صعودی بوده و این روند تنها در سال 95 به 

سمت کاهشی رفته است.

کاهش طالق در همدان برای نخستین بار طی 15 سال اخیر

تبریز - خبرنگار کیهان:
خط دوم متــرو تبریز به عنــوان یکی از 
طوالنی ترین خطوط مترو ایران با 420 میلیون 

دالر فاینانس خارجی، سرعت می گیرد.
شــهردار تبریز گفت: فرآینــد دریافت فاینانس 
خارجی  برای خط 2 مترو تبریز از 2 ســال قبل آغاز 

شده و اکنون به مراحل پایانی رسیده است.
صادق نجفی با اشاره به وجود بیش از 350 طرح و 
پروژه در فهرست »سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
فنی و اقتصادی ایران« اظهار داشــت: خط دوم مترو 
تبریز  جزو اولویت های اول این فهرست قرار دارد. وی 
در دیدار با نمایندگان ارشد بانک چینی و کنسرسیوم 
فاینانــس تاکید کرد: تزریق 420 میلیون دالر به این 
خط، موجب پیشرفت طرحها و تسریع در پیشبرد امور 

متروی شهر خواهد شد.
این گزارش حاکی است اجرای فاز اول خط 2 مترو 

به طول 10 کیلومتر خواهد بود.

خط دوم مترو تبریز
 با 420 میلیون دالر

 سرعت می گیرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین 
گفت: نخستین کارخانه تولید خاک پوششی برای 
تولید قارچ در کشور در شهرستان آبیک بطور 

رسمی راه اندازی شد.
علی اکبر متقی فرد افزود: این کارخانه قادر است 
ساالنه سی هزار متر مکعب خاک پوششی تولید کند.

وی اضافه کرد: یکی از محدودیت های تولید قارچ 
خوراکی در کشــور، نبود دسترسی به خاک پوششی 
مناســب بود که با تاسیس این کارخانه، تولید آن به 
روش کامال مکانیزه و با به کارگیری بخار آب و بدون 
اســتفاده از هیچ گونه مواد شــیمیایی انجام می شود 
که گام بزرگی در جهت توســعه صنعت قارچ کشور 

محسوب می شود.
این مسئول همچنین گفت: این کارخانه در یک 
روند مطالعاتی هشت ساله در داخل و خارج کشور و 
با بهره گیــری از توان و ظرفیت علمی متخصصان و 
نخبگان داخلی طراحی و تاسیس شده است و توانسته 
زمینه اشــتغال برای 35 نفر به صورت مستقیم و 50 
تا 60 نفر را به صورت غیرمســتقیم در استان قزوین 

فراهم کند.
متقی فرد در پایان اظهار کرد: فار توسعه این واحد 
قرار است با ظرفیت 120 هزار متر مکعب اجرا شود.

شهرستان آبیک واقع در شرق استان قزوین با 16 
واحد تولید قارچ و کمپوست یکی از قطب های تولید 

قارچ در کشور به شمار می رود.

 نخســتین مرکز TC زنان ویژه معتادین برای نخستین بار 
در کشور در استان البرز با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان 

بهزیستی کشور راه اندازی شد.
 مدیر کل بهزیســتی استان البرز در مراسم راه اندازی این مرکز در 
ماهدشــت کرج، گفت: با توجه به اینکه البرز، اســتانی حاشیه نشین و 

مهاجر پذیر است، این مرکز راه اندازی شده است.
داریوش بیات افزود: این مرکز برای نخســتین بار در سطح کشور 
و البــرز با توجه به ضرورت و حساســیت وجود چنین مراکزی ، مرکز 

اجتماع مدار زنان حورا افتتاح شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین نخستین مرکز درمان اعتیاد 

کودکان خیابانی در کشور را در کرج راه اندازی کرد.

راه اندازی نخستین مرکز درمان 
معتادین ویژه زنان کشور در البرز

فاز ســوم خط یک قطار شهری کالنشهر 
اصفهان از ایستگاه تختی تا میدان آزادی این 

شهر بصورت آزمایشی راه اندازی شد.
فاز سوم خط یک قطار شهری اصفهان با حضور 
استاندار، شهردار، اعضای شورای شهر و مدیران شهری 
اصفهان بصورت آزمایشی راه اندازی شد و قرار است تا 
یک هفته آینده به صورت رسمی به بهره برداری برسد.

مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان در این زمینه 
اعــالم کرد کــه آزمایش  های مربوط بــه راه اندازی 
مرحله سوم خط یک قطار شهری اصفهان حد فاصل 
چهارراه تختی تا میدان آزادی با موفقیت پایان یافته 

و مسافرگیری قطار شهری از ایستگاه های سی و سه 
پل، شریعتی و میدان آزادی بزودی انجام می شود.

در این مرحله، قطارشهری با عبور از ایستگاه  های 
امام حســین )ع( )دروازه دولت(، انقالب و سی و سه 
پل در ایستگاه  های شریعتی و میدان آزادی )دروازه 

شیراز( توقف خواهد کرد.
خط یک قطار شهری اصفهان بطول 20 کیلومتر 
از شمال تا جنوب این کالنشهر از شهرک قدس )در 
شمال شــهر( تا پایانه مســافربری صفه )در جنوب 
شهر( ادامه می یابد و دارای 20 ایستگاه است. میدان 
آزادی، شــانزدهمین ایستگاه این خط است. تاکنون 

12 کیلومتر از این خط شــامل فازهای اول و دوم از 
شهرک قدس تا چهار راه تختی با 11 ایستگاه مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
جمالی نژاد با اشــاره به اینکــه عملیات اجرایی 
خط های دوم و ســوم قطارشــهری اصفهــان نیز با 
ســرعت در حال انجام اســت، ابراز امیدواری کرد: با 
بهره برداری از این خطوط، شبکه ریلی درون شهری 
اصفهان در سال 1400 بتواند گره های کور ترافیکی 

شهر را باز کند.
خط دوم قطار شــهری اصفهان از شرق به غرب 
اصفهان و خط سوم از میدان آزادی به سمت جنوب 

غربی اصفهان است.
به گفته مســئوالن شــهرداری اصفهان، خط 2 
قطارشهری اصفهان تا چهار سال آینده تکمیل شده 

و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
بنا به گزارش مسئوالن شهرداری اصفهان، تاکنون 
حدود 2 هزار میلیارد تومان بودجه برای خط یک قطار 
شــهری اصفهان هزینه شده که حدود 750 میلیارد 
تومان آن از ســوی دولت و یک هزار و 250 میلیارد 

تومان آن از سوی شهرداری هزینه شده است.
برای تکمیل خط یک قطار شهری اصفهان، حدود 
500 میلیارد تومان دیگر مورد نیاز اســت که باید از 

سوی شهرداری و دولت تامین شود.

 مدیر مرکز ملی باروری ابرهای کشور وابسته به وزارت نیرو 
گفت که 190 میلیون متر مکعب آب با باروری ابرها در اســتان 

کرمان استحصال و به چرخه آب این استان اضافه شد.
 فرید گلکار تصریح کرد: طبق آخرین ارزیابی از موسسه آب تهران 
در سال های 93 و 94 برای نخستین بار از طریق باروری ابرها در مدت 
چهار ماه در اســتان کرمان 190 میلیون متر مکعب آب تولید شــد و 

افزایش بارش باران را داشتیم.
وی ادامه داد: این پروژه در ســال 95 در استان کرمان اجرا نشد و 

امید می رود امسال این طرح در رفسنجان اجرا شود.
وی عنــوان کرد: اخیرا با عقد قراردادی در حال ســاخت پهبادی 
هســتیم که تا 100 کیلوگرم بار می تواند حمل کند و تا 250 کیلومتر 

قابل کنترل است.
مدیر مرکز ملی باروری ابرهای کشور وابسته به وزارت نیرو اضافه کرد: 
در حال حاضر مواد بارورسازی ابرهای ایران، از روسیه خریداری می شود 
که در این زمینه خودکفا و در کشور تولید مواد اولیه را خواهیم داشت.
وی خاطرنشــان ساخت: در دامنه جنوبی زاگرس بارش های بسیار 
خوبی داریم که در این دامنه به تدریج این ابرها تضعیف می شوند و از 
بین می روند که باید قبل از پایان یافتن عمر ابر و از دســت رفتن آنها 

رطوبت را از ابر بگیریم و آب به دست آوریم.

تولید 190 میلیون مترمکعب آب 
در کرمان با باروری ابرها

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی 
گفت: مردم روستاهای غدیر و حبسه اهواز که 
در مجاورت چاه های نفت قرار دارند از کمترین 
امکانات مورد نیاز برخوردار نیستند و اهالی آنها 
در فقر و فالکت و شرایط سختی زندگی می کنند.

علی ســاری در حاشیه بازدید از روستاهای غدیر 
حبســه و روزنه در بخش غیزانه شهرســتان اهواز با 
ابراز تاســف از وضعیت روســتاهای نامبرده در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: جای تاسف دارد که این روستاها 
در مجاورت چاه های نفت قــرار دارند اما از کمترین 

امکانات مورد نیاز برخوردار نیســتند و مردم آنها در 
شرایط سختی زندگی می کنند. وی با اشاره به بازدید 
خود از مدرسه روستای غدیر حبسه به همراه تعدادی 
از مسئوالن تصریح کرد: متاسفانه حتی پرچم و تابلو 
در این مدرســه وجود نداشت که نشان دهد در این 

روستا مدرسه ای وجود دارد.
نماینده مردم اهــواز، باوی، کارون و حمیدیه در 
مجلس شورای اســالمی توضیح داد: در این مدرسه 
خبری از وجود در و پنجره نیست، ساختمان آن شرایط 

مناســبی ندارد، و در هر لحظه امکان ریزش سقف یا 
دیوار آن وجود دارد.

ساری با توصیف این مدرسه به یک مکان متروکه 
متذکر شــد: چنین شرایطی در شأن نظام جمهوری 
اسالمی نیست، و این بی توجهی از سوی مدیران قابل 

پذیرش نیست، و هیج توجیهی ندارد.
وی یادآور شد: نداشتن جاده های مناسب و شبکه 
آبرسانی از دیگر معضالت این روستاها است که انتظار 
می رود شــاهد تالش های اثرگذاری برای بهبود این 

وضعیت باشیم.
ساری تاکید کرد: در حد و توان خود سعی خواهیم 
کرد از تمام ظرفیت ها در جهت حل مشــکالت این 
روستاها اســتفاده کنیم، ضمن اینکه انتظار می رود 
مدیران و مســؤوالن امر اهتمام جــدی را برای رفع 

محرومیت در استان داشته باشند.
ســاری افزود: صنایع استان به ویژه نفت در عمل 
به تعهدات خود پیشــتاز باشند و حداکثر کمک را به 

مناطق پیرامون خود انجام دهد.

نماینده مردم اهواز در مجلس:

مردمروستاهایمجاورچاههاینفتدرفقرزندگیمیکنند

فاز سوم خط یک قطار شهری اصفهان بصورت آزمایشی راه اندازی شد

انجام نخستین عمل پیوند کبد
شمال کشور در رشت

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: با رای 
دادگاه عمومی سعدآباد شهرستان دشتستان 2 متخلف حوزه 
محیط زیســت در این اســتان به تهیه آلبوم عکس پرندگان 

محکوم شدند.
حسین دلشب افزود: این 2 متهم در هنگام شکار همراه با تعداد قابل 
توجهی الشه پرنده و یک قبضه سالح شکاری سوزنی که مربوط به فرد 

دیگری بود دستگیر و به مراجع قانونی تحویل شده بودند.
وی بیان کرد: بزهکاری این 2 متخلف پس از بررسی توسط قاضی 
پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی سعد آباد شهرستان دشتستان، محرز 

و مسلم و حکم نهایی برای آنها صادر شد.
دلشــب ادامه داد: بجز صدور محکومیت و پرداخت جرائم و جزای 
نقدی و غیر نقدی برای متخلفان توسط دادگاه، آنها مکلف شدند طبق 
رای و به استناد قانون، ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رای تصویر 50 
گونه پرنده را به دلخواه و به ابعاد 10 در 15 سانتی متر تهیه و در یک 
آلبوم تحویل اداره حفاظت محیط زیست دشتستان دهند و رسید آن 

را به اجرای احکام کیفری ارائه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به دلیل شکار و صیدغیر 
مجاز در برخی مناطق استان بوشهر گونه های منحصر به فرد و مختص 
به زیستگاههای موجود، در خطر انقراض قرار گرفته اند و این زنگ خطر 

برای مردم با فرهنگ استان بوشهر محسوب می شود.

محکومیت 2 متخلف محیط زیست 
به تهیه آلبوم عکس پرندگان

 رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به وجود ســه بیمارستان 
مستهلک ۷0 ساله در قزوین خواستار تخصیص 
اعتبار برای ساخت بیمارستان ۷00 تختخوابی 

شد.
داود محمدی افزود: در مورد انتقال 60 میلیون 
مترمکعب آب از سد طالقان به استان قزوین به منظور 
حل مشکل آب شــرب 14 شهر و 198 روستا تنها 
10 درصد اعتبارات این طرح از محل اعتبارات دولتی 
تأمین شــده است؛ در حالی که در موارد مشابه و در 
دیگر استان های کشــور محل تأمین تمام اعتبارات 

طرح های این چنینی از منابع دولتی بوده است.
نماینده مردم قزویــن، البرز و آبیک در مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد: بیم آن می رود اگر دولت 
تمام تعهداتی را که مربوط به این طرح است اجرایی 
نکند، امید ایجاد شــده در دل مردم به یأس تبدیل 

شود.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
با توجه به اینکه سه بیمارستان استان دارای قدمتی 
نزدیک به 70 سال است و کامال مستهلک و غیرایمن 

شــده و وزارت بهداشت نیز احداث بیمارستان 700 
تخت خوابــی در اســتان را ضرورتی جــدی و جزو 
اولویت های نخســت می داند، ضروری اســت منابع 
دولتــی این طرح تقویت و اعتبارات مورد نیاز آن در 

سال جاری به طور کامل تخصیص داده شود.
وی یادآور شد: با توجه به پیگیری های مستمر به 
عمل آمده و قول مساعد وزیر راه و شهرسازی نسبت 
به بهره برداری از راه آهن قزوین- رشت تا شهریورماه 
96 امید است این وعده عملی شود و عملیات اجرایی 
دوخطه شدن راه آهن قزوین- تهران، راه اندازی قطار 
سریع الســیر در این مسیر، تکمیل مطالعات راه آهن 
قزوین- قم و آغاز عملیات اجرایی آن با تأمین منابع 

مورد نیاز سرعت گیرد.
رئیــس کمیســیون اصل 90 مجلس شــورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: بخش محمدیه قزوین با 
الحاق ناحیه شهری 100 هزار نفری مهرگان و شهر 
اقبالیه با جمعیت 70 هزار نفر اســتحقاق و استعداد 
شهرســتان شــدن را دارند و مراحل کارشناسی آن 
هم در استانداری و وزارت کشور طی شده است که 
انتظار می رود به این تقاضای جدی مردم عمل شود.

فرمانده یــگان حفاظت ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از کشف و 
ضبط اشیاء تاریخی متعلق به دوران ساسانی و 
پیش از میالد در استان های اصفهان و کهکیلویه 

و بویراحمد خبر داد.
سرتیپ امیر رحمت اللهی گفت: این اقدام در پی 
دریافت اخباری از دوستداران میراث فرهنگی درباره 
فعالیت یکی از ســاکنان اصفهــان در خرید و فروش 
اشیاء تاریخی فرهنگی توسط یگان حفاظت سازمان 

در استان اصفهان انجام شد.
وی افــزود: به محض اطمینان از درســتی خبر 
دریافتی، یک تیم حرفه ای از کارکنان یگان با به همراه 
داشتن دستور قضائی به همراه عوامل نیروی انتظامی 
به محل سکونت شخص گفته شده وارد شده و 57 قلم 
از اشیاء تاریخی شامل گردنبند، سنجاق سر، انگشتر 

و... را کشف و ضبط کردند.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری همچنین از کشف و ضبط 
چند قلم از اشــیاء تاریخی متعلق به دوره های هزاره 
نخســت پیش از میالد و همچنین دوره اسالمی در 

استان کهکیلویه و بویراحمد خبر داد.
رحمت اللهی خاطرنشــان کرد: این اشــیاء که به 
وســیله یکی از افراد بومی در منطقه خرید و فروش 
می شد شــامل 34 قلم از قبیل دستبند طال، خنجر، 
انگشتر، قاشق ، مجســمه مفرغی، گوشواره طال و ... 

است.
وی گفت: افراد بازداشت شده در این رابطه به همراه 
پرونده تنظیم شده به مراجع قانونی تحویل داده شدند.

بیمارستان700تختخوابیقزویناعتبارمیخواهد کشف اشیاء تاریخی
 در اصفهان

 و کهکیلویه و بویراحمد

راه اندازی نخستین کارخانه تولید
 خاک پوششی کشور در آبیک


