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نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم 
احداث بیمارســتان جدید در شــادگان، گفت: تنها بیمارستان این 

شهرستان دیگر قادر به تامین نیازهای درمانی مردم نیست.
حجت االســام مجید ناصری نژاد در جلسه مشــترک نمایندگان آبادان، 
خرمشهر و شادگان که به منظور بررسی مشکات بهداشت و درمان شهرستان 
برگزار شده بود اظهار داشت: براساس اعام مدیر شبکه بهداشت شادگان هزینه 
تعمیرات اساسی این بیمارستان ۱۱ میلیارد تومان است. وی گفت: بیمارستان 
شــهید معرفی زاده شادگان به حدی فرســوده است که با تعمیر هم، نیازهای 
درمانی مردم حل نمی شود و تعمیرات آن به صرفه نیست.ناصری نژاد بیان کرد: 
بر همین اساس باید یک بیمارستان جدید به عنوان جایگزین احداث شود و از 
نمایندگان آبادان و خرمشهر هم برای تامین اعتبار درخواست حمایت و همراهی 
داریم. وی متذکر شد: برای احداث بیمارستان جایگزین در شهرستان شادگان 
به اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است و پس از تامین منابع، عملیات 
آن آغاز خواهد شــد. نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسامی گفت: 
ســال گذشته در دیدار با وزیر بهداشت درخواست احداث بیمارستان جدید را 
دادم و وی نیز با این موضوع موافقت کرد. ناصری نژاد در پایان افزود: اما تاکنون 
اعتباری جهت اجرای این طرح در شادگان اختصاص پیدا نکرده است.  شهرستان 
شــادگان دارای ۱۶۰ هزار نفر جمعیت به همراه سه شهر تحت نظر خود فقط 

یک بیمارستان قدیمی دارد.

وزیر نیرو به ساخت سه نیروگاه بزرگ تولید 
برق در استان کرمانشاه اشــاره کرد و گفت: 
ظرفیت این نیروگاه ها هزار و 420 مگاوات است 
که این ظرفیت به زودی به شبکه برقی کشور 

اضافه می شود.
حمیــد چیت چیان افزود: این نیروگاه ها شــامل 
داریان با ظرفیت ۲۱۰ مگاوات برق که تا ۲ ماه آینده 
به بهره برداری می رسد، زاگرس با ظرفیت 3۲۰ مگاوات 
و داالهو با ظرفیت 9۰۰ مگاوات اســت که در آینده 

نزدیک به ظرفیت استان کرمانشاه اضافه می شود.
بــه گفته وزیر نیرو، اکنون هــزار و 4۰5 مگاوات 
برق در استان کرمانشاه تولید می شود که با احتساب 
5۰۰ مگاواتی که به کشور عراق صادر می شود، میزان 
مصرف برق این استان هزار و ۲8۰ مگاوات است که هم 
اکنون میزان تولید برق بیش از میزان مصرف آن است.

او در تشــریح اجرای سامانه سردسیری در استان 
کرمانشاه نیز گفت: برای دسترسی به منابع این سامانه 
ابتدا باید ۲ سد احداث شود و سپس ارتفاع آب برای 
رسیدن به استان کرمانشاه به هزار متر پمپاژ شود که 
برای انجام آن به انرژی زیادی نیاز است که براساس 
ارزیابی هایی که انجام داده ایم هیچ محصول کشاورزی 
وجــود ندارد که بتواند جبران این هزینه ها را بکند و 
از این رو اجرای این طرح برای بخش کشــاورزی به 
صرفه نیست. وی اما گفت که اجرای طرح سردسیری 
برای اختصــاص آب آن به بخش صنعت امکان پذیر 
است به شرط آنکه هر صنعتی که آمادگی دارد خودش 
هزینه هــای انتقال آب را بپردازد ما آب مورد نیاز آنها 

را تامین می کنیم.
چیت چیان در مورد درخواست نمایندگان استان 
کرمانشاه برای احداث سد در استان گفت: در ساخت 

سدها به مسایل زیادی از جمله توجیه فنی و تطبیق 
آن با مسایل زیست محیطی توجه می کنیم و توجیه 
پذیری تمام سدها یکسان نیست و از این رو در جایی 

که توجیه نداشته باشد، سد احداث نمی کنیم.
به گفته او، در دولت یازدهم 34 ســد در کشــور 
ســاخته شــده که پنج سد آن در اســتان کرمانشاه 

بوده است.
وی با اشاره به اینکه میزان بارندگی در نیمه غربی 
کرمانشاه زیاد اســت، گفت: در نیمه غربی استان به 
هر میزانی که بخش صنعت درخواســت کند آب در 
اختیــار این بخش قرار می دهیم اما در نیمه شــرقی 
سرمایه گذاران باید هزینه انتقال آب را متقبل شوند. 

وی تاکیــد کرد اگر آب تامین شــده در اســتان 
در بخش صنعت مورد اســتفاده قــرار گیرد می تواند 

شغل های بیشتری را ایجاد کند.

 ناجیان غریق در مازندران 2 ماه حقوق و دستمزد 
دریافت نکردند.

بر اســاس قــراردادی که بین جمعیــت هال احمر و 
استانداری مازندران منعقد شد، این جمعیت مسئولیت نجات 
غریق و پرداخت حقوق و دستمزد ناجیان را در ساحل خزر 
بر عهده دارد.رئیس هیئت نجات غریق مازندران در این باره 
گفت: حدود یکهزار ناجی در 35۰ نقطه حادثه خیز در 5۲ 
شناگاه ساحل مازندران و 9۶ طرح سالمسازی حضور دارند.

نقی کریمیان افزود : دستمزد ناجیان در طرح های سالمسازی 
در نقاط حادثه خیز بر عهده جمعیت هال احمر و ناجیان 

طرح سالمسازی بر عهده مسئوالن این طرح هاست.
بــه گفته وی ، حدود 9۰۰ ناجی حاضر در نقاط حادثه 
خیــز دریای خــزر از اول خرداد ماه تاکنــون حدود ۲ ماه 
دستمزدشان را که به طور میانگین ۱۲ تا ۱3 میلیون ریال 
برای هر ناجی اســت ، دریافت نکردنــد.وی اضافه کرد : با 
وجود ســختی کار و عدم دریافت حقوق ، ناجیان همچنان 
از ساعت 8 صبح تا 8 شب وظایف خود را انجام می دهند.

کریمیان خواهان پرداخت دســتمزد ناجیان طبق قرارداد 
منعقده شــد.مدیرعامل جمعیت هال احمر مازندران عدم 
پرداخت حقوق و دستمزد ناجیان را در ساحل خزر به مدت 
۲ ماه تایید کرد.مجتبی اکبری میزان مطالبات ناجیان غریق 
را حدود ۲۲ میلیارد ریال اعام کرد.وی گفت که هفته آینده 
دستمزد ناجیان غریق فعال در ساحل خزر که تحت قرارداد 

این نهاد قرار دارند به حسابشان واریز می شود.
همچنین در تابستان سال جاری برای نخستین بار 35۰ 
نقطه حادثه خیز ساحل خزر در مازندران نیز تحت پوشش 
ناجیــان درآمد و حقوق ایــن ناجیان نیز طبق قرارداد بین 
هال احمر و اســتانداری از محل بودجه استانی و از سوی 
هال احمر پرداخت می شود.از ابتدای خرداد و آغاز اجرای 
طرح سالمســازی دریا در مازندران تاکنون ۲۲ نفر در آب 
های ساحلی این استان جان باختند که 33 درصد کمتر از 
سال گذشته است.همچنین در این مدت حدود ۱۰۰ نفر از 
شناگران با کمک ناجیان حاضر در طر ح ها از مرگ حتمی 
نجات پیدا کردند.یحیی  یوسف پور، فرماندار محمود آباد گفت: 
طبق پیگیریهای مستمر با مسئولین، حقوق ناجیان غریق 

بزودی پرداخت می شود.

رئیس  مرکز رشد علم و فناوری دشتستان 
استان بوشهر گفت: نخستین بار در کشور تیم 
2 نفره نخبگان دشتستانی در هسته فناور این 
مرکز موفق به تولید و ســاخت دستگاه تمام 

خودکار تست استاندارد کویل خودرو شدند.
حمید باشــی افــزود: اعضای ایــن تیم ۲نفری 
از دانش آموختگان دوره کارشناســی ارشــد رشته 
الکترونیک هســتند که ســال گذشــته وارد مرکز 
رشــد و فناوری دشتستان شدند و طرح آنها بررسی 

پذیرش شد.
وی اضافه کرد: کار این دستگاه، تست استاندارد 
کویل انواع خودرو است که برای اولین بار در کشور 

تولید شده است.
باشــی گفت: ایــن دســتگاه دارای امکانات و 

کارکردهای بیشــتری نسبت به نمونه خارجی است 
و قیمت تمام شــده آن چند برابر از نمونه خارجی 
پایین تر است که توان رقابت را برای محصول ایجاد 

می کند.
وی بیان کرد: این محصول در مرکز رشد علم و 
فناوری تایید شده و به مرحله تجاری سازی رسیده 
اســت و یک نمونه از محصول نیز هم اکنون به یک 

شرکت همکار استاندارد فروخته شده است.
یکی از اعضای تیم ۲ نفری مخترع و تولید کننده 
دستگاه تســت خودکار کویل خودرو در دشتستان 
گفت: با توجه به نقش اساســی کویل در سیســتم 
احتراق خودرو، عملکرد صحیح این قطعه و استاندارد 
بــودن آن باعث بهبود مصرف ســوخت در خودرو 

می شود.

سید جواد حسینی اظهار داشت: دستگاه تست 
استاندارد کویل تولیدی قادر به اندازه گیری ۱۱ پارامتر 
اساسی کویل خودرو و اطاعات خروجی این دستگاه 
قابل استناد برای ســازمان استاندارد و شرکت های 
خودروسازی است. وی اضافه کرد: ساخت این دستگاه 

که نمونه داخلی ندارد یک سال به طول انجامید.
حسینی ادامه داد: نمونه خارجی این دستگاه قادر 
به اندازه گیری همه مشخصات کویل نیست و قیمت 
آن نیز ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است در صورتی 
که قیمت دستگاه ساخت این تیم با پارامترهای بیشتر 

و امکانات بهتر نزدیک به 4۰۰ میلیون ریال است.
حسینی افزود: تمام سخت افزارها و نرم افزارهای 
تولیــدی این دســتگاه توســط خودمــان تولید و 

بومی سازی شده است.

بی آبــی و کنــدی روند پیشــرفت پروژه های 
آب رسانی امان مردم روستاهای پهناورترین استان 
کشــور را بریده؛ مردمی که سال هاست به معنای 
واقعی تشنه اند و چابهاری ها با ۷9 درصد جمعیت 

فاقد شبکه  آبرسانی رکوردار این عطش  هستند.
»سیســتان و بلوچستان تنها استانی است که 
3۰ درصد جمعیت مرکز استان از شبکه آب شرب 

بهداشتی بی بهره اند.
بنــا به آخرین گزارش ها مــردم حدود ۱3۰۰ 
روستای سیستان و بلوچستان تنها با ۱5 لیتر آب در 
روز زندگی می کنند و این در حالی است که برخی از 
روستاهای استان در انتظار همین ۱5 لیتر هستند.

شرایط فاجعه بار بی آبی
اگر به برخی از روســتاهای مرزنشــین جنوب 
سیستان و بلوچستان ســری بزنید با صحنه های 
اسف باری رو       به رو می شوید؛ در این روستاها مردم 
و حیوانات از یک منبع مشــترک که شاید برکه یا 
رودی باشد آب می نوشند که البته این همزیستی 
هم در سال های اخیر به سبب خشکسالی های ۱8 
ســاله استان به صحنه رقابت میان انسان و حیوان 
بدل شــده که تازه ترین آن نبرد تمساح و انسان بر 

سر آب بوده است.
تیرماه سال گذشته بود که یک کودک ۱۰ ساله 
در روستای »کشاری« از توابع شهرستان سرباز در 
جنوب سیســتان و بلوچســتان هنگامی که برای 

بی انتها هستند، باالترین ضریب فاقد شبکه آبرسانی را 
در استان تشنه سیستان و بلوچستان دارند.

افزایش سهمیه مقدور نیست
ارتقای سهیمه آبرسانی سقایی به روستاها از ۱5 
به 3۰ لیتر در  روز نیز که پیش تر توســط شــوراهای 
اســامی شهرهای جنوب اســتان مطرح شده بود با 
مخالفت شدید شــرکت آب و فاضاب استان روبه رو 
شــد، چراکه به گفته آنها همین ناوگان ســیاری هم 
کــه هم اکنون خدمات می دهند ۱3 میلیارد تومان از 
شرکت آب و فاضاب روستایی طلب دارند و بیش از 
8 میلیارد تومان نیز برای نوسازی آنها نیاز است؛ پس 
بهتر است اعتبارات محدود را برای طرح های اولویت دار 

به کار گرفت.
معاون فرماندار چابهــار می گوید: تنها در چابهار 
هم اکنون 35 دستگاه تانکر) ۱9 تانکر دولتی و ۱۶ تانکر 
استیجاری( در زمینه آبرسانی سیار فعالیت دارند که 

فرسوده اند.
نورالدین میرالشــاری می افزاید: ناوگان آبرسانی 
سیار با مشکات شدید و کمبود اعتبار رو به رو است 
و اداره آب و فاضاب روســتایی توان تامین سوخت، 
خریــد آب از چاه ها و هزینه تعمیر، نگهداری و اجاره 

 تانکرهای بخش خصوصی را ندارد.
بدترین شرایط در آبرسانی سیار را بخش »تلنگ« 
از توابع شهرســتان قصرقند دارد که به گفته یکی از 

اهالی این بخش تنها با 5 دســتگاه تانکر فرسوده و با 
ظرفیــت ۱۲ هزار لیتر به ۱۲ هزار نفر از جمعیت آن 

آبرسانی سقایی می شود.
یکــی از اهالی روســتایی تلنــگ می گوید: عدم 
پرداخت بدهی اداره آب و فاضاب روستایی در چند 
سال گذشته به تانکرهای اســتیجاری و عدم تقویت 
ناوگان فرســوده آبرسانی سیار ســبب شده تا روند 

آبرسانی در بخش تلنگ قطع شود.
خالد هوت که از اهالی روستای »شدیک« تلنگ 
است، تاکید می کند: مردم بخش تلنگ با بیش از ۷۰ 
روســتا و جمعیت ۱8 تا ۱9 هزار نفری از سهمیه آب 

۱5 لیتری برای هر نفر در روز محروم شده اند.
البتــه چابهاری ها هم وضع بهتری در آبرســانی 
جیره ای ندارند؛ یکی از اهالی روســتای ساحل نشین 
»پسابندر« می گوید: پرداخت نشدن بدهی بیش از ۱5 
ماه هزینه خرید آب از آب شیرین کن پسابندر سبب 
شده تا آب 4 روستای »بریس، پسابندر،گواتر و پَُشت« 

با جمعیت حدود ۱۰ هزار نفر قطع شود.
شیرین کردن آب دریا به صرفه نیست

وقتی از تشنگی جمعیت ۶ هزار نفری روستاهای 
نوار ســاحلی چابهار سخن گفته می شود، بهترین راه 
حلی که به ذهن می آید استفاده از آب دریا و ساخت 
آب شیرین کن است که به گفته نماینده مردم چابهار 
در مجلس، بررسی و احداث آب  شیرین کن با ظرفیت 

دست کم یک میلیون مترمکعب آب برای تامین آب 
آشامیدنی بیش از 5۰۰ هزار نفر، در افق 5۰ ساله از 

ضرورت های مهم چابهار تلقی می شود.
البته هر چند ساخت آب شیرین کن در دستور 
کار بوده اما به گفته رئیس شــورای اسامی چابهار 
سرمایه گذارانی که برای احداث آن تاش می کنند، 
با عدم تضمین خرید رو به رو هستند چرا که قیمت 
آب تصفیه شده در آب  شیرین کن باالست و باید با 

طرحی جامع به سراغ ساخت آن رفت.
کندی روند پروژه های آبرسانی

دولت هــا تاکنون طرح هــای مختلفی را برای 
آبرسانی به مردم بلوچستان آغاز کرده اند که البته 
هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. مهم ترین طرح 
آبرسانی در جنوب سیستان و بلوچستان که شاید 
جمعیت زیرپوشش دارای شبکه چابهار و قصرقند 
را افزایش ملموس می دهد، مجتمع آبرسانی »تلنگ، 
پان و پیرسهراب« با مجموع ۲۶۱ روستا است که از 
سال 84 آغاز شده و تاکنون با وجود گذشت بیش 
از ۱۰ ســال از آغاز پروژه تنها 4۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
به گفته فرمانــدار ویژه چابهار با تکمیل پروژه 
احداث مجتمع آبرســانی مذکــور که تاکنون 85 
میلیارد تومان برای آن هزینه شده، ۱5۰ هزار نفر 
از جمعیت روســتایی از آب ســالم سد »زیردان« 

بهره مند می شوند.

مدیر کل حمل  و نقل و راهداری استان ایالم 
از آماده سازی 96 گیت در مرز مهران برای تردد 

زائران اربعین حسینی)ع( خبر داد.
»نــوراهلل دلخواه« با اشــاره به اینکــه راهداری 
در تاش بــرای مهیاکردن جاده امــن برای زائران 
اســت گفت: حذف نقاط حادثه خیز، آشکارسازی و 
اصاح پیچ های خطرناک، تعمیر کلیه ایستگاه های 
چشمک زن، اصاح طرفین راه ها، لکه گیری و نصب 
نیوجرســی تاکنون انجام  شده و ۲ هزار عدد مسیر 
نما نصب و 4۰۰ کیلومتر خط کشی شده و تا اربعین 
8۰۰ کیلومتر دیگر خط کشی جاده صورت می گیرد.
دلخواه ادامه داد: برگزاری مناقصه ۷ کیلومتری، 
لکه گیری، مناقصه کنارگذر شرقی ایام، ساماندهی 
روشنایی مهدی آباد و ارتقاء روشنایی داخل تونل ها 

از دیگر برنامه ها است. 
مدیــرکل حمل ونقل و راهداری اســتان ایام با 
اشــاره به اینکه در حوزه حمل ونقل در حال رایزنی 
با شــرکت های حمل ونقل و مسئوالن برای کشاندن 
ترافیک به داخل شــهر مهران و خلوت کردن مسیر 
تردد زائران از پل زائر تا پایانه هستیم، خاطرنشان کرد: 
آماده کردن نمازخانه ها، راهدارخانه ها و مجتمع های 
رفاهــی و تجهیز آن ها برای اربعین در دســتور کار 

جدی است.

وی با اشاره به اینکه مشکات پایانه امسال برطرف 
و مشکل فیزیکی و گرمایشی و سرمایشی ساختمان 
پایانه حل خواهد شــد، گفت: ساماندهی ورودی و 
خروجی پایانه و اصاح لوله کشــی آن و رفع مشکل 
آب که در سال گذشته به یک معضل تبدیل شده بود 

هم انجام خواهد شد.
دلخواه ادامه داد: 9۶ گیت، آماده سازی شده که 

3۰ گیــت در داخل پایانه و ۶۶ عدد آن در خارج از 
پایانه ساماندهی شده است.

مدیرکل حمل ونقل و راهداری استان ایام با اشاره 
به فعالیت چهار سامانه ثبت تخلف در جاده ها گفت: 
۱۰ ســامانه دیگر هم در حال نصب است و تاکنون 
۱۶ دوربین در محورهای استان نصب شده که به ۲۶ 

عدد خواهد رسید.

96 گیت در مرز مهران آماده تردد زائران اربعین

2 نخبه دشتستانی دستگاه خودکار تست کویل خودرو ساختند

زندگی با روزی 15 لیتر آب

* اهالی حدود 1300 روستای 
سیستان و بلوچستان تنها با 15 
لیتر آب در روز زندگی می کنند.

* مردم برخی از روستاهای 
مرزنشین جنوب سیستان و 

بلوچستان به همراه حیوانات از 
یک منبع مشترک آب می نوشند.

طرح دوم، آبرســانی به روستاهای شهرستان 
سرباز و شرق چابهار است که پیش تر فرماندار سرباز 
از آغــاز عملیات اجرایی ایــن خط انتقال آب بین 
سد »پیشین« شهرستان سرباز و سد »شیرگوار« 
باهوکات و آبرسانی به ۲5۰ روستای پایین دست 
ســد پیشین در شرق چابهار با اعتباری بالغ بر ۲8 
میلیارد تومان در تیرماه ســخن گفته  بود و هنوز 

خبری از آن نیست.
دیگر طرح آبرســانی نیز با اعتبار 5۲ میلیارد 
تومان از ســد زیردان به منطقه »پیرسهراب« در 
جنوب سیستان و بلوچستان که قرار است تا اوخر 
امسال آغاز شود که امید است اجرای آن به تاخیر 

نیفتد.
طرح های آبرســانی به روســتاهای بلوچستان 
آنقدر زمانبر شــده که امان مردم تشــنه را بریده 
است؛ اخیراً نماینده مردم چابهار،کنارک، نیکشهر 
و قصرقند در مجلس شــورای اسامی با انتقاد از 
طوالنی شــدن پروژه های آبرسانی روستایی گفته: 
کندی کار پروژه های آبرسانی با توجه به نیاز شدید 

مردم روستاها به آب هیچ توجیهی ندارد.

استفاده از آب برکه ای به محل برکه رفته بود، طعمه 
تمساح شد و جان خود را از دست داد.

آبرسانی سقایی
فرماندار ســرباز می گوید: 45 هزار نفر از مردم 
۶8 روســتای اکثراً مرزی این شهرستان در انتظار 

آبرسانی سیار هستند.
حمیدالدیــن یوســفی می افزایــد: ۶4 درصد 
جمعیت شهرســتان سرباز فاقد شــبکه آبرسانی 
هستند و تنها ۱8 روستا به صورت سقایی آبرسانی 

می شود و مابقی از این نعمت هم بی بهره اند.
صاحــب گل صالحی فرماندار نیکشــهر نیز در 
گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: 3۱5 روستای این 
شهرستان فاقد شبکه آبرسانی هستند و این  در حالی 
است که تنها به مردم 9۰ روستای شهرستان سهمیه 
۱5 لیتری می رســد و بقیه در انتظار همین میزان 

کم از سهمیه هستند.
چابهار هم وضع بهتری ندارد چرا که ۷9 درصد 
جمعیت آن فاقد شبکه آبرســانی است و از 438 
روســتای این شهرستان تنها ۱۶ روستا به صورت 
شبانه روزی آب دارند و بقیه با تانکر آبرسانی می شوند. 
روستاهای نوار ساحلی چابهار با آنکه در کنار آب های 

وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان کردستان از کریدور 
بزرگراه غرب کشور دیدن و طی آن عملیات ساخت 75 کیلومتر 

از بزرگراه کرمانشاه - میاندوآب را آغاز کرد.
محمدرضا کدخدازاده، معاون ســاخت و توسعه راه ها در این بازدید 
اظهارکرد: این کریدور از مرز بازرگان شــروع شده و به بندر امام ختم 

می شود.
وی افزود: طول پروژه یک هزار و 48۲ کیلومتر است که از پنج استان 
آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، و خوزستان عبور می کند.

معاون ساخت و توسعه راه ها عنوان کرد: 83۰ کیلومتر از این پروژه 
در حال انجام است که 3۱۶ کیلومتر آن در استان کردستان قرار دارد.

وی ادامه داد: ۲۱۷ کیلومتر از این بزرگراه به بهره برداری رسیده و 
۷4 کیلومتر آن هم در حال ساخت است؛ و عملیات ساخت ۷5 کیلومتر 

دیگر آن آغاز شده است.
کدخــدازاده افزود: برای 5۰ کیلومتــر دیگر از این بزرگراه امکانات 
و شــرایط مهیا شده اســت که در اولین فرصت مناقصه آن برگزار و به 

پیمانکار واگذار می شود.
وی اعام کرد: برای ســاخت ۷5 کیلومتر این پروژه که آغاز شــده 
اســت ۲۲5 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورتی که طی سه 
سال آینده به بهره برداری برسد به 35۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

آغاز عملیات ساخت 75 کیلومتر
 از بزرگراه کرمانشاه - میاندوآب

 استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هیئت دولت با ساخت 
بازارچه های مرزی »بش دلبر«، »تخت عدالت« و »شاه گل« در 
منطقه سیستان و »جالق« و »میل160« در سراوان موافقت کرد.

علی اوســط هاشمی اظهار داشت: براســاس مصوبه هیئت دولت 
شعاع اعطایی برای مرزنشینان استان 5۰ کیلومتر از نقطه صفر مرزی 
مشــخص شده در حالی که شــعاع برخورداری مرزنشینان استان های 
مرزی کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه در فاصله ۲۰ کیلومتر است.
وی ادامه داد: مرزنشینان واجد شرایط ماهانه تا سقف پنج میلیون 

ریال از تخفیف عوارض قانونی واردات معاف می شوند.
وی بیان کرد: وجود پنج بازارچه مرزی رســمی فرصت خوبی برای 
بهبود وضعیت معیشــت مرزنشینان و ســازمان های با کارکرد جذب 

سرمایه گذاری و اقتصادی است.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تعداد پایانه های مرزی بین المللی 
رســمی استان در دولت یازدهم از ۲ پایانه به چهار پایانه افزایش یافته 

است.
هاشمی اظهار داشت: وجود چهار پایانه رسمی بین المللی برای تجارت 
و پنج بازارچه با کارکرد محلی و منطقه ای نقش موثری در شــکوفایی 

اقتصاد منطقه دارد.

استاندار:
مجوز 5 بازارچه مرزی

 در سیستان و بلوچستان صادر شد

تبریز- خبرنگار کیهان:
معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، خواستار نصب 
پنل های بادی و خورشــیدی برروی بام خانه های مسکونی و 

ادارات تبریز شد.
»محمدصــادق پورمهدی« گفت: این کار باید برای صرفه جویی در 

برق و برخورداری از انرژی پاک و رفع آلودگی هوا، انجام شود.
وی افزود: با نصب ایــن پنل ها ضمن صرفه جویی در گاز و کاهش 
مصــارف بــرق، از میزان آلودگی هوای شــهر تبریز تــا حدود زیادی 
کاســته خواهد شــد. پورمهدی الزمه این امر را فرهنگ سازی با هدف 

نهادینه سازی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر دانست.
وی در آییــن بهره برداری از واحد نیروگاه تولید برق خورشــیدی 
فتوولتائیک تبریز تصریح ساخت: فرهنگ استفاده از انرژی پاک باید در 

استان توسعه یابد و مدیریت ارشد استان از این موضوع حمایت کند.

تأکید بر نصب »پنل«های خورشیدی
 بر بام خانه ها و ادارات تبریز

 مدیرکل ثبت احوال سیســتان و بلوچســتان گفت: سیستان و 
بلوچستان باالترین نرخ والدت با 35 درصد در کشور را داراست و این 

در حالی است که میانگین کشوری 20 درصد است.
 رضا راحت دهمرده  افزود: سن ازدواج در استان نیز نسبت به کشور ۲ سال 
کوچک تر اســت، به طوری که سن آقایان در زمان ازدواج در استان ۲5 سال و 
خانم ها ۲۱ سال گزارش و ثبت شده است.وی اظهار کرد: کمترین میزان طاق در 
سیستان و بلوچستان رخ  داده است و استان با ضریب ۰/۷ در هزار کمترین آمار 
طاق در کشور را داراست، به طوری که این میانگین در کشور بالغ بر ۲/۲ است.
دهمرده افزود: باالترین نسبت ازدواج به طاق نیز در کشور مربوط به استان 
است، به طوری که از ۱۶ ازدواج در استان یک ازدواج منجر به طاق می شود، 
در صورتی که میانگین کشــوری 4 است.مدیرکل ثبت احوال استان بیان کرد: 
سیستان و بلوچســتان جوان ترین استان کشور است به طوری که ۷۰ درصد 
جمعیت اســتان زیر 3۰ سال سن دارند و می طلبد تا مسئوالن برای  اشتغال، 
مســکن، تحصیل و ... این قشر برنامه ریزی الزم را انجام دهند.وی افزود: برای 
تعیین تکلیف فاقدین شناسنامه در استان پرونده ۷ هزار خانوار مورد بررسی و 
ارزیابی قرار گرفت که نتیجه آن صدور ۲3 هزار شناسنامه برای فاقدین شناسنامه 
در استان بوده است که در طول تاریخ ثبت احوال چنین سابقه ای وجود نداشته 
است.دهمرده گفت: تاش ما بر این است تا مابقی پرونده ها که در حدود ۲ هزار 
پرونده است را نیز تا پایان سال تعیین تکلیف کنیم که از این تعداد 5۰ پرونده 

مربوط به شهروندان مهرستانی است.

ناجیان غریق مازندران 
در انتظار دریافت حقوق

دبیر ستاد ساماندهی سواحل و مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
اســتانداری گیالن گفت: از ابتدای خردادماه که زمان آغاز طرح های 
سالم ســازی دریا در استان است تاکنون 477 نفر در آب های ساحلی 

استان از غرق شدن نجات یافتند.
علی پورحسن افزود: 45۲ نفر از این نجات یافتگان، در خارج از طرح های 
سالم سازی دریا )نقاط خطرآفرین( و ۲5 نفر در داخل این طرح ها شنا می کردند.
وی تعداد نقاط خطرآفرین شناســایی شده در استان را حدود 3۰۰ نقطه 
عنوان و بیان کرد: همچنین از ابتدای خردادماه تاکنون، در مجموع و در طول 
شــبانه روز ۱۲ نفر غرق شــدند که همه در خارج از طرح های سالم سازی شنا 
می کردند.دبیر ستاد ساماندهی سواحل و تفرجگاه های ساحلی گیان با  اشاره به 
اینکه از این تعداد شش نفر بومی و شش نفر غیربومی بوده اند، گفت: هشت نفر 
از این افراد، در ساعت های بین هشت شب تا هشت صبح در نقاط خطرآفرین 
در حال شنا بوده اند.پورحسن با بیان اینکه امکان حضور ناجیان غریق در نقطه 
به نقطه ســواحل وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هموطنان باید از شنا کردن در 
آب های ســاحلی و در نقاط خطرآفرین و خارج از ساعات حضور ناجیان بطور 
جدی خودداری کنند. به گفته مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
گیان، 8۱۲ ناجی غریق شامل 3۱۲ در داخل طرح های سالم سازی و 5۰۰ ناجی 

در مناطق خطرآفرین طی امسال در سواحل گیان حضور دارند.

نجات 477 نفر در سواحل گیالن

نماینده مردم شادگان در مجلس:

تنها بیمارستان شادگان
 قادر به خدمات دهی نیست

باالترین نرخ والدت در کشور
 متعلق به سیستان  و بلوچستان است

پای صحبت مردم

هر عدد تخم مرغ در ساری به مبلغ 5۰۰ تومان به فروش می رسد 
نمی دانــم این گرانی پی درپی بســیاری از مایحتــاج عمومی نتیجه 

تحریم هاست و یا بی تدبیری مسئوالن ماست.
چرا باید در قلب تابســتان که تخم مرغ ها سریع گندیده می شوند 

قیمت یک عدد تخم مرغ برابر با یک قرص نان شود.
مســئوالن باید برای جلوگیری از ادامــه این روند گرانی چاره ای 

بیندیشند.
ساری - قربان نوروزی

گرانی تخم مرغ

نخستین کارخانه گندله سازی فوالد شرق کشور 
طی مراسمی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
منطقه معدنی سنگان خواف استان خراسان رضوی به 

بهره برداری رسید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در 
این مراسم گفت: این کارخانه با ظرفیت ساالنه پنج میلیون 
تن و ســرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیــارد ریال در زمینی به 

مساحت ۲4 هکتار احداث شده است.
راضیه علیرضایی افزود: ۷۱ درصد این کارخانه ساخت 
داخل و ۲9 درصد دیگر آن با همکاری پیمانکاران خارجی 

احداث شده است.
وی با بیان اینکه این کارخانه متعلق به شرکت معدنی 
فوالد سنگان است اظهار کرد: میزان اشتغال زایی این پروژه 
 در دوره ســاخت ۲ هزار نفر بود کــه در دوره بهره برداری

هزار و 3۰۰ نفر می باشد.
هم اکنون 9 پروژه فوالدسازی در این منطقه در دست 
اجراســت که با تکمیل تمام آنها ساالنه ۱۷/5 میلیون تن 

کنستانتره و ۱5/5 میلیون تن گندله تولید می شود.
مجموعه کانسارهای سنگ آهن سنگان در وسعتی به 
طول تقریبــی ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در فاصله 
3۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد و نزدیک مرز افغانستان 

واقع شده است.

بهره برداری از نخستین کارخانه 
گندله سازی فوالد شرق کشور

وزیر نیرو: 

سه نیروگاه 1420 مگاواتی در استان کرمانشاه در دست ساخت است

 در آیینی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، عملیات اجرایی 
طرح احداث مجتمع پتروشیمی سراج گستران رجال در منطقه ویژه 
اقتصادی شمال استان بوشهر در حوزه شهرستان دیلم با ظرفیت ساالنه 

720 هزار تن محصوالت پلی الیفنی آغاز شد.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت در این آیین گفت: مجوز مجتمع پتروشیمی 
دیلم در قالب 5 بخش صادر شده و برای اولین بار می توان از خود گاز طبیعی، 

مواد پلیمری برای مصارف داخلی و صادراتی تولید کند.
محمدرضــا نعمت زاده افزود: مجتمع پتروشــیمی دیلم از طرح های ملی 
است که بیش از یک میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری در آن صورت 

خواهد گرفت.
وی علت تاخیر در اجرایی شــدن این طرح را تامین خوراک گاز و نفت و 
فرآورده های مرتبط و پتروشیمی و تکمیل مطالعات محیط زیستی عنوان کرد و 
افزود: امیدواریم با بهره برداری از این طرح تحول شگرفی در این منطقه پدید آید.

منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر با رویکرد تخصصی نفت، گاز و 
پتروشیمی به مساحت ۲۱۰۰ هکتار در فاصله ۱5 کیلومتری جنوب شهر دیلم 

در شمال استان بوشهر قرار دارد.
ساختار صنعتی منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر با نگاه به ایجاد 
زنجیــره ارزش به گونه ای طرح ریزی شــده که مجموعــه ای از صنایع مختلف 
پاالیشگاهی، باالدستی، میان دستی پتروشیمی در یک چرخه با هم کار می کنند.

صنایع مستقر در این منطقه قابلیت تولید ساالنه ۲۱ میلیون تن محصول را 
دارد و زمینه اشتغال ۱۱ هزار نفر را بصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می کند.

آغاز عملیات اجرایی 
مجتمع پتروشیمی دیلم بوشهر

نخستین خانه امن بانوان استان گلستان با حضور رئیس سازمان 
بهزیستی کشور در گرگان راه اندازی شد.

رئیس ســازمان بهزیستی کشور به ظرفیت 5 نفره خانه امن گرگان اشاره 
کرد و گفت: یکی از دالیل ظرفیت اندک این گونه مراکز، تاش برای راه اندازی 

مراکزی شبه خانواده و ارائه خدمات مناسب به همه افراد حاضر در آن است.
انوشیروان محسنی بندپی از فعالیت ۲۲ خانه امن بانوان در کشور خبر داد 
و گفت: راه اندازی خانه های امن، گام بلند بهزیستی برای تقویت احساس امنیت 

در زنان خشونت دیده است.
وی اظهار کرد: در این خانه ها، زنان خشونت دیده پذیرش شده و با مراقبت، 
نگهداری و برخورداری از خدمات پزشــکی و روانپزشکی برای بازگشت دوباره 
به اجتماع و زندگی ســالم آماده می شوند. محسنی بندپی ادامه داد: بهزیستی 
برای فراگیر کردن خدمات مرتبط با بازپروری زنان خشونت دیده از حضور بخش 
خصوصی برای ارائه خدمات استقبال می کند و امکانات و بودجه های مورد نیاز 

را در اختیار آنان قرار خواهد داد.
 رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: از میان ۲۲ خانه امن کشور ، ۱5 
مرکز توســط بخش خصوصی راه اندازی شده است که امیدواریم باز هم شاهد 
حضور بیشتر بخش خصوصی برای کمک به رفع آسیب های اجتماعی باشیم. وی 
اظهار کرد: یکی از رویکردهای جدید بهزیستی برای اثرپذیری بیشتر خانه های 
امن، اضافه کردن تخت کودکان برای کاهش اضطراب مادران حاضر در این مراکز 
اســت.  به گفته وی؛ سازمان بهزیستی مشکلی برای پرداخت سرانه خانه های 
امن ندارد و برای کاهش هر چه بیشــتر آسیب زنان خشونت دیده از راه اندازی 
هر چه بیشــتر خانه های امن اســتقبال می کند. وی بیان کرد: بهزیستی برای 
راه اندازی هر خانه امن به تناسب اندازه و ظرفیت پذیرش ، حداقل یک میلیارد 

ریال پرداخت می کند.

نخستین خانه امن بانوان گلستان 
در گرگان دایر شد


