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آبگیری سد گلورد
ساری- خبرنگار کیهان: با آبگیری سد گلورد و انتقال آب به نکا، 
بهشهر و گلوگاه مشکل کم آبی و بی آبی تنها دشت ممنوعه استحصال 

آب زیرزمینی شمال کشور، کاهش می یابد.
نماینده مردم شرق مازندران در جمع مردم گلوگاه گفت: محدودیت 
منابع آب و خاک از عوامل بازدارنده توسعه کشت محصوالت کشاورزی 
در دشت گلوگاه است. علی محمد شاعری ادامه داد: عواملی همانند 
عدم همکاری بانک ها، افزایش نهاده های کشــاورزی، تنازل کیفیت 
در شرایط ســخت و واگذاری دستگاه های مکانیزاسیون باعث ایجاد 

مشکالت در بخش کشاورزی شده است.
وی اظهار کرد: ســود و جریمه تسهیالت غیرجاری تا مبلغ 100 
میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت و تسویه 
شود و بنا بر مصوبه مجلس، بدهکاران به بانک های دولتی و بانک های 
دولتی واگذار شده که تسهیالت تا سقف 100 میلیون تومان گرفته اند، 
فقط ملزم به پرداخت اصل وام بوده و جریمه دیرکرد نیز باید از سوی 

بانک ها بخشیده شود.
راه اندازی مرکز آموزشی زایمان

یاسوج- خبرنگار کیهان: سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی 
استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: اولین مرکز کمک آموزش 
مهارت آمــوزی بالینی زایمان طبیعی بدون درد اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد در یاسوج راه اندازی شد. اورنگ ایالمی گفت: در این مرکز 
آموزشی شرکت کنندگان در رشته های گروه پزشکی، مامایی، دستیار 
تخصصی زنان و زایمان به صورت علمی با آموزش های مرتبط با زایمان 
طبیعی و ترویج زایمان طبیعی آشنا می شوند. وی تصریح کرد: استفاده 
از امکانــات روز و موالژها، کاهش درد زایمان طبیعی، ترویج زایمان 
طبیعی، کنترل یادگیری و تکرار تمرین و قابل پذیرش بودن اشتباه 

از مهم ترین اهداف این مرکز آموزشی است.
حفظ بافت تاریخی

یزد- خبرنگار کیهان: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد 
گفت: در طرح جامع توســعه امامــزاده جعفر بر ضرورت حفظ بافت 

تاریخی و اماکن ارزشمند قدیمی تأکید شده است.
حجت االســالم زارع زاده افزود تالش داریم با توجه به رحلت این 
بزرگوار در ششم محرم در صورت امکان این روز در یزد به عنوان روز 

امامزاده جعفر معرفی شود.
ترک اعتیاد بانوان

همدان- خبرنگار کیهان: معاون سیاسی و امنیتی استانداری 
همدان بر لزوم راه اندازی کمپ ترک اعتیاد ویژه بانوان مالیری از سوی 
سازمان بهزیستی تا یک ماه آینده تأکید کرد و گفت: در راستای طرح 
کرامت، مرکز شلتر )گرمخانه( نیز برای این شهرستان راه اندازی شود.
محمــد ابراهیم الهی تبار با بیان اینکه مالیر و فالورجان اصفهان 
به عنوان پایلوت برای اجرای طرح کرامت در کشور انتخاب شده اند، 
افــزود: هدف از اجرای این طرح تغییر بینش ها و نگرش های عمومی 

در بین مسئوالن و مردم است.
وی استفاده از ظرفیت های مردمی، دولتی و فعاالن فرهنگی را در 
اجرای این طرح الزم و ضروری دانســت و خاطرنشان کرد: اجتماعی 

کردن مبارزه با مواد مخدر از سیاست های کلی طرح کرامت است.
اعزام به مناطق دفاع مقدس

شهرکرد- خبرنگار کیهان: بهروز امیدی مدیرکل آموزش و 
پرورش و جانشین قرارگاه راهیان نور گفت: در سال قبل قریب 9 هزار 
نفراز دانش آموزان اســتان چهارمحال و بختیاری به مناطق عملیاتی 
دوران دفاع مقدس اعزام شدند که بالغ بر 91 درصد حجم ابالغی بود.

مسئول بســیج دانش آموزی اســتان چهارمحال و بختیاری نیز 
در حاشــیه این جلسه گفت: نخستین قرارگاه اســتانی راهیان نور 
دانش آمــوزی دوره دوم مقطــع متوســطه به منظــور هماهنگی و 
برنامه ریزی هــای الزم جهت اعزام 10 هزار نفر دانش آموز به مناطق 

جنگی زمان هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.
حاتم ریاحی افزود: اعزام دانش آموزان در 31 مرحله و از نیمه دوم 

مهرماه آغاز و تا اواخر اسفند امسال ادامه خواهد یافت.
افتتاح آزادراه

مراغه - خبرنگار کیهان: قطعات یک و دو آزاد راه ارومیه-مراغه 
به طول 40 کیلومتر که بخشی از آزاد راه 152 کیلومتری ارومیه به 
تبریز است، با حضور علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی و 
خیراهلل خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت 

و توسعه زیربناهای حمل و نقل به بهره بر داری رسید.
رشد ترانزیت ریلی

مشهد - خبرنگار کیهان: مدیرکل راه آهن خراسان رضوی گفت: 
78 درصد ترانزیت ریلی کشور در سال جاری از طریق مرز سرخس بوده، 
که موجب رشد 70 درصدی ترانزیت ریلی استان شده است. ضیایی 
با اشــاره به رشد 45 درصدی حمل و نقل بین المللی استان در سال 
جاری، افزود: حجم حمل و نقل بین المللی خراســان رضوی نیز 780 
هزار تن می باشــد. وی با بیان اینکه سال گذشته 40 میلیون تن بار، 
از طریق شبکه ریلی کشور جابه جا شده اظهار داشت: در سال جاری 
یک میلیون و 716 تن بار از طریق شبکه ریلی استان خراسان رضوی 

جابه جا شده است.
نصب کنتور هوشمند چاه ها

اراک- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
مرکزی از نصب 73 کنتور هوشمند بر روی چاه های آب استان مرکزی 
خبر داد و گفت: طی شش ماه نخست سال جاری 73 دستگاه کنتور 
هوشمند در استان نصب شده است که از این تعداد 53 دستگاه مربوط 
به چاه های آب کشاورزی و مابقی مربوط به سایر مصارف است. عزت اهلل 
آمره ای اظهار داشت: بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی استان 
مرکزی در بخش کشاورزی مصرف می شود که میزان زیادی از این آب 

به دلیل استفاده از روش های سنتی آبیاری هدر می رود.
زراعت چوب

ســاری - خبرنگار کیهان: اســتاندار مازندران گفت: حفظ و 
حراســت از جنگل از سیاســت های مهم ما در استان است و انتظار 
داریــم در زمینه زراعت چوب در جنگل های مخروبه نیز برنامه ریزی 
جدی صورت گیرد. ربیع فالح از اختصاص تســهیالت مناسب برای 
زراعت چوب در استان خبر داد و گفت: برای حفظ جنگل و توسعه و 
تقویت اشتغال می توان از نسخه شفابخش زراعت چوب استفاده کرد.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور از پیشنهاد استاندار مازندران استقبال کرد و مقرر 
شــد، اداره کل منابع طبیعی استان با مشارکت دستگاه های مرتبط 
طرح ویژه ای برای توســعه زراعت چوب در مدت دو هفته تهیه و به 

سازمان جنگل ها ارائه کند. 
مهندس جاللی تاکید کرد: برای تامین نهال مورد نیاز مشــکلی 
نیســت و جنگل های مخروبه و زمین های مستعد کشت شناسایی تا 

هر چه سریع تر در این زمینه تصمیم گیری شود.
اهدای خون

مدیــر کل انتقال خــون مازندران گفت: از مجمــوع پنج هزار و 
153 مراجعه کننده به پایگاه های ثابت و سیار اهدای خون مازندران 
تعداد 4 هزار نفر به نیت شــهدای کربال و ســاالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع(  موفق شدند خون خویش را به نیازمندان اهداء 
کنند. اســماعیل پوریان گفت: دو هزار و 537 تن از اهداء کنندگان 

مستمر و 115 نفر بانوان بودند.
وی افزود: در تاســوعا و عاشــورای حســینی تعداد هزار نفر در 

پایگاه های ثابت و سیار استان خون اهداء کردند.
گفتنی است استان مازندران با بیش از 4 هزار و 500 بیمار خاص 
یکی از پرمصرف کننده ترین اســتان در زمینــه خون و فرآورده های 

خونی است.

نماینده مــردم اصفهان در مجلس گفت: با 
توجه به تغییرات کاربری کــه در پروژه قطار 
سریع الســیر تهران- اصفهان صورت گرفته 
حدود 1/3 میلیارد یورو به این پروژه اختصاص 

داده شده است.
حجت االســالم احمد ســالک پیرامون شرایط و 
وضعیت راه های ارتباطی اصفهان اظهار داشت: قطار 
سریع السیر تهران- اصفهان از دو مرحله تهران- قم و 
اصفهان- قم تشکیل شده است که با تغییراتی که در 
کاربری و پیمانکار این پروژه صورت گرفت و چینی ها 

به میدان کار آمدند حدود 1/3 میلیارد یورو برای این 
پروژه اختصاص داده شد.

وی بــا بیان اینکه 20 درصد از مرحله تهران- قم 
اجرایی شده، افزود: زیرساخت های مرحله اصفهان 60 
درصد پیشرفت قابل توجه داشته و تجهیز کارگاهی، 
تغییرات ایستگاهی در این خصوص صورت گرفته است، 
برخی از این ایستگاه ها خارج از شهر بود و دسترسی 
به مرکز شهر زمان بر بود که این تغییر ایستگاه ها روند 
اجرای پروژه را ُکند کرد، در این راستا تغییر کاربری 
ایستگاه ها به منظور ســاماندهی و رفاه حال مردم و 

دسترسی به شهرها صورت گرفته است.
نماینده مردم اصفهان درباره وضعیت کنارگذر شرق 
اصفهان گفت: فاز نخست این کنارگذر از آزاد راه نطنز 
تا محور کمشچه فاز نخست است که تاکنون 75 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با بیان اینکه فاز دوم کنارگذر شــرق اصفهان 
از اردســتان تا جاده نائین به طول 30 کیلومتر دارای 
45 درصد پیشرفت است، بیان کرد: فاز سوم این کنار 
گذر از نائین تا ســه راه مبارکه به طول 35 کیلومتر 
خواهــد بود که کارهای مقدماتی آن نیز آغاز شــده 

اســت. وی اضافه کرد: کنارگذر شرق اصفهان حدود 
100 کیلومتر است.

سالک پیرامون احداث جاده حسن آباد و نیک آباد 
در شــرق اصفهان خاطرنشــان کرد: قراردادی برای 
احداث این جاده در شــرق اصفهان منعقد شــده و 
اقدامات مقدماتی آن نیز صورت گرفته است، همچنین 
روکش آسفالت جاده نیک آباد به ورزنه انجام شده که 
البته برای آن فرمانداری بودجه ای اختصاص داده است.
وی گفــت: اداره راهداری و حمل ونقل 39 هزار و 
500 میلیون ریال برای این جاده اختصاص داده است.

افتتاح۱۰ مدرسه بنیاد برکت
 در استان همدان 

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان از افتتاح 1۰ مدرسه 
برکت دراین استان خبر داد.

 فرزاد تیموری گفت:  این مدارس متشــکل از 59 کالس درس با 
اعتبار 5 میلیارد و 800 میلیون تومان در استان همدان افتتاح شد.

وی اظهار داشــت: همدان جزو استان هایی است که بنیاد برکت 
متعهد به احداث تعداد زیادی مدرسه در این استان شده است.

تیموری گفت: بزرگ ترین مدرسه برکت در کوی گلستان همدان  
با 17 کالس درس است.

همچنین دو مدرسه برکت در روستاهای خاک ریز اسدآباد، ده حیدر 
نهاوند و ایالن گل تپه به بهره برداری رســیدند و مدرسه برکت شیرین 

سو و روستای کهنه حصار نیز از دیگر مدارس افتتاح شده هستند.
وی بــا بیان اینکه بنیــاد برکت تأمین کننده اعتبــار احداث این 
مدارس و اداره نوســازی استان وظیفه احداث را به عهده دارد، تصریح 
کرد: قرار بود که در مهرماه امسال 12 مدرسه برکت در استان همدان 

به بهره برداری برسد. 
وی گفت: 2 مدرسه دیگر نیز در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

تیموری با اشاره به اینکه 5 مدرسه با زیربنای 2 هزار و 840 مترمربع 
در هفته دولت افتتاح شد، بیان کرد: اعتبار صرف شده برای این مدارس 

3 میلیارد و 620 میلیون تومان بود.
 مدیرکل نوســازی مدارس استان همدان تأکید کرد: بنیاد برکت 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در کل کشور بیش از 

هزار مدرسه در مناطق محروم احداث می کند.
ناظر گمرکات آذربایجان غربی:

مرز تمرچین پیرانشهر برای انجام 
فعالیت های گمرکی باز است

ناظر گمرکات آذربایجان غربی گفت: مرز تمرچین پیرانشهر 
برای انجام فعالیت های گمرکی باز بوده و اخبار منتشر شده در 

رسانه ها مبنی بر بسته شدن این مرز صحیح نیست.
احمد به رکابیان زنجانی افزود: کلیه رویه های ترانزیتی به استثناء 
ورود و خروج محموله های سوختی از روز چهارم مهرماه در حال انجام 
است و صادرات کاال و ورود و خروج سواری و اتوبوس های حامل مسافر 

به روال عادی صورت می پذیرد.
از سوی آستان قدس رضوی صورت گرفت

توزیع ۵۵۰۰  بسته لوازم التحریر
 بین دانش آموزان محروم 

خراسان شمالی

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی گفت: همزمان 
با فرا رسیدن مهرماه و شروع سال تحصیلی جدید ۵ هزار و ۲۰۰ 
بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان محروم خراسان شمالی 

توزیع شده است.
مصطفی خاکســار قهرودی اظهار داشــت: همزمــان با مهرماه و 
گشایش مدارس این نمایندگی ها 100 هزار بسته لوازم التحریر ایرانی 
را در میان دانش آموزان بی بضاعت  و نیازمند استان های مختلف کشور 

توزیع کرده اند.
وی تصریح کرد: هر بسته به ارزش ریالی حدود 400 هزار ریال و 
شــامل اقالمی همچون کیف، دفتر، مداد رنگی، تراش، پاکن، خودکار 

و غیره بوده است.
خاکســار عنوان کرد: این بســته ها با هدف کمک به دانش آموزان 
نیازمند طراحی و اجرا شده است تا این دانش آموزان نیز همانند سایر 

دانش آموزان با دارا بودن امکانات کافی سر کالس حاضر شوند.
معاون امداد مســتضعفان آستان قدس رضوی با تأکید بر اهمیت 
رفع نیازهای تحصیلی دانش آموزان محروم و نیازمند، اظهار کرد: تأمین 
نیازهای اولیه تحصیلی بر تقویت بنیه فکری و تحصیلی دانش آموزان 

مؤثر است.

70 درصد اغذیه فروش های تبریز 
پروانه کسب ندارند

تبریز- خبرنگار کیهان
6۵ درصــد اغذیه فروش ها در تبریز، فاقد پروانه کســب 

هستند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی گفت: 
بیــش از نیمی از اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی این شــهر 

پروانه کسب ندارند.
رضا مسعودی فر افزود: این امر تخلف صنفی است و تهدیدی علیه 
بهداشت عمومی و امنیت غذایی مردم نیز محسوب می شود. این مقام 
قضایی خواستار اعمال ماده 27 قانون نظام صنفی از سوی اتحادیه های 

صنوف شد.
طبق اعالم بهداشــت محیط اســتان 40 درصــد قصابی ها، 36 
درصد تاالرهای پذیرایی و 65 درصد ســاندویچی و پیتزافروشی ها و 

اغذیه فروشی ها در تبریز فاقد پروانه کسب هستند.
61 درصد چلوکبابی و 66 درصد از کبابی ها نیز مجوز قانونی فعالیت 
ندارند و این رقم در رســتوران ها 63 درصد، دیزی سراها 44 درصد و 
ســوپرمارکت ها و عطاری ها به ترتیب 51 و 60 درصد است. همچنین 
61 درصد کارگاه های تولید شیرینی و شیرینی سنتی و نیز 50 درصد 

مراکز عرضه آجیل و خشکبار تبریز، پروانه کسب ندارند.
ماده 27 قانون نظام صنفی خواستار پلمب اماکن بدون پروانه کسب، 

از سوی پلیس است.

افتتاح پروژه 6۰ واحدی مسکن شهری 
در  گنبدکاووس

رئیس  بنیاد مسکن شهرستان گنبدکاووس گفت: با حضور 
معاون امور مسکن بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 6۰ واحد مسکن 
شهری و 6 واحد تجاری در شهرستان گنبدکاووس افتتاح شد.

ولی اهلل رضایی در مراسم افتتاح پروژه های بنیاد مسکن گنبدکاووس 
اظهار داشت: کل مساحت پروژه، 4 هزار و 695 مترمربع بوده و متوسط 
واحدهــای مســکونی، 73 مترمربع و متوســط واحدهای تجاری51 

مترمربع است.
وی تصریح کرد: واحدهای مسکونی در 4 بلوک و هر بلوک دارای 

15 واحد بوده با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال است.
رضایی گفت: قیمت تمام شــده هر واحد 80 میلیون تومان است، 
که 25 میلیون تومان به صورت نقد توسط متقاضی پرداخت می شود 

و 55 میلیون تومان به صورت وام است.
وی اضافه کرد: 15 میلیون تومان از 55 میلیون تومان وام از طریق 
بانک رسالت و مابقی بانک مسکن با کارمزد 2 درصد پرداخت می شود.

رئیس  بنیاد مسکن شهرستان گنبدکاووس تاکید کرد: 30 واحد از 
60 واحد مسکونی یک خوابه و 30 واحد دوخوابه است.

خانه  موزه شهیدان مهدی و مجید زین الدین 
با حضور جمعی از مسئوالن در قم افتتاح شد.

 همزمــان با هفتــه دفاع مقدس آئیــن افتتاح 
خانه موزه شــهیدان مهدی و مجیــد زین الدین به 
همت سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی شهرداری قم 
و با حضور سرتیپ حسین سالمی جانشین فرمانده 
کل سپاه و سید مرتضی ســقائیان نژاد شهردار قم 

برگزار شد.
یکی از اتاق های این خانه به صورت موزه درآمده 
و وســایل شــخصی، و لباس های جنگی شــهیدان 
زین الدین در معرض دید عموم قرار گرفت همچنین 
اتاق دیگری به منظور عکاسی در نظر گرفته شده است 
که بازدیدکنندگان می توانند در این فضا عکاسی کنند.

گفتنی است این منزل با همکاری خانواده شهیدان 
زین الدین در اختیار سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
قــرار گرفته و در قالب خانه مــوزه و با هدف ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت و آشــنایی با سبک زندگی 

شهدا آماده پذیرایی از عموم است.
شهیدان زین الدین در دوران کودکی در این منزل 
سکونت داشته و بسیاری از اصلی ترین اتفاقات زندگی 

این شهیدان در این منزل رقم خورده است.

قزوین - خبرنگار کیهان:
مدیر عامل نیروگاه شــهید رجایی قزوین 
با اشاره به این که ســاالنه در این نیروگاه 1۲ 
میلیون مگاوات برق تولید می  شــود، گفت: در 
حال حاضر حدود ۵ درصد برق کشور را نیروگاه 

شهید رجایی قزوین تامین می کند.
 علی فرهور، افزود: این نیروگاه 2/5 برابر ظرفیت 

مصرف و نیاز استان قزوین برق تولید می کند.
 وی اضافه کرد: در طرح توسعه نیروگاه شهید رجایی 
قرار است با استفاده از فاینانس خارجی، عالوه بر احداث 
نیروگاه سیکل ترکیبی درکالس »j« با راندمان باالی 
60 درصد، تجهیــزات واحدهای بخش بخاری نیروگاه 
نیز نوسازی و بهســازی شود. مدیر عامل نیروگاه بیان 
داشت: این نیروگاه برای تولید برق به حدود 3 میلیارد 
مترمکعب سوخت گاز نیازمند است که در سال گذشته، 
81 درصد از سوخت مصرفی نیروگاه از نوع گازطبیعی و 
مابقی از نوع سوخت مازوت و گازوییل بود که افزایش 
میزان مصرف ســوخت گاز، بیانگر توجه این شرکت به 
مسائل زیست محیطی است و این در حالی است که از 
ابتدای ســال جاری تاکنون، میزان مصرف سوخت گاز 

از سوی واحدهای این شرکت، 93 درصد بوده است. 
علی فرهور افزود: از سال 91 تاکنون با تالش های 
همکاران توانستیم میزان مصرف آب را کاهش دهیم 
به طوری که از 140 لیتر به ازای هر مگاوات در سال 
91 به 104 لیتر در سال 96 رسیده ایم که با توجه به 
استانداردهای جهانی، این میزان مصرف در واحدهای 
نیروگاه شهید رجایی از مطلوبیت باالیی برخوردار است.

دبیر نظام صنفی کشاورزی خرمشهر، گفت: 
صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی، خسارت 

کشاورزان را به موقع پرداخت نمی کند.
نجم عبیدزاده افزود:  بعضاً مشاهده می شود، برخی 
کشــاورزان خرمشهری پس از گذشت دو سال موفق 
به دریافت  وجه خســارت محصوالت کشاورزی خود 
می شوند، که آن هم ناچیز است،  و دردی از کشاورزان 

دوا نمی کند و تولیدکننده از میزان آن گله دارد.
وی یاد آور شد: در سال جاری به اکثر گندمکاران 
خرمشــهری خســارت وارد شــد، اما صندوق بیمه 
محصوالت کشــاورزی به تعداد کمی از کشــاورزان 

غرامت پرداخت کرد.
 عبید زاده افزود: در سال زراعی جدید بخش زیادی 
از کشاورزان و باغداران خرمشهر به دلیل بی اعتمادی 

گروهی از پزشــکان در قالب اکیپ پزشکی 
به منطقه محروم سوسن ایذه اعزام شدند و به 

ویزیت رایگان بیماران این منطقه پرداختند.
 همزمان با ایــام محرم گروه جهادی عبرات یک 
اردوی جهادی در بخش سوســن شهرستان ایذه در 

شمال استان خوزستان برگزار کرد.
در ایــن اردوی جهادی گروهی از پزشــکان در 
قالب اکیپ پزشــکی در منطقه محروم سوسن ایذه 
حضور یافتند و به ویزیت رایگان بیماران این منطقه 

پرداختند.
پزشــکان حاضر در اردوی جهادی گروه جهادی 
عبرات خدماتی همچون دندانپزشکی، چشم پزشکی 
و جراحی به بیماران منطقه محروم سوسن ایذه ارائه 

دادند.
همچنین در این اردو که متخصصان اطفال و زنان 
و زایمان نیز حضور داشت غربالگری نیز صورت گرفت.

رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی خراسان 
شــمالی گفت: ۹۸ درصد خانواده هــای دارای 
دانش آموز استثنایی زیرخط فقر قرار دارند و با آن 

دست وپنجه نرم می کنند.
علی متقیان اظهار کرد: مشکل عمده ای که در بخش 
آموزش اســتثنایی با آن مواجه هستیم توان مالی پایین 
خانواده های این دانش آموزان اســت که حتی در تأمین 
هزینه ســرویس ایاب و ذهاب فرزندان خود با مشــکل 

مواجه هستند.
وی بــا بیان اینکه اداره آموزش وپرورش اســتثنایی 
استان ماهیانه 50 میلیون تومان بابت این امر می پردازد، 
تصریح کرد: 60 درصد جمعیت دانش آموزان استثنایی در 
روستاها زندگی می کنند و خانواده های آنان در مشکالت 

مالی به سر می برند.
وی بابیان اینکه اعتبــارات موجود جوابگوی خرید 
اقالم توان بخشی نیست، عنوان کرد: همچنان در هوشمند 
سازی مدارس مشکل داریم و تجهیزات به حد استاندارد 

در مدارس استثنایی وجود ندارد.
وی افزود: مدرسه استثنایی اسفراین تنها مدرسه در 
خراســان شمالی است که برای آموزش 170 دانش آموز 
استثنایی از مقطع پیش دبستان تا متوسطه در یک مکان 
در نظر گرفته شده که خواستار ایجاد حداقل یک مدرسه 

چهار کالسه برای مقطع پیش دبستان هستیم.

تبریز - خبرنگارکیهان:
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان 
شرقی گفت: بطور میانگین ساالنه حدود 4۰ تا 
4۵ ســانتی متر از ارتفاع آب دریاچه ارومیه 

کاسته می شود.
خلیل ساعی، افزود: علت اصلی کاهش سطح تراز 
کم شــدن 36 درصدی بارش هــا و نیز افزایش گرما 

بوده است.

وی با اشــاره به الیروبی بیش از 90 کیلومتر 
از مســیرهای منتهــی به دریاچــه ارومیه اضافه 
کرد: انتقال 90 درصــد آب مورد نیاز احیای این 
دریاچه جزو تعهدات استانهای آذربایجان غربی و 

کردستان است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طرح 
انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه تا آخر ســال 98 به 

بهره برداری می رسد.

دبیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان 
شــرقی گفت: در طرح انتقال آب زاب ساالنه بیش از 
654 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه انتقال 
می یابد. ســاعی، افزود: میزان آب دریاچه ارومیه یک 
میلیارد و 200 میلیون مترمکعب است که سطح تراز 
آن در شهریور ماه ســالجاری 22 سانتی متر کاهش 
یافته است. وســعت دریاچه ارومیه یک هزار و 783 

کیلومتر مربع است.

مدیر فرودگاه یاسوج گفت: پروازهای فرودگاه 
یاسوج از صبح دهم مهرماه با به زمین نشستن 
اولین پرواز »تهران به یاســوج« بعد از عملیات 

بهسازی سطوح پروازی از سر گرفته شد.
»علی محســنیان« افزود: برابــر برنامه ریزی قبلی 
قرار بود که پروژه توســعه فرودگاه یاسوج مهرماه مورد 

بهره برداری قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: بهره برداری از فاز اول پروژه 2000 
متر ابتــدای باند 31 همچنین »تاکســی وی« جهت 
برقراری پروازهای روزانه فرودگاه ابتدای مهرماه انجام 

شد.
مدیر فرودگاه یاسوج خاطرنشان کرد: بهره برداری 
از فاز دوم پروژه توســعه باند فرودگاه یاسوج، محاوط و 
روشنایی باند تا پایان مهرماه انجام می شود که با توجه به 
کاهش دمای هوا و احتمال بارش پاییزی تالش می شود 

با همگرایی و کوشش بیشتر بین کارفرما، مشاور، پیمانکار 
و بهره بردار تا پایان مهرماه از فاز دوم بهره برداری شود.
محســنیان با بیان این که هر هفته به جز روزهای 
شنبه 6 پرواز از فرودگاه یاسوج انجام می شود، تصریح 
کرد: هم اکنون با افزایش طول باند فرودگاه یاسوج به 
600 متر امکان نشست و برخاست هواپیماهای تا رده 
بدنه متوسط از جمله فوکر 100 و ایرباس 320 فراهم 

شده است.
وی تاکید کرد: حداقل قیمت بلیط پرواز »یاسوج- 
تهــران« 170 هزارتومان شــده و در مقایســه با نرخ 
های قبلی نه تنها افزایش نداشــته بلکه کاهش حدود 

10درصدی یافت.
 پروازهای این فرودگاه از 26 خرداد ماه سال جاری 
به مدت 90 روز )25 شهریورماه( به دلیل اجرای طرح 

توسعه باند پروازی و روکش آسفالت تعطیل شدند.

 معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیر عامل 
عمران شهرهای جدید  تخصصی  مادر  شرکت 
کشور گفت که مترو تهران- کرج - شهر جدید 
هشتگرد تا پایان ســال جاری به بهره برداری 

می رسد.
 حبیــب اهلل طاهرخانی با بیان اینکه در شــرایط 
فعلی قصد ساخت و احداث هیچ ایستگاهی در برنامه 
ما نیست، افزود: اولویت کاری ما راه اندازی مترو شهر 
جدید هشــتگرد تا پایان ســال جاری و تحقق این 

وعده است.
وی با بیان اینکه 10 ســال از عمر آغاز طرح مترو 
در شــهر جدید هشتگرد می گذرد و در این مدت 94 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته، افزود: اولویت کاری و 
اول ما روی ریل قرار گرفتن قطار کرج هشتگرد است.

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه یکی از 
معضالتی که با آن در شهر جدید مواجه بودیم، انتقال 

آب سد طالقان برای ساکنان این شهر بود که با تزریق 
آن این پروژه به مرحله نهایی رسیده و اتمام کار مترو 
در این شهر می تواند شهر را به رونق اقتصادی و مکانی 

مناسب برای زندگی ایده آل برساند.
طاهرخانی با بیان اینکه معارضین شهری در مسیر 
مترو موجب طوالنی شدن اجرای پروژه شده است، از 
معاون عمرانی اســتانداری البرز خواست تا نسبت به 

رفع آن اقدام کند.
خســرو ارتقایی معاون عمرانی استاندار البرز هم 
خواســتار تخصیص ایستگاه در کمال شهر و دانشگاه 

خوارزمی شد.
وی وعــده داد تــا با معارضین شــهری از جمله 

شهرداری کرج وارد مذاکره شود.
ارتقایی افزود: با اجرای پل حصارک توقفی در مترو 
ایجاد شد که امیدواریم این 115 متر رفع معارض شده 

و پروژه مترو به کار خود ادامه دهد.

 رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان از کمبود 
4۵۰ معلم در مقاطع مختلف خبر داد و گفت: از 
این تعداد ۲۵۰ نفر مربوط به مقطع ابتدایی و ۲۰۰ 

نفر در سایر مقاطع تحصیلی است.
اعظم قاســمی زاده با بیان اینکه کمبود معلم به 
خصوص در مقطع ابتدایی ما را با مشکل مواجه کرده 
اســت، افزود: تنها با دو نوبته کــردن فعالیت برخی 
معلمان و به کارگیری سرباز معلم ها، حق التدریسی ها 
و معلمان تازه منتقل شده به شهر می توانیم کمبودها 

را جبران کنیم. 
 قاسمی زاده با تاکید بر اینکه فعالیت معلمان در 
دو نوبــت کاری به طور قطع کاهش کیفیت مطلوب 
آموزش های قابل ارائه و کارایی آنان را به همراه دارد، 

تصریح کرد: امسال از 20 معلم بازنشسته برای جبران 
بخشی از کمبودها نیز دعوت به کار کرده ایم.

قاســمی زاده افزود: در زمــان حاضر هفت هزار 
دانش آموز آبادانی تحت پوشــش نهادهای حمایتی 
هســتند که برای سال تحصیلی جدید کمک هایی از 
قبیل پوشــاک، لوازم التحریر و کیف و کفش رایگان 

در اختیارشان قرار دادیم. 
وی با  اشاره به کمک 60 میلیون تومانی سازمان 
منطقه آزاد اروند اظهار کرد: از این طریق یک ســوم 
از دانش آمــوزان تحت پوشــش نهادهای حمایتی از 
پرداخت بیمه و هزینه کتاب عالوه بر کمک های قبلی 
معاف شدند. وی از توزیع 28 دستگاه کولر بین مدارس 

روستایی آبادان خبر داد.

1۰۰ هزار دانش آموز در مازندران زیر سقف های 
ناایمن مدارس سال تحصیلی را آغاز کرده اند. 

مدیرکل آموزش وپرورش مازندران از فرسوده بودن 
20 درصدی مدارس این اســتان خبر داد که با توجه 
به  قرار داشــتن در معرض خطر نیازمند بازســازی و 

نوسازی هستند.
علی قاســمی افزود: بیش از 100 هزار دانش آموز 
در مدارس فرسوده سطح اســتان مازندران مشغول 
به تحصیل هســتند که در این راســتا باید تخریب 
و بازســازی این امر به عنوان اولویت مهم آموزشــی 

موردتوجه قرار گیرد.
فرســودگی برخی مــدارس مازنــدران به حدی 
است که والدین دانش آموزان ابراز نگرانی می کنند و 
می گویند: وقتی فرزندمان به مدرسه می رود تا موقع 
بازگشت آنان دچار اضطراب و نگرانی هستیم تا مبادا 
سقف کالســی فروریزد یا دیواری بر سر فرزندانمان 

آوار شود.
درحالی که یک چهارم مدارس مازندران فرســوده 
است، همزمان با مهر تحصیلی 32 پروژه آموزشی در 

اختصاص 1/3 میلیارد یورو  برای احداث قطار سریع السیر تهران- اصفهان

۱۰۰ هزار دانش آموز مازندرانی زیر سقف های ناامن سال تحصیلی را آغاز کردند

مازندران افتتاح شــده تا بخشی از عقب ماندگی های 
مازندران در حوزه آموزشی را جبران کند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران 

بــا بیان اینکه در ســال تحصیلی جاری 207 کالس 
درس در استان به بهره برداری رسید، می گوید: از این 
تعداد کالس 28 هزار مترمربع فضای آموزشی جدید 

به فضاهای قبلی آموزشی مازندران اضافه شد و 108 
کالس جدید در قالب 14 طرح به مســاحت 16 هزار 
مترمربع در شهرها و 99 کالس هم در قالب 18 طرح 
با 12 هزار مترمربع در مناطق روستایی به بهره برداری 
رسید. قربانعلی شیرزاد افزود: 70 کالس درس جدید 
اســتان با اعتبار دولتی ساخته شد و بقیه را خیرین 
ســاخته اند و اعتبار هزینه شده برای ایجاد فضاهای 

آموزشی جدید 320 میلیارد ریال است.
وی همچنین گفت:130 طرح مدرسه ســازی در 
مازندران درحال ســاخت است که بیش از 70 طرح 

مشارکت خیرین را به همراه دارد.
وی شــمار مدارس و کالس هــای درس تخریبی 
اســتان را 20 درصــد اعالم کرد و گفــت: وضعیت 
مدارس فرسوده در مازندران جای نگرانی دارد و قبل 
از وقوع هرگونه حادثه باید برای آن چاره اندیشی کرد 
در غیر این صورت تخریب مدرســه به دلیل زلزله و 
یا بارندگــی در زمانی که دانش آموز در کالس درس 
حضور دارد می تواند خسارت غمبار و جبران ناپذیری 

را به وجود آورد.

نیروگاه شهید رجایی قزوین 
5 درصد برق کشور را 

تامین می کند

۹۸درصد دانش آموزان 
استثنایی خراسان شمالی 

زیرخط فقر قرار دارند

دبیر نظام صنفی کشاورزی خرمشهر:

بیمه، خسارت کشاورزان خرمشهری را 
به موقع پرداخت نمی کند

به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، انگیزه ای برای 
بیمه کردن محصوالت کشــاورزی نداشتند و مزارع و 

باغ های خود را بیمه نکردند.
وی گفت: کشاورزان از وعده وعیدها خسته شده اند 
و انتظار دارند، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در 

عملکرد و سیاست های خود تغییر ایجاد کند.
عبید زاده عنوان کرد: خرمشهر یکی از قطب های 
تولید خرما است اما همواره نخلداران آن با مشکالت 

روبه رو هستند.
وی، پایین بودن نرخ خرید خرما را یکی از مشکالت 
کشــاورزان خرمشهری برشمرد، و افزود:  در بسیاری 
موارد باغداران محصول خرمای خود را با قیمت پایین 
به دالل می فروشند، انتظار نخلداران خرمشهری این 
اســت، که قیمــت خرید خرما افزایــش پیدا کند و 

منطقی تر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

مترو تهران- کرج - شهر جدید هشتگرد
 تا پایان امسال راه اندازی می شود

ساالنه 40 تا 45 سانتی متر از ارتفاع آب دریاچه ارومیه کاسته می شود

پس از 3 ماه تعطیلی

پروازهای فرودگاه یاسوج از سر گرفته شد

آبادان 4۵۰ معلم کم دارد

خانه موزه
 شهیدان زین الدین 

افتتاح شد

ارائه خدمات پزشکی رایگان 
در مناطق محروم ایذه  


