
وجود 100 هزار سالمند در یزد

یزد- خبرنگار کیهان:
25 درصد جمعیت کشور تا ســال 1430 به سن سالمندی 

خواهد رسید.
مدیرکل بهزیســتی اســتان یزد با اعالم این خبر گفت: کمی رشد 
جمعیت و افزایش متوسط عمر از عوامل اصلی رشد سالمندی در کشور 

می باشد.
جلیل عفتی افزود: در حال حاضر هفت و نیم میلیون جمعیت کشور 
ســالمند می باشند. به گفته وی در استان یزد 100 هزار سالمند وجود 
دارد که 50 درصد آنها بدون همسرند و13 درصد آنها نیز کاماًل به صورت 

تنها زندگی می کنند.
مدیرکل بهزیستی اســتان اظهار داشت: استان یزد به عنوان اولین 
اســتان اجرای طرح غربالگری ژنتیک زوج های جوان را به اجرا درآورد 
بطوری که در سال گذشته هشت هزار زوج استان یزد تحت پوشش این 
طرح قرار گرفتند. وی افزود: در اســتان یزد 3500 ناشنوا تحت پوشش 
مستمر بهزیستی قرار دارند به طوری که هم اکنون ورودی ناشنوایان به 

مدارس استثنایی را شاهد نیستیم.

کشف یک غار خشکی در اندیکا
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا گفت: یک دهنه 
غار خشکی در منطقه آب زر از توابع بخش مرکزی اندیکا در شمال شرق 
خوزستان شناسایی شد که در نوع خود در کشور و استان کم نظیر است.
وحید شــالویی گفت: تاکنون حدود یک کیلومتر از درون این غار پیموده 
شده و در روزهای آینده با تجهیزات بیشتر تالش خواهیم کرد این غار را به طور 

کامل بپیماییم.
وی افــزود: هم اکنون تنها با اســتفاده از تجهیــزات غارنوردی و راهنمای 
محلی می توان به درون این غار ســفر کرد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
اندیکا ادامه داد: درصورت ایجاد زیرساخت های الزم، این غار می تواند به مقصد 
مهمی برای عالقه مندان به غارنوردی در استان و کشور تبدیل شود. وی گفت: 
ظرفیت گردشــگری غارنوردی در کنار ســایر جاذبه های گردشگری و تاریخی 
شهرســتان اندیکا می تواند گامی موثر در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی این 

شهرستان ایفا کند.
اوایل شــهریور امسال نیز بزرگترین غار آبی استان در منطقه حفاظت شده 

شیرین بهار شهرستان اندیکا کشف شد.
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امام جمعه خمینی شهر گفت: برای چندمین بار 
به استاندار اصفهان تذکر می دهم و قبال نیز مکررا 
گفته ام که سزاوار نیست شهرستانی با 350 هزار 
نفر جمعیت و وجود مشکالت متعدد، 8 ماه بدون 

فرماندار اداره  شود.
حجت االســالم والمسلمین شیخ عباس رحیمی در 
مراسم معارفه شهردار خمینی شهر  با بیان اینکه حق مردم 
خمینی شهر نیست که شهرستان ویژه ای با این مدت بدون 
فرماندار بماند، اظهار کرد: بهانه انتخابات ریاست جمهوری، 
انتخاب کابینه و وزیر کشور، دیگر تمام شد و جای بهانه 
بــرای تأخیر این امر مهم وجــود ندارد و نباید به تأخیر 
بیفتد، باید هرچه ســریع تر فرمانداری شایسته، انقالبی، 

متعهد، مؤمن و کارآمد برای شهرستان انتخاب شود.
وی تصریح کرد: اگر دنبال خدمت به مردم هستیم 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر لرستان:

ضعف برنامه ریزی باعث افزایش 
تقاضا و کاهش سن آلودگی

 به موادمخدر شده است
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر لرستان گفت: به 
علت ضعف ساختاری و عدم برنامه ریزی مناسب شاهد افزایش 
روند تقاضای موادمخدر و روانگردان ها، کاهش سن، و ورود جوانان 

و نوجوانان به چرخه اعتیاد و مواد روانگردان ها هستیم.
مجتبی بیرانوند در جلسه شــورای هماهنگی موادمخدر شهرستان 
بروجرد که به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه آن شهرستان تشکیل 
شد، ایفای نقش و مداخله موثر کلیه معماران اجتماعی و گروه های مرجع 
اعم از اســاتید، روحانیون، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، نخبگان، 
هنرمندان، ورزشکاران، اصحاب رسانه و سازمان های مردم نهاد در کاهش 

مصرف موادمخدر و روانگردان ها در جامعه را ضروری دانست.
وی گفت: می توان با کمک سازمان های غیردولتی، مردم نهاد و سمن ها 

مبارزه با موادمخدر را به همه الیه های جامعه برد.
دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با موادمخدر لرســتان با تاکید بر 
جمــع آوری کمپ های بــدون مجوز، تصریح کرد: برخــی از کمپ های 
غیرمجاز به محلی برای توزیع موادمخدر و روانگردان ها تبدیل شده و به 
دلیل نداشتن حداقل استانداردهای الزم، صالحیت نگهداری از معتادان 

را ندارند و بایستی در اسرع وقت جمع آوری شوند.
وی افــزود: متولی برخورد با کمپ های غیرمجاز، شــوراهای فرعی 
مبارزه با موادمخدر شهرســتان ها هســتند که به ریاســت فرمانداران 

تشکیل می شوند.
بیرانوند تعداد مراکز ترک اعتیاد آقایان و بانوان اعم از دولتی و بخش 

خصوصی را در سطح استان 174 مرکز اعالم کرد.

تکمیل خط آهن قزوین- رشت
 نیازمند 350 میلیارد تومان اعتبار است

قزوین- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور گفت: ریل گذاری 135 کیلومتر از خط آهن قزوین- رشت 
انجام شده که برای تکمیل این پروژه، 3 هزار و 500 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است.
خیراهلل خادمی افزود: تاکنون 13 هزار و 485 میلیارد ریال برای این 
پروژه هزینه شده است و به منظور تکمیل عملیات اجرایی 3 هزار و 500 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از اتمام ریل گذاری 135 کیلومتر از مسیر 
خبر داد و اضافه کرد: عملیات تکمیلی نصب خط مســیر اصلی در حال 
انجام است و با اتمام ریل گذاری 30 کیلومتر باقی مانده، ریل به ایستگاه 

رشت خواهد رسید.
خادمی، تســهیل ارتباط ترانزیتی در کریدور شــمال- جنوب را از 
اهداف مهم طرح دانســت و تصریح کرد: با بهره برداری از این خط ریلی 
شهرســتان های لوشان، منجیل، رشت و بندرانزلی به شبکه ریلی کشور 

متصل خواهند شد.

همدان- خبرنگار کیهان:
انصارالحسین)ع(  اجرایی ســپاه  معاون 
معرفی شــخصیت شهید  در  گفت:  همدان 

همدانی کم کاری شده است.
سرتیپ سیدرضا موسوی افزود: شهید همدانی 
شهید جهان اسالم است چرا که چهل سال از عمر 
خود را صرف مجاهدت و خدمت به مردم و اســالم 

کرده است.
امور اجتماعی اســتانداری  همچنین مدیرکل 
همدان گفت: این شهید معزز سرداری رشید، امین، 

فکور و مکتبی بود. 
مهرداد نادری فر بر لزوم تبیین شخصیت شهید 
همدانی برای نســل جوان تاکید کــرد و افزود: در 
این راستا الزم اســت 100 مدرسه انتخاب شود تا 
100 راوی و همرزم این شهید بزرگوار خاطراتی از 
رشادت ها و دالورمردی های این شخصیت برجسته 

بازگو کنند.
وی خاطرنشــان کرد: استفاده از ظرفیت زنگ 
انشای مدارس برای نوشتن مطالبی درباره ویژگی های 
شهید همدانی، استفاده از ظرفیت انجمن های ادبی، 
شــعر، تئاتر، حوزه هنری، و... فرصت مناسبی برای 
معرفی شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس به مردم 

و به ویژه نسل جوان و آینده است.
نادری فر خواســتار نامگذاری فرودگاه همدان و 
چندین مدرســه به نام ســردار شهید حاج حسین 
همدانی شد و افزود: راه اندازی المپیاد ورزشی به نام 
)شهید همدانی( از سوی اداره کل ورزش و جوانان 
به عنوان برنامه ســاالنه در دستور کار این نهاد نیز 

قرار گیرد.

اراک- خبرنگار کیهان:
مدیرکل محیط زیســت استان مرکزی 
گفت همزمان با آغاز فصل ســرما، تاکنون 
5هزار پرنده به سمت مناطق و زیستگاه های 
اراک  از جمله تاالب میقان  استان مرکزی 

مهاجرت کردند.
ســعید محمودی اظهار داشت: تاالب میقان 
اراک هر ســال در فصل ســرما، پذیرای هزاران 
پرنده مهاجر است و همه ساله بیش از 15 هزار 
پرنده آبزی، خشک زی و کنار آبزی شامل درنای 
معمولــی، فالمینگو و انــواع اردک، غاز، خوتکا 
و حواصیل برای زمســتان گذرانی و زادآوری از 
اروپا و ســیبری بر مناطق تاالبی استان مرکزی 

مهاجرت می کنند.

تبریز- خبرنگار کیهان:
اجرای برنامه جامع تبریز 2018 نیاز به اعتبار 

و بودجه دارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری آذربایجان شرقی گفت: حجم ریالی این 
برنامه برای دستگاه های اجرایی 7 هزار و 650 میلیارد 
ریال و برای طرح های شهرداری 2 هزار و 630 میلیارد 

ریال است.
»مرتضی آب دار« در نشســت شورای شهر تبریز 
افزود: گزارش کلی اقدامات انجام یافته، به ســازمان 

همکاری اسالمی ارسال شده است.

وی از ایجاد سامانه جامع گردشگری و خبرگزاری 
تبریز 2018 خبر داد و گفت: با حضور رئیس میراث 
فرهنگی کشور از این دو سامانه پرده برداری می شود.

این مقام محلی تصریح ســاخت: شهرداری تبریز 
میزبان اصلی تبریز 2018 اســت. وی یادآور شــد: 
شهرداری باید پیش بینی های الزم را برای ورود به تبریز 
2018 به عمل آورد تا امور در شأن نام تبریز اجرا شوند.

آب دار از اعالم سه تاریخ برای آیین افتتاحیه تبریز 
2018 خبر داد و اظهار داشت: این تاریخ ها به شورای 
سیاست گذاری ملی اعالم شــده که پس از نظر آن، 

نهایی می شود.

فرماندار رامســر با  اشــاره به تداوم بارش 
شدید باران در شهرستان، گفت: سیالب  اخیر، 
50 میلیارد ریال به تاسیسات زیربنایی رامسر 

خسارت وارد کرد.
محمد آزاد اظهار داشت: خسارت بارش باران در 
روزهای گذشته بیشتر به جاده های مناطق روستایی، 

آسفالت راه ها و واحد های مسکونی وارد شده است.
آزاد دربــاره آبگرفتگی چهار راه شــهدای منا که 
هر ساله بارش باران سبب آبگرفتگی و مسدود شدن 
جاده در این بخش می شــود، گفت: بخشی از کار در 
این قسمت در راستای روانسازی آب های سطحی انجام 
شده و اقدامات اصالح نهر آب هم به همت شهرداری 
رامسر باید انجام شود. وی گفت: رفع مشکل آبگرفتگی 
خیابان ها و کوچه ها در دستور کار قرار دارد و به زودی 

اقدامات اساسی در این زمینه صورت می گیرد.

اهواز- خبرنگار کیهان:
رئیس شورای اسالمی شهر اهواز گفت: 
شهردار اهواز باید با فساد با قاطعیت برخورد 

کند.
»محمدجعفر فلسفی« در آیین معارفه منصور 
کتانباف شــهردار جدید با تأکید بر اینکه روزی 
نیســت که در رابطه با فساد مراجعه ای نداشته 
باشیم گفت: موضوع فسادستیزی از اصلی ترین 
دغدغه های مردم اســت. در ایــن زمینه هر روز 
مردم به ما مراجعه می کنند و شهردار اهواز باید 
برای سالم سازی سیستم، اصالح و تغییر با قدرت 
عمل کند و در اراده وی خللی نباید به وجود بیاید.
وی عنوان کرد: شــهردار باید در الکترونیکی 
کردن ارائه خدمات شهری به مردم و تأسیس و 
راه اندازی دفاتر الکترونیکی تالش کرده و با فساد 

و مظاهر آن با قاطعیت برخورد کند.
وی بیان کرد: همه باید برای حل مشــکالت 
همت کنند تا انگیزه ماندن مردم در شــهر اهواز 

تقویت شود.
شــهردار اهواز نیز در این آییــن با تأکید بر 
بهبود کیفیت خدمات شــهری و توسعه متوازن 
در محالت و مناطق شــهری اهواز افزود: وظیفه 
داریم که فاصله مناطق کمتر برخوردار با مناطق 

برخوردار را تنظیم کنیم.
منصور کتانباف با تأکید بر توسعه فضای سبز 
شهری و همچنین برون شهری یعنی کمربند سبز 
اهواز عنوان کرد: طرح کمربند سبز اهواز دارای 
7 هزار هکتار مســاحت اســت که در این دوره 
می توانیــم بخش اعظمــی از آن را انجام دهیم. 
البتــه در دوره قبل نیز حدود یک هزار هکتار از 

این کمربند سبز اجرایی شد.
وی تصریــح کرد: توســعه و بهبــود کمی و 
کیفی خدمات و حمل ونقل و ترافیک شهری اعم 
از اتوبوســرانی، تاکسیرانی، قطار شهری و دیگر 
امکانات مربــوط به حوزه حمل و نقل مورد نیاز 
اهواز است که در این زمینه باید در مسیر مناسب 

حرکت کنیم.

افتتاح 10 مدرسه از سوی 
بنیاد برکت در همدان

مدیرکل تعمیر، تجهیز و نوسازی مدارس استان همدان از افتتاح 
10 مدرسه از ســوی بنیاد برکت در همدان همزمان با بازگشایی 

مدارس خبر داد.
فرزاد تیموری اظهار کرد: تعهد بنیاد برکت از سال 91 تا 95، تامین 
اعتبار 54 مدرســه با 286 کالس درس با تعهد ریالی 23 میلیارد تومان 

در استان همدان بوده است.
وی افزود: از مجموع 54 مدرســه با احتســاب 10 مدرسه ای که در 
مهرماه امسال افتتاح شد 34 مدرسه با 177 کالس درس و با تعهد مالی 
12 میلیارد تومان به بهره برداری رســیده است و مابقی پروژه ها در حال 

احداث است تا در برنامه های بعدی افتتاح شود.
مدیرکل تعمیر، تجهیز و نوسازی مدارس همدان با  اشاره به اینکه در 
مهرماه امســال 10 مدرسه با 59 کالس درس با زیربنای 5 هزار و 840 
متر مربع و تعهد مالی 3 میلیارد و 700 میلیون تومان افتتاح شد، گفت: 
عالوه بر این از جانب بنیاد برکت نسبت به تعهد تامین اعتبار 12 مسجد با 
زیربنای یک هزار و 200 متر مربع و تعهد مالی یک میلیارد و 200 میلیون 

تومان اقدام شده است.
وی از انجام 66 پروژه مدرســه و مســجد با تعهد 24 میلیارد و 300 
میلیون تومان توسط بنیاد برکت حبر داد و تصریح کرد: از این تعداد 34 

پروژه مورد بهره برداری قرار گرفته است.
تیموری احداث مدرســه برکت در کوی گلستان همدان را بزرگترین 
پروژه بنیاد برکت دانســت و تصریح کرد: 32 پروژه از سوی بنیاد برکت 

در حال اجراست.

امام جمعه:

شهرستان خمینی شهر 8 ماه فرماندار ندارد

نیازمند درآمد هستیم و باید سعی کنیم منابع درآمدی 
مستمر و پایدار در شهر به وجود آوریم، و کمتر دستمان 
در جیب مردم ضعیفی باشد که در پرداخت قبوض برق و 
گاز و آب خود مانده اند و با ایجاد منابع مالی پایدار کمک 

بــه این مردم  در دریافت عوارض و مالیات و هزینه های 
شهری سخت گیری کمتری شود.

وی با بیان اینکه شورا و شهردار باید برای پیشرفت 
بیشــتر شــهر همت کنند بر حفظ بافت فرسوده تأکید 
کــرد و گفت: باید بــه محله های جوی آبــاد، قرطمان، 
وازیچه، اسفریز، دستگرد و... رسیدگی بیشتری کرد زیرا 
مشکالت متعدد و گوناگونی در این نقاط وجود دارد که 

نیاز به توجه دارد.
خطیب جمعه خمینی شــهر خاطرنشان کرد: برای 
رسیدگی به مشکالت نیروی انتظامی و احداث کالنتری، 
مسئله زمین و موانع توسعه امامزاده سید محمد و جاده 
ورودی امامزاده که مشکل عمده تصاحب زمین ها توسط 
دانشگاه صنعتی اصفهان اســت باید اقدامات اساسی را 

انجام داد.

انتقاد از کم کاری
 در معرفی شخصیت 

شهید همدانی

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت آبادان 
گفت: پساب خروجی پاالیشگاه آبادان که بسیار 
خطرناک است هم اکنون به داخل رودخانه اروند 

می ریزد.
ســید احمد موســوی آزاد با ابراز نگرانی و گالیه 
از تأخیر پاالیشــگاه آبادان در آغاز و انجام پروژه هایی 
که در کارگروه حفاظت از ســواحل و رودخانه ها و با 
هدف کاهش حجم پساب های آلوده هدایت شونده به 
رودخانه ها، مصوب شده اند، اظهار کرد: پاالیشگاه در 
سال 94 پروژه ای را تحت عنوان پروژه آب مداربسته 
اجرا و به بهره برداری رســاند که پیش از آن به صورت 
یک بار گذر بود به این ترتیب که پاالیشــگاه آبی را که 
از رودخانه های بهمن شــیر و اروند برداشت می کرد و 
آن را در فرآیندهــای مختلف اعم از تصفیه و پاالیش 
کــه مربوط به صنعت آب بر با ظرفیت باالی اســت، 
مورد استفاده قرار می داد، در نهایت این پساب را که 
حجمی بیش از 20 هزار مترمکعب در ساعت داشت 

را به رودخانه هدایت می کرد.
وی با  اشاره به اینکه پساب های پاالیشگاه شامل 
دو بخش، پساب آلوده به مواد نفتی و روغنی و دیگر 
پســاب بدون مواد نفتی و مورد استفاده در نیروگاه ها 
و مبدل ها اســت که با ظرفیت های مجزا به رودخانه 
ریخته می شــد، تصریح کرد: پساب مربوط به بخش 
اول 6 هزار مترمکعب در ســاعت بود و پساب مربوط 
به بخش دوم نزدیک به 14 هزار مترمکعب در ساعت 

بود که از منگیت به رودخانه سرریز می شد.
وی گفت: با راه اندازی پروژه آب مداربسته که طی 
آن پاالیشگاه دو سه مجموعه تصفیه آب را به طور مجزا 
احداث کرد آن بخش از پسابی که مواد روغنی نداشت 
به طور کامل قطع شــد و حتی در این فرآیند آب به 

طور دوباره تصفیه و در چرخه استفاده قرار گرفت.
موســوی آزاد افزود: در بخش پســاب روغنی که 

پساب  خطرناک پاالیشگاه آبادان به اروند می ریزد

آلودگی باالیی نیز داشــت با استفاده از تجهیزاتی که 
در اختیار داشتند قادر به کنترل و حذف 50 درصد از 
چربی و روغن پساب برای استفاده دوباره شدند که البته 
بایستی یک سری اصالحات را در دیگر واحدهایشان 

به انجام می رساندند.
وی افزود: اکنون پســاب مقدارش کم اما غلظت 
آالیندگی هایش باال رفته و تنها پروسه ای که بر روی 
آن انجام می شود آنکه در حوضچه ROP موجود که 
کارش فرصت دادن بسیار پیش  پا افتاده به پساب است 
پس از آنکه مواد روغنی باال آمد و به هم چســبیدند 
با یک کف روب آن را از روی پســاب جدا می کنند و 
هم اکنون حجم قابــل توجه و باالیی  از مواد نفتی و 
روغنی همراه با پساب در رودخانه تخلیه می شود که 

نگران کننده است.
موسوی آزاد تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
سه بار از بابت انجام نشدن مصوبات کارگروه حفاظت 
از ســواحل و رودخانه توسط پاالیشگاه به دادستانی 

شکایت برده ایم.
موســوی آزاد با بیان اینکه هر سه ماه یک بار 
تمام خروجی های پاالیشگاه را در هشت نقطه در 
اطراف پاالیشــگاه، پایش می کنیم، افزود: در این 
بررسی ها میزان آالیندگی هایی که بر اساس جهت 
وزش باد از محیط پاالیشگاه به داخل شهر نفوذ 
می کند را نیز پایش می کنیم که این موضوع یکی 
از مصداق های شــکایت ما از پاالیشگاه از طریق 

دادستانی است.

مرحله سوم تولید کاشی و سرامیک پرسلن 
کارخانه کاشــی و سرامیک پاســارگاد سرام 
آباده فارس با حضور علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی افتتاح شــد و به بهره برداری 

رسید.
 فرمانــدار آبــاده در آیین افتتاح ایــن کارخانه 
گفت:بخش کاشی و سرامیک خصوصی برای این پروژه 

156 میلیارد تومان صرف کرده است.
محمدرضــا زارع ادامه داد: افتتاح این فاز با تولید 
روزانه 17 هزار مترمربع و اشتغالزایی 320 نفر همراه 

خواهد بود.
رئیس مجلس شــورای اســالمی در این مراسم 
گفت: تولید مهم ترین مســئله کشــور است، باید 
شرایط تولیدکنندگان تسهیل شود چرا که بیکاری 
با کار تولیدی حل می شــود بنابرایــن باید بخش 
تولید و صادرات ارتقا یابد تا قدرت اقتصادی کشور 

افزایش یابد.
علی الریجانی گفت: قوای مقننه، مجریه و قضائیه 
پشتیبان بخش تولید هستند تا شرایط برای شکوفایی 

اقتصاد فراهم شود.

رئیس  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آزادشهر گفت: مطالبات حقوق جان باختگان 

معدن آزادشهر به زودی پرداخت می شود.
حسن قدیمی در دیدار خانواده جان باختگان 
حادثه معدن یورت آزادشهر با نماینده مردم  این 
شهرستان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
پس از پرداخت ما به التفاوت، هر یک از خانواده ها 
که نسبت به حقوق های عقب مانده شکایت دارند 
می توانند به اداره کار برای پیگیری حقوق خود 

مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که لیســت افراد 
تحت تکفل برای پرداخت حقــوق ماه آینده از 
یک ماه گذشــته آماده می شود و برای پرداخت 
مستمری باید گواهی انحصار وراثت داشته باشند، 
بنابراین خانواده ها نسبت به تکمیل مدارک خود 

اقدام کنند.
رئیس  اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
مورد حقوق از دســت رفته بازنشستگان گفت: 
تفاهم نامــه ای با شــرکت و کارگــران در حال 
بازنشستگی مبنی بر دریافت حقوق خود و عدم 
هرگونه طلب از شــرکت بسته شــده و اگر این 
تفاهم نامه با تحت فشــار قرار دادن کارگران هم 
بوده، قابل اثبات نیســت و بنابراین این 80 نفر 
هیچگونه حقوقی ندارند، زیرا خود این تفاهم نامه، 

را امضا کردند.

همدان- خبرنگار کیهان:
جمعی از بهیاران همدانی به دلیل عمل نکردن 
مسئوالن به وعده های خود، مقابل دانشگاه علوم 

پزشکی همدان تجمع کردند.
جوانان شــرکت کننده در این تجمع خواســتار 
بازگشت شرح وظایف و رده بهیاری و جذب خود در 

بیمارستان ها شدند.
یکــی از معترضین گفت: دو ســال پیش وزارت 
بهداشــت و درمان،  وعده جذب 10 هزار نفر بهیار را 
در سراسر کشور داد اما حتی یک نفر در استان همدان 

را جذب نکردند.
وی بیان داشت: طبق وعده فوق، آموزش بهیاری 
از ســوی جهاد دانشگاهی برگزار شد که 500 نفر از 

جوانان جویای کار اســتان همــدان با پرداخت مبل 
ســه میلیون و 600 هزار تومــان تحت آموزش قرار 
گرفتند اما هم اکنون بعد از گذشــت دو سال کار در 
بیمارستان های سینا، فرشچیان، شهید بهشتی و بعثت، 
نه تنها موضوع استخدامی وجود ندارد که شرح وظایف 

کمک بهیار )بیماربر( برای ما منظور شده است.
وی گفــت: هزینه آموزش کمک بهیار، 400 هزار 
تومان است و ما برای اخذ مدرک بهیار مبلغی حدود 
4 میلیون تومــان پرداخت کرده و بــا این وضعیت 

متضرر شده ایم.
معترضــان که حدود صد نفر بودند با در دســت 
داشتن نوشــته هایی مبنی بر اینکه وعده ها چه شد؟ 

اعتراض خود را به مسئوالن اعالم کردند.

اعتراض جمعی از بهیاران همدان به خلف وعده مسئوالن

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی:

اجرای برنامه های تبریز ۲۰۱8 پول می خواهد

قزوین- خبرنگار کیهان:
رئیس اداره نظارت بر راه های روستایی اداره 
کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: دو هزار 
و 716 کیلومتر ازراه های روستایی استان قزوین 

فاقد آسفالت بوده و خاکی است.
حسین رحمانی افزود: استان قزوین دارای پنج هزار 
و 316 کیلومتر راه روســتایی است که فقط 2 هزار و 
600 کیلومتر آن آسفالت دارد و بقیه شوسه و خاکی 
اســت.  وی اضافه کرد: آسفالت و لکه گیری راه های 
روســتایی اســتان قزوین نیازمند چهار هزار میلیارد 

ریال اعتبار است.
رحمانــی افزود: با توجه به اینکه برخی از راه های 
روســتایی از جمله گازرخان، اوان و سمیرم به عنوان 
راه خاص )گردشــگری( شناخته می شوند به همین 

جهت مرمت و روکش آسفالت و نگهداری آنها ضرورت 
بیشتری دارد.

وی ادامــه داد: در حال حاضــر 800 کیلومتر از 
راه های روستایی استان دارای آسفالت قدیمی با عمر 
بیش از 15 تا 20 ســال اســت که برای لکه گیری و 
روکش آسفالت آنها به یک هزار و 600 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است.
رحمانی ادامه داد: این درحالی است که براساس 
آمارهای جدید 32 روستا در بخش های مختلف استان 
قزویــن به طول 180 کیلومتر و با 450 میلیارد ریال 

اعتبار به زیرسازی و آسفالت نیاز دارند.
اســتان قزوین دارای 6 شهرســتان، 25 شــهر، 
19 بخش، 831 روســتا و 85 هزار واحد مســکونی 

روستایی است.

حدود 3000 کیلومتر راه های روستایی قزوین
 فاقد آسفالت است

رئیس شورای اسالمی شهر اهواز:

شهردار اهواز باید با فساد 
با قاطعیت برخورد کند

مهاجرت پرندگان مهاجر 
به تاالب میقان اراک

مرحله سوم کارخانه تولید کاشی 
و سرامیک پاسارگاد سرام آباده 

به بهره برداری رسید

فرماندار:

سیالب 50 میلیارد ریال
 به تاسیسات زیربنایی رامسر 

خسارت وارد کرد

مطالبات حقوق جان باختگان 
معدن آزادشهر به زودی 

پرداخت می شود

اورژانس یار
تبریز - خبرنگار کیهان: 20 هزار دانش آموز و مربی در راســتای 
تفاهمنامــه آموزش و پرورش  اســتان با علوم پزشــکی تبریز و اورژانس 
آذربایجان شــرقی برای پیشــبرد »اورژانس یار« آموزش می بینند و طرح 

فوق به زودی در سطح مدارس استان اجرا خواهد شد.
شعار این طرح »در دستانت قلبی نهفته است« می باشد و در قالب آن 
18 هزار دانش آموز به همراه 2 هزار مربی اصول اساســی و اولیه احیا پایه 
را فرا می گیرند. این طرح در کشــورهای مختلف دنیا اجرا می شود و برای 

اولین بار در ایران، در تبریز به مورد اجرا گذاشته می شود.
مجوز تاکسی اینترنتی

تاکسیرانی تبریز صدور مجوز برای فعالیت تاکسی های اینترنتی در این 
شهر را منوط به استفاده از نیمی از رانندگان این تاکسیرانی کرد.

مدیرعامل تاکسیرانی تبریز گفت: به هیچ فرد و شرکتی، اجازه تاسیس 
تاکسی اینترنتی داده نشده است ولی در صورت استفاده حداقل 40 تا 50 
درصدی از رانندگان تحت پوشــش تاکسیرانی، مجوز داده می شود. فرخ  
جاللی افزود: تاکنون 10 درخواســت راه اندازی تاکســی اینترنتی وصول 

شده است.
وی اظهار داشت: فعالیت تاکسی های اینترنتی بر روی درآمد 13 هزار 

راننده تاکسی تاثیر منفی دارد.
راه اندازی 7 موکب

هندیجان - خبرنگار کیهان: رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات بندر 
هندیجان گفت:  در مسیر جاده ورودی هندیجان مجوز پروانه راه اندازی 7 
موکب به صورت موقت صادر و خادمان این موکب ها شناسنامه دار شدند.

جواد شیرعلی اظهار کرد: امسال با تمهیدات بهتر برنامه های آب رسانی 
و زیرسازی پارکینگ خودروها و سرویس های بهداشتی در مسیر موکب ها 

با نظم و هماهنگی انجام خواهد گرفت.
وی گفت: برای اولین بار بانوان هندیجان دعوت به همکاری برای پخت 
نان برای زوار امام حســین)ع( در موکب هندیجان مرز شــلمچه دعوت 
خواهند شد و با خدمات رسانی بهتر غذا در بین این زوار توزیع خواهند کرد.

اجرای طرح هادی
قزوین - خبرنگار کیهان: مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان قزوین گفت: با 75 میلیارد ریال اعتبار عملیات بازنگری در طرح 

هادی 250 روستای استان قزوین آغاز می شود.
همتیان بیان کرد: با اقدامات انجام شده تاکنون تمام روستاهای باالی 
20 خانوار اســتان طرح هادی دارند و در 649 روستا این طرح تهیه شده 

است.
وی اظهار داشــت: همچنین اجرای طرح هادی در 313 روســتا آغاز 
شده که نمونه سازی است و مابقی را شوراها و دهیاری ها انجام می دهند.

همتیان یادآور شد: به طور متوسط اجرای هر طرح هادی به 30 میلیون 
تومان اعتبار نیاز دارد که در مجموع برای 250 روستا به 7 میلیارد و 500 

میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.
اهدای عضو

ساری - خبرنگار کیهان: اعضای بدن مرحوم زهرا رضایی 29 ساله 
ساکن محمودآباد به بیماران نیازمند اهدا شد.

زهرا رضایی که در بیمارستان شهدا محمودآباد مرگ مغزی شده بود، با 
رضایت خانواده اش جهت اهدای عضو به بیمارستان  امام خمینی)ره( تهران 
منتقل و کبد، کلیه ها و نسوج این خانم جوان به بیماران نیازمند اهدا شد.

این پانزدهمین اهدای عضو امســال مازندران است و  15 هزار نفر در 
مازندران تاکنون کارت اهدای عضو دریافت کرده اند.

اشتغال روستائیان
مجلس شــورای اسالمی برای اشتغال روســتاییان 10 هزار میلیارد 

تومان مصوب کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلس با هدف تحکیم جایگاه روستاها از محل منابع صندوق توسعه ملی 
مبلغ یک و نیم میلیارد دالر معادل 10 هزار میلیارد تومان برای اشــتغال 
جوانان روستایی مصوب کرده است. حسین نیازآذری افزود: از دولت انتظار 
داریم این اعتبار را به نحو مطلوب مدیریت کند و با اقدامات کارشناســی 

مانع از انحراف اهداف تصویب این اعتبار کالن شود.
وی گفــت: هدف مجلس از این مصوبه راهبردی حمایت همه جانبه از 
جوانان روستایی بوده و اشتغال پایدار مهمترین عامل قوام روستاها است.

انسداد 96 حلقه چاه
اراک - خبرنگار کیهان: مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
مرکزی، از انســداد 96 حلقه چاه غیرمجاز در اســتان مرکزی خبر داد و 
گفت: انســداد این حلقه چاه غیرمجاز صرفه جویی 3/5 میلیون مترمکعب 

آب را در پی داشته است.
عزت اهلل آمره ای گفت: برداشــت های بی رویه آب موجب افت آب های 

زیرزمینی شده است که باید مدیریت و نظارت شود.
پروژه بیابان زدایی

کــرج- خبرنگار کیهان: حامد فرضی مدیــر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان البرز گفت: در سطح استان 461 هکتار پروژه بیابانزدایی 
در پالک حلقه دره شهرســتان اشتهارد و قشالق محمدآباد حسین خانلو 
شهرســتان نظرآباد انجام پذیرفته و 712 هکتار در مناطق بیابانی قشالق 
دایلر بایلر و قلیچ آباد شهرستان اشتهارد و محمدلو، محمدآباد حسین خانلو 
و محمودآباد شهرستان نظرآباد تحت عملیات مراقبت و نگهداری و آبیاری 

است و 500 هکتار نیز در کنارگذر جنوبی تهران نهالکاری شده است.
کمک 17 میلیارد تومانی خیران

* طی شــش ماهه نخست ســال، رقمی معادل 17 میلیارد تومان از 
طریق کمیته امداد به نیازمندان کمک شد.

مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: بیشترین کمک های مردم و خیران 
البرزی به کمیته امداد، در قالب طرح های صدقات، اکرام ایتام و محسنین 

و زکات انجام می شود.
محمد محمــدی فرد، تعداد حامیان طرح های اکرام و محســنین را 
حدود 30 هزار نفر اعالم کرد و یادآور شد: 35 درصد از مجموع کمک های 
جمع آوری شده در نیمه نخست سال، مربوط به مبالغ واریزی حامیان به 

حساب ایتام و فرزندان مشمول طرح محسنین است.
خودکفایی 2500 خانواده

همدان- خبرنگار کیهان: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان همدان با اشاره به اینکه در 6 ماهه نخست امسال یک هزار و 222 
شغل برای مددجویان ایجاد شده است، اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال 

2 هزار و 500 خانواده تحت پوشش کمیته امداد بتوانند خودکفا شوند.
پیمان ترکمانه افزود: پیش بینی می شود تسهیالت اشتغال به مددجویان 

کمیته امداد استان، به 55 میلیارد تومان برسد.
وی خاطرنشان کرد: 65 درصد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 

را زنان سرپرست خانواده تشکیل می دهند.
خیرین مدرسه ساز

زاهدان- خبرنگار کیهان: مجمع خیرین مدرسه ســاز سیستان و 
بلوچستان رتبه دوم کشوری را در بین استانها کسب کرد.

در مراســم تجلیل از مجامع خیرین مدرسه ســاز کشور که با حضور 
بطحایی وزیر آموزش و پرورش در ســازمان نوسازی مدارس کشور برگزار 
شد، پس از خراسان رضوی مجمع خیرین مدرسه ساز سیستان و بلوچستان 

رتبه دوم را کسب کرد.
وزیر آموزش و پرورش خیرین مدرسه ســاز را بازوی پرتوان آموزش و 
پرورش برشمرد و افزود: باید ترتیبی اتخاذ نمود که پروژه های نیمه تمام 
که به دلیل مشکالت مالی تکمیل نشده اند توسط خیرین و نهادهای خیریه 

به اتمام برسند و به نام خود خیر نامگذاری شوند.
دام وارداتی

اســتاندار سیستان و بلوچستان از ایجاد یک واحد پروار بندی پنج تا 
10 هزار رأس دام در نیکشهر خبر داد.

علی اوسط هاشمی افزود: دام وارداتی به استان نباید بالفاصله برای ذبح 
به کشتارگاه ها وارد شود و باید 20 تا 30 درصد دام در اختیار پرواربندی ها 
قــرار بگیرد. وی گفــت: با توجه به دارا بودن بیشــترین تعداد واحدهای 
بســته بندی گوشــت پس از تهران باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مذاکره شــود که ثبت سفارش واردات گوشت از پاکستان منوط به بستن 

قرارداد 50 درصد واردات گوشت لخم و 50 درصد دام باشد.


