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تبریز- خبرنگار کیهان:
آذربایجان شرقی خواستار  اســتاندار 
ایجاد صندوق توسعه استانی با مدل گیری 

از صندوق توسعه ملی شد.
»مجید- خدابخش« در نشســت مشــترک 
مجمع نمایندگان آذربایجان شــرقی شــورای 
برنامه ریزی این اســتان گفت: باید مشــابه ملی 
صندوق توسعه را راه اندازی و برای توسعه استانها 

از آن استفاده کرد. 
اســتاندار تصریح ساخت: می توان مقداری از 
منابع صندوق ملی را در اختیار استان ها قرارداد 

تا روند توسعه را مدیریت کنند.
وی با اشاره به ابالغ بخشنامه بودجه از سوی 
رئیس جمهــور، بــه محدودیت ها اشــاره کرد و 
اظهار داشت: یکی از محدودیت ها، ممنوع بودن 
پروژه های جدید است و طرح های قابل افتتاح در 

سال 97 در اولویت قرار خواهند داشت.
از دســتگاه های اجرایی  مجید خدابخــش 
خواســت ظرف 7 روز طرح های اولویت دار برای 
ســال آینده را مشخص و اعالم کنند تا پیگیری 

صورت گیرد.
اســتاندار گفت: باید تالش کرد تا آذربایجان 
شرقی سهم مناسب و شایسته خود را از اعتبارات 
ملی به دســت آورد. باید برای توسعه همه جانبه 
برنامه داشــت. در بحث 1/5 میلیارد دالر اعتبار 
حوزه های عشــایری و روستایی کشور نیز تالش 
می کنیم ســهم بیشــتری از این اعتبارات برای 

استان جذب شود.
خدابخش خواستار تولید برق بیشتر در استان 
برای همســان شــدن آن با میزان مصرف شد و 
سپس اظهار داشت: در باب جذب اعتبارات برخی 
از اســتان ها موفق به جذب بیــش از 5 میلیارد 
از صندوق توســعه ملی شــده اند ولی برخی نیز 

نتوانسته اند حتی 100 میلیون جذب کنند.
»محمد اسماعیل ســعیدی« نماینده تبریز 
در مجلس نیز گفت: دســت های پشت پرده در 
وزارت نیرو مانع از اجرای نیروگاه 1000 مگاواتی 
خسروشــاه می شــوند و آن را متوقف کرده اند. 
وی افزود: نیروگاه خسروشــاه می تواند بخشی از 

نیازهای استان را برطرف کند ولی متاسفانه وزارت 
نیرو از تامین اعتبارات آن خودداری می کند.

معصومه آقاپور نماینده شبســتر در مجلس 
نیز گفت: متاســفانه از سوی نیروگاه های کشور 
در مســئله توزیع و معرفی فاینانس و نیروگاه ها، 

نسبت به این استان کم لطفی می شود.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی نیز اظهار داشت: دولت ها قول هایی داده اند 

که عملی نشده است.
نماینده تبریز در مجلس افزود: با وزارت راه در 
مورد جاده تبریز- بازرگان و تبریز- باکو و نیز قطار 
تبریز- میانه مکاتبه می شود. وی گفت: طرح قطار 

قرار بود در هفته دولت افتتاح شود.
به گفته پزشــکیان قرار اســت هفته جاری 
وزیرراه و شهرســازی به نماینــدگان آذربایجان 
شرقی در مجلس در خصوص پروژه های موردنظر، 

پاسخ دهد.

همدان- خبرنگار کیهان
مدیــرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
همدان با بیان اینکه یک هزار و 200 سرویس جا به جایی 
زائرین اربعین حسینی در استان را انجام می دهند گفت: 
هنوز نرخی برای قیمت بلیــت اتوبوس در ایام اربعین 
حسینی)ع( اعالم نشده و تصمیم بر این است که نرخ 

هیچگونه تغییری با سال گذشته نداشته باشد.
محمد رودباری ابراز داشــت: در ایام اربعین حسینی یک 
هزار و 200 سرویس شامل 340 سرویس رفت و 860 سرویس 
برگشــت از طریق ناوگان اتوبوســی همدان به زائران خدمات 

ارائه می دهند.
وی بر لزوم تجهیز ناوگان حمل ونقل به تجهیزات ایمنی و 
معاینه فنی در ایام اربعین حسینی تاکید کرد و گفت: مدیران 
شرکت های حمل و نقل باید نسبت به کنترل و نظارت ناوگان 
دقت الزم را داشته باشند. رودباری با بیان اینکه امسال از لحاظ 
ذخیره سازی و عرضه سوخت در وضعیت مطلوبی  قرار داریم، 
خاطر نشان کرد: همدان به عنوان استان معین در مسیر تردد 
تعداد زیادی از زائران، همچون سال های گذشته آمادگی کامل 

برای سوخت رسانی مطلوب را داراست.
مدیــرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان همدان 
تصریح کرد: پیش فــروش اینترنتی و حضوری بلیت اتوبوس 
برای اربعین حسینی از 9 آبان ماه سال جاری انجام می شود. 

سرپرســت مدیریت بحران استانداری گیالن گفت: سیل 
اخیر  گیالن ۶00 میلیارد ریال خسارت به تأسیسات زیربنایی و 

ابنیه برجای گذاشت.
صابر با بیان اینکه میزان دقیق خسارت با نظارت کارشناسان تعیین 
می شــود خاطرنشان کرد: بیشترین میزان خسارت در شهرستان های 

لنگرود، آستارا، بندرانزلی و رودسر رقم خورده است.
وی با  اشاره به اینکه هیچ گونه تلفات جانی در سیل گیالن نداشتیم 
افزود: بیشترین میزان خسارات به تاسیسات زیربنایی و بعد از آن ابنیه 

و مردم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: دستورات الزم برای آمادگی دستگاه های اجرایی 
ذی ربط برای الیروبی رودخانه ها، انهار و همچنین اقدامات شهری توسط 
شــهرداری ها صادر شده است. صابر تصریح کرد: پس از برآورد دقیق 
خسارات توسط کارشناسان، اعتبارات الزم از محل منابع بحران کشور 

برای جبران خسارات تامین می شود.

رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشــگری و 
مسافرتی استان قم از راه اندازی قطار قم- کربال 
با 3۶0 نفر ظرفیت در اربعین حسینی خبر داد.

سیدمهدی حسینی نیشــابوری اظهار داشت:  با 
شــرکت عراقی که هندل کننده مسیر قطار بصره به 
سمت کاظمین اســت وارد مذاکره شدیم و در مورد 
مسائلی همچون نوع واگن ها، برنامه ریزی ساعت حرکت 

قطار ها و انتقال زوار از مرز شلمچه مذاکراتی شد که 
به نحو احسن انجام شود.

وی افزود: برنامه ریزی های الزم برای ازدحام زوار 
ایرانی که در مرز تــردد می کنند، صورت گرفته، اما 
دغدغه اصلی مرز شلمچه تا بصره است که مسیری به 

طول 37 کیلومتر است.
حسینی نیشابوری ابراز کرد: قطار قم- کربال چهارم 

آبان ماه راه اندازی می شــود به 4 هزار نفر خدمات در 
این چند روز خدمات داده می شود.

رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی 
استان قم با بیان اینکه قیمت هر نفر مسیر رفت تا کربال 
190 هزار تومان می باشــد گفت: این قطار به صورت 
کوپه ای 6 تخته و قیمت آن نیز نسبت به پارسال هیچ 

افزایشی نداشته است.

اخراج 100 کارگر کیسون
حدود 100 کارگر شرکت کیسون 12 ماه حقوق معوقه داشته و 
خیلی از کارگر ها با مشکل مالی مواجه شده بودند، که به همین دلیل 
مجبور به اعتراض شدیم. پس از این سه ماه حقوق عقب افتاده را به 
ما دادند اما بعد از آن عذر حدود 100 تا 110 نفر کارگر را خواستند، 
چرا وقتی عده ای کارگر برای گرفتن حقشان اعتراض می کنند این گونه 
با آنها برخورد می شود خیلی از کارگرهای کیسون به خاطر پرداخت 
نشدن حقوق شان خسارت های جانی، مالی و معنوی متحمل شدند و 
چه خانواده هایی که ازهم نپاشید. یکی از همین کارگرها فرزندش را 
به علت مضیقه مالی از دست داد. چرا باید با کارگر و قشر زحمتکش 
جامعه که به صورت کامال مسالمت آمیز برای رساندن صدای خود به 
گوش مسئولین باالدستی و گرفتن حقشان تجمع کرده اند این گونه 
برخورد شود؟ وقتی یکسال حقوق به ما ندادند از کجا خرج خانواده مان 

را تامین کنیم؟
حمزه برادران- نیروی شرکت کیسون
 )پیمانکار قطار شهری(

استاندار:
پروژه های استان لرستان 

نیاز به حمایت ویژه دولت دارند
خرم آباد - خبرنگار کیهان:

استاندار لرســتان گفت: راه آهن دورود - خرم آباد با 30 
درصد پیشــرفت فیزیکی، آزادراه با 45 درصد، کریدور مرز 
بازرگان و محــور ازنا-الیگودرز- اصفهان فرودگاه خرم آباد و 
پروژه  ساماندهی قلعه فلک االفالک از جمله پروژه های استانی 

و فرا استانی هستند که نیاز به توجه ویژه دولت دارند.
سیدموســی خادمی اظهار داشــت: اعتبار طرح توسعه فرودگاه 
خرم آباد تا به حال از منابع اســتانی پرداخت شــده که نیاز اســت از 

اعتبارات ملی و محل بودجه شرکت فرودگاه ها پرداخت شود.
وی پروژه  ساماندهی قلعه فلک االفالک را نیز از با ارزش ترین طرح ها 
عنوان کرد و گفت: ترکیب این بنای عظیم تاریخی با چشمه هایی که 
از دل آن فوران می کنند و رودخانه خرم آباد می تواند بخش مهمی از 

معضالت اقتصاد منطقه را رفع کند.
وی یادآور شــد: در توافق با ارتش و سپاه و تالش و پیگیری های 
انجام شده جهت تخلیه اطراف قلعه قرار شده 60 میلیارد تومان طی 

دو سال پرداخت شود.
استاندار لرستان بیان داشت: لرستان دارای ظرفیت های بزرگ و 
مهمی است که متاسفانه تا به حال استفاده نشده و در این راستا نیز 

به حمایت و توجه خاص دارد.
خادمی با تاکید بر رفع موانع فرودگاه خرم آباد و ارتقاء این فرودگاه 
به نقطه مطلوب و مطابق با اســتانداردها، افزود: برای پرداخت هزینه 
طرح توســعه این پروژه اعتبارات استانی کافی نیست و باید از محل 

بودجه ملی برای آن اعتبار در نظر گرفته شود.

مشوق  تصویب  گفت:  استاندارمازندران 
صادراتی برای صادرکنندگان مرکبات در این 
استان از سوی وزارت جهاد کشاورزی تنها بر 

روی کاغذ نوشته شده است.
ربیع فالح جلودار در نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی در ساری افزود: درشرایط 
فعلی این مشــوق صادراتی صرفا برروی یک برگه 
کاغذ قلمی شده و با محدودیت مالی دولت امکان 

اجرایی آن قابل پیش بینی نخواهد بود.
رئیس  شــورای توســعه صــادرات مازندران 
اظهارداشــت: در حال حاضــر باید به کمک های 
استانی دل ببندیم و راهکاری قانونی برای حمایت 
از صادرکنندگان مرکبات ازمنابع داخل اســتانی 

پیش بینی شود.
چندی پیش علی محمد شاعری نماینده شرق 
مازندران در مجلس شورای اسالمی که سخنگوی 
کمیسیون کشــاورزی قوه مقننه را بر عهده دارد 
اعالم کــرده بود که وزارت جهــاد 100 میلیارد 
تومان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان مرکبات 

مصوب کرد.
این چندمین ســالی اســت که بحث تصویب 
مشوق صادراتی برای صادرات این محصول مطرح 
می شــود که تاکنون طبق اظهار اتــاق بازرگانی 
مازندران هیچ صادرکننده ای موفق به دریافت آن 

نشده است.
استان مازندران با تولید ساالنه 2/5 میلیون تن 
مرکبات رتبه اول را در تولید این محصول در کشور 
دارد و 500 تا 600 هزار تن از مرکبات تولیدی این 
خطه شمال کشور مازاد بر مصرف کشور و قابلیت 

صادراتی دارد.
اســتاندارمازندران گفت که تمام دستگاه های 
اجرایی استان باید برای تقویت صادرات مرکبات 
تولیدی این استان به صادرکنندگان کمک کنند.

ربیع فالح جلودار اظهارداشت : در شرایط فعلی 
برای کمک مالی به صــادرات مرکبات مازاد این 
استان باید حمایت های استانی را بررسی و نسبت 

به اجرای آن اقدام شود.
رئیس  اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی 
مازندران هم گفت که باال بودن قیمت تمام شده 
مرکبات ، صادرات این محصول راهبردی استان را 

با مشکل مواجه می کند.
عبــداهلل مهاجر در این نشســت افــزود : با 
ایــن روند صادرکنندگان مازنــی توان رقابت با 
کشــورهای دیگر را در صادرات مرکبات ندارند 
و نیــاز اســت تا دولــت مشــوق هایی را برای 

صادرکنندگان پیش بینی کند.
وی اضافــه کرد: اگر دولــت بتواند حداقل 5 
هزار ریال به ازاء صادرات هر کیلوگرم مرکبات در 
قالب مشــوق به تجار پرداحت کند، حداقل 500 
تــا 600 هزار تن مرکبات مازاد مازندران به خارج 

صادر می شود.
مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران پیش بینی 
2 هزار میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت با سود 
10 درصدی برای باغداران را از کمک های دولت به 
باغداران خسارت دیده اعالم کرد که تاکنون بیش از 
50 درصد از این تسهیالت به باغداران پرداخت شد.

دالور حیدرپور با  اشــاره بــه محدودیت مالی 
دولت برای پرداخت مشوق صادراتی پیشنهاد کرد 
تا بحث صادرات مرکبات در قبال امتیاز واردات یک 

محصول دیگر به تجار در قالب مشوق داده شود.

رئیس  پلیس فتا گلستان از کاهش وقوع 
جرائم اینترنتی در سنین پایین و در گلستان 

خبر داد.
وحید صاحبکاران در جمع خبرنگاران استان 
در خصوص آسیب های اجتماعی در فضای مجازی 
اظهار کرد: مهم ترین قشری که از کاربران اینترنتی 
آسیب پذیر هستند شــامل کودکان و نوجوانان 
هســتند و از آنجایــی که این قشــر بی تجربه و 
آسیب پذیر هســتند هدف خوبی برای متهمان 

اینترنتی محسوب می شوند.
وی تصریح کرد: اگر اســتفاده زیاد و کنترل 
نشده از یارانه و تلفن همراه انجام شود موجب بروز 
یکسری مشکالت از جمله افسردگی، انزوا، افزایش 
وزن و گوشه گیری در کودک و نوجوان خواهد شد.
رئیس پلیس فتا گلســتان ادامه داد: از سویی 

یکسری آسیب های روانی و روحی از قبل استفاده 
زیــاد از اینترنت و تجهیــزات روز برای نوجوان 
اتفاق خواهد افتاد که از آن جمله می توان به بلوغ 
زودرس، بروز رفتار عصبی، تپش قلب، بی اشتهایی، 
عدم تمایل به واجبات دینی، اعتیاد به تلفن همراه 

و افت تحصیلی  اشاره کرد.
صاحبــکاران با بیان اینکه در بحث بازی های 
رایانه ای باید خانواده ها مراقب باشند که چه بازی 
برای فرزندان خــود تهیه می کنند افزود: ممکن 
است بچه ها یکسری بازی هایی را دانلود کنند که 
هیچ تناسبی با سن و میزان درک و فهم فرزندان 
نداشته باشــد و خانواده ها از این موضوع اطالع 
نداشته باشند بنابراین حتماً بازی های رایانه ای از 
سایت هایی که نماد الکترونیک دارند استفاده شود 

تا کمترین آسیب به فرزندان وارد شود.

اعزام خانواده های زندانیان قم 
به مشهد مقدس

قم- خبرنگار کیهان: 
110 نفر از خانواده زندانیان قم به مشهد مقدس اعزام شدند.

بــا همکاری اداره آموزش و پــرورش، کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
انجمن حمایت از زندانیان قم این افراد به زیارت امام هشتم مشرف شدند.

همچنین در همایشــی با حضور دادســتان قم از دانش آموزان ممتاز 
خانواده های زندانیان با اهدای جوایز نفیس از جمله کارت هدیه تجلیل شد.

مهدی کاهه دادستان قم در این همایش ضمن تقدیر از دانش آموزان 
ممتاز و برتر خانواده های زندانیان گفت: دادســتانی همه تالش خود را در 
راستای ارتقای سطح تحصیلی فرزندان این خانواده ها با مساعدت مدیرکل 
آموزش و پرورش به عمل خواهد آورد تا در بعد آموزشی، فرهنگی و تربیتی 

دچار آسیب نشوند.
دادستان رشت اعالم کرد

 بازداشت یکی دیگر از
 مدیران ارشد استان گیالن

دادستان دادســرای عمومی و انقالب مرکز استان گیالن از 
بازداشت یکی از مدیران ارشد استان گیالن خبر داد:

حجت االسالم والمســلمین علی مصطفوی نیا افزود: صدور مجوزهای 
غیرقانونــی در خصوص بهره برداری از معادن، تضییع حقوق بیت المال و 

تحصیل مال از طریق نامشروع از اتهامات این مدیر است .
وی اظهار داشــت: در پی بازداشــت مدیرکل حوزه صنعت استان 
گیالن طبق اعترافات و اســناد ارائه شــده یکی از مدیران ارشد استان 

نیز بازداشت شد.
دادســتان دادســرای عمومی و انقالب مرکز استان گیالن با تاکید بر 
اینکه بازداشــت این مدیر ارشد در مراحل تحقیقات مقدماتی است خاطر 
نشان کرد: بررسی و تحقیقات پیرامون پرونده مذکور به طور ویژه در استان 

پیگیری می شود. 
مصطفوی نیا تصریح کرد: فرد مذکور به اتهام صدور مجوز های غیرقانونی 
در خصوص بهره برداری از معادن، تضییع حقوق بیت المال و تحصیل مال 

از طریق نامشروع دستگیر و با بازداشت موقت روانه زندان شده است.
وی با تاکید بر اینکه در این پرونده  دالیل بسیار قوی مبنی بر تخلف این 
مدیر وجود دارد تصریح کرد: مدارک، اعترافات و اسناد موجود در پرونده 

حاکی از تخلفات نامبرده در امور اداری است.
مصطفوی نیا تاکید کرد: به دلیل مقدماتی بودن مراحل رســیدگی به 
این پرونده، تشریح جزئیات در خصوص بازداشت این مدیر ارشد استان به 

زمان اتمام تحقیقات و بررسی های بیشتر در این پرونده موکول می شود .

امام جمعه یزد گفت: شایسته است از حضور 
گردشگران خارجی به عنوان یک فرصت برای 

انتقال ارزش های اسالمی استفاده شود.
آیــت اهلل محمدرضا ناصری در دیدار با مدیرکل و 
فعاالن گردشگری استان یزد با  اشاره به اینکه در دین 
مبین اسالم به سفر توصیه شده، اظهار داشت: نگاه به 
گردشگری نباید تنها یک نگاه مادی باشد بلکه ابعاد 

دیگر این مقوله نیز باید مدنظر قرار  گیرد.
وی با  اشــاره به اینکه گرچه گردشــگری ســود 

و اشــتغال به دنبال دارد اما نباید از هر روشــی برای 
درآمدافزایی از گردشگری استفاده کرد، افزود: باید در 
زمینه گردشگری عالوه بر مباحث اقتصادی، بحث تبلیغ 

دین و مباحث معنوی نیز مدنظر قرار گیرد.
ناصــری با تاکید بــر اینکه در مرحلــه اول نگاه 
گردشگری در اسالم بصیرت، بصیرت افزایی، متنبه و 
بیدار شدن انسان ها است، گفت: استان یزد ظرفیت های 
بســیار زیادی در زمینه گردشگری مذهبی دارد که 
یکی از مهم ترین این ظرفیت ها، سبک معماری ایرانی 

اسالمی خانه ها است.
امام جمعه یزد یادآور شد: در گذشته سبک ساخت 
خانه ها، میزان انرژی که در خانه مصرف می شد، تأمین 
سرما و گرما با استفاده از سازه ها و سبک معماری و.... 
همه حساب و کتاب داشت و محاسبات دقیقی برای 
آن انجام می شــد که امروز حتــی صحبت کردن در 
مورد آن نیز افتخار است. وی افزود: این همه موفقیت 
و افتخاراتی که در گذشــته وجود داشته برگرفته از 

ایمان بسیار باالی پیشینیان ما بوده است. 

ساری- خبرنگار کیهان:
عضو هیئت مدیره تعاونی سورتینگ داران 
مازندران در جلســه کارگــروه تنظیم بازار 
ناشی  اقدام غیرکارشناسی  قائم شهر هرگونه 
از برداشت زودهنگام پرتقال به دلیل نداشتن 
قند الزم و رنگ مناسب را به ضرر باغداران و 

فروشندگان و مصرف کنندگان دانست.
ســعید خطی حمل و خروج مرکبات به صورت 
فله ای به خارج از استان بدون بهره گیری از صنعت 
سورتینگ و بسته بندی و پائین بودن کیفیت محصول 
و قیمت غیرکارشناسی از سوی سودجویان و کم شدن 
میــل بازار در خرید را از عوامــل چالش زا در زمان 
برداشت و عرضه مرکبات نام برد. وی افزود: ضرورت 
توجه و اعمال مدیریــت صحیح و به موقع و نقش 
نظارتی دستگاه های مسئول چون سازمان های جهاد 

کشــاوزی و صنعت و معدن و تجارت در این عرصه 
امری مهم و ضروری است.

وی بهتریــن زمان برداشــت پرتقــال را حدود 
15 آبــان به بعد اعالم کرد و ادامه داد: اســتفاده از 
سورتینگ و صنعت بســته بندی با رنگ آمیز نرمال 
محصول مرکبات را از راهکارهای اصولی و رایج سایر 
کشورهای برخوردار برای حفظ سالمت و ماندگاری 
میوه ها اســت. وی افزود:  در استان مازندران حدود 
500 واحد ســورتینگ و بسته بندی وجود دارد که 
اغلب آنها به صورت ســنتی و بدون مجوز فعالیت 

می کنند.
الزم به ذکر است در استان مازندران از سطحی 
بالغ بر 170 هزار هکتار باغ مرکبات حدود دو ونیم 
میلیون تن مرکبات یعنی بیش از 50 درصد مرکبات 

کشور تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.

آسفالت راه روستایی
 به شرط تخصیص اعتبار

درپی چاپ مطلبی تحت عنوان »راه روستایی بدون 
آسفالت« که در تاریخ 29 شهریور ماه جاری در صفحه 
7 روزنامه کیهان به چاپ رســیده بود روابط عمومی 
اداره کل راه و شهرســازی استان مازندران اعالم کرد 
راه روســتایی کلقوچال از توابع بخش کلیجانرستاق 
شهرستان ساری به طول 2500 متر است که اجرای 
خاکبرداری، تعریض و زیرسازی توسط پیمانکار انجام 
شده است که تاکنون مطالبات پیمانکار به دلیل عدم 
تخصیص اعتبار پرداخت نشــده است. امید است در 
صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، نســبت به اجرای الیه 

اساس و آسفالت گرم اقدام شود.

بابل - خبرنگار کیهان: 
فوق تخصــص نوزادان بیمارســتان آیت اهلل 
روحانی بابل گفت: نوزاد پســر نارس ۶50 گرمی 
کــه در هفته 2۶ بارداری به دنیا آمد پس از 3 ماه 
نگهداری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان این 

مرکز با وزن 1۶00گرم ترخیص شد.
محسن حق شناس، افزود: نوزادانی که با سن کمتر از 
34 هفته و با وزن 1500 گرم به دنیا می آیند ضروریست 
در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بستری شوند زیرا این 
نوزادان در عملکرد دستگاه های بدن با وجود شکل گیری 
کامل، دچار اختالل هســتند و اولین خطری که آنها را 

تهدید می کند نارسی ریه ها و عدم تنفس موثر است.
وی اضافه کرد: برای این دســته از نوزادان تغذیه از 
پســتان مادر در ابتدا مقدور نیست و باید از طریق لوله 
معده ای - دهانی و یا با سرنگ و با حوصله و دقت انجام 
شود، همچنین افزایش حجم شیر باید بر اساس تحمل 

دستگاه گوارش نوزاد انجام بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل یادآور 
شد مراقبت در جابجایی این نوزادان بسیار حیاتی است 
چرا که عروق نارس در داخل مغز به ســبب نارســی و 
شکننده بودن مســتعد خونریزی بوده که هر چه نوزاد 

نارس تر باشد این خطر نیز بیشتر خواهد شد.
وی در پایان اضافه کرد: کم وزن ترین نوزادی که در 
این مرکز به دنیا آمد 450 گرم وزن داشت که با مراقبت 
بعد از مدت 3 ماه به 1600 گرم رســید و اکنون بعد از 
گذشــت تقریبا 4 ســال و نیم همچنان جهت کنترل و 
رشد به این مرکز مراجعه می کند که از لحاظ تکاملی و 

تکلم مشکلی ندارد.

 روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دیلم 
اســتان بوشــهر در اطالعیه ای اعالم کرد: طبق 
آزمایش های انجام شده توسط معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، غیربهداشتی بودن 
روغن زیتون با مارک پومــاس )POMACE( برای 

مصرف خوراکی محرز شده است.
 در این اطالعیه آمده اســت: براساس آزمایش های 
صــورت گرفته این روغن هــا در مارک مختلف به دلیل 

باالبودن اسیدیته و پراکسید قابل مصرف نیست.
این اطالعیه از تجار و ملوانان خواسته است از واردات 
این روغن ها به کشــور و توزیع آنها خودداری کنند در 
غیر این صورت مطابق مقررات اقدام های قانونی به عمل 

خواهد آمد.

مدارس کیش بهسازی شد
کیش- خبرنگار کیهان:

ســازمان منطقه آزاد کیش به منظور افزایش 
به خرید  اقدام  آموزشــی کیش  کیفی فضاهای 
تجهیزات و بهسازی ابنیه مدارس این جزیره کرد.

ســازمان منطقه آزاد کیش در جهت بهبود وضعیت 
مدارس اقدام به افزایش امکانات و تجهیزات و بازسازی 
و بهسازی ابنیه از جمله خریداری تجهیزات خنک کننده، 
رنگ آمیزی، تعمیر تجهیزات قدیمی، ترمیم وبازســازی 
تاسیســات آب، برق و فاضالب، ترمیم وبهسازی ابنیه و 
تعمیر امکاناتی نظیر میز و نیمکت های23 مدرسه انجام 

داده است.
این گزارش حاکی اســت در آغاز ســال تحصیلی 
جدید ســازمان منطقه آزاد کیش به منظور تامین رفاه 
دانش آموزان نسبت به خرید و نصب 41 دستگاه اسپیلت 

در مدارس اقدام کرد.

حضور گردشگران خارجی در یزد فرصتی برای انتقال ارزش های اسالمی باشد

قطار قم- کربال ۴ آبان ماه امسال راه اندازی می شود

برداشت زودهنگام پرتقال نارس
 به ضرر باغداران است

استاندار آذربایجان شرقی 
خواستار تشکیل صندوق توسعه  استان ها شد

رئیس پلیس فتا گلستان خبر داد

کاهش وقوع جرائم اینترنتی
 در سنین پایین

استاندارمازندران:

 مشوق صادرات مرکبات 
تنها بر روی کاغذ نوشته 

شده است

۶00میلیارد ریال خسارت
 بر اثر وقوع سیالب در گیالن

روغن زیتون پوماس
 غیرقابل مصرف است

با مراقبت های ویژه

نوزاد ۶50 گرمی با وزن 
1۶00 گرم ترخیص شد

مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان:

قیمت بلیت اتوبوس 
زائران اربعین حسینی

 در همدان افزایش نمی یابد

جمع آوری 8 هزار معتاد
تبریز- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آذربایجان شرقی از جمع آوری 8 هزار 
معتاد در این استان خبر داد. سرتیپ محسن حسن خانی گفت: رتبه اعتیاد استان 

ردیف 28 کشوری است.
وی میانگین اعتیاد در آذربایجان شــرقی را 1/2 درصد عنوان و تصریح کرد: 
مبارزه با مواد مخدر همچنان ادامه می یابد و پلیس در این راستا، بیشترین تالش ها 

را به کار می بندد تا به تامین هرچه بیشتر آرامش خانواده ها کمک کند.
برگزاری نمایشگاه کتاب

* مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی گفت: نمایشگاه بین المللی 
کتاب تبریز دوم آبان ماه برگزار می شود و بیش از هزار و 100 ناشر ایرانی و خارجی 

در نمایشگاه حضور دارند که 100 ناشر خارجی است.
محمد محمدپور افزود: ناشرین از ترکیه، روسیه، لبنان، آذربایجان و عراق نیز 

در این نمایشگاه شرکت می کنند.
وی گفــت: 15 میلیــارد ریال بن کارت خرید کتاب برای نمایشــگاه در نظر 

گرفته شده است.
وی گفت: میانگین مطالعه در این استان 76 دقیقه است که 15 دقیقه مربوط 

به کتاب بوده و از میانگین جهانی، بسیار عقب هستیم.
کاهش جرائم

قزوین- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین گفت: در نیمه 
نخست سالجاری جرائم خشن از جمله تجاوز و ورود به عنف، شرارت و کیف قاپی 

در استان 12 درصد کاهش یافته است.
سرتیپ مهدی محمودی اضافه کرد: کاهش 13 درصدی تصادفات و 22 درصدی 

سوانح فوتی از موفقیت های انجام شده است.
وی گفت: افزایش 14 درصدی کشــف انــواع مواد مخدر، 30 درصدی 
کشــف کاالی قاچاق، 33 درصدی دستگیری اراذل و اوباش و افزایش 30 
درصــدی جرائم در فضای مجازی را شــاهدیم که تالش ماموران پلیس را 

مضاعف کرده است.
محمودی اظهار داشت: با تالش ماموران پلیس تخصصی شاهد افزایش کشفیات 
و 49 درصدی دستگیرشدگان هستیم که در مجموع بیش از 87 درصد سرقت ها 

در استان کشف شده است.
تولیدی با مدیریت بانوان

* مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: 10 واحد تولیدی 
و صنعتی با مدیریت بانوان کارآفرین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فعالیت 

می کنند.
حمیدرضا خانپور اظهار داشــت: در یک سال گذشته در راستای حمایت 
از بانوان کارآفرین اقداماتی شــامل شناسایی بانوان موفق کارآفرین در صنایع 
کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی، حمایت از واحدهای صنعتی با مدیریت 
بانوان کارآفرین برای حضور در نمایشــگاه های داخلــی و خارجی، برگزاری 
دوره های آموزشی و تخصصی، مشارکت در برگزاری نمایشگاه توانمندی های 
بانوان و تشکیل شورای توسعه بانوان کارآفرین در شهرک های صنعتی قزوین 

صورت گرفته است.
وی یادآور شد: حدود 300 نفر اشتغال در واحدهای تولیدی فعال با مدیریت 

بانوان کارآفرین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان انجام شده است.
پیگیری ایجاد اشتغال

اهواز- خبرنگار کیهان: فرمانده سپاه حضرت ولیعصر)عج( استان خوزستان 
گفت: در امر اقتصاد مقاومتی بانک ها باید در مورد اعطای وام برای رونق اشــتغال 
آمار دهند زیرا بسیاری از شهرک های صنعتی در اطراف شهرها با نداشتن اعتبارات 

تعطیل شدند این امر به عنوان امر به معروف باید پیگیری شود.
ســرتیپ حسن شاهوارپور اظهار کرد: با توجه به حجم وسیع اقدامات دشمن 
در فضــای مجازی و ماهواره تا حوزه های اقتصادی ما هم باید به همین میزان در 

مقابل اقدامات دشمن تالش های خود را گسترش دهیم.
وی بیان کرد: فرقه گرایی در استان خوزستان یک تهدید فرهنگی است که در 

5 محور وجود دارد و گرایش جوانان به اینها نگران کننده است.
اهدای عضو

ساری- خبرنگار کیهان: اعضای بدن مرحوم نجفقلی کریمی فیروزجایی 
شهروند بابلی با رضایت خانواده اش به بیماران نیازمند پیوند عضو، اهدا شد.

در این اقدام نوعدوستانه مرد 54 ساله بابلی که بر اثر سکته مغزی و خونریزی 
وسیع داخل جمجمه دچار مرگ مغزی شده و مدتی در بیمارستان آیت اهلل روحانی 
بابل تحت مراقبت های ویژه قرار داشــت، پس از ناامیدی پزشکان از بازگشتش به 
زندگی، اعضای بدنش شــامل دو کلیه و کبد این بیمار مرگ مغزی به ســه بیمار 

نیازمند اهدا و پیوند شد.
آبگیری سدها

* آبگیری و ذخیره سازی آب پشت سدها و آب بندان ها در مازندران آغاز شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به وضعیت نه چندان مطلوب 
ذخیره سازی آب پشت سدها و آب بندان های مازندران در سال گذشته گفت: با توجه 
به شرایط نه چندان مناسب آبگیری سدها و آب بندان ها در سال گذشته ذخیره سازی 

پشت آب بندان ها هم اکنون تا پایان فصل بارش ادامه دارد. 
ابراهیم یخکشی گفت: بیش از 10 سد و 700 قطعه آب بندان ذخیره سازی آب 

برای آبیاری 213 هزار هکتار زمین شالیزاری را برعهده دارند.
خدمات به بیماران تاالسمی

رشــت- خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از 
اعالم آمادگی راه اندازی اولین مرکز جامع خدمات درمانی بیماران تاالسمی کشور 

در این استان خبر داد.
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیالن اظهار داشت:  در صورت موافقت 
وزارت بهداشت و درمان، با توجه به حضور یک هزار و 162 بیمار تاالسمی ماژور 
در گیالن، دانشگاه علوم پزشکی این استان آمادگی ایجاد اولین مرکز جامع خدمات 

درمانی برای بیماران تاالسمی در کشور را دارد.
علــی داودی با بیان اینکه این مرکز می تواند برای بیماران هموفیلی نیز مورد 
استفاده قرار گیرد، گفت: بیشتر بیماران تاالسمی این استان باالی 25 سال سن دارند.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن در ادامه خاطرنشان ساخت: 
ساختمان مرکز جامع خدمات درمانی بیماران تاالسمی و هموفیلی گیالن نیز به 
همت خیرین سالمت در حال ساخت است که امیدواریم این مرکز در اوایل سال 

97 به بهره برداری برسد.
جراحی تومور نادر

قائم شهر- خبرنگار کیهان: جراحی یک تومور نادر بر روی بیمار 68 ساله 
در بیمارستان ولیعصر قائمشهر با موفقیت انجام شد.

علی تقوی فوق تخصص جراحی بیمارستان ولی عصر)عج( قائمشهر گفت: این 
بیمار که به مدت دو سال از خارش اعضای بدن و زردی شکایت داشت و طی دو 
ماه اخیر با پیشرفت بیماری زردی پیش رونده در اندام، زرد شدن ادرار، بی رنگ شدن 
مدفوع و افزایش چشمگیر خارش و درد در بدن به درمانگاه تخصصی بیمارستان 

ولیعصر مراجعه کرد.
وی افزود: پس از انجام آزمایشات متعدد و سونوگرافی و با مشخص شدن وجود 

تومور، بیمار مورد عمل جراحی قرار گرفت که حدود 5 ساعت به طول انجامید.
ساخت برج اصناف

بابل- خبرنگار کیهان: در مراسمی با حضور مسئولین شهرستان بابل کلنگ 
برج اصناف شهرســتان بابل توسط حجت االسالم والمسلمین حاج حسن روحانی 

امام جمعه این شهر به زمین زده شد.
برج اصناف شهرستان بابل در زمینی به مساحت 4660/15 مترمربع بصورت 

دوقلو ساخته خواهد شد.
عملیات اجرایی برج اولی که به صورت نیمه کاره است ظرف یکسال آینده به 
بهره برداری خواهد رســید و عملیات اجرایی برج دوم پس از بهره برداری برج اولی 
شروع خواهد شد. با اتمام برج اصناف، ساختمان اداری اتاق اصناف و اتحادیه های 
صنفی شهرســتان بابل برای ارائه خدمات آسان و مطلوب تر به مردم و بازاریان در 

این برج مستقر خواهند شد.
درخواست بودجه

زاهدان- خبرنگار کیهان: اســتاندار سیستان و بلوچستان گفت: سازمان 
برنامه و بودجه کشور برای رفع مشکالت استان در سه بخش اساسی شامل روستا 
با اولویت تعریف روســتای نو منطبق با شرایط زمان، آموزش و پرورش با تکیه بر 
تربیت نیروی انسانی و اشتغال زایی در حوزه های معادن و شیالت در دولت دوازدهم 

تالش کند تا شاخص ها به متوسط کشوری برسد.
علی اوسط هاشمی افزود: به همین منظور در جلسه شورای معاونین سازمان 
برنامه و بودجه کشــور با حضور اســتان دستیابی به برنامه هدفمند در این باره به 
بحث گذاشــته شود تا با اختصاص بودجه مورد نیاز برای همیشه مشکالت استان 

در اولویت های سه گانه ذکر شده، برطرف شود.


