
صفحه 7
 شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 

اول صفر ۱4۳۹ - شماره ۲۱7۵۱

شهرستان ها
Shahrestan@Kayhan.ir

یادداشتخبرنگارکوتاهازشهرستانها

حمام سنگی گیوی قدیمی ترین حمام جهان است و 
دارای شگفت انگیزترین خاصیت هایی است که این حمام 

را از سایر بناها متمایز می کند.
حمام سنگی و یا داش حامامی به عنوان یکی از مکان های 
مهم گردشگری شهرستان کوثر در قسمت جنوب شرق شهر 
گیــوی و در کنــار رودخانه گیوی چایــی و در میان باغ های 
ســاحل رودخانــه و به فاصلــه 300 متــری از انتهای حوزه 
خدماتی شهرداری گیوی در استان اردبیل واقع شده است که 
ســاالنه میزبان خیل عظیمی از مسافران و گردشگران داخلی 

و خارجی است.
تمام فضای این حمام پوشیده از سنگ طبیعی است و هنوز 
برخی مردم این منطقه از آن استفاده می کنند و معتقدند که 
آبگرم این حمام تاثیرات مثبتی در بدن انسان ها داشته و دارای 

مزیت های بسیاری است.
این حمام از لحاظ شــکل ظاهری به گونه ای است که به 
شکل غار بوده و در دامنه کوه قرار دارد و از یک فضای مستطیل 

شکل به ابعاد تقریبی 410 متر تشکیل شده است.
حمام ســنگی دارای آب گرم و آب ســرد است که دمای 
گرم ترین آب آن به بیشــتر از 30 درجه سانتی گراد نمی رسد. 
اســتحمام در این حمام رایگان بوده و متولی خاصی ندارد که 
به دلیل خاصیت جالب آن بسیاری از مسافران این حمام را به 

عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می کنند.
خاصیــت جالب دیگری که این حمــام دارد و در جهان 
منحصر به  فرد است این است که برای استحمام در این حمام 
نیاز به هیچ مواد شوینده ای نیست چرا که آب این حمام پوست 
را به قدری نرم و لطیف می کند که هیچ فرآورده بهداشــتی و 

شوینده ای قادر به انجام این کار نیست.
 سبقه تاریخی این حمام تاکنون به درستی مشخص نشده 
ولی به نظر برخی  از اهالی محلی، این حمام پس از دوران صفویه 

توسط یک مرد و زن در میان یک سنگ ایجاد شده و به احتمال 
زیاد این حمام به عنوان یکی از قدیمی ترین حمام دنیا باشــد 
که هنوز هم توسط مردم استفاده می شود و قابلیت شرب نیز 
دارد و گفته می شود برای سنگ کلیه نیز مفید است و برخی 
مردم منطقه از آب این حمام به عنوان آب آشامیدنی استفاده 

می کنند و معتقدند که این آب طعم خاصی دارد.
این حمام از لحاظ جغرافیائی نیز در یکی از زیباترین مناطق 
منطقه قرار دارد که سبب شده عالوه بر جاذبه تاریخی از لحاظ 

گردشگری نیز قابلیت های قابل توجهی را دارا شود.
محلی که حمام ســنگی در آن ایجاد شــده نخست یک 
چشــمه بوده که با کنده کاری ها و ایجاد سکوها در طول سال 
تبدیل به فضای مناســب برای اســتحمام شــده و این حمام 
دارای حوضچه هایی کوچک است که آب بیرون آمده از داخل 
سنگ نخست در این حوضچه ها جمع و در نهایت وارد حوض 

مرکزی می شود.
بر اثر ریزش کوه در طول 50 ســال گذشته قسمت های 
ورودی حمام تخریب شــد کــه اهالی منطقه برای مرمت این 
حمام از مصالح ســیمان و سنگ استفاده کرده و طاق سنگی 
ایجاد کردند که در نهایت این حمام به شــکل امروزی تبدیل 

شده که همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.
برای تبدیل حمام ســنگی به منطقه نمونه گردشــگری 
محوطه سازی اطراف بنا، آســفالت  راه های نامناسب، تخریب 
بناهای ساخته شده غیراصولی، استفاده از استخرهای مدرن و 

پیشرفته و مرمت علمی می تواند اقدامات موثری باشد.
این حمام قابل مقایسه با دخمه های سنگی واقع در منطقه 
آذربایجان شرقی است که مربوط به دوره اورارتویی هستند و 
تعیین دوره تاریخی این حمام نیز به کارشناسی ویژه نیاز دارد 
تا مشــخص شود دقیقا این حمام مربوط به چه عصری بوده و 

به دست چه کسی کنده شده است.

مدیرکل ســابق ســازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان خوزستان با اشاره به تحوالت سازنده ای 
که در پایانه های مرزی این اســتان در سال های اخیر 
صورت گرفته اســت، گفت: قریب به 60 میلیارد تومان 
از اعتبارات ملی ســازمان به توسعه و بهسازی و تهیه 
زیرساخت های الزم در دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه 

اختصاص یافته است.
مسعود مصدقی در آئین معارفه مدیرکل جدید راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان خوزستان اظهار داشت: نظر به این که 
زایرین اربعین حسینی ازطریق دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه 
در اســتان خوزستان وارد خاک عراق می شوند، این استان به 
منطقه مهمی از نظر تردد مبدل شده است. 7 بندر در استان 
خوزستان وجود دارد که از این تعداد 3 بندر استراتژیک هستند 
و مهم ترین آنها بندر امام خمینی)ره( است که قریب به 40درصد 

واردات و 17 درصد صادرات کشور از آنجا صورت می گیرد.
وی با اشاره به تحوالت سازنده ای که در پایانه های مرزی 
این استان در سال های اخیر صورت گرفته است، تصریح کرد: 
مدیرکل سابق راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خوزستان 
با بیان این که بزرگ ترین سالن مسافرتی کشور در مرز شلمچه 

در اربعین سال گذشته به بهره برداری رسید. 
وی با اشاره به حل مشکالت آب و برق درپایانه های مرزی 
اظهار داشت: در پایانه مرزی شلمچه با مشکل جدی آب مواجه 
بودیم که درحال حاضر این معضل مرتفع شده و مشکالت برقی 
نیز به طور کامل از بین رفته اســت. در پایانه چذابه هم سالن 
مسافری با مساحت 4هزار و 500 مترمربع ساخته شده است. 
محوطه پایانه نیز به شکل قابل توجهی آباد شده است و دیگر 
شاهد این وضعیت نیســتیم که موقع بارندگی مردم از مسیر 

گل و الی عبور کنند.
مصدقی با اشاره به احداث 25 مجتمع رفاهی در سال های 
اخیر گفت: در زمینه احداث مجتمع های رفاهی نیز 120 میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری توســط بخش خصوصی و با مساعدت 
ســازمان راهداری صورت گرفته و 25 مجتمع خدمات رفاهی 

در سال های اخیر به بهره برداری رسیده است.

اهواز- خبرنگار کیهان:
هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خوزستان 
با رئیس شورای اســامی شهر اهواز و اعضای 
از  پیرامون برخی  کمیسیون فرهنگی شــورا 
مسائل مبتابه رســانه ها و مباحث شهری به 
رایزنی و تبادل نظر پرداختند. رئیس شــورای 
شــهر اهواز در این جلسه اظهار کرد: به دنبال 
شــکل گیری فضای تعاملی سازنده با رسانه ها 

هستیم.
محمدجعفر فلســفی گفت: این تعامل که برای 
نخستین بار اســت اتفاق می افتد باید ما را به هدفی 
مشترک که منافع شهر است برساند و رسانه می تواند 

بازوی قدرتمند شورا برای نیل به این هدف باشد.
رئیس شورای شهر اهواز با بیان اینکه نقد منصفانه 
را الزمه کار خود می دانیم گفت: رسانه باید مشکالت را 
به ما منتقل کند تا مورد آسیب شناسی قرار داده شود.
فلسفی پیشنهاد تشــکیل کارگروهی با عضویت 
اعضایی از شهرداری، شورای شهر، استانداری و جامعه 
رسانه ای استان در راستای بررسی مشکالت مبتالبه 

این صنف را مطرح کرد.
وی گفت: خانه مطبوعات درخواست های خود را 
که در جهت حمایت بیشــتر از اصحاب رسانه است 

را به صورت مکتوب ارســال و شــورا در کمیسیون 
فرهنگــی طرح و پس از چکش کاری در صحن علنی 

شورا مطرح می کند.
رئیــس هیئت مدیــره خانه مطبوعات اســتان 
خوزستان نیز در این دیدار در خصوص برخی از مسائل 
مبتال به مطبوعات و رســانه های استان گفت: یکی از 
مسایلی که طی یک ماه گذشته نیز از سوی رئیس شورا 
تا حدودی پیگیری شد مشکل محل استقرار موزعین 
نشریات است زیرا بخش عمده ای از مطبوعات از طریق 

فرودگاه وارد استان شده و توزیع می شود.
حسین حســین نژادیان افزود: محلی که در حال 
حاضر در نظر گرفته شده سرپناه مناسبی نیست و با 
آغاز فصل سرما و بارندگی مشکالتی را برای موزعین 

در پی خواهد داشت.
وی خواســتار در نظر گرفتــن محلی حد فاصل 
فــرودگاه تا میدان فــرودگاه جهت اســتقرار توزیع 
کنندگان شد و بیان کرد: انتظار می رود شورای شهر 
حمایت و همکاری الزم را در این خصوص داشته باشد.

وی خواســتار حمایت شورا و شــهرداری اهواز و 
برقراری اشتراک نشریات و روزنامه ها و در نظر گرفتن 
ســهمیه ای برای بهره مندی و استفاده خبرنگاران از 

خدمات و امکانات رفاهی شهرداری اهواز شد.

تبریز- خبرنگار کیهان: 
تفاهم نامه افزایش ترانزیت کاال بین راه آهن ایران و ترکیه، در تبریز به امضا رسید.

این تفاهم نامه در پایان نشست مشترک مدیران عالی راه آهن آذربایجان و ماالتیا ترکیه امضا شد.
شاپور ارصالنی مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: حجم ترانزیت بارایران و ترکیه 500 هزار تن در سال است 

که به دنبال افزایش آن تا 1میلیون تن در سال می باشیم.
وی افزود: این امر از طریق سوق دادن حمل کاال از مرزهای بازرگان انجام می شود. ضمن آن که با توجه به 

برنامه ای جهانی تبریز 2018 قطارتبریز- وان نیز راه اندازی خواهد شد.
ارصالنی گفت: با تامین امنیت الزم از سوی ترکیه، قطار تبریز- وان به زودی فعال می شود.

اوزیر اولکر مدیرکل ناحیه 5 ماالتیا نیز اظهار داشــت: در سفر اخیر رئیس جمهوری ترکیه به ایران افزایش 
همکاری ها مورد تاکید قرار گرفت.

رنوی فرانسه فروش کل این شرکت 20 هزار میلیارد تومان 
خواهد بود و این در حالی اســت که فروش کل اســتان 

مرکزی 15 هزار میلیارد تومان است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم استاندار مرکزی و وزیر 
کشور حامل پیام ما به رئیس جمهور باشند و نمایندگان 
مردم استان نیز این مسائل را با جدیت پیگیری خواهند 

کرد تا حقی از استان ضایع نشود.
نماینده مــردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس 
شورای اســالمی افزود: استاندار مرکزی باید همه تالش 

خود را به کار بگیرد، زیرا با این طرح بودجه اســتان دو 
برابر خواهد شد.

رئیس  مجمع نمایندگان اســتان مرکزی نیز در این 
مراسم گفت: در اولین جلسه علنی مجلس پشت پرده هایی 
که مانع جذب سرمایه گذاری شرکت رنو در ساوه می شود 

را افشا خواهم کرد.
محمد منصوری گفت: 90 درصد بودجه استان مرکزی 
و بخش عمده ارزش  افزوده به صنعت استان متصل است 
و با رفع موانع سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی 

خرم آباد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل شیات لرستان از ساخت بزرگ ترین 
مرکز پرورش زالو و ماهیان خاویاری  غرب کشور در 
استان لرستان خبر داد و گفت: مرکز تولید ماهیان 
خاویاری با ظرفیت 20 تن خاویار و 600 تن گوشت با 
سرمایه گذاری 80 میلیارد تومان و اشتغالزایی 150 
نفر به صورت مستقیم توسط بخش خصوصی در 

لرستان ایجاد می شود.
مهنــدس کیارش بیرانوند با بیان اینکه لرســتان با 
اجرای اقداماتی در راســتای توســعه پرورش ماهی به 
عنوان الگو در کشــور معرفی شده است، اظهار داشت: 
این اســتان دارای ظرفیت های بسیار زیاد آبزی پروری 
می باشــد و همین امر باعث شد استان به عنوان الگوی 

پرورش ماهی در قفس معرفی شود.
کیارش بیرانوند در ســال 96 تعهد کردیم هزار تن 
ماهی در قفس را تولید کنیم که در 6 ماهه اول سال 500 
تن تولید داشتیم، وی افزود: لرستان شرایط تولید بیش از 
ده هزار تن پرورش ماهی در قفس را دارد که برای تحقق 

این مهم نیازمند پای کار آمدن تولیدکنندگان است.
مدیرکل شیالت لرستان تصریح کرد: سرانه آبزیان 

در استان بسیار کم است.
وی افزود: ســرانه مصرف ماهی در دنیا 40 کیلو، در 
کشور 10 کیلو و در استان لرستان حدود 5 کیلو است.

مدیرکل شیالت لرستان با بیان اینکه در سال 96 به 
پیشنهاد سازمان شیالت لرستان تیمی از مدیران استان از 
صنعت آبزی پروری فرانسه بازدید کردند، و در این بازدید 
ضمن کسب تجارب مورد نیاز در خصوص افزایش تولید 
آبزیان چند تفاهم نامه در راستای آموزش تولید و مکانیزه 

کردن استخر پرورش ماهی منعقد شد.

 تهیه 2 مقالــه علمی درزمینه مضرات آتش زدن 
بقایای محصوالت کشاورزی وآلودگی هوا مجازات تخلف 
آتش زدن کاه وکلش کشاورزی در شهرستان پاسارگاد 
است که قاضی دادگاه حکم آن را برای متهم صادر کرد.
 سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس 
گفت: در سال جاری به یک مورد پرونده تخلف زیست محیطی 
درخصوص آتش زدن بقایای محصوالت کشاورزی در دادگاه 

پاسارگاد رسیدگی شد.
نبی اهلل مرادی اظهار داشــت: برابر رای صادره از ســوی 
شــعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان پاسارگاد، متخلف 
بــه چهارماه حبــس تعزیری، با پرداخــت 18 میلیون ریال 
جزای نقدی جایگزین حبس باتعلیق یکساله محکوم شد که 
درصورت تکرار تخلف آتش زدن کاه وکلش قرار تعلیق لغو و 

حکم اجرا خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از صدور این حکم توســط قاضی در 
پاســارگاد افزود: در این راســتا متخلف مکلف شد 2 مقاله 
علمی درباره مضرات آتش زدن بقایای گیاهان و آلودگی هوا 
را مطالعه و پس از خالصه نویســی با دست خط خود تحویل 

دایره اجرای احکام کند.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس 
اظهار داشت: هر ســاله عده ای از کشاورزان پس از برداشت 
محصول کشاورزی اقدام به آتش زدن کاه وکلش آن می کنند 
که ســبب ایجاد آلودگی هوا و ایجــاد مزاحمت برای عموم 

مردم می شود.
مرادی افزود: آتش زدن کاه و کلش باور غلط و زیان باری 
است که میزان نفوذپذیری خاک را کاهش می دهد، مواد آلی 
خاک را از بین می برد، میزان فرسایش آبی و بادی را افزایش 
می دهد. این سنت غلط عالوه بر خسارت جبران  ناپذیری که 
بــر خاک دارد کیفیت و عملکرد محصول را در ســال آینده 

کاهش می دهد.
وی ادامــه داد : بــا وجود تذکراتی کــه از طرف جهاد 
کشاورزی و محیط زیست به کشاورزان داده می شود اما هنوز 
هم شــاهد آتش  زدن مزارع هستیم و بیشتر کشاورزان این 

کار را هنگام شب انجام می دهند تا از چشم ها پنهان بماند.

طرح های بزرگترین تجهیزات پاســمایی کشور و 
ســامانه راداری بومی سازی شده با حضور محمد علی 

نجفی استاندار البرز در کرج رونمایی شد.
 طرح های بزرگترین تجهیزات پالسمایی کشور و سامانه 
راداری بومی سازی شده از دستاورد شرکت های فناور در پارک 

علم و فناوری است که به بهره برداری رسید.
طرح بزرگترین ماشین نیتروژن دهی پالسمایی در ایران و 
رونمایی از سامانه راداری بومی سازی شده از جمله طرح هایی 

بود که مورد بهره برداری قرارگرفت.
دستگاه نیتروژن دهی پالسما، به طور کامل بومی طراحی 
شــده و با کمترین مصرف انرژی و آالیندگی محیط زیســت 

کار می کند.
این ماشــین یکی از بزرگترین تجهیــزات نیتروژن دهی 

پالسمایی در کشور است.
نیتروژن دهی یکی از روش های مهم بهبود خواص قطعات 
صنعتی است. این فرآیند در مــحدوده دمایی 570-400 درجه 
سانتیگراد انجام می شود و طی آن، مقاومت سایشی، مقاومت 

خوردگی و عمر خستگی قطعات صنعتی افزایش می یابد.

چهارمحال و بختیاری
 استانداری بومی می خواهد

اکثر استانداران دولت دوازدهم آقای دکتر حسن روحانی در استان های کشور 
معرفی و مشغول به کار شدند اما استاندار استان چهارمحال و بختیاری هنوز معرفی 
نشــده و به امروز و فردا موکول شده است و مردم استان منتظرند تا استاندار این 

استان مانند استان های دیگر زودتر معرفی و مشغول به فعالیت شود.
گزارش های رسیده حاکی از آن است که متأسفانه برخی گروه ها و جناح های 
سیاســی ضمن اعمال فشار به وزیر کشور خواستار تعیین و معرفی فرد مورد نظر 
خود به عنوان اســتاندار استان شده اند و به همین دلیل موجب تأخیر در معرفی 

استاندار از سوی وزیر کشور و دولت شده است.
مردم اســتان تأکید دارند که اســتاندار بومی برای استان هایی مانند استان 
چهارمحال و بختیاری بهتر و کارآمدتر است چرا که وی با روحیات و آداب و رسوم 
و فرهنگ و همچنین ظرفیت ها و مسائل و مشکالت و نیازهای مردم آگاهی کامل 
دارد و می تواند در ارائه خدمات مطلوب به مردم و رشد، توسعه و بالندگی استان 

خود در ابعاد گوناگون موفق باشد.
از شــروع انقالب اسالمی و در 38 سال گذشته تنها 3 نفر به عنوان استاندار 

بومی استان چهارمحال و بختیاری تعیین و مشغول به کار شدند.
در بررسی ها نشان می دهد که در استان چهارمحال و بختیاری، استاندار بومی 

بهتر و بیشتر می تواند کارایی داشته باشد و به مردم خدمت کند.
این استان دارای کمبودها و مشکالتی در زمینه های گوناگون است و استاندار 

جدید بایستی تمامی تمرکز و فکر خود را روی آنها معطوف کند.
کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی و صنعتی و بحران بیکاری از جمله مهم ترین 
مشــکالت استان چهارمحال و بختیاری به شــمار می رود که باید برای رفع آنها 

چاره ای اساسی اندیشید.
استان چهارمحال و بختیاری تأمین کننده آب آشامیدنی و کشاورزی و صنعتی 
استان های اصفهان و خوزستان و چند استان دیگر کشور است اما متأسفانه خود با 
کمبود شدید آب مواجه است به طوری که به روستاها و شهرهای زیادی از استان 

با تانکر آب رسانی می شود.
به علت کاهش بارش و خشکسالی های چند سال اخیر دشت های این استان 
در وضعیت بحرانی قرار گرفته به طوری که خشکســالی نقش مهمی در خشــک 

شدن دشت های استان داشته است.
همچنین برداشت های بی رویه از آب در بخش کشاورزی از منابع زیرزمینی نقش 
مهمی در خشــک شدن دشت های استان داشته است که برای احیای دشت های 

استان بهره گیری از تجهیزات آبیاری نوین ضروری است.
استاندار جدید باید در این خصوص با برنامه ریزی و تدبیر، مشکل آب را حل کند.

کمبود آب در چهارمحال و بختیاری درحالی است که اخیراً به دستور مقامات 
قضایی اســتان اصفهان پروژه در دســت احداث انتقال آب بن- شهرکرد- بروجن 

متوقف شده است.
ادامه اجرای عملیات این پروژه درحالی متوقف شــده که جزو مصوبه ســفر 
رئیس جمهوری به اســتان چهارمحال و بختیاری بوده و تمامی مجوزهای الزم و 
زیســت محیطی را دریافت کرده و از سویی تاکنون میلیون ها تومان اعتبار صرف 

عملیات اجرایی آن شده است.
پروژه انتقال آب بن- شهرکرد- بروجن طرحی است که صرفاً برای تأمین آب 
آشامیدنی است و با تکمیل و بهره برداری از آن نیمی از جمعیت این استان ازآب 
بهره مند می شوند اما البی اصفهان جلوی ادامه عملیات اجرایی آن را گرفته است 
و این در حالی اســت که پروژه گالب 2 برای انتقال آب از رودخانه زاینده رود به 

استان اصفهان بدون مجوز و غیرقانونی در حال اجرا است.
یکی دیگر از مشــکالت استان چهارمحال و بختیاری موضوع بیکاری جوانان 
بویژه جوانان تحصیل کرده دانشگاهی است و این مهم به عنوان یک چالش جدی 

در استان مطرح و موجب دغدغه خانواده ها به شمار می رود.
مشکالت اقتصادی و معیشت مردم، کمبود اعتبارات استان و نیمه تمام بودن 
بسیاری از پروژه های عمرانی، نبود کار و شغل و عدم توجه کافی به ظرفیت ها از 

دیگر مشکالت استان چهارمحال و بختیاری است.
در سال جاری 320 نفر از کارگران شرکت های صبا فوالد زاگرس و برفاب در 
چهارمحال و بختیاری از کار بیکار شــدند که می طلبد استاندار جدید با مشارکت 
مســئوالن این دو شرکت و دیگر مســئوالن اجرایی استان راه حلی مناسب برای 

بازگشت به کار آنان پیدا کنند.
در اکثر روزها در محورهای ارتباطی استان از جمله محور ارتباطی شهرکرد- 
بروجن- لردگان به خوزستان تصادفات رانندگی رخ می دهد که متأسفانه موجب 
جان باختن یا مصدوم شدن تعدادی از مردم می شود که ترمیم و بازسازی جاده ها 
و تسریع در تکمیل و بهره برداری از پروژه چهار خطه بروجن- لردگان به خوزستان 
و دیگر محورهای چهار خطه در دست احداث شهرکرد به سامان و بن می تواند از 
اولویت های مهم استاندار جدید استان باشد. امیدواریم رئیس جمهور همانگونه که 
در دولت یازدهم اســتاندار بومی برای این استان منصوب کرد در دولت دوازدهم 

هم فردی بومی به عنوان استاندار استان منصوب کند.
شهرکرد- ملک محمد زمانی دهکردی

رشت- خبرنگار کیهان:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیان از افزایش 20 ساله طول عمر 

گیانیان طی 4 دهه اخیر خبر داد.
»شــاهرخ یوسف زاده چابک« که در نشست مشترک سازمان های متولی حوزه 
ســالمندی این استان سخن می گفت اظهار داشت: متوسط عمر گیالنیان در اوایل 
انقالب 54 سال بود که با پیشرفت وضعیت بهداشت و سالمت در حوزه های مختلف، 
اکنون به 74 ســال رسیده است. وی با اشاره به نیازمندی های افراد سالمند و لزوم 
رسیدگی به آنها، گفت: امروزه در جامعه برای اطفال پزشک متخصص و فوق تخصص 
داریم اما هنوز برای سالمندان پزشک متخصص نداریم و این کمبودها باید با کمک 

دانشگاه های علوم پزشکی برطرف شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن در ادامه افزود: در همین راستا 
شــورای حمایت از سالمندان در گیالن با مشــارکت دانشگاه علوم پزشکی، 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، ســازمان بهزیســتی، هالل احمر، استانداری و 
سایر دستگاه های مردم نهاد در حال شکل گیری است. مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( گیالن نیز در این نشســت با اشــاره به میزان رشد جمعیت 
ســالمند در این استان گفت: نسبت جمعیت سالمند در کشور 3/8 درصد و 
در گیالن 6/11 درصد اســت و علت پدیده سالمندی در گیالن موالید کم و 

افزایش طول عمر است.
علیرضا محمدی اضافه کرد: براســاس آمارهای ســال 1395 بالغ بر 106 هزار 
نفر ســالمند در گیالن تحت پوشــش کمیته امداد هستند که از این حیث در بین 
سایر استان ها، کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گیالن سالمندترین افراد را تحت 
پوشش خود دارد. وی در پایان سخنانش خاطرنشان ساخت: امید زندگی در گیالن 
باالســت، اگر برای بحث سالمندی این استان برنامه ریزی نداشته باشیم مطمئناً در 

آینده با چالش های بزرگی روبه رو خواهیم شد.

همدان- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســامی از احیای پروژه پتروشیمی همدان پس از 14 
سال خبر داد و گفت: پروژه انتقال خط اتیلن با نقدینگی 
وزارت نفت و تزریق 12 میلیارد تومان سهم پتروشیمی 
و سرمایه گذاری خارجی و داخلی احیا و تعیین تکلیف 

می شود.
امیر خجسته با اشاره به برگزاری نشستی مشترک با حضور 
استاندار همدان، حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس و 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و نیز سرمایه گذار 
پروژه پتروشیمی ابن سینای همدان در دفتر وزیر نفت گفت: 
طبق بررســی های صورت گرفته و با توجه به پیشــرفت 45 
درصــدی و نیز تذکرات متعدد در خصوص عدم راه اندازی این 
پروژه و گذشت بیش از 14 سال از آغاز به کار آن، بین 6 تا 8 

ماه برای رسیدن لوله اتیلن زمان نیاز است.
وی با اشاره به قول مساعد سرمایه گذار در خصوص افزایش 
سرمایه خاطرنشان کرد: پروژه پتروشیمی هگمتانه نیز با توجه 
به اختالفی که در بین ســرمایه گذاران وجود داشت و متوقف 
شده بود، با بررسی سه راهکار اجرایی برای برون رفت از وضعیت 

کنونی تا 15 روز آینده مورد بررسی قرار می گیرد.
خجســته ابراز داشــت: در جمع بندی نهایی مقرر شــد، 
پروژه هگمتانه که از سال 85 کلنگ زنی شده بود نیز با تامین 
اعتبار بالــغ بر 150 میلیارد تومان در کوتاه ترین زمان ممکن 

به بهره برداری برسد.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی در این 
نشست نیز از احداث بزرگترین پاالیشگاه غرب کشور در همدان 
خبر داد و گفت مکان یابی این پروژه در منطقه ویژه اقتصادی 

جهان آباد انجام شده و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: بنا به دســتور صریح وزیر نفت مقرر شد تا 
فاز مطالعاتی و احداث این پاالیشگاه با سرعت و امکانات الزم 

در اسرع وقت آغاز شود.

صادرات انار
ساری - خبرنگار کیهان: 8 هزار تن انار ایران به کشورهای عراق، 

هلند، ارمنستان، امارات، ترکمنستان و روسیه صادر می شود. 
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: استان های 
فارس و مرکزی هر یک با 10 و 20 هزار هکتار در جایگاه اول و دوم 
تولید انار قرار دارند و مازندران بدون احتساب 12هزار هکتار درختان 
خودرو انار ترش شبه جزیره میانکاله در مقام دوم کشور ایستاده است.
محمدتقی شکوهی گفت: ساالنه یک ونیم میلیون تن انار در دنیا 
تولید می شود که ایران با تولید 750 هزار تن انار نیمی از میوه پاییزی 

دنیا را تولید می کند و در جایگاه اول قرار دارد.
صدور اسناد هویتی

71 کودک فاقد هویت در استان مازندران جهت صدور اسناد هویتی 
در سال تحصیلی به فرمانداری ها معرفی شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران گفت: 230 نفر از کودکان 
بازمانده از تحصیل این اســتان در ســال تحصیلی جاری شناسایی و 

جذب مدارس شدند.
ســیدعلی قاســمی توزیع 43 هزار و 500 برگ گواهینامه دوره 
پیش دبستانی با هدف یکپارچه کردن مدیریت پیش دبستانی و انجام 
فرایند ســنجش بدو ورود برای بیش از 18 هزار نوآموز پیش دبستانی 

استان را از دیگر کارهای انجام شده برشمرد.
اهدای کتاب به مناطق محروم

شهرکرد - خبرنگار کیهان: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه افتتاح دوازدهمین نمایشگاه کتاب 
در شهرکرد، مبلغ 500 میلیون ریال بابت خرید کتاب و ارسال آن به 

مناطق محروم چهارمحال و بختیاری اهدا کرد.
سیدهادی حسینی گفت: باید تا می توان در ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی تالش کرد و این ســرمایه های غنی گذشتگان را به نسل 

حاضر و نسل های بعدی انتقال داد.
وضعیت بد پارک بانوان

اهواز - خبرنگار کیهان: رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای 
اســالمی شهر اهواز گفت: وضعیت نگهداری و بهره برداری از دو پارک 
بانوان، 74 زمین ورزشی و یک سرای محله نه تنها مطلوب نیست بلکه 

تاسف برانگیز است.
جاسم موسی پور با اشاره به وضعیت تاسف برانگیز برخی پروژه های 
شهری اهواز، اظهار داشت: وضعیت نگهداری و بهره برداری از دو پارک 
بانوان، 74 زمین ورزشی و یک سرای محله نه تنها مطلوب نیست بلکه 

تاسف برانگیز است.
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت و نظارت جدی تر شهرداری بر بحث 
خدمت رسانی به زوار حسینی شد و تصریح کرد: با وجود همت مدیریت 
شهری، ســرعت کافی برای خدمت رســانی وجود ندارد در حالی که 
مدیریت شــهرداری اهواز باید ضمن بسیج همه نیروها، حماسه ای در 

زمینه کمک به زوار حسینی خلق کند.
بازدید دانشجویان روسی از موزه مردم

بوشهر - خبرنگار کیهان: مدیر موزه های استان بوشهر گفت: 
دانشجویان روسی در بازدید از موزه مردم شناسی بوشهر با فرهنگ های 
ایرانی، آیین ها و رسوم مردم استان بوشهر و تاثیر موسیقی بر زندگی و 

معماری مردم استان آشنا شدند.
مهدی بسیارده افزود: همچنین این گروه از دانشجویان روسی در 
جریان پیشینه فرهنگی و علمی ایران و نقش استان بوشهر در گذشته 

و تمدن جهانی قرار گرفتند.
این دانشــجویان روسی که روی پروژه ایران کار می کنند، ایران را 

سرزمینی زیبا با فرهنگی غنی معرفی کردند.
از ابتدای ســال جاری تاکنون 375 توریست از کشورهای روسیه، 
ترکیه، فرانسه و آلمان از استان بوشهر و جاذبه های تاریخی و فرهنگی 

این استان بازدید کردند.
اعزام کاروان اربعین

کیش- خبرنگار کیهان: معاون امور حمل و نقل عمومی سازمان 
منطقه آزاد کیش از اعزام کاروان عاشقان امام حسین)ع( ساالر شهیدان 

با دو پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر خبر داد.
علیرضــا عادلی گفت: این کاروان با ثبت نام هر نفر یک میلیون و 
سیصدهزار تومان هزینه بلیط رفت و برگشت از جزیره کیش به نجف 

و مبلغ 200 هزار تومان هزینه ویزا انجام می شود.
 وی تصریــح کــرد: این کاروان اعزامی به کربال با نخســتین گام 
فرهنگی و حمایت مدیرعامل جدید ســازمان منطقه آزاد و همکاری 

شرکت هواپیمایی کیش ایر انجام می شود.
معاون حمل و نقل عمومی کیش با بیان اینکه اعزام این کاروان از 
تاریخ 13 لغایت 20 آبان به مدت 7 روز می باشد دوستداران، عالقه مندان 
و عاشقان حســینی می توانند در جزیره کیش با توجه به محدودیت 

تعداد نفرات برای ثبت نام و اعزام مراجعه کنند.
راه اندازی مجهزترین آزمایشگاه

بابل - خبرنگار کیهان: سرپرست شهرداری بابل اظهار داشت: 
مجهزترین آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شهرداری های شمال کشور 
در کارخانه آسفالت شهرداری بابل با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان 

از منابع درآمدهای شهرداری تاسیس و به بهر ه برداری رسید.
خداداد ادامه داد: در فاز اول این کارخانه با راه اندازی این آزمایشگاه 
فنی در حوزه تخصصی فرآورده های آســفالتی تعیین وزن مخصوص 
مقاومت فشــاری و تغییر شکل نسبی آسفالت به صورت علمی اقدام 

خواهد کرد.
استفاده از تسهیات مالی خارجی

اهواز- خبرنگار کیهان: رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان خوزستان از صدور مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از تسهیالت 
مالی خارجی )فاینانس( درخصوص احداث تصفیه خانه های پنج شهر 

آبادان، خرمشهر، بندر امام خمینی)ره(، ماهشهر و شادگان خبر داد.
امید حاجتی گفت: براساس مجوز صادر شده از شورای اقتصاد در 
راستای احداث تصفیه خانه پنج شهر استان، سقف استفاده از تسهیالت 
مالی خارجی )فاینانس( حداکثر 50 میلیون یورو بوده که از آن میزان 
حدود 39 میلیون یورو به عنوان اصل تسهیالت و مبلغ 11 میلیون یورو 
به عنوان هزینه های تبعی شامل سود، کارمزد، بیمه و سایر هزینه ها از 
محل مجوز بند )33-1( قانون بودجه سال 92 کل کشور تعیین می شود.

افتتاح پل والیت
* معاون فنی و عمرانی شــهرداری اهواز گفت: پل والیت در دهه 

فجر امسال به بهره برداری می رسد.
محمد صفری گفت: عملیات ســاخت پل به پایان رسیده است و 
فقط لوپ جنوب غربی باقی مانده اســت. عملیات کوه بری و عملیات 
خاکی مســیر نیز به پایان رسیده است و فعال در مرحله روسازی قرار 
داریم وی گفت: امیدواریم در 3 ماهه آینده کار به جایی برسد که آماده 

آسفالت شود و بتوانیم در دهه فجر از این پروژه بهره برداری نماییم.
راه اندازی اورژانس دریایی

ساری- خبرنگار کیهان: راه اندازی اورژانس دریایی در طول نوار 
ساحلی مازندران موجب کاهش آمار تلفات جانی در سواحل و افزایش 

خدمات اورژانس به موقع به مسافران می شود.
رئیس اورژانس 115 شهرســتان محمودآباد گفت: محمودآباد با 
30 کیلومتر ســاحل آزاد و قابل دســترس عموم همه ســاله در ایام 
تعطیالت شاهد حضور گسترده مسافران از اقصی نقاط کشور است که 
عدم آشــنایی با فن شنا و شنا در مناطق ممنوعه موجب غرق شدن 

گردشگران می شود.
حمیدرضا فرنیا افزود: عدم  اســتقرار تاسیسات اورژانس در کنار 
سواحل به منظور امدادرسانی به موقع برای مصدومان موجب افزایش 

شمار غریق ها در این شهرستان می شود.
وی نشان کرد: در داخل شهر محمودآباد و جاده ساحلی ما شاهد 
ترافیک سنگین در ایام تعطیل هستیم که مانع حضور به موقع آمبوالنس 
می شــود و اورژانس دریایی با توجه به اینکه محمودآباد تنها شهر در 
مازندران بوده که از بیمارستان ساحلی بهره مند می باشد، می تواند کمک 

زیادی در نجات جان حادثه دیدگان داشته باشد.

 مدیرعامل شرکت فوالد بوتیای ایرانیان در کرمان 
گفت با سرمایه گذاری 6 هزار میلیارد تومانی و ساخت 
مجتمع فوالد در کرمان این شهر به عنوان قطب فوالد 

کشور شناخته می شود.
خسروی راد با  اشاره به اینکه این مجتمع شامل کارخانجات 
گندله ســازی، فوالدســازی و ریخته گری، کارخانجات احیای 
مســتقیم و نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی است گفت: 
کارخانه گندله با ظرفیت 2 و نیم میلیون تن در سال تولید آن 

به صورت آزمایشی آغاز شد.
وی افزود: این مجتمع در زمینی به مساحت 451 هکتار 
و با اعتباری بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان در حال تکمیل است 
که با راه اندازی کامل آن برای 250 نفر به طور مستقیم و برای 

2600 نفر بطور غیرمستقیم  اشتغالزایی می شود.
وی با اعالم اینکه ســاخت کارخانه های احیای مســتقیم 
با ظرفیت 2 میلیون تن آهن اســفنجی گرم و سرد و کارخانه 
فوالدسازی و ریخته گری بیلت با ظرفیت تولید ساالنه یک ونیم 
میلیون تن در حال ســاخت است گفت با توجه به محدودیت 
تولید برق در استان کرمان فوالد بوتیا، نیروگاه سیکل ترکیبی 
برقی بــا ظرفیت 450 مگاوات را در زمینی به مســاحت 46 

هکتار احداث می کند.

نخستین کتابخانه 
تحت  الکترونیکــی 
وب کشــور و جهان 
ویژه نابینایان درشهر 

قزوین رونمایی شد.
کتابخانــه  ایــن   
وب  تحت  الکترونیکــی 
قابلیــت اســتفاده برای 

نماینده مردم اراک در مجلس:

مافیایاقتصادیمانعازسرمایهگذاریدرساوهمیشود

حمام سنگی گیوی بنایی شگفت انگیز

مدیرکل راه آهن آذربایجان:

قطار تبریز- وان به زودی راه اندازی می شود

اختصاص 60 میلیارد تومان 
اعتبار برای تهیه زیرساخت 

پایانه های مرزی

پس از 14 سال معطلی
پتروشیمی ابن سینای همدان 

احیا می شود

 رونمایی از بزرگ ترین 
ماشین پاسمایی کشور

 در کرج

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در 
مافیای  گفت: دست  اسامی  مجلس شورای 
اقتصادی کشور در لغو احتمالی قرارداد رنوی 

فرانسه را رو می کنیم.
سید مهدی مقدســی در مراســم معارفه استاندار 
مرکــزی اظهار کرد: 78 درصد بودجه اســتان از طریق 
مالیات مســتقیم و 12 درصد توسط حقوق بگیران که 
عمدتا جامعه کارگری و صنعت هستند، تامین می شود.

وی بیان کرد: 2 هــزار و 400 میلیارد تومان ارزش 
افزوده این استان از طریق صنعت تامین می شود.

نماینده مــردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس 
شــورای اســالمی  افزود: با اجرای قرارداد رنوی فرانسه 
بودجه استان مرکزی دو برابر می شود، اما مافیای اقتصادی 

نمی گذارد این امر در این استان صورت بگیرد.
مقدســی گفت: این شرکت قرار است کارخانه ای که 
900 میلیارد تومان بدهی دارد را خریداری کند، با استقرار 

باید برای توسعه و شکوفایی اقتصادی تالش کرد.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه خودروســازان کشــور 
خودروهای تولیدی را با سه برابر قیمت به مردم می فروشند 
سرمایه گذار خارجی برای داشتن بازار مایل به تولید خودرو 
با برند داخلی است اما کارخانه موجود در ساوه که زیان 
فراوان هم دارد حتی با پیشنهاد سه برابری ارزش حاضر 

به واگذاری و فروش نیست.
 وی در ادامه با بیان اینکه تعامل خوبی که امروز در 
اســتان به وجود آمده توانسته استان را در مسیر ترقی و 

رشد قرار دهد.
رئیس  مجمع نمایندگان اســتان مرکزی تأکید کرد: 
انتظار داریم اســتاندار جدید قرارداد رنو ساوه را مجدداً 
بــه جریان بیندازد، ایجاد این قرارداد در اســتان بودجه 
این اســتان را دو برابر می کند و می تواند 6 هزار شــغل 

را ایجاد کند.

رئیس شورای شهر اهواز:

نقد منصفانه مطبوعات را  الزمه کار خود می دانیم

کرمان ، قطب تولید 
فوالد کشور می شود

مدیرکل شیات استان وعده داد

ساخت بزرگ ترین مرکز پرورش 
زالو و ماهیان خاویاری
 غرب کشور در لرستان

صدور حکم تهیه
 2 مقاله علمی برای 
متهم آلوده کننده هوا

طول عمر گیالنیان
 از 54 به 74 سال رسیده است

اختراع نخستین کتابخانه
 الکترونیکی نابینایان در قزوین

روشندالن را دارد توسط حسن رجبی روشندل قزوینی اختراع شده است.
این مخترع در حاشــیه رونمایی از اختراع خــود گفت: فایل های موجود در این 
کتابخانه که نخســتین کتابخانه تحت وب الکترونیکی برای نابینایان در دنیا و کشور 
اســت قابلیت اشتراک گذاری را دارند و در این فضا امکان فعالیت به هفت زبان زنده 
دنیا وجود دارد. وی در پایان گفت: با رونمایی از این کتابخانه، امکان پیوستن نابینایان 

به جمع کاربران فضاهای الکترونیکی فراهم می شود.
حدود چهار هزار نفر در قزوین از ناحیه چشــم دچار معلولیت و نابینا یا کم بینا 

هستند.


