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اهواز- خبرنگار کیهان:
طرح انتقال آب آشــامیدنی تصفیه شده از 
شهر بستان به پایانه مرزی چذابه از محل طرح 

آبرسانی غدیر با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.
»رضا اردکانیان« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
طرح آبرســانی به پایانه مــرزی چذابه در کمتر از دو 
ماه برای تأمین آب آشــامیدنی سالم زائران حسینی 

افتتاح شد.
وی افزود: این طرح حدود 30 کیلومتر خط لوله 
دارد و ایستگاه پمپاژ آن به ظرفیت 180 متر مکعب 
در ساعت افتتاح و در طوالنی مدت مخزن بزرگتری 

برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
اردکانیان خاطرنشــان کرد: طرح آبرسانی به مرز 
چذابه با همکاری سازمان آب برق خوزستان اجرایی 
شــده و حدود 300 میلیارد تومان اعتبار برای طرح 

جامع آبرسانی به مرز چذابه در نظر گرفته شد.
گفتنی است این طرح شامل احداث 28 کیلومتر 
خط انتقال آب از بســتان تا چذابه، احداث 500 متر 
مکعب مخزن ذخیره آب اســت که مجموعاً طی 55 

روز اجرایی و وارد فاز بهره برداری شد.
طرح آبرسانی پایانه مرزی چذابه به منظور انتقال 
آب آشامیدنی با کیفیت و پایدار به پایانه مرزی چذابه 
جهت تأمین نیاز زوار حسینی در ایام محرم و صفر و 

در سایر روزهای سال، به بهره برداری رسید.

بناب- خبرنگار کیهان: 
فرماندار بناب از ادارات امور آب و فاضالب 
این شهرســتان خواست نســبت به قطع آب 
آشامیدنی اداراتی که از آب برای آبیاری فضای 

سبز استفاده می کنند، اقدام کنند.
ولی اهلل فرج اللهی در جلسه شورای حفاظت از منابع 
آب شهرستان افزود: حتی اگر فرمانداری هم اقدام به 
آبیاری فضای سبز با آب آشامیدنی کند، انشعاب آب 

آن را نیز قطع کنید!
وی با بحرانی خوانــدن وضعیت بارندگی در این 
شهرستان در سال جاری تصریح کرد: در 7 ماه گذشته 
میزان بارندگی در سطح شهرستان در حد صفر بوده 
و با این شرایط وضعیت منابع آب های زیرزمینی نیز 

بسیار نگران کننده است.
رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بناب 
با انتقاد از توســعه بی رویه باغ ها در سطح شهرستان 
اذعان کرد: حجم بــاالی تعداد چاه های غیرمجاز در 
شهرستان و عدم اطمینان مردم از صدور مجوز برای 
چاه های غیرمجاز آن عالقه مردم را برای اســتفاده از 

تسهیالت آبیاری تحت فشار کاهش داده است.
فرج اللهی وجود بــاالی 4 هزار و 700 حلقه چاه 
کشاورزی غیرمجاز در شهرستان بناب را خطر بزرگی 
برای منابع آب شهرستان دانست و بیان کرد: چاره ای 
نداریم جز اینکه با چاه های غیرمجاز برخورد و نسبت به 
مسدود کردن آن با همکاری دستگاه قضایی اقدام کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: با اینکه روستای قره چپق 

در بحــث احیای دریاچه  ارومیه به عنوان روســتای 
پایلوت انتخاب شــده است ولی هم اکنون 800 حلقه 
چاه غیرمجاز در بناب فعالیت دارند که تالش می شود 
این 800 حلقه چاه به 150 حلقه تجمیع شود که اگر 
بتوانیم این طــرح را عملیاتی کنیم گام بزرگی برای 

احیای کشاورزی منطقه برداشته شده است.
بیوک عبــاس زاده مدیر منابع امور آب منطقه ای 
بنــاب نیز در این جلســه تصریح کرد: از اول ســال 
جاری تاکنون 22 حلقه چاه غیرمجاز کشــاورزی در 
شهرستان بناب پلمب شده اند و هم اکنون پرونده 34 
حلقه دیگر نیز با همکاری دستگاه قضایی شهرستان 
در جریان است که به زودی نسبت به پلمب آن ها نیز 

اقدام خواهد شد.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
استاندار جدید اصفهان با اشاره به اینکه اتکا 
به منابع دولتی در اصفهان خطاست گفت: باید 
تمام حق استان از بودجه های دولتی را دریافت 
کرد و با صرفه جویــی، بهترین بهره برداری را 

داشته باشیم. 
محســن مهرعلیزاده افزود: همــه توان خود را به 
کار می گیریم که برنامه های دولت برای توسعه استان 

اصفهان را به خوبی اجرا کنم.
وی حل مشــکالت و تحقــق مطالبات را وظیفه 
شرعی و قانونی خود عنوان کرد و افزود: در این زمینه 
تعامــل و همراهی خوبی را با نمایندگان اســتان در 
مجلس شورای اسالمی خواهیم داشت چرا که این امر 
فرصت و سرمایه خوبی برای ادامه فعالیت خواهد بود.

استاندار اصفهان ادامه داد: اصفهان از استعدادهای 
خوبی برخوردار است و نباید شاهد افزایش بیکاری در 
این اســتان باشیم بلکه باید با به کارگیری تجربیات، 
انرژی، توان مردم و سرمایه ها بتوانیم اقدامات خوبی 

انجام دهیم.
وی افــزود: اصفهان در زمینه های مختلفی دچار 

برخی مشکالت است که باید به آنها توجه کرد.
مهرعلیزاده با اشاره به مشکالت ناشی از بیکاری و 
رکود تصریح کرد: باید با جذب سرمایه های خصوصی 
داخلی و خارجی در صنعت گردشگری و خدماتی وارد 

عمل شویم تا اشتغال زایی صورت گیرد.
وی مشــکل آب را در اصفهان جدی خواند و قول 
داد این مسئله در اولویت کاری است و باید دولت در 
این راستا وارد عمل شده تا مشکل آب استان حل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن گفت: 145 کیلومتر 
از راه آهن رشت - قزوین ریل گذاری شده و زیرسازی آن نیز 

افزون بر 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علی خاوری با یادآوری اینکه مســیر خط آهن رشــت - قزوین 
164 کیلومتر اســت، اظهار داشت: امسال برای راه آهن استان 380 
میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که تحقق آن و حتی بخشی از 
آن در سال جاری، بهره برداری از این خط ریلی را سرعت می بخشد.
وی به خطوط ریلی رشــت - انزلی و رشــت - آستارا نیز اشاره و 
بیان کرد: یک فاز خط ریلی رشت - انزلی به طول 41 کیلومتر درحال 

انجام و فازهای 2 و 3 آن به مناقصه گذاشته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی گیالن ادامه داد: برای تامین اعتبارات خط 
ریلی رشــت - آستارا باید از فاینانس استفاده شود ضمن آنکه اکنون 
برای تکمیل پروژه های راه آهن گیالن، اهتمام بر آن اســت تا هرچه 

سریع تر خط ریلی قزوین - رشت به بهره برداری برسد.
خاوری همچنین با اشاره به پروژه راه آهن آستارا - آستارا افزود: 
از سمت آستارای جمهوری آذربایجان تا مرز کشورمان، این مسیر ریل 
گذاری شده اما شرایط در مسیر تعهد ما، متفاوت است با این توضیح که 
در این مسیر، باید بارانداز، ساختمان و تاسیسات ایجاد شود درحالیکه 

مسیر مورد تعهد جمهوری آذربایجان، فقط ریل گذاری بوده است.
وی اضافه کرد: بخش مورد تعهد ایران در مسیر آستارا ، هم اکنون 
بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بهره برداری از آن، تا پایان 

سال جاری پیش بینی شده است.
پروژه راه آهن رشت - قزوین از سال 1386 آغاز شده و این مسیر 
در قالب هشت قطعه کار می شود. تکمیل پروژه این خط ریلی تا پایان 
سال جاری و فازهای بعدی آن، یکی از مصوبات سفر رئیس جمهوری 

به استان گیالن است.
این خط ریلی قادر خواهد بود ســاالنه 10 میلیون تن بار و ســه 

میلیون مسافر را جابجا کند.

یزد - خبرنگار کیهان: 
استاندار یزد گفت: برای تشخیص به موقع 
آســیب هایی که بخش صنعت استان را تهدید 
می کند و همچنین کاستن از مشکالت یا مرتفع 
کردن آنها باید اورژانس صنعت در استان ایجاد 

شود.
محمود زمانی قمی با اشــاره به گالیه عنوان شده 
ازســوی مدیران اقتصادی بخش خصوصی در استان 
مبنی بر عــدم تعامل مثبت برخی از دســتگاه های 
خدمت رســان با واحدهای تولیــدی در وصول طلب 
خود، تاکید کرد: برای وصول طلب های دستگاه های 
خدمت رســان از صنایع و واحدهــای تولیدی، باید 
مکانیسمی طراحی شود و اگر قرار است چرخ تولیدی 
واحدهای صنعتی بچرخد، هرگز حق نداریم فشــار 
مضاعفــی بر آنها تحمیل کنیم و قطعا اجازه نخواهم 
داد تا دســتگاه های خدمات رســان در این مسیر بر 
تولیدکنندگان و واحدهای اقتصادی، فشاری مضاعف 

تحمیل کنند.
وی آنــگاه با بیان این  نکته که برای ایجاد رشــد 
اقتصادی در کشــور، قطعا باید در کنار بهره گیری از 
منابع داخلی، از منابع خارجی نیز استفاده کرد، تاکید 
کرد: در حوزه اقتصاد با مشکالت زیادی روبه رو هستیم 
و نســبت به این مشکالت، زمان کمتری برای حل و 
فصل آن دراختیار داریــم بنابراین باید از حرکت در 
مسیرهایی که ما را به مقصد نمی رساند، پرهیز کنیم 
و از مجاری به پیش برویم که ما را بهتر و سریع تر به 

نقطه مطلوب و هدف موردنظر خواهد رساند.
زمانی قمی بر فعال شدن حوزه دیپلماسی اقتصادی 
برای رفع بسیاری از مشکالت و مسائل این عرصه در 

ارتباط با دیگر کشورها تاکید کرد.

استاندار:
فوالد قاین عقب مانده ترین طرح 

این محصول در کشور است
قاین- خبرنگار کیهان:

اســتاندار خراســان جنوبی گفت: طرح فوالد قاینات که 
همزمان با دیگر طرح های فوالد کشور در سال 84 کلنگ زنی 

شد عقب مانده ترین طرح فوالد کشور است.
مروج الشریعه پس از بازدیداز طرح فوالد قاینات افزود: طرح فوالد 
قاینات از جمله طرح های فوالدی اســت که در پیچ و خم مشــکالت 

گیر افتاده است.
وی گفت: طرح فوالد قاینات دارای مشکالت فراوانی در حوزه های 
فنی، حقوقی، مالی و اداری اســت و برخی نظام نامه های آن نیز دچار 
مشکالت زیادی از جمله گسست اطالعاتی است که باید مرتفع شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به اختالفات کارفرما، پیمان کار، 
مشــاور و ســهامداران طرح فوالد قاین اشــاره کرد و گفت در جلسه 
تخصصی با حضور نمایندگان تیم تخصصی دولت و مدیر عامل شرکت 
ملی فوالدایران و نمایندگان پیمانکار، مشــاور، کارفرما و ســهامداران 
مشکالت بصورت تخصصی بررســی و مقرر شد ظرف دو هفته فوالد 
قاین تعیین تکلیف و روند اجرایی آن آغاز شود در غیر اینصورت بخش 

خصوصی خلع ید خواهد شد.
فرهاد فالحتی نماینده قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی 
نیز اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد تحرک در فوالد قاینات باشیم 
و این پروژه از رخوت و سکون رها شده تا شاید گرهی از اشتغال جوانان 

فراوانی که چشم به این طرح دوخته اند باز شود.

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: 
حدود 10 هزار کالس درس در این اســتان فاقد سامانه گرمایشی مناسب 

هستند.
علیرضا راشکی اظهار داشت: بیش از 18 هزار کالس درس کالبدی در سیستان 
و بلوچســتان وجود دارد که حدود 10 هزار و 528 کالس درس آن فاقد ســامانه 
گرمایشی مناسب هستند که پنج سال طول می کشد تا در این بخش به استاندارد 

الزم برسند.
وی ادامه داد: این کالس های درس با تویوست و بخاری گرم می شوند و رایزنی 
الزم با ســازمان نوسازی مدارس کشور در حال انجام است تا با تخصیص اعتبار و 
سرعت بخشیدن به کار، مدت استانداردسازی سامانه گرمایشی تمام مدارس سیستان 

و بلوچستان از پنج سال به سه سال کاهش یابد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: در مجموع 
2 هزار و 129 کالس درس در اســتان به ســامانه گرمایشی استاندارد )راه اندازی 

موتورخانه و پکیج با مشعل دوگانه سوز( مجهز شده است.
راشکی افزود: همچنین برای حدود 2 هزار و 858 کالس درس در این استان 

نیز سامانه سرمایشی )کولر آبی یا گازی و اسپیلت( نصب شده است.
وی اظهار داشــت: نصب ســامانه سرمایشی و گرمایشــی برای 2 هزار و 271 
کالس درس سیستان و بلوچستان در دست اجراست و پیش بینی می شود تا پایان 

امسال به اتمام برسد.

نخستین نیروگاه خورشیدی 
تامین انرژی اداری در لرستان 

افتتاح شد
خرم آباد- خبرنگار کیهان:

انرژی  تامین  نیروگاه خورشیدی 33 کیلوواتی  نخستین 
اداری با ظرفیت 33 کیلووات در محل ســتاد شرکت توزیع 

برق لرستان به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در آیین افتتاح این نیروگاه 
گفت: در طول شــبانه روز هرگاه شبکه سراسری تامین برق از مدار 
خارج شــود برق مورد نیاز ساختمان ستادی شرکت توزیع را از این 

نیروگاه دریافت می کنیم.
فریدون خودنیا گفت: برای ســاخت، تجهیز و بهره برداری از این 

نیروگاه حدود 850 میلیون تومان هزینه شده است.
وی افــزود: در آینده نزدیک برای تامین انــرژی مورد نیاز همه 
مدیریت های توزیع سراســر استان سلول های فتوولتائیک در حد 5 

کیلووات انرژی خورشیدی نصب می شود.
خودنیا گفت: این طرح توســط متخصصان باتجربه اجرا شده و 
همزمان با احداث این نیروگاه یک پارکینگ خورشیدی نیز احداث و 

به بهره برداری رسیده است.

بازدید خبرنگاران از نمایشگاه مطبوعات
فوالدشهر- خبرنگار کیهان: جمعی از خبرنگاران و اصحاب 
فعال رســانه های گروهی شهرستان لنجان و خبرگزاری های استان 
اصفهان به سرپرســتی محمدرضا شــریفی پیشکسوت مطبوعات 
شهرســتان لنجان از بیســت و ســومین نمایشــگاه مطبوعات و 
خبرگزاری های کشور در مصالی امام خمینی)ره( تهران بازدید کردند.
خبرنــگاران لنجان و اصفهان در ایــن بازدید با حضور در غرفه 
روزنامه های سراسری و محلی، ضمن آشنایی با روند انتشار نشریات در 
نقاط مختلف کشور با مدیران مسئول، خبرنگاران، سردبیران، دبیران 
تحریریه و دست اندرکاران تعدادی از غرفه های مستقر در نمایشگاه به 
بحث و تبادل نظر و انتقال تجربیات در زمینه تولید، تحلیل محتوا و 
ارتقای ســطح سواد رسانه ای در بین اقشار مختلف جامعه، نهادهای 

دولتی، مردمی و بخش  های خصوصی پرداختند.
توسعه چابهار

زاهدان- خبرنگار کیهان: مدیر کل بنادر و دریانوردی استان 
سیستان و بلوچستان گفت: هرچه در فعالیت های زیرساختی و روند 
تکمیل طرح و توســعه چابهار تعلل ایجاد شــود از گردونه رقابت با 

همسایگان خارج خواهیم شد.
بهــروز آقایــی ورود پارت های مختلف گندم ترانزیتی کشــور 
هندوســتان به افغانســتان از طریق بندر چابهار را نقطه عطفی در 

ترافیک دریایی و جاده ای و رونق منطقه و استان دانست.
کریمی مدیرکل گمرک چابهار نیز از نصب دوربین های پالک خوان 
در گیت های خروج کامیون ها خبر داد و افزود: این امر سرعت ثبت 
اطالعات را افزایش داده و خروج سریع تر کامیون ها را میسر می سازد.

رسیدگی به خانواده شهدا
یزد- خبرنگار کیهان: اســتاندار جدید یزد گفت: همه تالش 
خود را برای رفاه گروه ها و شخصیت ها اعم از اصالح طلب و اصولگرا 
خواهم داشت و توســعه نهادهای مدنی مورد حمایت خواهد بود و 

سعی می کنم دچار افراط و تفریط نشوم.
محمود زمانی قمی افزود: دســت همه اســتانداران قبل را که 
کوشــیده اند می بوسم و از همه مدیران و خانواده دولت تمنا دارم به 

خانواده ایثارگر و شهید داده و جانباز برسند.
بــه گفته وی، منزلت روحانیــت و حوزه های علمیه و مخصوصا 
آیت اهلل ناصری به عنوان محور وحدت مورد حمایت دولت خواهد بود.

زمانی قمی موضوع آب را مهم ترین نیاز اســتان یزد دانســت و 
گفت: پرداختن به مهم ترین نیاز استان با کمک و مدد همه بزرگان، 
امام جمعه یزد، نماینده یزد در مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان 

مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز

ساری- خبرنگار کیهان: دادســتان عمومی و انقالب مرکز 
استان مازندران از قلع و قمع و اعاده به وضع اولیه 9 فقره ساخت و 
ســاز غیرمجاز موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان 

محمودآباد خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین اسداهلل جعفری گفت: در راستای حفظ 
کاربری اراضی کشــاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز از 
ســوی متخلفین و همچنین طبق گزارش سازمان جهاد کشاورزی 
شهرســتان محمودآباد با ورود دستگاه قضایی در راستای 2 تبصره 
ماده 10 قانون اصالح حفظ کاربری اراضی و اجرای حکم قلع و قمع 
9 فقره ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان محمودآباد انجام پذیرفت.

وی افزود: مساحت این 9 فقره ساخت و ساز غیرمجاز به میزان 
55 هزار و 680 مترمربع بوده است.

مرمت خانه تاریخی ماپار
اهواز- خبرنگار کیهان: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اهواز از اتمام مرمت و نجات بخشی خانه تاریخی 

ماپار خبر داد.
غالمرضا جلیلی نیا گفت: کار مرمت قسمت های خطرآفرین خانه 
ماپار به جز زیرزمین به اتمام رســیده است و ایستگاه اطالع رسانی 
گردشگری، مرکز تولید و فروش صنایع دستی و رستوران سنتی آن 

نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه سیستم های آب و برق خانه ماپار به طور کامل 
تعویض و بازســازی شــده، ابراز امیدواری کرد: با افتتاح خانه ماپار، 
این مکان به الگویی برای سایر خانه های تاریخی اهواز تبدیل شود.

جلیلی نیا تاکید کرد: این خانه تاریخی، مرکزی برای فعالیت های 
مناســبتی و فرهنگــی خواهد بود که عموم مــردم می توانند از آن 

بهره مند شوند.
کاالی استاندارد

اصفهان - خبرنگار کیهان: غالمرضا صالحی مدیرکل تعزیرات 
حکومتی اســتان اصفهان گفت: مصرف کنندگان حق برخورداری از 
کاالهای استاندارد سالم، خدمات پس از فروش و حق انتخاب کاال را 
ندارند از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز باید از امنیت و آرامش بدون 

هرگونه تهدید و آسیبی برخوردار باشند.
تخلفات ساختمانی

رشت - خبرنگار کیهان: شهردار رشت از وجود  5 هزار پرونده 
تخلف ساختمانی این شهر در مراحل مختلف کمیسیون 100 خبر داد.

مسعود نصرتی اظهار داشت: 5 هزار پرونده تخلف ساختمانی شهر 
رشــت در مراحل مختلف کمیسیون 100 قرار دارد که مطالبات آن 

باید دریافت و برای 700 هزار شهروند رشتی هزینه شود.
وی تاکید کرد: کســانی که در شــهر رشت کاسبی می کنند اما 
حقوق شــهروندی پرداخت نکرده اند، باید بدانند قرار نیست حقوق 

تمام شهر نزد 5 هزار نفر بماند.
 افزایش تخت های بیمارستانی

تبریز - خبرنگار کیهان: با آغاز طرح تحول نظام ســالمت 
حدود 1500 میلیارد ریال برای تجهیزات پزشکی آذربایجان شرقی 

هزینه شده است.
معاون سابق درمانی علوم پزشکی تبریز گفت: بیش از 400 هزار 
مترمربع فضا، بازسازی و تخت های روان پزشکی استان به 640 تخت 

افزایش یافته است.
علی تقی زادیه افزود: در 42 ماه اخیر تعداد تخت بیمارســتانی 
دانشگاه به 1500 تخت افزایش پیدا کرد. همچنین کاهش 8 درصدی 
در ســزارین اتفاق افتاد و تعــداد پیوند مرگ مغزی به 28 مورد در 
سال جاری رسید و 16 مورد پیوند مغز استخوان نیز انجام شده است.

تقدیر از امام جمعه
* مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از موضع امام جمعه 

تبریز درخصوص بنای تاریخی »ارک« تقدیر کرد.
»مرتضی - آب دار« گفت: حجت االسالم آل هاشم خواستار عمل 

به قوانین میراث فرهنگی درخصوص »ارک علیشاه« شده است.
وی افــزود: امام جمعه تبریز در صیانت از تاریخ و تمدن میراث 

فرهنگی استان نقش اساسی دارد.
آبدار تصریح کرد: خوشــبختانه اقدامــات خوبی زیرنظر میراث 

فرهنگی درباره ارک تبریز انجام شده است.
ورود زائران کربال از مرزهای شرقی

تایباد - خبرنگار کیهان: طی هفته گذشته 25 هزار نفر از مشتاقان 
زیارت عتبات عالیات از کشــور افغانستان ازطریق مرز دوغارون به 
صورت ترانزیت و با روادید ایران و افغانســتان وارد کشــور شدند و 
مورد استقبال گرم مسئوالن شهرستان قرار گرفتند تا پس از استقرار 
در اردوگاه فرهنگی شهید کاوه مشهد با همکاری استانداری و اداره 
کل امور اتباع و مهاجرین خراسان رضوی راهی کربالی معلی شوند.

عجمی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتان خراسان 
رضوی در جمع زائران افغانستانی با اشاره به خدمات و اقدامات انجام 
شده برای ساماندهی و اعزام متقاضیان تشرف به عتبات عالیات در 
استان بر آمادگی سازمان های ذیربط در مرز دوغارون و مرکز استان 

برای پذیرایی و اسکان این زائران تاکید کرد.
شهرستان مرزی تایباد شاهد حضور و عبور این زائران بود و خیرین 

و مسئولین با بسیج امکانات اقدام به ایجاد ایستگاه صلواتی کردند.

اهواز- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از رشد 
100 درصدی تخلیه و بارگیری کاال از ابتدای سال 

جاری تاکنون در بندر خرمشهر خبر داد.
محمد راستاد در بازدید از اسکله ها و پایانه ریلی 
و مســافری مجتمع بندری خرمشــهر گفت: پروژه 
ســرمایه گذاری به منظور توســعه پایانــه کانتینری 
بندر خرمشــهر، یکی از اقدامات مهم سازمان بنادر و 

دریانوردی در این منطقه به شمار می آید.
به گفته وی این پروژه با اعتباری بالغ بر 86 میلیارد 
تومان به مدت 15 سال با سرمایه گذار بخش خصوصی 
منعقد شــده که زیرساخت های پایانه کانتینری بندر 

خرمشهر را تا حد قابل قبولی ارتقا خواهد داد.
وی عنوان کرد همچنین تخلیه و بارگیری کاال در 
این بندر از ابتدای ســال جاری تاکنون از رشد 100 
درصدی برخــوردار بوده و عملیات تخلیه و بارگیری 

کانتینری نیز رشد 50 درصدی داشته است.
راستاد همچنین خارج سازی مغروقه های موجود 
در ارونــدرود و کارون را از جمله اقدامات مهم دیگر 

سازمان بنادر در بندر خرمشهر عنوان کرد و گفت: در 
مجموع 182 فروند مغروقــه از رودخانه های اروند و 

کارون خارج شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین سال 
گذشته قراردادی برای خارج سازی 39 فروند مغروقه با 
اعتبار 62 میلیارد تومان با بخش خصوصی منعقد شد 
که تاکنون 21 فروند آن عملیاتی شده و خارج سازی 

مغروقه های دیگر همچنان ادامه دارد.
راستاد با اشاره به ضرورت الیروبی اروندرود اظهار 
داشت: برای رسیدن به عمق 8 متر مسیر کشتیرانی 
رودخانه اروند 35 میلیون مترمکعب الیروبی می بایست 
انجام شــود که این امر مســتلزم 210 میلیون یورو 

اعتبار است.
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با طرف عراقی 
برای گشــایش مجدد دفتر تسهیل کننده و پیش نیاز 
عملیات الیروبی اســت که این مسئله درحال حاضر 
توســط وزارت امور خارجه و کمیته حقوقی اروند در 
دست پیگیری اســت و امیدواریم با نهایی شدن این 
مذاکرات شاهد آغاز عملیات الیروبی اروندرود باشیم.

تبریز- خبرنگار کیهان:
استاندار آذربایجان شرقی گفت: بیش از 200 هزار میلیارد 
ریال برای نجات دریاچه ارومیه بودجه الزم است که باید تامین 

شود.
مجید خدابخش در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور افزود: نجات دریاچه ارومیــه، از مطالبات اصلی و جدی مردم 

آذربایجان است.
وی در شورای فرهنگی اجتماعی دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: از 
اواسط دهه 60 تا اوایل 70 مشکل منطقه پیشروی آب دریاچه بود ولی 
بتدریج پس از 25 سال این امر، برعکس شده است که یکی از دالیل آن 
ساخت سد و دالیل دیگر شامل اقدامات انسانی و شرایط اقلیمی می باشد.
استاندار با انتقاد از مشکل دریاچه به سبب احداث سدهای متعدد 
برغم استفاده از مشاوران گفت: سدها را دولت ها با بهره گرفتن از مشاوران 
ســاخته اند و وضعیت کنونی مایه تعجب است. مشاورین باید هشدار 
می دادند. باید در اجرای طرح ها به استانداردهای زیست محیطی توجه 
می شد. شرایط کنونی نشان دهنده عدم جامع نگری در امر توسعه است.
استاندار خواستار ورود جدی دانشگاه ها به موضوع شد و گفت: 89 
درصد آب در کشــاورزی اســتفاده می شود و باید از کشت محصوالت 
پرمصرف آبی در حوزه دریاچه ارومیه، مانند چغندر قند به طور جدی 

جلوگیری کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
بارندگی، خشکسالی  کاهش  ســمنان گفت: 
پیاپی و پدیده فرسایش بادی در آینده نزدیک 
این استان را به کانون گرد و غبار و ریزگردها 

تبدیل می کند.
علینقی حیدریان افزود: 35 کانون فرسایش بادی 
در استان ســمنان فعال است که اگر رویه اصولی و 
دقیق برای رفع ایــن بحران صورت نگیرد در آینده 
نزدیک شــاهد افزایش بیابانزایــی و کاهش اراضی 

حاصلخیز در منطقه خواهیم بود.
وی اظهارداشــت : اکنون روند افزایش بیابانزایی 
در برخی مناطق استان، نسبت به 30 سال گذشته 
بیش از 2 برابر شده است و باید برای رفع این معضل 

گام های مهمی برداشته شود.
وی خاطرنشــان کرد: افزایش پوشــش گیاهی 
در اراضی بیابانی ســمنان مناسب ترین راه حل برای 
جلوگیری از بحران افزایش ریزگردها در برخی مناطق 

سمنان است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان ادامه 
داد: با وجود افزایش نیروی انســانی برای مراقبت از 
تاغزارهای اســتان اما همچنان شاهد قاچاق بی رویه 
این گونه ارزشــمند در برخی مناطق بیابانی سمنان 
هستیم که باید برای رفع این مشکل همکاری گسترده 

با دستگاه قضایی انجام شود.
اکنون 100 هزار هکتار تاغزار در استان سمنان 
وجود دارد و ســاالنه 20 تن تاغ در اســتان قاچاق 

می شود.
حیدریــان اضافه کرد : مناطق مختلف اســتان 
سمنان به دلیل شرایط ویژه اقلیمی، بادهای ویرانگر، 
نبود پوشــش گیاهی مناســب از این بالی طبیعی 
در امان نبوده و فرســایش خــاک در برخی مناطق 

ریل گذاری 145 کیلومتر
 از راه آهن رشت - قزوین

استاندار:

نجات دریاچه ارومیه 200 هزار 
میلیارد ریال پول می خواهد

استاندار:

باید تمام حق استان اصفهان 
از بودجه های دولتی را 

دریافت کرد

دستور فرماندار بناب برای قطع آب آشامیدنی برخی ادارات

از ابتدای سال جاری تاکنون

ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال
 در بندر خرمشهر دو برابر شد

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس 
خبرگان رهبری گفت: جوانان خوزستانی از 

بیکاری در رنج هستند.
 آیت اهلل محســن حیدری در مراسم معارفه 
مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان خوزستان 
اظهار کرد: استان خوزستان به  واسطه ظرفیت های 
باالی خود نیاز به توسعه دارد و الزم است از این 

ظرفیت ها به بهترین نحو استفاده شود.
نماینده مردم اســتان خوزستان در مجلس 
خبــرگان رهبــری تصریح کرد: بــا وجود تمام 
ظرفیت های مطلوب موجود در خوزســتان این 
اســتان گرفتار ریزگردهــا، طرح های انتقال آب 
و... است و جوانان آن از بیکاری در رنج هستند.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو باید سیاست های 
غلط و نگاه بخشی خود را تغییر دهد، تشریح کرد: 

وزارت نیرو خوزستان را فلج کرده است و با ادامه 
این روند وضعیت بدتر خواهد شد.

وی عنــوان کــرد: در رابطــه با بنــدر امام 
خمینی)ره( باید بگوییم، سازمان بنادر به محیط 
پیرامونی خود توجه بیشــتری داشته باشد، در 
بحث اشــتغال اولویت را بــر نیروهای بومی قرار 
دهد، نرخ بیکاری در اطراف این صنایع بزرگ و 
این بندر دو برابر میانگین کشوری است، می دانیم 
که ایرادات استخدام در کشور به مدیریت مرکزی 
برمی گردد، اما مدیران استانی باید توجه کنند که 

به مردم منطقه جفا نشود.
امام جمعه موقت اهواز در ادامه اظهار داشت: 
رسیدگی به خوزســتان رسیدگی به کل کشور 
است. 85 درصد نفت کشور در خوزستان تولید 
می شود، پس باید توجه ویژه ای به این استان شود، 

گالیه آیت اهلل حیدری از پدیده بیکاری در خوزستان

در همیــن بندر امام خمینی)ره( صنایع بزرگ و 
متعدد پتروشــیمی وجــود دارد که 100درصد 
مدیران آنها پروازی هستند، همچنین 80درصد 
مدیران میانی آنها غیربومی هســتند که حتی 
نیروهای خدماتــی را هم از اســتان های دیگر 

استخدام کرده اند.
وی تصریــح کرد: آب، خــاک و هوایی را که 

خداونــد برای خوزســتان مقدر کرده اســت تا 
خوزســتان جلگه ای حاصلخیز برای کل کشور 
باشــد، درحالی که بعضی از مدیران مرکز نشین 
نگاهی بخشی دارند و منافع خوزستان را جدای 
از منافع ملی می بینند و این کاری است اشــتباه 
و برای در نظر گرفتن منافع کشــور ابتدا باید به 

خوزستان فکر کنید.
آیــت اهلل حیــدری افــزود: از رهگــذر این 
سیاست های غلط به این استان جفا شده است، 
آب های خدادادی این منطقه را به جاهای دیگر 
منتقل کرده اند که 600 هزار هکتار کانون فعال 
ایجاد ریزگردها یکی از نتایج این سیاســت های 

غلط و نابه جا است.
وی مطرح کرد:  400 هزار نخل شــادگان بر اثر 
بی آبی از بین رفته است، مردم آن مناطق به حاشیه 
شهرها مهاجرت کرده اند، البته خواب های آنها برای 
خوزستان تمامی ندارد، خواب جدیدی برای خوزستان 

دیده اند که وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.
نماینده مردم اســتان خوزستان در مجلس 
خبرگان رهبری متذکر شــد: از 18 میلیارد متر 
مکعب آب مورد نیاز حوزه آب ریز کارون و دز فقط 
8 میلیارد مصوب کرده اند، کرخه را از بین خواهند 
برد و فقط 15 درصد از آب مورد نیازش را برایش 
مصوب کرده اند، در حوزه آبریز هندیجان یک سوم 
نیاز آبی منطقه برایشان در نظر گرفته شده است.

آیت اهلل حیــدری عنوان کرد: فاجعه در حال 
ایجاد است، این موارد خوزستان را پر از ناراضی 
خواهد کرد که ممکن اســت این نارضایتی ها و 
فاجعه ها سبب بهره برداری اجانب شود، امیدواریم 
در وزارت راه و شهرسازی و به ویژه سازمان بنادر 
و کشتیرانی این نگاه بخشی وجود نداشته باشد.

اورژانس صنعت
 در استان یزد ایجاد می شود

با حضور وزیر نیرو صورت گرفت

افتتاح طرح آبرسانی
 به پایانه مرزی چذابه

استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس سیستان و بلوچستان 
5 سال طول می کشد

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان اظهار داشت: 
این اســتان با توجه به نرخ 14 برابری تعداد موالید و جذب بازماندگان از تحصیل 
همچنان با وجود همه اقدامات مطلوب صورت گرفته در مدرسه سازی به پنج هزار 

کالس درس نیاز دارد.
وی شمار مدارس خشتی و گلی سیستان و بلوچستان را 708 مورد ذکر کرد 
و گفت: از سال گذشته تخریب و بازسازی 390 کالس درس خشتی و گلی استان 

در دستور کار قرار گرفته است.

با ادامه خشکسالی و فرسایش بادی

سمنان به کانون ریزگردها تبدیل می شود
بتدریج بر مناطق بیابانی افزوده و خاک های مستعد 

و حاصلخیز آن را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه فرســایش خاک ساالنه حجم 
زیــادی از خاک مزارع کشــاورزی را از حاصلخیزی 
خارج می کند، تصریح کرد : از دست رفتن این خاک 
با ارزش ، عالوه بر تاثیر منفی که در کم شدن ظرفیت 
بهره وری اراضی دارد، مشکالت عدیده ای برای مردم 

و ساکنان مناطق دیگر پدید می آورد.
وی گفــت : به عنوان مثال می توان به باال رفتن 

بار رســوبی رودخانه ها و آلودگی آنها از نظر زیست 
محیطی برای آبزیان و پرشدن زودتر از موعد مخازن 
ســدهای مخزنی و تخریب اراضی و تغییر شــکل 
ظاهری مناطق و از بین بردن یکپارچگی زمین های 

کشاورزی  اشاره کرد.
از 9/7 میلیون هکتار وســعت استان سمنان 55 
درصــد را نواحی بیابانی و خشــک، 38/5 درصد را 
مراتع، 2 درصد را اراضی کشــاورزی و 3/6 درصد را 

جنگل تشکیل می دهد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان:


