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دوهزار و 121 طرح عمرانی روستایی، آموزش، اشتغال، 
بهداشــت و درمان هدیه رهبر معظــم انقالب به مردم 
سیستان و بلوچستان توسط قرارگاه قدس جنوب شرق 

کشور به بهره برداری رسید. 
معاون اقتصادی و مردم یاری قرارگاه قدس جنوب شــرق 
کشــور در حاشــیه این مراسم گفت: آبرســانی به 34 روستا، 
راه اندازی 30 پنل خورشــیدی پنج کیلو واتی، 22 خانه عالم، 

72 خانه محروم غیر مدد جو، 792 مســکن ویژه کمیته امداد 
امام خمینی، 35 مدرسه، تکمیل و بازسازی 41 مدرسه و حفر 
و تجهیز 33 حلقه چاه کشــاورزی مهم ترین طرح های افتتاح 

شده را تشکیل می دهند.
سرهنگ شهرام اسکندری نسب افزود: همچنین ساخت 150 
کیلومتر فیبرنوری از دیگر طرح های مهم افتتاح شده سیستان 

و بلوچستان است.

وی افزود: عملیات ساخت طرح های افتتاح شده در سیستان 
و بلوچستان از سال گذشته با اعتبار افزون بر 560 میلیارد ریال 

آغاز شد ه بود.
معاون اقتصادی و مردم یاری قرارگاه قدس جنوب شرق کشور 
تاکید کرد: همزمان با آیین بهره برداری از دوهزار و 121 طرح 
عملیات ســاخت افزون بر پنج هزار و 600 طرح عمرانی همراه 

با 919 واحد مسکن مددجویی در این استان آغازشده است.

پای صحبت مردم

خطر در کمین مسافران
جاده نکا به الیی بخش هزارجریب از محور سه راه بندبن به صفر 
میان و ادامه آن تا پل نرسیده به شیرکال همه ساله در فصل بارندگی 
و برف بر اثر رانش مســدود می شــود. اگر این جاده پرخطر اساسی 
درســت نشود و دیواره آن احداث و یا الیروبی نشود مطمئنا زمانی 
با حرکت زمین خودروهای درحال تردد این جاده را با سرنشینانش 

دفن خواهد کرد. 
از مدعی العموم انتظار اســت به جاده باریک مســیر نکا به الیی 
سرکشی کرده و خطراتی که در انتظار مسافران جاده به کمین نشسته 

است را ببیند و جلوی اتفاقات ناگوار را قبل از وقوع حادثه بگیرد.
ساری - قربان نوروزی

 مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: در 
زمان حاضر 79 درصد از مخزن 695 میلیون متر مکعبی سد 
رئیســعلی دلواری به عنوان منبع اصلی تامین آب نخیالت 

دشتستان خالی است.
شــاهپور رجایی افزود: به دلیل کاهش بارش ها، سد رئیسعلی 
دلواری شرایط مناسبی ندارد و امید می رود با بارش مناسب و همت 

کشاورزان در مدیریت آبیاری با شرایط موجود سازگار شویم. 
وی کوچک شدن آبخوان های غیرساحلی، افزایش غلظت امالح و 
شوری آب و پیشروی سفره آب شور و لب شور را از مهم ترین تهدید 

کیفیت منابع آب در استان بوشهر عنوان کرد. 
رجایی ادامه داد: براساس بررسی ها، میانگین بارندگی 10 ساله 
استان بوشهر نسبت به بلندمدت، 22 درصد کاهش نشان می دهد. 
وی یادآور شــد: این استان در ســال آبی 96-97 با کمبود57 

درصدی نسبت به دراز مدت روبه رو بوده است. 
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر گفت: این 
در حالی است که به دلیل کاهش بارش ها، رودخانه های اصلی استان 
در دوره 10 ســاله نسبت به دراز مدت، کاهش آورد 47 درصدی را 

تجربه می کنند.

تبریز- خبرنگار کیهان:
شــهردار تبریز گفت: با هدف ساماندهی 
حاشیه نشــینی شــهرداری تبریز 440 واحد 
مسکونی در بافت حاشیه نشینی »شهرک ارم« 

احداث می کند.
ایرج شــهین باهر افزود: این طــرح در 23 هزار 
مترمربع ساخته می شود و تا پایان سال 98 به اتمام 

می رسد.
وی تصریح کرد: برای نخســتین بار در کشــور 
شــهرداری بدون اســتفاده از ردیف بودجه دولتی، 

واحدهای مسکونی مزبور را احداث می کند.
شهین باهر که در جریان حضور در منطقه 
حاشیه نشین شهر سخن می گفت اظهار داشت: 
باید در حاشیه نشین های تبریز واحدهای مقاوم 
و ضدزلزله ســاخته شــود و در طرح فوق نیز 
شهرداری منطقه 10، سازمان عمران و توسعه 
آذربایجان و خانه سازی پیش ساخته آذربایجان 

فعال هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
گفته، 2596 کالس در استان کرمان هیچ کدام 
از تجهیزات گرمایش را ندارند و گرمای آنها با 

عالءالدین تامین می شود.
احمد اسکندری نسب در جلسه شورای آموزش 
و پــرورش اســتان کرمــان توضیــح داد: از 4768 
فضــای آموزشــی 2943 کالس دارای بخاری گازی 
غیراستاندارد هستند و 1958 مورد بخاری نفتی دارند.

اســکندری نسب با اشــاره به نیاز حدود 150 
میلیارد تومانی برای تامین سیســتم گرمایشــی 
استاندارد مدارس استان ادامه داد: با توجه به تراکم 
دانش آموزان در برخی مناطق از جمله شــهرهای 
بزرگ، در مرکز شــهر کرمان، مدارس دوشــیفته 
هســتند که در کیفیت آموزشی جایگاهی ندارند و 

باید فکری بشود.
اسکندری نسب با اشاره به بهره برداری از 250 
کالس درس در دهه فجر امســال در استان کرمان 
عنــوان کرد: 77 پروژه آمــوزش و پرورش در دهه 
فجر در سطح استان، افتتاح و کلنگ زنی می شوند.

وی با اشــاره به فضاهای آموزشی غیراستاندارد 
اســتان بیان کرد: در سطح اســتان 612 مدرسه 
تخریبــی داریم و در شهرســتان های مختلف و به 
ویژه شهرهای پرجمعیت نیاز به احداث 361 مدرسه 

بابل- خبرنگار کیهان: 
بیمار مرگ مغزی در بابل با اهدای اعضای بدن خود جان 

3 نفر را نجات داد.
مرحوم حســن خاتمیان 52 ســاله اهل بابل که به دلیل سانحه 
رانندگی در شهرک کاظم بیگی بابل به بیمارستان شهید بهشتی منتقل 
شده بود، علی رغم تالش پزشکان و پرسنل-ICU جراحی، دچار مرگ 
مغزی شد که با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران منتقل شد.
اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل دو کلیه و کبد به 3 نفر 

حیات دوباره بخشید.
اهدای اعضای بدن مرحوم حسن خاتمیان دهمین مورد اهدای 

عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال جاری بوده است.

خرم آباد - خبرنگار کیهان:
اســتاندار لرســتان در جلســه کمیته 
گردشگری و ستاد اجرایی سفر استان گفت: 
اخیر  در سال های  استان  گردشگری  صنعت 
دچار تحول شــده و تالش برای رونق هرچه 

بیشتر این صنعت آغاز شده است.
سیدموســی خادمــی با بیان اینکــه مناظر و 
سایت های گردشــگری به ویژه آبشارهای اطراف 
شهرســتان خرم آبــاد در اولویــت رونــق صنعت 

گردشگری قرار دارند.
استاندار با ابراز تاسف از روند کند دستگاه های 
مختلف در حوزه صنعت گردشگری و ابراز نارضایتی 
از آنچه در اســتان انجام شده است، افزود: بخشی 
از کار به محدودیت های مالی این ســال ها مربوط 
می شود و به دستگاه ها تاکید کردیم که در این چند 
ماه باقیمانده تا پایان سال جدی تر پای کار بیایند.

خادمی گفت: قرار است با کمک بخش خصوصی 
و افزایــش اعتبارات دولتی و کمک اهالی در آینده 
نزدیک اقدامات خوبی در حوزه گردشگری ازجمله 
سایت های گردشــگری به خصوص بیشه، نوژیان، 
گریت و وارک که مورد اســتقبال گردشگران است 

انجام شود.
اســتاندار با تاکید بر بهبود وضعیت سایت های 
گردشگری اســتان برای جذب هرچه بیشتر مردم 
گفت: درصورت نیاز به تامین اعتبار، مشــکل مالی 
سایت گردشگری آبشار بیشه از محل اعتبارات بنیاد 

مسکن تامین می شود.

کیش- خبرنگار کیهان: 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
و ویژه اقتصادی گفت: نهاد بورس بین الملل در 
اقتصادی و تصویب  صورت موافقت کمیسیون 
نهایی هیئت دولت بــه عنوان پنجمین بورس 

کشور در جزیره کیش مستقر می شود.
»مرتضــی بانک« گفت: آئین نامــه این بورس با 
هماهنگی سازمان بورس تدوین و به تصویب شورایعالی 
بورس رســید و پس از تصویب بانک مرکزی تقدیم 

دولت شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه 
کرد: بورس بین الملل، در کنار بورس تهران، فرابورس، 
بــورس انرژی و بورس کاال - پنجمین بورس کشــور 
خواهد بود و نهاد آن در جزیره کیش مستقر خواهد شد.

دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و 
ویژه اقتصادی، بورس بین الملل را ظرفیتی جدید برای 
جذب منابع غیرریالی - بویژه سرمایه های خارجی - در 
چارچوب بورس ذکر کــرد و گفت: بورس بین الملل 
بسیاری از پروژه ها و فعالیت های اقتصادی را از طریق 

عرضه سهام تامین منابع می کند.
وی اضافه کرد: ســرمایه گذاری در این بورس هم 
داخلــی و هم خارجی اســت و زبــان آن بین المللی 
است؛ بانک تسویه حساب این بورس یک بانک معتبر 
بین المللی خواهد بود و نهاد بازرســی آن نیز نهادی 

بین المللی است.

تبریز - خبرنگار کیهان:
استاندار آذربایجان شرقی نسبت به تبدیل 
جنگل های ارسباران به وضعیت وخیم دریاچه 

ارومیه هشدار داد.
محمدرضا پورمحمدی در جمع مدیران جهاد 
کشاورزی آذربایجان شرقی و خطاب به آنان گفت: 
نباید اجــازه داد جنگل های منطقه ارســباران به 

سرنوشت تاسف بار دریاچه ارومیه دچار شود.
وی افزود: باغ ها و اراضی کشــاورزی باید حفظ 

شوند. 
استاندار تصریح کرد: باید مانع از تغییر کاربری ها 
در باغات شد و سرعت عمل دستگاه  قضایی و دیگر 
ســازمان ها درخصوص موضوع قطــع درختان در 
استان قابل تقدیر است. حساسیت مردم نسبت به 
این موضوع بســیار باال بود و این امر جای تقدیر و 

توجه دارد. 
استاندار گفت: طرح های نجات دریاچه ارومیه 
در ستاد ملی مســتقر در دانشگاه صنعتی شریف 

تصویب می شود و اســتان ها پاسخگو می باشند و 
الزم اســت محوریت احیای دریاچه با استان های 

اطراف آن باشد.
وی خواســتار علمی شدن کشــاورزی کشور 
و منطقه شــد و از هــدرروی 80 درصدی آب در 
بخش کشــاورزی انتقاد کــرد و بر ضرورت رعایت 
استانداردهای جهانی در تولید محصوالت کشاورزی 
به منظــور حضور قوی در بازارهای مصرف جهانی 

تاکید کرد.

شهری که زباله هایش 
طال نیست! 

ایــن روز ها حال و هوای آبــادان و مردمانش از بابت زباله ها که در 
همه جای شــهر پراکنده شــده و بوی بد آنها فضای شهررا فرا گرفته، 

خوب نیست.
مســئوالن شــهری باید بیش از پیش به اهمیت مدیریت بهینه 
زباله هــا توجه کنند و با پرهیــز از برخی انتصاب های غیرتخصصی در 
حوزه پسماند، بر اساس شایسته ساالری مدیریت علمی بر پسماندهای 

شهری را دنبال کنند.
اعضای شورای شهر و شهردار آبادان خوب می دانند که کشورهای 
در حال توسعه و حتی پیشرفته در روند توسعه خود همواره با مشکل 
پسماند به عنوان یکی از منابع آالینده محیط زیست مواجه بوده و برای 
غلبه بر آن نیز تالش های زیادی در سطح جهان در جریان بوده و هست.
در ایران تا پیش از سال 1383 قانون مشخصی که بر اساس منابع 
تولید کننده انواع پسماند مســئولیت، تکالیف و وظایف آنها را تبیین 
کند، وجود نداشت و در عمل به جز اقدامات پراکنده امکان برنامه ریزی 

قانونمند برای مدیران و دستگاه های نظارتی فراهم نمی شد.
ولی با تصویب قانون مدیریت پسماند و آئین نامه های اجرایی آن خالء 
قانونی مدیریت یکی از مهم ترین عوامل آلوده کننده محیطی از بن بست 
خارج شد و تاکنون تحوالت قابل قبولی در مدیریت پسماند های شهری 
و پزشکی انجام شده و در حوزه پسماند های صنعتی، کشاورزی و ویژه 

)خطرناک( نیز گام های اساسی برداشته شده است.
وضعیت تاسف بار این روز های آبادان حاصل نبود برنامه ریزی مناسب، 
عملکرد منفی و غیرقابل دفاع مسئوالن درباره جمع آوری زباله ها است 
که بیش از آنکه شنیدنی باشد دیدنی است و هر کس با گذر از کوچه 

و خیابان های آبادان می تواند آن را به وضوح ببیند و لمس کند.
مسئوالن بهداشــت شهر آبادان می گویند تاکنون درباره زباله ها و 
مشــکالت ناشی از آنکه سالمت بهداشتی شهروندان را تهدید می کند 
مکاتبات زیادی با شــهردار داشته ایم، اما متاسفانه نسبت به نامه های 

ما توجهی نشده است.
آنان می گویند چندین نشست حضوری هم با مسئوالن شهرداری 

داشته ایم که آنها نیز نتایج قابل قبولی نداشته است.
حتی شکوائیه ای هم علیه شهرداری تنظیم و به دادگستری ارسال 
شده تا از طریق قانون بتوان با جدیت پیگیر سالمت عمومی شهر بود.

آقای شهردار، زباله نه تنها سبب شیوع انواع مشکالت زیست محیطی 
و بیماری های عفونی می شــود بلکه می تواند با آلوده کردن منابع آب، 
خاک و هوا خســارت فراوانی را به زندگی مردم شهر آبادان که هشت 
سال زیر آتش انواع توپ و خمپاره و بمب شیمیایی بودند، وارد کند !

آقای شهردار و اعضای محترم شورای اسالمی شهر آبادان، این بار در 
جواب نگویید اعتبار نداریم، یا ادارات دیگر و مردم همکاری نمی کنند، 
زیرا گوش مردم از این حرف ها پر است، پس بیایید برای خدمت رسانی 

بهانه تراشی نکنید! 
سیدکریم بحرینی

اهواز- خبرنگار کیهان
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید 
چمران اهواز از دریافــت بیش از 290 اثر به 
دبیرخانه دومین سوگواره ملی اربعین خبر داد. 
»عبدالرحیم هوشــمند« بیان کرد: با توجه به 
اســتقبال مناسب از برگزاری دومین سوگواره ملی 
اربعیــن و اینکه هنوز در بخش های مختلف آثاری 
به دبیرخانه سوگواره ملی اربعین ارسال می شدند، 
تصمیم گرفتیم مهلت دریافت آثار در ســوگواره را 
تا یکم بهمن ماه تمدید کنیم. این سوگواره در پنج 
بخش شــامل پایان نامه، شعر، دل نوشته و خاطره، 
عکس، فیلم کوتاه و کلیپ و نماهنگ برگزار می شود.

وی افزود: در مجمــوع این پنج بخش تاکنون 
290 اثر به دبیرخانه ارســال شده است. بیشترین 
آثار دریافتی در بخش عکس بوده است و 170 اثر 
در این بخش دریافت شده است. در بخش شعر 66 
اثر، در بخش دل نوشته و خاطره 27 اثر، در بخش 

فیلــم کوتاه 24 اثر و در بخش پایان نامه نیز دو اثر 
برای شرکت در این ســوگواره به دست ما رسیده 
اســت. همچنین یک جلد کتاب و یک مقاله نیز به 

دست ما رسیده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران 
اهواز گفت: انتظار داریم تعداد این آثار تا پایان مهلت 
ارسال آثار همچنان افزایش پیدا کند. عموم دانشگاهیان 
دولتی و غیردولتی سراسر کشور می توانند آثار خود را 
از طریق پست به نشانی دانشگاه شهید چمران اهواز، 
معاونت فرهنگی و اجتماعی به دبیرخانه ارسال کنند.

هوشمند افزود: امیدواریم داوری این سوگواره 
را پس از اتمــام دوره تحویل آثار به دبیرخانه، در 
نیمه اول بهمن ماه انجام دهیم. حداالمکان تالش 
می کنیم که تا پیش از 20 اسفندماه نیز اختتامیه 

این سوگواره برگزار شود. 
پیش از این مهلت ارسال آثار به دومین سوگواره 

ملی اربعین تا 10 دی ماه اعالم شده بود.

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
سیســتان و بلوچستان گفت: هم اینک 510 
مدرســه با 2 هزار و 189 کالس درس در این 

استان در حال ساخت است.
علیرضا راشــکی اظهار داشت: 117 مدرسه با 
422 کالس درس از مجمــوع مدارس در دســت 
ســاخت سیستان و بلوچستان به طور 100 درصد 

توسط خیران در حال احداث هستند.
وی ادامه داد: همچنین 205 مدرســه با 936 
کالس درس به صورت مشــارکتی این اداره کل با 

خیران در حال ساخت است.
راشــکی با اشــاره به رویکرد مشارکت خیران 
مدرسه ســاز و این نهاد برای ساخت مدارس افزود: 
هر خیری که برای ساخت مدرسه قدم بردارد این 

نهاد با وی مشارکت می کند.
وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان با توجه به 
نــرخ باالی موالید و جذب بازماندگان از تحصیل با 
وجود همه اقدامات مطلوب انجام گرفته همچنان 
در مدرسه ســازی به پنج هزار کالس درس جدید 

نیاز دارد.
وی بیــان کــرد: از مجموع 18 هــزار و 954 
کالس درس در سیســتان و بلوچستان، 10 هزار 
و 528 کالس درس نیازمند تخریب، بازســازی و 

مقاوم سازی است.

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود 
گفت: یک هزارو664 واحد مسکن مهر استان  
ســمنان بدون متقاضی است که باید تعیین 

تکلیف شود.
محمد کرم محمدی افزود: در شهرستان شاهرود 
هم برخی از واحدهای مسکن کارشان پایان یافته یا 
از پیشرفت باالیی برخوردار بوده اما متقاضی ندارند.

وی ادامه داد: در برخی طرح های مســکن مهر 
شهرســتان شــاهرود هم از برخی متقاضیان پول 
گرفته شــده، وام هم داده شــده و آنها در مرحله 
پرداخت قسط هستند ولی واحدهای خود را تحویل 

نگرفته اند.
فرماندار شاهرود با تاکید بر اینکه هیچ واحدی 
تا تکمیل نهایی به متقاضیان تحویل داده نشود، 
افزود: از مســئوالن درخواست می شود با برطرف 
کردن موانع و پیگیری تعهدات پیمانکاران تالش 
کنند هر چه سریع تر واحدها به متقاضیان تحویل 

داده شود.
حســین دهقان سرپرســت اداره کل مسکن و 
شهرسازی استان ســمنان در این نشست با بیان 
اینکه 156 واحد مســکن مهر شهرستان شاهرود 
آسانســور ندارند، افزود: از محل یارانه ها مبلغ 20 
میلیارد ریال برای راه اندازی آسانسورهای طرح های 

برگزاری جشنواره آیات قرآن
اصفهان- خبرنگار کیهان:  رئیس مرکز آموزش عالی دانشــگاه علمی و 
کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان گفت: جشنواره ملی صنایع دستی 
آیات قرآن به میزبانی اصفهان و با ارائه آثار هنرمندان صنایع دســتی کشور در 

25 بهمن ماه امسال برگزار می شود.
سید محمد قلمکاریان اظهار کرد: این جشنواره با حمایت معاونت قرآن و 
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دبیرخانه علمی و اجرایی جشنواره صنایع 
دســتی آیات دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان برگزار می شود.  وی تصریح کرد: 
شــرکت کنندگان حداکثر تا 11 بهمن ماه فرصــت دارند تا اصل اثر خود را به 
نشانی دبیرخانه جشنواره خیابان رباط  سوم،  خیابان دانش دانشگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان کدپستی 8196711111 ارسال کنند. قلمکاریان گفت: جشنواره ملی 
صنایع دستی آیات در چهار قالب در 25 بهمن ماه امسال به پایان خواهد رسید. 

وی تاکید کرد: در اختتامیه جشنواره نمایشگاهی برگزار می شود.
مکانیزه کردن امور قضایی

یزد- خبرنگار کیهان: معاون فرهنگی دادگستری استان یزد از مکانیزه 
کردن دستگاه قضایی و از ابالغ الکترونیک اوراق قضایی خبر داد و گفت: ارسال 
ابالغ الکترونیک در مقایسه با ابالغ سنتی، توانست سرعت رسیدگی به پرونده های 

قضایی را افزایش و از سوء استفاده های احتمالی زیادی جلوگیری نماید.
محمدرضا عرشــیان راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز یکی 
دیگر از نوآوری های قوه قضاییه دانست و بیان داشت: با شکل گیری دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی بیش از 90 درصد مکاتبات اصحاب پرونده با مراجع قضایی از 
این طریق انجام می گیرد و در این راستا تردد مردم به دستگاه قضایی که موجب 

صرف وقت، هزینه و سایر مسائل دیگر بود نیز به حداقل ممکن رسیده است.
وی این رویکرد را بهترین کار فرهنگی و از مهم ترین مصادیق تکریم ارباب 

رجوع اعالم کرد.
اختصاص اعتبار به راه آهن

اردبیل- خبرنگار کیهان: مدیرعامل بانک ملی ایران از اختصاص 7 هزار 
و 500 میلیارد ریال از محل فایناس داخلی به پروژه راه آهن اردبیل خبر داد.

محمدرضا حســین زاده گفت: از مبلغ یاد شده تاکنون هزار و 800 میلیارد 
ریال پرداخت شده و قسط سوم نیز تا پایان اسفند ماه واریز می شود.

وی در ارتباط با حمایت بانک ملی از واحدهای صنعتی استان گفت: بانک 
ملی ایران برای ســرمایه گذاری در طرح هــای خوب تولیدی آمادگی دارد و در 
صورت لزوم می توان از حمایت بانک های دولتی به صورت کنسرسیوم نیز بهره برد.

دیدار با خانواده شهیدان
تایباد- خبرنگار کیهان: جمعی از خادمان حرم مطهر حضرت امام  رضا)ع( 
با حضور در شهرستان مرزی و تلفیقی تایباد با خانواده شهیدان مرزبانی دیدار 
کردند. مجتبی بیهقی سرپرست معاونت اجتماعی مرزبانی خراسان رضوی گفت: 
تعدادی از خادمان بــارگاه منور رضوی که حامل پرچم متبرک حضرت بودند 
برای دیدار با خانواده شهدای مظلوم مرزبانی به شهرستان تایباد عزیمت و با دو 
خانواده شهید مرزبانی )شهید ولی محمد محمدزاده و شهید یعقوب حسنی( دیدار 
و گفت وگو کردند. در این دیدار ضمن زیارت پرچم بارگاه منور رضوی توســط 

خانواده شهدا هدیه ای متبرک به خانواده این شهیدان توسط خدام اهدا شد.
تردد کامیون های ترانزیت

* شــهردار تایبــاد از آمادگــی برای مشــارکت با ســازمان همیاری در 
سرمایه گذاری های اقتصادی مختلف استفاده از ظرفیت های این منطقه خبر داد.
سیدالحســینی گفت: تردد کامیون های ترانزیت و شهروندان افغانستانی از 
تایباد فرصتی برای ســرمایه گذاری اســت. وی گفت: تردد بیش از هزار و 500 
شهروند افغانستانی و عبور و مرور حدود 600 کامیون ترانزیت از مرز دوغارون 
فرصــت خوبی برای ایجاد مجتمع رفاهی و پذیرایی با امکانات مناســب برای 

خدمات دهی به مسافران عبوری ایجاده کرده است.
کمک به نوعروسان مددجو

کرج- خبرنگار کیهان: مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: 750 مددجوی 
نوعروس تحت حمایت کمیتــه امداد البرز با حمایت این نهاد و مردم نیکوکار 

البرز به خانه بخت رفتند.
محمد محمدی فرد با اشاره به اینکه 12 درصد از مجموع صدقات پرداختی 
مردم البرز به این نهاد در قالب کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت 
پرداخت می شــود، افزود: طی هشت ماهه نخست سال جاری رقمی معادل دو 
میلیارد و 200 میلیون تومان صرف پرداخت کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان 
مددجو و غیرمددجو شــده اســت. وی با بیان اینکه به منظــور رفع نیازهای 
متنوع خانوارهای تحت حمایت، صدقات دریافتی از مردم برای کمک به تامین 
هزینه های مسکن، درمان، جهیزیه، وام کارگشایی، معیشت، تحصیل دانشجویان 
و دانش آموزان ســهم بندی می شود بیان کرد: 64 درصد از مجموع رقم کمک 
هزینه جهیزیه به نوعروسان مددجوی البرزی از صدقات مردم نیکوکار، کمک های 

خیران و مراکز نیکوکاری تامین شده است.
مطالعات آثار صخره ای

اهواز- خبرنگار کیهان: مرحله نخســت طرح پژوهشــی بررسی نقوش 
برجســته آثار صخره ای استان خوزستان زیر نظر پژوهشــگاه سازمان میراث 

فرهنگی آغاز شد.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی »آیاپیر« ایذه با بیان اینکه در این مرحله نقوش 
برجسته اشکفت سلمان، کول فرح، خنگ اژدر، خنگ یارعلی وند، خنگ کمالوند، 
شاهسوار و شهیون در حال بررسی هستند افزود: در این بررسی ها، تاثیرات فیزیکی 
و شیمیایی عوامل فرساینده محیطی بر روی نقوش برجسته، ویژگی های فنی 

بستر شکل گیری اثر و ارزش های پیدا و پنهان اثر ارزیابی می شوند.
ایوب سلطانی گفت: این طرح با همکاری پایگاه پژوهشی آیاپیر و اداره کل 
میراث فرهنگی خوزستان به منظور دستیابی به شناخت کمی و کیفی در حال 
انجام اســت. وی اطالع از وضعیت آثار صخــره ای را از اولویت های طرح حاضر 
دانست و افزود: با تهیه اطالعات جامع تاریخی در این زمینه، پیشینه حفاظت و 
مرمت آثار و نیز آسیب شناسی این آثار ارزشمند فراهم خواهد آمد تا زمینه های 

الزم نیز برای ثبت این آثار در فهرست میراث جهانی مهیا شود.
برگزاری یادمان شهدای هویزه

* کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ســی و هشــتمین سالگرد 
شــهدای حماسه هویزه ایستگاه فرهنگی با عنوان »ایثار« را در یادمان شهدای 

هویزه برپا کرد.
مربیان و کارشــناس کتابخانه های ســیار کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان خوزستان همزمان با سالروز بزرگداشت شهدای هویزه با برپایی 
یک ایستگاه و اجرای فعالیت های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان شرکت کننده 
در این مراســم به معرفی فرهنگ ایثار و شــهادت پرداختند. در این ایستگاه با 
حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان کتاب 

با موضوع دفاع مقدس، ایثار و شهادت به کودکان و نوجوانان اهدا شد.
بزرگداشت شهدای 16 دی

ساری- خبرنگار کیهان: نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری 
و امام جمعه قائم شــهر در مراسم بزرگداشت 3 تن از شهدای 16 دی سال 57 
و 49 تن از شهدای جنگ تحمیلی روستای شهیدآباد بهشهر گفت: اهالی این 
روستا 3 شهید در به ثمر رسیدن انقالب اسالمی و 49 شهید در دفاع از انقالب 
و تمامیت ارضی هشت سال دفاع مقدس تقدیم نظام جمهوری اسالمی کرده اند. 
آیت اهلل معلمی گفت: شهدا و امام شهدا به وظایفشان عمل کردند و موفق و 
سرافراز و پیروز رفتند و ما مسئولیت بزرگی برای صیانت از ارزش ها و پاسداری 

از دستاوردهای انقالب و خون شهدا برعهده داریم.
گفتنی است در 16 دی ماه سال 57 تعدادی از انقالبیون بهشهر و روستای 
شــهیدآباد)تروجن( به منظور شرکت در مراسم شهید دانشجو اسدی عرب به 
روستای گز بندر گز استان گلستان عزیمت کرده بودند مورد حمله پاسگاه آن 
منطقه قرار گرفته که 10 نفر در این حمله دژخیمان شــهید شــدند که 8 نفر 
از شهرستان بهشهر که 3 نفر به نام های شهید میرشریف مشکواتی، میرحمزه 

نجفی و سیدمصطفی موسوی شهید شدند.
رتبه نخست آببندان ها

* مازندران با 880 قطعه آببندان به وســعت 17 هزار هکتار رتبه نخست 
کشور را داراست.

معاون جهاد کشــاورزی مازندران اظهار کرد: 65 درصد آببندان های کشور 
در مازندران متمرکز شــده است. حسین نگهدار بیان کرد: امسال 4/6 میلیارد 
تومان اعتبار برای بهسازی آببندان ها تخصیص یافت که با این میزان اعتبار تنها 
می توان 20 آببندان  را بهسازی کرد. وی گفت: سال گذشته بسیاری از شالیزارهای 
مازندران از کشت خارج شد و اگر به بهسازی و نوسازی آببندان ها توجه جدی 

شود می توان از خارج شدن شالیزارها جلوگیری کرد.

فعالیت نخستین بخش علوم اعصاب بالینی 
در کشور طی مراسمی در بیمارستان امام رضا)ع( 

مشهد آغاز شد.
عضو هیئت علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در این مراسم گفت: بخش علوم اعصاب 
بالینی مشــهد که نخستین تجربه در کشور است 16 
بخش بستری، 9 تخت آی.سی.ی. و دو اتاق عمل دارد. 
علی شعیبی افزود: دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در راستای تحقق اهداف ماموریت 
ویــژه کالن منطقه 9 مبنی بر توســعه و تعالی علوم 
اعصاب پارســال در دانشکده پزشــکی راه اندازی شد 
و افتتــاح بخش علوم اعصاب ادامه این اقدام در حوزه 

بالینی و ارائه خدمات به بیماران است. 
وی ارائــه خدمات درمانی به بیمــاران مبتال به 
صرع و تشنج را یکی از اولویتهای بخش علوم اعصاب 
بالینی عنوان و بیان کرد: بر اساس آمارها اکنون یک 
تــا پنج درصد جامعه مبتال به صرع هســتند که 30 
درصــد این افراد به درمان مقاوم می شــوند و زمانی 
کــه بیمار به داروی اولیه مقاوم شــد نیاز به خدمات 
پیشرفته تشخیصی و ســپس درمانی شامل جراحی 

و دارودرمانی دارد. 
یافتــه های »علوم اعصاب بالینی« در درمان و یا 
بهبود بیماریهای دستگاه عصبی همچون انواع سکته 
های مغزی، صرع، پارکینســون، آلزایمر و اختالالت 

خواب بکار گرفته می شود.

سد رئیسعلی دلواری خالی از آب

از سوی قرارگاه قدس جنوب شرق کشور

2121 طرح عمرانی در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید

فرماندار شاهرود:

1664واحد مسکن مهر در استان سمنان بدون متقاضی است

صنعتی ساز اختصاص یافته است.
وی با  اشاره به اینکه قرارداد ساخت 912 واحد 
مســکن مهر با یک شرکت بسته شده ، افزود : این 
واحدها در 2 طرح 560 و 352 واحدی در نظر گرفته 
شد که 380 طرح آن باقی مانده است که با داشتن 

متقاضی باید تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در سال های گذشته پیگیری های 

زیادی برای تکمیل واحدهای باقی مانده شد که از 
طریق شورای مسکن استان، شهرستان و دادستان 
مســاعدت های زیادی بــه عمل آمد امــا بخاطر 

زیاده خواهی پیمانکار به نتیجه ای نرسیدیم.
سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی استان 
سمنان افزود: برای تعیین تکلیف این پرونده طرح 

موضوع در مراجع قضایی شده است.
استاندار آذربایجان شرقی:

جنگل های ارسباران نباید تبدیل به دریاچه ارومیه شود

کیش صاحب بورس 
بین الملل می شود

نجات جان ۳ بیمار با اهدای عضو

شهرداری تبریز
 بیش از 400 آپارتمان 

می سازد

افتتاح نخستین بخش 
علوم اعصاب بالینی 

کشور در مشهد

ارسال بیش از 290 اثر 
به دومین سوگواره ملی اربعین

سایت های 
گردشگری لرستان 

متحول می شوند

2596 کالس استان کرمان با عالءالدین گرم می شود

است. 181 مدرسه چادری، 46 مدرسه کپری، 232 
مدرسه خشت و گلی و بلوکی، 777 مدرسه با مصالح 
غیراستاندارد و 170 کانکس در استان کرمان داریم.

اســتاندار اردبیل با تاکید بر قرار داشتن 
روســتای عمارت در محدوده استان اردبیل 
گفت: لغو مصوبه انتزاع روستای عمارت از این 

استان تا یک هفته دیگر ابالغ می شود.
اکبر بهنامجو گفت: استان آذربایجان شرقی سال 
95 برای تبدیل روستای هوراند به بخش، تعدادی از 
روستاهای همجوار را به این بخش اضافه کرده بود 
که در میان 60 تا 70 روستای منطقه نام روستای 
عمارت از توابع گرمی مغان نیز به هیئت دولت ارسال 
شده بود که بالفاصله و با اعتراض مقام های استان 

اردبیل اصالح شد.
وی بیان کرد: بــه محض اطالع از این موضوع 
به صورت ویژه شــبانه با مقام های وزارت کشــور 
مکاتبه شــد و وزیر کشور هم در نامه ای به معاون 
اول رئیس جمهوری لزوم اصالح مصوبه و حذف نام 

روستای عمارت را به هیات دولت اعالم کرد.
او اظهار داشــت: در حال حاضر این درخواست 
در کمیته دفاعی سیاســی دولت تصویب شده و تا 

یک هفته آتی موضوع در هیئت دولت طرح و نسبت 
به اصالح مصوبه اقدام خواهد شد و جای هیچگونه 

نگرانی از این بابت نیست.
بهنامجو همچنین دربــاره کاهش حقابه ارس 
گفت: کاهش حقابه استان در ارس را به صورت ویژه 
پیگیری نموده و بدون هیچ گونه مسائل حاشیه ای 
240 میلیون متر مکعب آب برگشــت داده شد که 

کار بسیار ارزشمند و عظیمی بود.
استاندار اردبیل تاکید کرد: روستای عمارت نیز 
مثــل حقابه ارس جای نگرانی ندارد و تا یک هفته 
آینده لغو مصوبه انتزاع این روســتا از استان ابالغ 

خواهد شد.
امام جمعه اردبیل نیز در خطبه های نماز جمعه 
با انتقاد از دولت در زمینه انتزاع روســتای عمارت 
از استان اردبیل خواستار تجدید نظر سریع هیئت 

دولت در این زمینه شد.
روستای عمارت از توابع گرمی مغان در استان 

اردبیل می باشد.

117 مدرسه در سیستان و بلوچستان 
از سوی خیران در حال ساخت است

استاندار:
روستای عمارت همچنان جزو استان اردبیل است


