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کوتاه از شهرستانها

معضل آب در اصفهان

فوالدشهر -خبرنگار کیهان :استاندار اصفهان در جمع کشاورزان
و مردم شهرستان لنجان گفت :اصفهان از بعد مسئله آب ،حساسترین
استان است .مسئله آب در سطح ملی بوده و باید بررسی شود.
محســن مهرعلیزاده افزود :ورودی آب زایندهرود در  50-40سال
گذشته یک میلیارد و هشتصد میلیون مترمکعب بوده ،سال گذشته یک
میلیارد و دویست میلیون مترمکعب شده و امسال به چهارصد میلیون
مترمکعب رسیده است.
وی اضافه کرد :صنایع فوالد مبارکه و ذوبآهن موظفند با تغییر و
تکمیل تجهیزات ،مصرف آب را پایین آورند و برجهای خنککنندهتر را
به برجهای خنککننده خشک تبدیل کنند .همچنین پساب شهرهای
اطراف را جمعآوری و پس از تصفیه برای خنک کاری استفاده کنند.

ساخت و سازهای غیرمجاز

بناب -خبرنگار کیهان :شــهردار اســبق بناب گفت :ساخت و
سازهای غیرمجاز از مشکالت اساسی شهرداری این شهر است و ساخت
و سازهای غیرمجازی که در عرض  25سال گذشته صورت گرفته اگر
میلیاردها تومان اعتبار به این بخش اختصاص یابد باز امکان ساماندهی
آنها وجود ندارد و اگر درآمد  50سال آینده شهرداری را در این حوزه
هزینه کنیم باز امکان حل مشــکالت سکونتگاههای غیررسمی ممکن
نیست!
محسن رحیمیان با انتقاد از عدم تخصیص اعتبار مناسب به شهرداری
بناب از محل ارزش افزوده تاکید کرد :ما در این خصوص اعتراض داریم
و نحوه تخصیص اعتبارات را ناعادالنه میدانیم و قطعا شهرداری در ارائه
خدمات به شهروندان با مشکل مواجه خواهد شد.
وی افزود :انتظار داریم مردم ساخت و ساز را طبق قانون انجام داده
و ایمنی و اصول شهرسازی را در ساخت و سازهای شهری رعایت کنند.
این عضو شورای اسالمی شهر بناب در ادامه سخنان خود با گالیه
از عملکرد خبرنگاران شهرستان گفت :خبرنگاران شهرستان ایرادات و
ضعفهای شورا را اطالعرسانی نمیکنند!

بهرهبرداری پایانه صادراتی

تایباد -خبرنگار کیهان :پایانه صادراتی گازمایع در منطقه ویژه
اقتصادی دوغارون به بهرهبرداری رسید.
با هدف ورود به صادرات گازمایع به کشــور همسایه افغانستان در
ســال  1395قراردادی برای ایجاد اولین پایانــه صادراتی گاز مایع با
استانداردهای بینالمللی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون منعقد شد که
این پایانه صادراتی در زمینی به مساحت دو هزار و  200مترمربع احداث
و دارای ظرفیت ذخیرهسازی سالیانه اسمی ترانشیپمنت  350هزار تن
در یک شیفتکاری و ظرفیت ذخیرهسازی  600تن گازمایع است.

معرفی منتخب جشنواره

کیش -خبرنگار کیهان :منتخب هشتمین جشنواره بینالمللی
فرهنگی و هنری خلیجفارس از جزیره کیش معرفی شد.
نازیال نوبهاری برگزیده جشــنواره کتاب ســال استان هرمزگان به
عنوان منتخب این جشنواره در بخش کودک معرفی و از وی تقدیر شد.
این نویســنده خوشذوق به نمایندگی از جزیره کیش توانســت
به عنوان منتخب هشــتمین جشــنواره بینالمللی فرهنگی و هنری
خلیجفارس از جزیره کیش برگزیده شود.

راهاندازی پویش مردمی

اهواز -خبرنگار کیهان :دبیر قرارگاه جهادی شــهید اسماعیل
فرجوانــی خوزســتان از راهاندازی پویش مردمی جمعآوری وســایل
خنککننده در اهواز خبر داد.
حجتاالسالم دانیال اریکه عنوان کرد :محور شکلگیری این پویش
حرکتهای جهادی ،محرومیتزدایی و ارائه خدمات اجتماعی بوده است.
به گفتــه وی هدف از این پویش کمک بــه خانوادههای محروم و
مستضعفی است که با آغاز گرمای طاقتفرسا و روزهای سخت شرجی
در اهواز توانایی تهیه وسایل خنککننده را ندارند .دبیر قرارگاه جهادی
شهید اسماعیل فرجوانی خوزستان درخصوص روشهای مشارکت در
این پویش نیز گفت :هموطنان خیر و نیکوکار میتوانند از طریق خرید و
اهداء کولر و یخچال و پنکه نو ،اهداء کولر یخچال و پنکه دست دوم ،کمک
به تعمیر و ســرویس وسایل ذکر شده برای نیازمندان توسط تعمیرکار
مربوطه و یا کمکهای نقدی در این پویش خداپسندانه شرکت کنند.

نوسازی خانههای روستایی

ساری -خبرنگار کیهان :معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی سقف
تســهیالت پرداختی برای ساخت و مقاومسازی مسکن در روستاها را
حدود  25میلیون تومان اعالم کرد.
«محمدرضا شاملو» گفت :براساس برنامه پنج ساله ششم توسع ه نوسازی
و مقاومســازی مسکن روستایی ،نوسازی ســاالنه حدود  200هزار خانه
روستایی در کشور هدفگذاری شده است و تاکنون حدود یک میلیون و
 800هزار خانه روستایی با پرداخت تسهیالت دولتی نوسازی و مقاومسازی
شــده است .وی همچنین به موضوع ســنددار شدن امالک روستایی در
کشــور اشاره کرد و گفت :تاکنون  3میلیون و  400هزار امالک روستایی
و شهرهای کمتر از  25هزار نفر جمعیت سند مالکیت صادر شده است.

حمایت از سرمایهگذاران

اردبیل -خبرنگار کیهان :حمایت از ســرمایهگذاران در تحقق
شــماره ســال «حمایت از کاالی ایرانی» نقش بسیار تعیینکنندهای
میتواند داشته باشد.
اســتاندار اردبیل گفت :حذف موانع سرمایهگذاری یکی از وظایف
مدیران اجرایی اســت و انتظار میرود به این موضوع در سطح استان
توجه خاصی مبذول شود.
اکبــر بهنامجو ضرورت حمایــت از ســرمایهگذاران و متقاضیان
ســرمایهگذاری در استان را مورد اشــاره قرار داد و افزود :برای ایجاد
 20هزار شغل در استان همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی
استان ضروری است.
وی گفت :ســرمایهگذار گــروه تولیدی آرتا نمیــن بدون دریافت
تســهیالت از دولت مصمم است در طول سه سال واحد صنعتی تولید
کریستال را راهاندازی و برای سه هزار نفر اشتغال ایجاد کند.
وی در پایــان گفت با بهرهبــرداری از فاز اول این طرح که تا پایان
سال جاری انجام میشود بیش از  800مشغول به کار خواهند شد.

شهرستان چاق و سالمند

تنکابن -خبرنگار کیهان :رئیس شبکه بهداشت و درمان تنکابن
با اشاره به پایین بودن میزان زاد و ولد در جامعه گفت :این شهرستان
جزء مناطق چاق و سالمند محسوب میشود.
پیماننژاد مقدم با بیان اینکه  50درصد از عوامل مرگ و میر ناشی
از بیماریهای قلبی و عروقی اســت گفت :پس از این بیماری سرطان
دومین عامل مرگ و میر بوده و  17درصد را شامل میشود.
وی افزود :در رشــتههای ارتوپد و جراح مغز و اعصاب به پزشــک
متخصــص نیازمندیم .نژادمقــدم ضمن گالیه از روند کند ســاخت
بیمارســتان فوق تخصصی این شهرستان ،افزود :من این کندی را از
کمکاری پیمانکار میدانم زیرا پیمانکار ملی باید بیش از بودجه در نظر
گرفته شده هزینه کند.
وی آب شرب شهرستان را سالم قلمداد و تصریح کرد :برخی روستاها
دارای آب شــرب آلوده هستند که با همکاری فرمانداری ،بخشداری و
آبفا این مشکالت برطرف میشود.

دانشگاه نسل سوم

همدان -خبرنگار کیهان :فرهاد فراهانی معاون آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی همدان ضمن تاکید بر لزوم حرکت به سمت دانشگاههای
نسل سوم از کسب رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی همدان در تعداد
رشتههای تحصیلی موجود ( 128رشته) در منطقه  3آمایشی خبر داد
و اظهار کرد :در موضوع اخذ تاییدیه اعتباربخشــی دو ساالنه کامل که
تنها  7دانشگاه موفق به کسب آن شدهاند همدان نیز با دریافت جایزه
 500میلیون تومانی در این زمره قرار گرفت.

منشأمحرومیتها
قصور مسئوالن است
اهواز  -خبرنگار کیهان:
استاندار خوزستان با یادآوری رنج سی ساله
مردم روستاهای الهایی در فقدان آب آشامیدنی به
رغم وجود مجاورت با رودخانه دز گفت :ما مسئوالن
در این محرومیتها مقصر بودهایم نه نظام جمهوری
اسالمی .این منطقه سی سال از این خدمت اولیه
محروم بوده است.
غالمرضا شریعتی در مراسم افتتاحیه پروژه آبرسانی
به روســتاهای الهایی اهواز دسترسی به آب آشامیدنی
ســالم را جزء اصلیترین زیرســاختهای توسعه در هر
منطقه عنوان و خاطرنشــان کرد :تالش ما این است که
در خوزستان مسیر بهبود کیفیت آب شرب را طی کنیم
که در همین راستا طرح آبرسانی غدیر را تسریع دادیم.
وی افزود :این طرح حداقل  6هزار میلیارد تومان نیاز
دارد که ســال گذشته هزار میلیارد تومان هزینه کردیم
و امسال هم بیش از هزار میلیارد تومان هزینه خواهیم
کرد .همچنین در بخش آب روستایی اعتبار امسال بیش
از دو برابر سال قبل افزایش داشته است.
وی تصریح کرد :باید از مردم این منطقه عذرخواهی
کنیم چراکه چنین وضعیتی کمهمتی ما را نشان میدهد
و بــه هیچ عنوان توجیهپذیر نیســت که این منطقه در
نزدیکی رودخانه دز از نعمت آب محروم باشد.
استاندار خوزستان اضافه کرد :مشابه این وضعیت هم
در منطقه غیزانیه اهواز حکمفرما بوده است؛ منطقهای که
بیش از دویست حلقه چاه دارد اما آب آشامیدنی ندارد و
چنین شرایطی به هیچ عنوان قابل قبول نیست به همین
علت به مسئوالن ذیربط تاکید کردم مسئله آب آشامیدنی
غیزانیه حتما باید در سال  97حل شود.
شایان ذکر است با افتتاح این پروژه  8روستای الهایی
از توابع اهواز جمعیتی بالغ بر  3هزار نفر در روســتاهای
سیدســلمان ،بامدژ ،سیدناصر ،حموله  1و  ،2سیدمعن،
ظاهر ،قاسم و نبی از نعمت آب آشامیدنی بهرهمند شدند.

فرماندار:

بیمه ،خسارت سرمازدگی
کشاورزان شاهرودی را جبران کند
شاهرود -خبرنگار کیهان:
معاون اســتاندار و فرماندار شاهرود گفت:
سرمازدگی طی دو سال اخیر خسارات زیادی به
این شهرستان زده است ،سید محمدرضا هاشمی
افزود :صندوق بیمه باید خسارات سرمازدگی
کشاورزان شــاهرودی را جبران کند .وی ابراز
داشت :طی سال جاری هفت هزار و  800هکتار
از اراضی و باغهای شهرستان بین  20تا  100درصد
خسارت دیدند.
فرماندار شاهرود گفت :در سرمای بهاره امسال به
نسبت سالهای قبل عمق خسارات بسیار فراتر از تصور
بــود و تنها یک هزار و  230هکتار باغهای انار ،انگور
و زیتون در شهرستان نابود شد که باید خسارتهای
باغداران به بهترین شکل ممکن پرداخت شود.
معاون استاندار سمنان  16سال خشکسالی پیاپی
را از دیگر چالشهای موجود در شهرستان برشمرد و
افزود :هم اکنون بیش از  11روستای شاهرود با تانکر
آبرسانی میشوند.
نماینــده مردم شــاهرود و میامی در مجلس نیز
بــا بیان اینکه  250میلیارد تومان ســهم خســارت
سرمازدگی سال  96استان سمنان باید پرداخت شود،
گفت :تخصیص سرانه بیمه سرمازدگی استان تاکنون
صفر بوده است.
سید حسن حسینی شاهرودی در جلسه مدیریت
بحران شاهرود با بیان اینکه در ستاد مدیریت بحران
کشــور با حضور  14وزیــر  250میلیارد تومان بابت
سرمازدگی استان سمنان اختصاص یافت ،ابراز داشت:
متأسفانه تاکنون ریالی بابت آن پرداخت نشده است
که علت آن نیز وتــوی رئيس برنامه و بودجه عنوان
میشود که این امر برای ما نیز سؤال است که چگونه
وقتی موضوعی مورد تصویب  14وزیر میرسد در یک
اداره باقی میماند.
نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان
اینکه دیدار از باغات ســرمازده شاهرود هر انسانی را
متأثر میســازد ،ابراز داشــت :هم اکنون  22استان
کشور درگیر سرمازدگی هستند که خسارات وسیعی
در برخــی نقاط گزارش شــده که ذکر رقم کامل آن
نیازمند کارشناسی بیشتر است.
وی بــا بیان اینکه طبق قانون میتوان از صندوق
توســعه ملی پنج درصد برای مدیریت بحران شامل
ســه درصد در مقوله پیشگیری و دو درصد در مقوله
مقابله برداشت و این اعتبارات را در خسارات بخشهای
مختلف هزینه کرد ،ابراز داشت :اگر این اعتبارات در
بخشهای متنوع پرداخت شود میتواند کمک حال
خوبی برای بخش کشاورزی باشد.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور:

مرز خسروی باز میشود

مدیرکل امــور مرزی وزارت کشــور از
بازگشایی مرز خســروی برای تردد زائران
عتبات عالیات از دو ماه پیش از اربعین حسینی
خبر داد.
شــهریار حیدری گفت :براساس توافق صورت
گرفته با هیئت عراقی مرز خسروی قصرشیرین در
شهریور امسال دو ماه پیش از اربعین حسینی برای
تردد زائران عتبات عالیات بازگشایی میشود.
وی افزود :در سفر هیئت عالیرتبه عراقی به تهران
موضوع بازگشــایی مرز خسروی در شهریور امسال
بررسی شد که در نهایت هیئت عراقی با بازگشایی
مرز خسروی دو ماه پیش از اربعین موافقت کرد.
وی ادامه داد :اکنون مرز خســروی برای تردد
اتباع عراقی و داد و ســتدهای تجاری باز است ،اما

تنهــا بخش کوچکی از ظرفیت آن مورد اســتفاده
قرار میگیرد.
حیدری اضافــه کرد :با توجه به بهبود وضعیت
امنیت در کشور عراق ،به نظر میرسد که امسال به
منظور بازگشایی مرز خسروی هیچ مشکلی وجود
نداشته باشد.
مســئوالن عراق ســال گذشــته نیز به منظور
بازگشایی مرز خسروی با ایران به توافق رسیدند و
امکانات الزم نیز در این مرز برای تردد زائران اربعین
حسینی فراهم شد ،اما برخالف وعدههای داده شده،
خسروی همچنان بر روی زائران بسته ماند.
مسائل امنیتی در طرف عراقی دلیل اصلی بسته
شــدن مرز خسروی بر روی زائران اربعین حسینی
بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای:

آب زایندهرود به باغهای اصفهان هم نمیرسد

اصفهان -خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان
با بیــان اینکه برای نخســتینبار در تاریخ،
آب زایندهرود بــه باغهای اصفهان هم تعلق
نمیگیرد ،گفت :با این شرایط برای سال آتی
نیز در صورت نرمال بودن بارشها سد افزایش
ذخیره نخواهد داشت و ورودی و خروجی سد
برابر خواهد بود.
مسعود میرمحمد صادقی در جلسه انسجامبخشی
مدیران بخش صنعت آب و برق استان اصفهان ،اظهار
کرد :میزان بارشها به طور متوســط در حوضه فالت
مرکــزی گاوخونی و زایندهرود در مناطق چهارمحال
و بختیــاری و اصفهان حدود  40تا  80درصد کاهش
داشته است.

وی تصریــح کرد :عالوه بر کاهش بارش ،افزایش
میانگین دما را نیز از ابتدای زمســتان داشــتهایم و
ایــن موجب تغییر بارشها از برف به باران بوده که از
نشانههای تغییر اقلیم است.
وی حجم ورودی به ســد زایندهرود اصفهان را تا
هشــتم اردیبهشت ماه  241میلیون مترمکعب اعالم
کرد و افزود :این رقم در ســال گذشته  682میلیون
مترمکعب بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان با تاکید
بر اینکه مطابق این آمارها امکان توزیع آب برای شرق
و غرب استان اصفهان در بهار و تابستان وجود ندارد،
افزود :متاسفانه مناطق دیگر استان مانند سد حنا ،سد
باغکل ،سد خمیران و سدهای دیگر نیز شرایط مشابه
دارند و خالی از آب هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری قزوین گفت :فرونشست زمین تهدید
جدی برای سه اثر تاریخی شاخص این استان به
شمار میرود.
محمدعلی حضرتی افزود :مســجد جامع عتیق،
ن علی
مسجد مدرسه سردار و صحن امامزاده حسین اب 
ابنموسیالرضا(ع) سه اثر تاریخی هستند که به دلیل
فرونشست زمین در معرض تهدید جدی قرار دارند.
وی اظهار کرد :البته ســایر آثــار تاریخی قزوین
نیز از آســیبهای ناشــی از فرونشست زمین مصون
نیســتند اما سه آثار یادشده بیشتر در معرض تهدید
و آسیب هستند.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشگری قزوین گفت :براساس نتایج به دست آمده
از شاهدگذاریها ،ترکها و لغزشهای ایجاد شده در
بخشهای مختلف آثار تاریخی یادشده بر اثر فرونشست
زمین نگرانکننده بوده است.
حضرتی اظهار کرد :با توجه به اینکه شاهد حجم
باالیــی از رفت و آمد مردم به امامزاده حســین(ع) و

مسجد جامع عتیق هستیم نگرانیها بابت بروز خسارات
احتمالی جانی و مالی بیشتر میشود.
وی در خصوص اقدامها و برنامههای پیشبینی شده
به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی و همچنین
حفاظت از بناهای یادشده در مقابل فرونشست زمین،
گفت :در رابطه با آستان امامزاده حسین(ع) یک طرح
مطالعاتی تهیه شــده که نیازمنــد تخصیص اعتبار و
عملیاتی کردن میباشــد و در رابطه با  2اثر دیگر نیز
اقدامات ترمیمی و استحکام بخشی پیشبینی شده است.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشگری قزوین خاطرنشان کرد :به منظور کاهش
تهدیدات فرونشســت خاک برای آثارتاریخی و دیگر
زیرساختها باید در سطح ملی و استانی تصمیمات و
راهکارهای مناسب اندیشیده شود.
اســتان قزوین طی ســالهای اخیــر با معضل
فرونشســت خاک در دشــت قزوین روبــهرو بوده و
در بخشهایی از این منطقه براســاس آمار ســازمان
زمینشناســی ،فرونشست خاک تا  24سانتیمتر نیز
گزارش شده است.

قزوین فرو مینشیند

خطوط یک و دو قطار شهری مشهد
به هم رسیدند

استاندار:

 6بازارچ ه مرزی جدید
در سیستان و بلوچستان
راهاندازی میشود

استاندار سیستان و بلوچستان گفت 6 :بازارچه
جدید در سیستان و بلوچستان راهاندازی میشود
که سه بازارچه در شمال استان ساخته خواهد شد.
ســید دانیال محبی در مراسم جانمایی برای ایجاد
بازارچه مرزی در شهر دوست محمد شهرستان هیرمند
در شمال استان گفت :اعتبار این بازارچهها 350 ،میلیارد
تومان است و زیرساختهای آن در دست تکمیل شدن
است.
وی با بیان اینکه بهترین نقطه برای ساخت بازارچه
مرزی جدید تخت عدالت در نزدیک شهر دوستمحمد
اســت ،گفت :دسترســی آسان همه مرزنشــینان این
شهرســتان به ایــن بازارچــه و فاصله مناســب آن از
بازارچههای میلک و گمشــاد یکی از علل انتخاب این
محل است.
وی افزود :عالوهبر این بازارچهجدید به زیرساختهای
مورد نیاز از جمله فیبر نوری ،راه ،آب و برق دسترســی
دارد.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت :برای کمک به
معیشــت مردم باید از ظرفیتهای اقتصادی منطقه به
ویژه مرز به نفع مردم استفاده کرد.
هم اکنون در سیســتان و بلوچستان هفت بازارچه
در حوزه صادرات و واردات کاال به صورت رســمی فعال
هستند.

خطوط یک و دو قطار شــهری مشهد در محل ایستگاه شریعتی این شهر طی مراسمی
بهصورت رسمی بهرهبرداری شد.
شهردار مشهد در این خصوص گفت :برای اتصال این خطوط با حمایتهای دولتی و شورای اسالمی
شهر مشهد پنج هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.
قاســم تقیزاده خامسی افزود :خط دوم قطار شهری مشهد به طول  14/5کیلومتر از انتهای بلوار
طبرسی شمالی تا بلوار پیروزی در حال ساخت است که تاکنون  10کیلومتر آن از انتهای بلوار طبرسی
شمالی تا میدان شریعتی اجرا شده است.
وی ادامه داد :اکنون روزانه حدود  160هزار مسافر توسط قطار شهری مشهد جا به جا میشوند.
با ایجاد شبکه ریلی و بهرهبرداری از اتصال خطوط یکم و دوم قطار شهری میزان جا به جایی به
وسیله خطوط ریلی چند برابر میشود.
چهار خط در مجموع برای قطار شهری مشهد تعریف شده که خط یک آن به طول  19کیلومتر
از پایانه غدیر نخریسی تا وکیلآباد اسفند  1389به بهرهبرداری رسید و اکنون روزانه به طور میانگین
 120هزار نفر در این مسیر جا به جا میشوند.
مسیر توسعه  4/5کیلومتری این خط نیز از ایستگاه غدیر تا فرودگاه مشهد دهه فجر سال  94به
بهرهبرداری رسید و فرایند مسافرگیری آن آغاز شد.
مطالعات خط چهارم قطار شهری مشهد نیز که قرار است از خواجه ربیع آغاز و با عبور از میدان
شهدا به حرم مطهر رضوی و به قلعه ساختمان و جاده سرخس منتهی شود ،در مراحل پایانی قرار دارد.

راهآهن تهران  -همدان
برقی میشود
نماینده مردم همدان در خانه ملت گفت :راه
آهن همدان  -تهران از طریق بیجار به راه آهن
زنجان  -تبریز وصل میشود.
حمیدرضا حاجــی بابایی بیان کرد :با اجرای این
طرح تمامی استانهای غربی و شمال غربی برای رفتن
به جنوب باید از همدان عبور کنند.
وی اضافه کــرد :راه آهن تهران  -همدان نیز در
ادامه به ســنندج و سپس تا مرز بازرگان ادامه دارد و
تکمیل این مسیر همه کشور را به هم وصل میکند.
وی افزود :امســال موفق به دریافت ردیف بودجه
برای برقی و سریع السیر کردن راه آهن تهران  -همدان
شــدیم که امید میرود تا سه ســال آینده این طرح
عملی شود.
حاجی بابایی بااشاره به انتخاب همدان به عنوان
پایتخــت تاریخ و تمدن ایــران ،اضافه کرد :این مهم
زمینه انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشــگری
کشــورهای آسیایی در سال  2018میالدی است و با
برگــزاری  2رویداد بزرگ فراملی میخواهیم جایگاه
استان در بخشهای مختلف به ویژه گردشگری را به
جهان معرفی کنیم.
وی ادامــه داد :امیدواریــم بیمارســتان 300
تختخوابی اکباتان امســال به مرحلــه بهرهبرداری
برسد هر چند بیمارســتان امامخمینی(ره) از مسیر
اجرا خارج شده است.
حاجی بابایی افزود :با این وجود در مجلس شورای
اسالمی ســاخت یک بیمارســتان جدید در همدان
مصوب و ردیف بودجه نیز برای آن پیشبینی شد.
وی اضافــه کرد :در ایــن مصوبه تعداد تخت این
بیمارستان مشخص نشده است بنابراین دانشگاه علوم
پزشــکی میتواند مجهزترین بیمارستان با بیشترین
میزان ظرفیت و تخت بیمارســتانی را در چند طبقه
احداث کند.
وی اظهار کرد :عالو ه بر این عملیات ساخت یک
بیمارســتان نیز توسط بخش خصوصی به زودی آغاز
میشود.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان:

نیمی از ظرفیت سد اکباتان
هنوز خالی است
همدان  -خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان
همدان گفت :بــا وجود بارشهای اخیر در
بهار  97هنوز نیمی از ظرفیت سد اکباتان
خالی است.
منصور ستوده اظهار کرد :از ابتدای سال آبی
 97-96تا نیمه نخست اردیبهشت ماه سالجاری
 17میلیون و  210هزار مترمکعب آب در پشت
سد اکباتان ذخیره شده است که در مدت مشابه
سال گذشــته  35میلیون و  80هزار مترمکعب
بود و این به معنای خالی بودن نیمی از ظرفیت
سد اکباتان است.
وی به ورود 3هزار و  356لیتر آب طی هر ثانیه
به ســد اکباتان اشاره و بیان کرد :میزان بارشها
نســبت به مدت مشابه ســال قبل با  22درصد
کاهش مواجه بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان
تصریح کرد :چنانچه با رشها به صورت سیالبی
برف روی زمین و مســیلها را شسته و وارد سد
بکند شرایط بهتری برای آب ذخیره شده حاصل
میشود اما متاسفانه در سال آبی  97-96نه بارش
برف به میزان مطلوبی بود و نه بارش باران یکباره
و سیالبی بود که این امر محقق شود.

رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران:

کشت برنج در مازندران
امسال محدود میشود

ساری -خبرنگار کیهان:
رئیــس اداره برنج جهاد کشــاورزی
مازنــدران گفت :با توجه به کاهش نزوالت
آسمانی ،شرایط آب و هوایی ،کاهش منابع
آبی مازندران و عدم آبگیری صددرصدی
آببندانهای موجود بــه ویژه در مناطق
شرقی استان مازندران امسال کشت برنج
در این استان محدودیت دارد.
ابراهیم قرباننــژاد افزود :تاکنون یک هزار و
 450هکتار از شــالیزارهای مازندران به صورت
مکانیزه و  47هزار و  500هکتار به صورت سنتی
نشاکاری شد.
وی افزود :در مناطقی از استان بعضی از اراضی
شــالیزاری هر ساله با توجه به کمبود آب با این
مشکل مواجه هستند به طوری که درسال گذشته
بعد از نشــاکاری از گردونه تولید خارج شــده و
کشاورزان از نظر اقتصادی خسارت فراوانی دیدند.
رئیس اداره برنج ســازمان جهاد کشــاورزی
مازندران به کشــاورزان توصیه کــرد با در نظر
گرفتن الگوی کشــت منطقهای نسبت به کشت
جایگزین اقدام کنند تا از نظر اقتصادی به درآمد
خانوار کمک شود.
ایــن مســئول اضافه کرد :بعضــی از اراضی
شــالیزاری استان به ویژه انتهای شهرستانهای
ساری ،میاندورود ،بهشهر ،گلوگاه و جویبار دچار
استرس کمآبی بودند که توصیه میشود نسبت به
کشت ارقام محلی به جای ارقام پرمحصول اقدام
کنند تا با طول دوره رشــد کمتر در این اراضی
آب کمتری مصرف شود.
قرباننژاد با بیان اینکه کشاورزان با مدیریت
مصرف بهینه با انجام آبیاری تناوبی به جز مراحل
حســاس نیاز گیاه بــه آب مصرف آب را کنترل
کنند ،گفت :کشــاورزان با انهدام علفهای هرز
حاشیه مزارع و کانالها نسبت به انتقال سریعتر
آب اقدام و با نایلونکشی مرزها از هدر رفت آن
جلوگیری کنند.
وی ادامــه داد :کشــاورزان اراضــی خود را
زیرپوشش بیمه قرار داده تا در صورت بروز حوادث
بخشی از هزینههای آنها به صورت غرامت به آنها
پرداخت شود.

برتری طرح محققان بوشهری
در آمریکا

طرح تحقیقاتی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
که به عنوان تنها نماینده ایران در همایش بینالمللی انجمن
راینولوژی آمریکا شرکت کرده بود ،جزو برترینها شناخته شد.
رئیسمرکز تحقیقات پزشکی هستهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
گفت :این طرح تحقیقاتی در حوزه رادیومیکس و تصویربرداری مغز
به عنوان پژوهشــی پایه و بنیادین است که توسط متخصصان مغز و
اعصاب و با کمک دانش و مهارت مهندســان پزشکی این دانشگاه و
اســتفاده از فناوریهای نوین به شیوه همکاری بین رشتهای (ام تی
ام) انجام شده است.
مجید اسدی افزود :در این طرح سیستم بویایی از لحاظ اختالالت
و بیماریها از طریق تصاویر اسپکت (عملکردی) مورد بررسی و تجزیه
و تحلیل قرار میگیرد.
وی اضافــه کرد :در اجرای این طرح تحقیقاتی دکتر رضا نعمتی
متخصص مغز و اعصاب ،نگار چعبی مهندس پزشــکی و دکتر زمان
افراسیابی شرکت داشتند.
اســدی بیان کرد :ادامه و افزایش این همکاریها منجر به کسب
نتایج عالیتر و عناوین بهتر در آینده نزدیک میشود.
این همایش با شرکت صدها طرح از کشورهای مختلف دنیا  19و
 20آوریل ( 30و 31فروردین ماه امسال) در دانشگاه مریلند برگزار شد.
راینولوژی یک شاخه فوق تخصصی در دانش پزشکی است که به
جراحیها و درمان بیماریهای بینی و ساختمانهای اطراف بینی در
سر و صورت میپردازد.

پروازهای فرودگاه یاسوج
از سرگرفته شد

مدیر فرودگاه یاسوج گفت :پروازهای این فرودگاه دیروز
یکشنبه و پس از گذشت  77روز از سانحه سقوط هواپیمای
ایتیآر  72تهران  -یاسوج ،بطور رسمی از سرگرفته شد.
علی محســنیان اظهار کرد :بر اســاس برنامهریزیهای شرکت
هواپیمایی آتا پروازهای این فرودگاه به طور موقت در روزهای یکشنبه،
سهشنبه ،پنجشنبه و جمعه انجام میشود.
وی افزود :پروازها از مقصد تهران به یاســوج ساعت  6صبح و از
یاسوج به تهران نیز ساعت هشت صبح انجام خواهد شد.
محسنیان گفت :قیمت بلیت افزایش نخواهد یافت.
وی بااشــاره به امکان تغییر مسیر پروازی فرودگاه یاسوج گفت:
هماهنگیهــا و مقدمات الزم در این زمینه با شــرکت فرودگاههای
کشــور و وزارت راه و شهرسازی نیز انجام شده و پیشنهادهای اولیه
ارسال شده است.
نخســتین پرواز آزمایشی فرودگاه یاســوج پس از سانحه هوایی
روز سهشنبه هفته گذشته ،با هواپیمای جت ام.برائر  145انجام شد.
از زمان ســقوط هواپیمایایتیآر  72در تاریخ  29بهمن سال
گذشته تاکنون پروازی در فرودگاه یاسوج انجام نگرفته بود.

بهرهبرداری از مجموعه فرهنگی اجتماعی
بوستان والیت ساری آغاز شد

ساری -خبرنگار کیهان:
همزمان با نیمه شعبان ،سالروز میالد حضرت ولیعصر(عج)
آیین افتتاح مجموعه فرهنگی اجتماعی بوستان والیت ساری با
حضور معاون رئیسجمهور برگزار شد.
در ســالروز میالد امام زمان(عج) با حضور محمدباقر نوبخت معاون
رئیسجمهور و ســخنگوی دولت ،رئیس مجمــع نمایندگان مازندران،
نمایندگان شهرستانهای ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی،
استاندار و مسئوالن و مدیران استانی ،اعضای شورای اسالمی شهر ساری
و نیز با حضور پرشور و بیبدیل شهروندان ساروی ،طی مراسمی ،مجموعه
فرهنگی اجتماعی بوستان والیت در زمینی به مساحت  6هکتار در محل
پادگان سابق ساری به بهرهبرداری رسید.
مهدی عبوری شهردار ساری در این مراسم افزود :این مجموعه تاریخی
در زمان فتحعلی شاه قاجار تبدیل به نوباغشاه و پس از آن قریب به یک
قرن پادگان ارتش بوده است و مسئوالن استانی و شهرستانی به درخواست
مردم ،طرح خروج پادگان را پیگیری و پس از موافقت رهبر معظم انقالب
بوستان والیت به عنوان هدیه رهبر انقالب احداث و به بهرهبرداری رسید.
وی تصریح کرد :این مجموعه تاریخی با امکانات فرهنگی اجتماعی و
تاریخی مانند آمفیتئاتر  4هزار نفره ،نگارخانه ،خانه علوم و نجوم ،خانه
تخصصی موســیقی ،خانه معمار ،کتابخانه دیجیتال ساختمان شورای
اسالمی شهر ،سرای جهان دیدگان ،سینما هنر و تجربه و مسجد علیابن
موسیالرضا(ع) و موزههای زیبا با طراحی فضای سبز احداث شده است.

کشف یک گورخمره
مربوط به دوره اشکانیان در لردگان

شهرکرد -خبرنگار کیهان:
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
چهارمحــال و بختیاری گفت :یک گــور خمره بزرگ متعلق به
دوره اشــکانیان در کنار قبرستان «منج» در شهرستان لردگان
کشف شد.
بهمن عســگری ســوادجانی افزود :خمره کشف شده در بارشهای
اخیر و فرســایش خاک و فرورفتن آب ســیالب در زمین ،سر از خاک
بیرون آورده است.
وی اضافه کرد :کارشناسان میراث فرهنگی گور خمره کشف شده را
برای انجام کار کارشناسی به شهرکرد مرکز استان انتقال دادند.
عســگری تصریح کرد :این گور خمره بعد از تعمیرات و بازسازی به
موزه منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد :در دوران قبل از اســام اجساد در خمرههای سفالین
قرار میگرفت و دفن میشد.

وجود  23هزار نفر بالتکلیف تابعیتی
در تربتجام ،تایباد ،باخزر و صالحآباد

تایباد -خبرنگار کیهان:
نماینده مردم تربتجام تایباد باخزر در مجلس شــورای
اسالمی در نشست خبری با خبرنگاران گفت :در شهرستانهای
تربت جام -تایباد و باخزر  23هزار نفر بالتکلیف تابعیتی وجود
دارد که بیش از دو هزار پرونده در اینباره تشکیل شده است و
این رقم در کشور به بیش از  700هزار نفر میرسد.
رحیمی جهانآبادی گفت :از نظر قانون هر فرد حق تابعیت دارد
و باید مشخص شود که این فرد دارای چه تابعیتی است.
وی پیرامون شهرســتان شــدن صالحآباد نیز گفت :شهرســتان
شــدن صالحآباد در سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت و با
رایزنیهایی که با دکتر جهانگیری ،نوبخت و واعظی انجام شده ظرف
دو تا سه هفته آینده شهرستان شدن منطقه صالحآباد -ششتمد و یکی
از مناطق غرب کشور در جلسه هیئت دولت مطرح و اعالم خواهد شد.

