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شهرکرد- خبرنگار کیهان:
انقاب اســامی  بنیاد مســکن  مدیرکل 
چهارمحال و بختیاری گفت: امســال حدود 9 

طی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شــماره 385/386 
مورخ 96/5/22 که طی نامه 260/34898  مورخ 96/9/19 به مدیرعامل 
شرکت گاز ایران ابالغ شد و شرکت گاز مازندران نیز متعاقبا طی نامه 
شــماره 147583/000/58 مــورخ 96/12/27 به تعاونی کشــاورزی 
مازندران ابالغ کرد دیوان عدالت اداری اعالم کرد براســاس رای هیئت 
عمومی اخذ مبلغی تحت عنوان آبونمان از مشــترکین گاز مغایر قانون 
تشخیص و ابطال شده است و طبق مواد 13 و 95 و 606 قانون تشکیالت 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادی ذیربط مکلف به اجرای رأی 
هیئت عمومی از تاریخ صدور رأی می باشند. بنابراین شرکت گاز مکلف 
اســت با قید فوریت نسبت به حذف آبونمان از کلیه قبوض مشترکین 
گازی که از این تاریخ به بعد صادر می شــود اقدام و نسبت به استرداد 

مبالغ دریافتی از بعد از تاریخ صدور رأی نیز اقدام کند.
شرکت گاز پس از این رأی یکی دو ماه اقدام کرد. اما باز هم همان 
مبلغ و شاید بیشتر را تحت عناوین مانده هزار و 521 ریال و کسر هزار 
و 784 ریال را در قبوض گاز ذکر و از مشترکان دریافت کرد و عالوه بر 
آن بدون اجازه مشترک مبلغی هم تحت عنوان 2104 ریال بابت بیمه 
دریافت کرد در حالی که 90 درصد مشــترکان خانگی، کارخانجات و 

گلخانه ها و غیره قبال نزد شرکت های بیمه، بیمه شده بودند.
از دیوان عدالت اداری رسیدگی به این موضوع و تعقیب متخلفان از 

قانون و متجاوزان به حقوق مردم را درخواست می کنم.
 قدرت اهلل ایزدیفر، رئیس هیئت مدیره
تعاونی کشاورزی گل و گیاه مازندران

شهرستان اهر یکی از محرومترین و عقب مانده ترین شهرهای استان 
آذربایجان شرقی است. اهر در روزگاران گذشته شهری آباد بوده است. 
در دوران پیش از اســالم راه تجارت بین اردبیل مرکز آذربایجان ایران 

به مناطق ارمنستان از این شهر می گذشته است.
صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، امامزاده سیدعلی مسجد شیخ 
عماد اهر را معرفی نمی کند مدفن حضرت آیت اله حاج سیدصادق آل 
محمد امام جمعه مرحوم اهر در همین مســجد و در جوار مرقد شیخ 
عماد می باشد چرا مسئولین شهر و مقامات کشوری به این شهر ستمدیده 
توجهی نمی کنند امامزاده سیدعلی از نوادگان امام موسی بن جعفر)ع( 
می باشــد. این امامزاده در میدان معلم نرسیده به میدان یادبود مسجد 
شــیخ عماد واقع شده است. در حال حاضر شهرستان اهر 12 امامزاده 
دارد که به عنوان آثار تاریخی و اماکن متبرکه به ثبت رســیده اما به 
فراموشی سپرده شده است تقاضای عاجزانه دارم از سازمان اداره اوقاف 

و امور خیریه اهر رسیدگی کنند.
اهر- سیدمحمدحسن آل محمد

سهم رشت از اعتبارات استانی 
40 درصد افزایش می یابد

رشت- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیان از 
افزایش 40 درصدی سهم شهر رشت از اعتبارات 

استانی خبر داد.
کیوان محمدی در جلســه شورای اسالمی شهر 
رشت اظهار داشــت: پیش از این، بودجه شهرستان 
رشــت از اعتبارات استانی بین 16 تا 25 درصد بود و 
هم اکنــون این بودجه به 27 درصد افزایش یافته که 
این میزان متناسب با جمعیت این شهر نیست از این 
رو تالش می کنیم تا ســهم رشت از اعتبارات استانی 

به 40 درصد افزایش یابد.
وی گفت: بیمارستان دکتر حشمت، مختص رشت 
نبوده و بیمارستانی منطقه ای است که به خاطر تردد 
بیماران قلبی ســایر استان ها، باید بودجه شهر رشت 

را افزایش داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن 
اظهار داشت: به منظور پیشبرد کارها الزم است یک 
فرد به عنوان حلقه واسط بینم این سازمان و شورای 
اســالمی شهر رشت مشخص، تا با حضور در جلسات 
کمیته های تخصصی سازمان برنامه و بودجه استان، 
بتواند با شــورای اسالمی این شهر هماهنگی الزم را 

به عمل آورد.

قابل توجه صدا و سیمای آذربایجان شرقی

رأیی که عملی نشد

پایصحبتمردم

مدیرکل بنیاد مسکن استان:

اختصاص 9 هزار تن قیر رایگان برای آسفالت معابر روستایی چهارمحال و بختیاری

چهار طرح حوزه سامت در سفر 2 روزه وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به استان 

کرمانشاه افتتاح و به بهره برداری رسید.
مرکز بیماری های ریوی در مجتمع بیمارســتانی 
امام رضا)ع(، اتاق تمیز پزشــکی بازساختی دانشکده 
پزشــکی، کلینیک های فارابی و شهید دکتر فتاحی 
چهار طرح افتتاح شده با حضور وزیر بهداشت در شهر 

کرمانشاه بود.
ســاخت مرکز بیماری های ریوی از سال 94 آغاز 
که برای ســاخت و تجهیز آن 25 میلیارد ریال هزینه 
شــده است.این مرکز در زمینی به مساحت 500 متر 

مربع ساخته شده و 10 تخت بستری دارد.
برای افتتاح اتاق تمیز پزشکی بازساختی دانشکده 

پزشکی نیز پنج میلیارد ریال هزینه شده است. 
کلینیک فارابی در بیمارستان فارابی کرمانشاه نیز 
که عملیات ســاخت آن سال 95 شروع شد با حضور 

وزیر بهداشت به بهره برداری رسید.
این کلینیک دارای بخش های مختلف از جمله پنج 
یونیت دندانپزشکی، بخش های اطفال، دندانپزشکی، 
تخصــص قلب، زنــان و زایمان، آزمایشــگاه و مرکز 

تحقیقات سوء مصرف مواد مخدر است.
همچنین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهید 
دکتر فتاحی در زمینی با زیربنای 2 هزار و 330 متر 

مربع در چهار طبقه و با 22 میلیارد ریال اعتبار افتتاح 
شد و 12 کلینیک تخصصی کوچک داخل آن ساخته 
شده است و بخش های درمانی آن شامل چشم پزشکی، 
ریــوی، زنان و زایمان، قلب، رادیولوژی، مغز و اعصاب 

و دندان پزشکی است.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در 
طول 2 روز سفر وزیر بهداشت به کرمانشاه در مجموع 

40 طرح با 295 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
دکتر محمودرضا مرادی اظهار کرد در ســفر وزیر 
بهداشت چهار کلینیک تخصصی و فوق تخصصی با 72 
میلیارد ریال، 2 مرکز سی تی اسکن در شهرستان های 
جوانــرود و کنگاور با 40 میلیارد ریال، هشــت مرکز 
خدمات جامع ســالمت و 14 پایگاه شــهری و پنج 

پانسیون پزشکان با 141 میلیارد ریال افتتاح شد.
بــه گفته او، افتتاح 40 طــرح به صورت همزمان 
انجام شــد و وزیر بهداشت سفری به شهرستان های 

استان برای افتتاح طرح ها نداشتند. 
همچنین مرکز بهداشــتی درمانی جابری سرپل 
ذهــاب با 599 متر زیربنــا و صرف 8 میلیارد و 200 
میلیون ریال به بهره برداری رسید. این مرکز بهداشتی 
درمانی با 5 باب خانه بهداشت به بهره برداری رسید که 
بخشــی از زمین آن در قالب 4 هزار و 800 متر مربع 

توسط یک فرد نیکوکار اهدا شد.

اجتماع مردم روستاهای یاسوج برای گرفتن چادر از هالل احمر
برخی از اهالی روســتاهای اطراف یاسوج با 
اجتماع مقابل هال احمر درخواست چادر کردند.

 طی زلزله های یک هفته اخیر در شهرستان های 
بویراحمد و خســارت بــه برخی از خانه هــا، اهالی 
روستاهای بویراحمد از جمله گنجه ای، مزدک، گوشه 
و مــادوان با اجتماع در مقابــل جمعیت هالل احمر 

کهگیلویه و بویراحمد درخواست چادر کردند.
برخی از این افراد اظهار داشتند: خانه هایشان براثر 
زلزله های اخیر شــکاف برداشته و دهیاری و کالنتری 

هم این موضوع را صورت جلسه کردند.

اهالی روســتاهای یاســوج گفتند از شدت ترس 
نمی توانیم شــب را در خانه هایمان سپری کنیم و از 
طرفی هم نمی توانیم خانه ها را ترک کنیم، از مسئوالن 
استان خصوصا هالل احمر درخواست داریم چادر در 

اختیارمان قرار دهند تا این بحران را سپری کنیم.
امــا عزیــز فیلــی معــاون اســتاندار کهگیلویه 
و بویراحمــد گفت: چــادر فقط در اختیار کســانی 
 قرار داده می شــود که خانه هایشــان دچار خسارت

 شده است.
مدیرعامــل جمعیت هــالل احمــر کهگیلویه و 

بویراحمد در همین خصوص هم گفت: به هیچ عنوان 
چادر انفرادی در اختیار افراد قرار نمی گیرد.

ســید امان اهلل جهانبین گفــت: چادرهایی برای 
بیمارستان ها، خوابگاه ها و سایر دستگاه ها برپا شده و 
برای اسکان اضطراری مردم در پارک مهرورزی، پارک 
والیت و اتوبوسرانی بیش از 200 چادر برای مردم شهر 

یاسوج برپا شده است.
وی عنوان کرد: کسانی که در زلزله های اخیر دچار 
خسارت شــدند بعد از تایید کالنتری در اردوگاه های 

اسکان اضطراری اسکان داده می شوند.

هزار تن قیر رایگان به ارزش 115 میلیارد ریال 
برای آسفالت معابر روستایی این استان اختصاص 

یافته است.

سهراب رئیســی افزود: این مقدار قیر به صورت 
رایگان در اختیار مناطق روستایی قرار گرفته است.

وی با اشــاره به این که ســهمیه قیر روستاها به 
صورت حواله توزیع می شــود اضافه کرد: دهیارانی 
که دارای طرح هادی هستند براساس قوانین موجود 
برای گرفتن ســهمیه قیر رایگان به بنیاد مسکن در 

شهرستان های این استان مراجعه کنند.
رئیسی به انجام عملیات آسفالت و بهسازی معابر 
121 روستا از سهمیه قیر دولتی اشاره کرد و ادامه داد: 
با برنامه ریزی های انجام شده معابر اصلی روستاهای 
پرجمعیت و دارای طرح هادی امسال آسفالت می شود.
وی ادامــه داد: تاکنــون، طرح هــادی در 768 
روستای اســتان تهیه و بازنگری در 329 روستا نیز 

اجرا شده است.

راه اندازی موزه آب های گرم
اردبیل- خبرنگار کیهان:سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی،  
صنایع دســتی و گردشگری اســتان اردبیل از راه اندازی موزه آب های 

گرم در شهر گردشگری سرعین خبر داد.
نــادر فالحی گفت: وجود آب های گرم متنوع منطقه ســرعین را 
به یکی از قطب های گردشــگری تبدیل کرده است که با توجه به این 
ویژگی ها بحث راه اندازی مــوزه آب های گرم در آب  درمانی گاومیش 

گلی سرعین در دست بررسی است.
وی افزود: برای احیای ظرفیت های پنهان صنعت گردشگری سرعین 

ایجاد خانه صنایع دستی با مکان یابی مناسب انجام می شود.
ارتقای درمانگاه به بیمارستان 

رئیس ســازمان تامین اجتماعی از بررسی ارتقای درمانگاه تامین 
اجتماعی مشکین شهر به بیمارستان خبر داد. 

ســید تقی نوربخش گفت: ارتقاء و تبدیل درمانگاه به بیمارستان 
یکی از خواست ها و دغدغه های بیمه شدگان در مشکین شهر می باشد.

وی گفت: براساس اقدامات انجام یافته این امر در جریان سفر وزیر 
کار و رفاه به اســتان اردبیل که در آینده ای نزدیک صورت می پذیرد 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نوربخش در ارتباط با تجهیز مراکز درمانی اســتان گفت: در کلیه 
مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی دستگا ه های رادیولوژی به 

دیجیتال تبدیل شده و در سطح استان نیز این امر انجام خواهد شد.
رویداد همدان 2018

همدان- خبرنگار کیهان:معاون امور اســتان  های صدا و سیما 
گفت: شبکه های صداو سیما باید برنامه های خود را برای رویداد همدان 
2018 آغاز و »شبکه شما« اقدام به راه اندازی استودیو در همدان کند.
علی دارابی با بیان اینکه این اجالس های بین المللی آبروی ایران است 
و برای بهتر برگزار شدن آن صدا و سیما پای کار است، گفت: از برگزاری 

بی حاشیه و با برنامه جشنواره پویانمایی در همدان قدردانی می کنم.
وی ضمن دعوت از استاندار همدان برای حضور در جشنواره تولیدات 
رادیویی و تلویزیونی صدا و ســیما گفت: مدیران مراکز با اســتفاده از 
فرصت جشنواره با ظرفیت های همدان و توانمندی های آن آشنا شوند.

مشکات صنعت کفش
تبریز- خبرنگار کیهان: جباریان رئیس اتحادیه کفاشان تبریز 
گفت: فرســوده بودن ماشین آالت، پایین بودن دانش تولید مواد اولیه، 
باال بودن نرخ بهره تسهیالت اعطایی و نیز عدم وجود مواد اولیه مرغوب 

داخلی از مشکالت جدی صنعت کفش است. 
رئیس انجمن کفش تبریز گفت: در شرایط کنونی کارگاه های کفش 
در حال تعطیل شدن هستند و با افزایش نرخ دالر نقدینگی واحدها به 

کمتر از یک چهارم رسیده است. 
حســن یوســف زاده افزود: منتظر اجرایی شدن 11 بند مربوط به 
کفش تبریز مصوب ســفر اخیر ریاست جمهوری به این شهر هستیم 
که مهم ترین آن ایجاد مراکز فناوری کفش، تامین اعتبارات مورد نیاز 
کارخانجات و ایجاد مرکز صادرات کفش می باشد. در این نشست اعالم 
شد حجم بازار کفش ایران 1 میلیارد دالر بوده و در سال گذشته 35 
میلیون دالر کفش وارد شــد و میزان قاچاق کفش به داخل کشور نیز 

318 میلیون دالر بود.
درحال حاضر ایران هفتمین کشور تولید کننده کفش در آسیا است.

آزادسازی مهرانه رود
* عملیات آزادســازی »مهرانه رود« تبریز از ســاخت و ســازهای 

غیرمجاز، آغاز شد.
شــهردار منطقه 5 تبریز گفت: عملیات در مسیر 6 کیلومتر بستر 
رودخانه است. وی افزود: این مسیر در حد فاصل برج خلعت پوشان تا 

سه راهی اهر می باشد.
یعقوب هوشــیار تأکید کرد: شــهرداری، با قدرت قانونی و کامل، 
اقدام به جمع آوری ســاخت و ســازهای غیرمجاز و نیز الیروبی مسیر 

مهرانه رود کرده است.
وی گفت: هدف از این اقدامات، جمع آوری تمامی ساخت و سازهای 
غیرقانونی در مسیرهای موردنظر و تبدیل حوزه مهرانه رود به یک منطقه 

تفریحی و گردشگری می باشد.
درمان با وقف زمین

کرج- خبرنگار کیهــان:در اقدامی خداپســندانه بانوی واقف 
خیراندیش سهم زمین مشاعی خود را وقف درمان بیماران کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان کرج افزود: این بانوی 
واقف با وقف زمینش در شهرستان کرج عواید آن را صرف هزینه های 

رسیدگی به امور درمان بیماران اسکلیوز )کجی ستون فقرات( کرد.
حجت االســالم حســین مهدیان گفت: با توجه به نیازسنجی های 
صورت گرفته در این شهرستان بیشتر وقف ها باید در زمینه رسیدگی 

به امور بهداشت و درمان، فرهنگی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: واقفان به طور سنتی عالقمند به مدرسه سازی 
و مسجدســازی و... بودند که البته ایــن روندامروزه تغییر کرده و باید 
ظرفیت های فردی و جمعی به گونه ای مدیریت شودکه به نحو احسنت 

از آن بهره گرفت.
تولید توت فرنگی در مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:سطح زیرکشت توت فرنگی در مازندران 
یک هزار و 500 هکتار با تولید 15 هزار تن توت فرنگی است که مازندران 

رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران گفت: یک سوم سطح 
زیرکشت توت فرنگی مازندران در بهنمیر است و این منطقه به دلیل 
برخورداری از خاک غنی می توان تنوع زراعت را شاهد بود چرا که 54 

نوع محصول در منطقه بهنمیر کشت می شود.
دالور حیدرپور در خصوص مطالبات مردم بهنمیر اظهار کرد: یکی 
از مطالبات کشــاورزان بهنمیر انتقال آب از سد البرز به بهنمیر است 
که تاکنون 33 کیلومتر کانال کشی با هزینه بیش از 50 میلیارد تومان 

انجام شده است و 10 درصد کار برای اتمام این پروژه مانده است.
برپایی جشن رمضان

* مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( مازندران گفت: جشــن 
رمضان به مدت 18 شب با همکاری سازمان ها، دستگاه های اجرایی و 
بانک های عامل اســتان با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در 

سطح استان مازندران برگزار می شود.
رضــا نوروزی جعفری افزود: طرح مفتاح الجنه همانند ســال های 
گذشته در ماه مبارک رمضان اجرا می شود و مسئوالن و خیران، باحضور 
در منزل مددجویان، از نزدیک در جریان مشکالت آن ها قرار گرفته و 

برای رفع آن اقدام می کنند.
وی با اشــاره به اینکه 200 هزار کیسه »همیان موال« بین اصناف 
و بازاریان با هدف کمک به نیازمندان توزیع می شود، افزود: حامی یابی 
برای خانواده های محسنین و ایتام، جمع آوری کمک برای آزادی زندانیان 
آبرومند، جمع آوری فطریه و کفاره، از دیگر برنامه های این نهاد در ماه 

مبارک رمضان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( مازندران گفت: مازندرانی های 
نیکوکار در سال گذشته هشت میلیارد تومان به مددجویان زیرپوشش 

این نهاد کمک کردند.
راه اندازی سامانه جامع دریانوردان

بندرعباس- خبرنگار کیهان: سرپرســت معاونت دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: دریانوردان می توانند با مراجعه 
به ســامانه جامع دریانوردان ضمن دسترسی به درگاه جامع خدمانت 
الکترونیکی، تمامی امور مربوط به آزمون ها و صدور اســناد دریانوردی 

شامل ثبت نام اینترنتی و دریافت نتایج آن اقدام کنند.
اسماعیل قلی زاده افزود: درخواست اینترنتی صدور گواهینامه ها و 
شناسنامه دریانوردی و پیگیری آن و یا اطالعات و اخبار الزم خدمات 

دیگر این سامانه است.

بهره برداری از چهار طرح سالمت در کرمانشاه

در پی چاپ یــک نامه مردمی بــا عنوان »خورش 
رستم را از بن بست درآورید« در صفحه 7 روزنامه مورخ 
5 اردیبهشــت ماه جاری، روابط عمومــی اداره کل راه 
و شهرسازی اســتان اردبیل با ارسال پاسخی به کیهان 
اعالم کرد که خورش رستم یکی از بخش های شهرستان 
خلخال، با مرکز شهرســتان 45 کیلومتر فاصله دارد که 
جاده 45 کیلومتر در ســال های گذشته با مشخصات راه 
فرعی اجرا و آســفالت گردیده اســت و با احداث جاده 
اردبیل- سرچم قســمت عمده از روستاهای محروم آن 
بخش بــه جاده اصلی متصــل گردیده اند و خود بخش 
نیــز از طریق جاده هشــتجین- مزرعه )بــه فاصله 13 

کیلومتری( با جاده اصلی ارتباط داشــته و این جاده در 
ســال های گذشته با مشخصات راه فرعی اجرا و آسفالت 
شده است و طی سال های اخیر نسبت به ارتقاء مشخصات 
از محل اعتبارات استانی و اعتبارات حذف نقاط حادثه خیز 
سازمان راهداری اقدام می گردد. علیرغم مشکالت مالی و 
نداشتن ردیف اعتباری پروژه به پیمانکار واگذار و در حال 
اجرا می باشد بخش خورش رستم از سمت دیگر از طریق 
دهستان برندق- چنارق به طارم و ابر وصل می گردد که 
پروژه فوق نیز به طول 11 کیلومتر در حال زیرســازی و 
آســفالت می باشد و تا پایان فصل کاری امسال تا انتهای 

حوزه این استان به بهره برداری خواهد رسید.

پاسخ اداره کل راه و شهرسازی اردبیل به یک نامه

اهواز- خبرنگار کیهان:
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز گفت: روند بروز بیماری های اسهالی 

در خوزستان بسیار نگران کننده است.
شکراله ســلمان زاده در شــورای سالمت استان 
خوزستان افزود: سیر بیماری های اسهالی در سال 97 
بسیار بدتر از سال گذشته و حتی بدتر از سال 94 که 

با اپیدمی التور در استان مواجه بودیم است.
وی در خصــوص هپاتیت A از جمله بیماری های 
منتقلــه از طریق آب و غذا نیز گفت: براســاس آمار 
هپاتیت A در ســال 97 نسبت به سال گذشته پیک 
باالتری را نشان می دهد و این لزوم نظارت جدی تر بر 

موضوع سالمت آب و غذا را نشان می دهد.
سلمان زاده در ادامه بیان کرد: 1802 روستا داریم 
که از لوله کشــی آب برخوردارند و 28 روستا نیز آب 
را از تأسیسات غیرفعال دریافت می کنند که نیازمند 

اقدام عاجل در استان هستیم.
وی افزود: 392 روستا فاقد لوله کشی آب هستند 
و 263 روستا نیز فاقد متولی تأمین کننده آب هستند 
و 41 روســتا در حوزه دانشــگاه علوم پزشکی بدون 
کلرزنی آب را دریافت می کنند بنابراین تعداد زیادی 
از هم استانی های ما دسترسی به آب آشامیدنی سالم 

ندارند.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی جندی 
شــاپور اهواز تصریح کرد: مــا نمی توانیم بگوییم در 
آستانه بیماری وبا هستیم بلکه ما در پیک بیماری وبا 
قرار داریم و خطر جدی است و فرصتی برای موکول 

کردن به هفته های آتی نیست.
ســلمان زاده تأکید کرد: تأسیساتی که غیرفعال 
هستند و کلرزنی نمی کنند هرچه سریع تر اصالح شوند. 
ما به دنبال هزینه های کالن و احداث تأسیسات و حتی 
زیبایی شناسی و رنگ و بوی آب هم نیستیم فقط به 

دنبال میکروب زدایی آب و سالمت هستیم.
وی خواســتار تعیین تکلیف روستاهای فاقد آب 
سالم و تهیه برنامه اجرایی رفع اشکاالت تأسیسات و 

سامانه های آبرسانی استان در اسرع وقت شد.

روند بروز بیماری های 
اسهالی در خوزستان 

بسیار نگران کننده است
خرم آباد- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل جمعیت هال احمر لرســتان اعام 
کرد: وزیر بهداشــت و درمان و رئیس سازمان غذا و 
دارو مجوز احداث این داروخانه را صادر کرده اند.، اما 
متأســفانه در لرستان دست هایی در کارند که اجازه 

صدور مجوز احداث این داروخانه را نمی دهند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل امر لرســتان، 
صــارم رضایی با تأکید بر ضرورت راه اندازی داروخانه هالل 
احمر در اســتان با توجه به فقدان داروخانه داروهای خاص 
در استان، گفت: برای راه اندازی داروخانه هالل احمر لرستان 
باند مافیایی دخیل هستند و اجازه نمی دهند این داروخانه 

راه اندازی شود.
وی اضافه کــرد: در حال حاضر منتظــر صدور پروانه 
کار هســتیم که باید توسط دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
انجام شود.رضایی با اشاره به اینکه از کشور مجوزهای الزم 
را داده اند که دایر شــود، اینکه در استان می گویند منتظر 
مجوزیم نمی دانم چه مجوزی را می گویند، گفت: االن موافقت 
کنند ما دو ساعت دیگر داروخانه را راه اندازی می کنیم.وی با 
بیان این که سرطان امروزه به ابزار سوء استفاده و تجارت برای 
عده ای سودجو تبدیل شده و موضوع راه اندازی داروخانه امداد 
و نجات مافیایی شده است، خاطرنشان کرد: عده ای از وجود 
داروهای کمیاب ســودهای کالن به جیب می زنند و همین 
افــراد اجازه راه اندازی داروخانه امداد و نجات هالل احمر را 
نمی دهد.وی افزود: در صورت صدور مجوز احداث داروخانه 
هالل احمر از ســوی دانشگاه علوم پزشکی استان در اسرع 

وقت اقدام به احداث و راه اندازی آن می کنیم.
وی با اشاره به سانحه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج 
و جان باختگان تعدادی از هموطنان در این حادثه غم انگیز 
ادامــه داد: نیروها و عوامل جمعیت هالل احمر لرســتان 
تنها کســانی بودند که در ارتفاع 4200 متری کوه های دنا 
شب ها را ســحر کردند و اولین عکس ها توسط این نیروها 

شناسایی شدند.

ساری- خبرنگار کیهان:
برای اشتغال روستایی  استاندار مازندران گفت: 
بالغ بر 2000 میلیارد تومان تسهیات به افرادی که در 

پی ایجاد اشتغال هستند پرداخت می کنیم. 
محمد اسالمی، در اجالس ائمه جمعه استان با اشاره به 
کاهش بارندگی بر ضرورت کشت جایگزین با روش آبیاری 
تحت فشار به ویژه در مناطقی که برای کشت برنج با کم آبی 
روبرو هستند، تاکید کرد و افزود: سد هراز که مهم ترین پروژه 
استان می باشد به 550 میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز دارد 
و 100 هزار هکتار از اراضی را در اســتان پوشش می دهد و 
پیگیری کردیم تا این طرح را از محل منابع خارجی و فاینانس 
به انجام برسانیم. وی با بیان این که موافقت محیط زیست را 
در مورد سد کسلیان که سال ها متوقف مانده بود اخذ شده و 
این سد به 500 میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز دارد و ما هیچ 
مانعی برای اجرای طرح ها و حل مشکالت کم آبی در استان 
نداریم. مقام عالی دولت در اســتان، برداشت آب از چاه های 
غیرمجاز و پیرایش  آب های شــور به دشت ها را یک دغدغه 
مهم عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: برداشت آب از منابع 
تحت االرضی زمینه ســاز بحرانی بزرگ در این حوزه است و 
باید مدیریت شــود. وی در ادامه گفت: مازندران در جذب 
اعتبارات اشتغال روستایی رتبه نخست را کسب کرده است 
و بالغ بر 10 میلیارد تومان به عنوان پاداش در اختیار استان 
قــرار خواهد گرفت.وی افزود: از 7500 طرح مورد تقاضا در 
سامانه کارآ، بالغ بر 4439 طرح مربوط به  فعالیت های حوزه 
کشاورزی بوده است و تاکنون از این تعداد 4208 طرح مورد 
بررسی و تصویب قرار گرفته و در صنعت نیز تاکنون 1200 
تقاضا در این سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد، 1121 
تقاضا مورد بررسی قرار گرفته  است و هیچ بوروکراسی اداری 

در جهت ایجاد و رونق اشتغال وجود ندارد.
مدیرعامل فرودگاه همدان:

برقراری پرواز همدان - نجف 
از مطالبات مردم است

همدان - خبرنگار کیهان:
مدیرعامل فرودگاه همدان خواستار برقراری پرواز 
همدان - نجف که از مطالبات مردم استان است شد.
ســهراب کلوندی درجمع اصحاب رســانه اظهار کرد: 
فرودگاه همدان در ســال گذشته نسبت به سال 95 حدود 
20 درصد افزایش مسافر داشته که میانگین کشوری در این 
موضوع 7 درصد بوده اســت و در این فرودگاه، ظرفیت های 
عظیمی از ایجاد پروازهای حج تمتع وجود دارد که ســال 
گذشته رفت و برگشت 3 هزار و 500 نفر از تشرف یافتگان 
به حج را برعهده داشــتیم و امسال این ظرفیت را به 4هزار 
و 200 نفر رســانده ایم.وی با اشــاره به برقراری پروازهای 
همدان - کیش و همدان - مشهد در فرودگاه همدان، بیان 
کرد: افزایــش پروازهای تهران به دلیل میزبانی همدان در 
رویدادهای گردشگری 2018 بسیار حائز اهمیت است و در 
این راستا استاندار در جلسات متعدد بر لزوم حمایت از پرواز 
همدان - تهران تاکید کرده است و بر این اساس ظرفیت ما از 
16 درصد به 33 رسیده اما روند رشد کند است و باید بیش 
از 50 درصد باشــد.مدیرعامل فرودگاه همدان همچنین به 
عدم مشارکت و همراهی آژانس های مسافرتی در تقویت پرواز 
همدان - تهران اشاره و بیان کرد: آژانس ها اقبال کمتری به 
این موضوع نشان داده اند.وی با بیان اینکه شرکت هواپیمایی 
مهلت دوماهه برای حفظ و تداوم پرواز همدان - تهران داده 
است گفت: الزم است پرواز همدان - تهران توسط مدیران 
مورد تاکید قرار گیرد و رسانه ها در تبلیغ این موضوع نقش 
ایفا کنند. کلوندی افزود: به کمک شرکت هواپیمایی و ناوبری 

ایران کلیه زیرساخت ها در فرودگاه  همدان فراهم است.

اهواز - خبرنگار کیهان:
مدیرکل کمیته امداد خوزســتان گفت: 280 واحد مسکونی 
با کمک بسیج سازندگی اســتان برای مددجویان کمیته امداد 

خوزستان ساخته شده است.
مرتضی موصلی در مراسم امضای توافقنامه احداث و بازسازی  خانه های 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بسیج سازندگی خوزستان اظهار 
داشــت:  موضوع این توافقنامه بهره گیری از ظرفیت های مشترک بسیج 
ســازندگی و سپاه در راستای  پیشــبرد سیاست های محرومیت زدایی و 

توانمندسازی نیازمندان و اقشار تحت پوشش کمیته امداد استان است.
مدیرکل کمیته امداد خوزســتان تصریح کرد: 400 واحد مددجویان 
روستایی شهرهای مختلف استان احداث و 800 واحد مسکونی در قالب 

این توافقنامه تعمیر و مرمت و بازسازی می شود.
بــه گفته وی در مجموع 1700 خدمت در بخش مســکن در قالب 
توافق نامه بین بســیج سازندگی و کمیته امداد استان به مددجویان ارائه 

می شود.
موصلی ادامه داد: به ازای هر واحد 250 میلیون ریال پرداخت می شود 
کــه 150 میلیون ریال به صورت بالعوض و 100 میلیون ریال در قالب 
تسهیالت قرض الحسنه از طرف کمیته امداد امام خوزستان برای احداث 
مسکن مددجویان کمیته امداد در نظر گرفته شده و مابقی با بهره گیری 

از ظرفیت های سپاه و بسیج سازندگی تامین خواهد شد.

چندســالی است تریلی داران استان هرمزگان با 1550 عضو شرکت 
تعاونی تشــکیل داده اند. غالب آنها با قرض و وام های سنگین وسیله ای 
خریده اند که نانی بیاورند بر سر سفره بی رونقشان بعضی از این راننده ها 
جانباز جنگند، کسی را می شناسم که هنوز آثار سالهای جنگ را با خود 
حمل می کند دست و پاها و کمرش پر از ترکش است اما دور از خانواده 
در سرما و گرما می راند، با مشقت و کمردردهای سخت و ناله های شبانه، 
تا بتواند اقساطش را بپردازد اما نمی تواند چرا که باید 8 تا 12 روز در نوبت 
بــار بخوابد این را هم می دانم که قانو ن از حق بومی ها برای گرفتن بار 
حمایت می کند اما به او و دیگر دوستانش بار نمی دهند، سهمیه شان را 
50 دستگاه قرار داده اند در مقابل 1550 تریلی. مسئوالن به خیلی کارها 
مشــغولند اال دیدن این مردم. دالل ها بازار بار و پایانه ها را می چرخانند 

پولهای گزاف می گیرند و بار می فروشند به نورچشمی هاشان.
مسئول هیچ سوالی را برنمی تابد به هر جا فکرش را بکنی نامه داده اند 
و کاغذ ســیاه کرده اند به نمایندگان مجلس، استاندار، به ریاست انجمن 
صنفی رانندگان، به معاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل سازمانهای 

حمل و نقل و پایانه های استان و همه رئیس ها و فرمان فرماها...
اما مســئوالن نیامده اند که مشکل شما را حل کنند کارهای مهمتر 
از اینها دارند، خیلی مهم تر  مثل مصاحبه های پی در پی،  شــرکت در 
همایش ها،  فعالیت های انتخاباتی و همه چیز و بگویم که هر کس صدای 
عیال اهلل را نشنود و به قول حضرت امیر)ع( به ستون دین و ستون حکومت 
اسالمی یعنی مردم توجه نکند طاغوت است، فرمان فرماست و فرعون... 
فرعونهائی با مصری کوچک و تو با 50 درصد جانبازی که دکترت گفته 
اســت هرگز نباید پشت ماشین سنگین بنشینی، باید حرکت تکه های 
ســرب را در تنت تحمل کنی و به اجبار تریلی ات را بفروشی و بزنی به 
دریا و قاچاق تا بچه هایت گرســنه نمانند-  اینجا ایران اســت برخی از 
این راننده ها روزگاری دوســتان بهتر از جانشان را در بیابانهای جنوب 
و کوههای غرب و باتالق ها و ســیم خاردارها جا گذاشته اند- می گویند: 
شهید بازدار و دژله و اهلل پرست و اکرامی و دیگران مگر می گذارند و مگر 
می توانیم پا بگذاریم روی خونهای ریخته شده در رملها و آبها که دشمن 
شاد شود؟ نه هرگز مباد و پایان این قصه راست، سکوت است به عشقی 
که مثل خون در رگهایشان می رود اما هرگز طاغوت ها و فرمان فرماها را 

تاب نمی آورند که حضرت امیر)ع( فرمود تا ما نباریم غرش نمی کنیم.
رضا محسنی

دیدگاه

خواب تریلی ها با چشمان باز

با همکاری بسیج سازندگی انجام شد
ساخت ۲8۰ خانه برای مددجویان 

کمیته امداد خوزستان

رئیس سازمان برنامه  و بودجه گفت: دولت اعتبار 
فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری خوزستان را طبق 

تعهد تأمین می کند.
محمدباقر نوبخت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی که در محل ســالن شــهید رجایی استانداری 
برگزار شــد عنوان کرد: در سال 96 و 97 از 23 هزار و 
600 میلیارد تومان که برای اعتبارات عمرانی و زیربنایی 
استان ها در نظر گرفته شد، انتظار مردم این بود که سهم 

نوبخت:

دولتاعتبارفازدومطرح550هزارهکتاریخوزستانراتأمینمیکند

مدیرعامل جمعیت هال احمر لرستان:
باند مافیا اجازه راه اندازی 
داروخانه داروهای خاص 
در خرم آباد را نمی دهد

استاندار مازندران:
۲۰۰۰ میلیارد تومان 

تسهیالت برای ایجاد 
اشتغال پرداخت می شود

مشهد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از پیش بینی 
افزایش صددرصدی تامین و واگذاری مســکن به 
مددجویان این نهاد در سال جاری، با بهره مندی از 

کمک های مردمی در این استان خبر داد.
 حبیب ا... آسوده در گفت وگو با خبرنگاران افزود: سال 
گذشته هزار و 200 واحد مسکن روستایی و شهری تامین 

و در اختیار مددجویان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه هزار و 340 میلیارد ریال تسهیالت 

اشتغالزایی سال گذشته در استان توزیع شد، اظهارداشت: 
از محل این اعتبارات هفت هزار و 748 طرح اشــتغال با 
اشتغالزایی 12 هزار نفر در خراسان رضوی برای مددجویان 

کمیته امداد ایجاد شد.
وی همچنین از اطعام 400 نفر از خانواده کمیته امداد 
استان در هر روز ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی 
خبر داد و افزود: پیش بینی می شود در ماه  مبارک رمضان 
40 هــزار نفر از مددجویان با همکاری مردم و نیکوکاران 

در خراسان رضوی اطعام شوند.

مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی خبر داد

افزایش صددرصدی واگذاری مسکن به مددجویان کمیته امداد

استان خوزستان متفاوت از استان های دیگر باشد.
وی افزود: براساس آنچه نمایندگان مردم در مجلس 
طبق پیشنهاد دولت عمل کردند از مبلغ 23 هزار و 600 
میلیارد تومان که برای اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای  
و قانون متوازن اخذ کردم و باید به  کل کشور داده شود 
برای خوزســتان بالغ 2 هزار 539 میلیارد تومان اعتبار 

در نظر گرفتیم.
رئیس سازمان برنامه  و بودجه گفت: سهم خوزستان از 
این مبلغ از کل استان های کشور بیشتر است، البته این 

عدد در برابر نیاز خوزستان قابل  قبول نیست.
نوبخت با  اشاره به نرخ رشد اقتصادی استان ها عنوان 
کرد: خوزستان تنها استانی است که در سال 97 نسبت 

به ســال 96 دارای رشــد اقتصادی مثبت 7/21 داشته، 
این در حالی است که در بقیه استان های کشور این نرخ 

منفی بوده است.
معــاون رئیس جمهور گفت: 35 هــزار هکتار از 42 
هزار هکتار کانون های فوق بحرانی ریزگرد در خوزستان 
نهال کاری شده و کار برای مهار کانون های بحرانی و کمتر 

بحرانی ادامه دارد.
نوبخت اظهار کرد: پس از بحرانی شدن پدیده ریزگرد 
در خوزستان، تصمیم بر این شد که از راه نهال کاری این 

بحران را مهار کنیم.
وی با اشاره به وسعت کانون های ریزگرد در خوزستان، 
افزود: برای مدیریت کار، یک طبقه بندی صورت گرفت و 

35 هزار از 42 هزار هکتار اراضی فوق بحرانی، نهال کاری 
شــد. معاون رئیس جمهور عنوان کرد: برای آبرسانی به 
کانون های ریزگرد، کانال احداث شــده تا آب نهال ها را 
فراهــم کند و حدود 110 میلیارد تومان برای این بخش 

هزینه شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای سال جاری 
نیــز از محل تبصره 14، صد میلیون دالر اختصاص داده 

شده تا کار مهار کانون های ریزگرد ادامه یابد.
نوبخــت با بیان اینکه تاکنون تقریباً کانون های فوق 
بحرانی مهار شده، افزود: عالوه بر نهال کاری در خوزستان، 
برای مهار شــن های روان نیز حــدود 15 هزار هکتار از 

اراضی، مالچ پاشی انجام شد.


