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پای صحبت مردم

کوتاه از شهرستان ها  

احیای شهر دوچرخه
یزد - خبرنگار کیهان: معاون حمل و ترافیک شهرداری یزد گفت: به 
منظور احیای شــهر دوچرخه ها، مسیر دوچرخه و خانه های دوچرخه بزودی 

در یزد افتتاح می شود.
محمدرضا شفیعی افزود: شهرداری یزد در نظر دارد مسیر ویژه نابینایان 
را در معابر این شهر راه اندازی کند. به گفته وی، هوشمندسازی تقاطع شهری 

یکی از رویکردهای معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری یزد است.
روستاهای هدف گردشگری

تبریز - خبرنگار کیهان: مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دســتی و 
گردشگری آذربایجان شرقی گفت: روستاهای هدف گردشگری از محورهای 
توسعه استان هستند. بر همین اساس 20 روستای گردشگری مشخص شده 
است. فزدین حق  پرست افزود: زیر ساخت های مورد نیاز این روستاها باید با 

همکاری دستگاه های دولتی تامین شود.
توسعه خانه مشروطه

تبریز - خبرنگار کیهان: استاندار آذربایجان شرقی گفت: رئیس جمهور 
دســتور توســعه خانه مشــروطه در تبریز را صادر کرده است و اقدام عملی 
آن بزودی اجرا خواهد شد. اســماعیل جبارزاده در آئین بزرگداشت انقالب 
مشروطیت افزود: به همین منظور خانه های متصل به خانه مشروطه خریداری 
و تملک می شود و با همکاری سازمان میراث فرهنگی استان و شهرداری تبریز 
این خانه توسعه خواهد یافت. به گفته وی، تالش می شود دستور رئیس جمهور 

تا سال آینده عملیاتی شود.
تجمع علیه رژیم صهیونیستی

ســاری - خبرنگار کیهان: در پی به آتش کشیده شدن کودک 18 
ماهه فلسطینی، از سوی مردم مازندران تجمع اعتراض آمیزی علیه اسرائیل 

کودک کش در 18 بقعه متبرکه شاخص مازندران برگزار شد.
در این تجمع سخنرانان جنایت های رژیم صهیونیستی را تبیین کردند 
و شــرکت کنندگان با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل جنایات رژیم 

صهیونیستی را محکوم کردند.
تجلیل از دانش آموزان ممتاز

سمنان - خبرنگار کیهان: طی مراسمی که در سالن اجتماعات آموزش 
و پرورش شهر سمنان برگزار شد از 130 دانش آموز سمنانی که در مسابقات 
فرهنگی - هنری استان سمنان رتبه اول و ممتاز را کسب کرده بودند با اهدای 

تندیس، تقدیرنامه و هدیه نقدی تجلیل شد.
40 درصد افزایش درآمد

زنجان - خبرنگار کیهان: استاندار زنجان گفت: درآمد پیش بینی شده 
برای این استان 570 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال قبل نزدیک 
به 40 درصد افزایش یافته اســت. انصاری افزود: ســر جمع اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای استان، 403 میلیارد تومان است که از این میزان 165 
میلیارد تومان برای طرح های ملی، 53 میلیارد تومان برای تبصره 22 و 94 

میلیارد تومان برای پروژه های خاص تعریف شده است.
وی ادامه داد: 90 میلیارد و 700 میلیون تومان سهم اعتبارات استانی و  
48 میلیارد و 400 میلیون تومان نیز توسط قانون تعیین تکلیف شده است.

استاندار زنجان سهم اعتبارات شهرستان ها را 42 میلیارد و 300 میلیون 
تومان عنوان کرد و گفت: این منابع توسط کمیته های برنامه  ریزی شهرستان ها 

توزیع و تصمیم های الزم اتخاذ خواهد شد.
احداث مکان های اقامتی

شاهرود - خبرنگار کیهان: شهردار بسطام گفت: با همکاری سازمان 
میراث فرهنگی موفق شــده ایم مجموعه های مناسب و خوبی را برای اقامت 
گردشــگران در این شهر ایجاد کنیم. علی یعقوبیان با بیان اینکه تنها مکان 
اقامتی گردشگران در بسطام هتل جهانگردی این شهر بود اظهار داشت: طی 
ســال ها مکانی برای اقامت گردشگران آماده شده و فاز اول مجموعه داالهو 
تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. به گفته وی این مجموعه اقامتی به 

سبک سنتی طراحی شده است.
تجلیل از خبرنگار کیهان

سنندج - خبرنگار کیهان: در مراسم روز خبرنگار که با حضور مسئوالن 
استان کردستان در سنندج برگزار شد از ابراهیم دالوری خبرنگار کیهان به 
عنوان خبرنگار پیشکســوت تجلیل شد. در این مراسم از 6 تن از خبرنگاران 
این استان که در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور - لرستان 

- خوش درخشیده بودند تقدیر به عمل آمد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: 
فصل تخمگذاری الک پشــت دریایی سبز در سواحل جنوب 

استان آغاز شد.
سعید محمودی اظهار داشت: از پنج گونه الک پشت دریایی قابل 
مشاهده در دریای عمان و خلیج فارس، فقط الک پشت سبز در سواحل 

شنی استان تخمگذاری می کند.
وی گفت: الک پشت سبز یکی از گونه های الک پشت های دریایی 

است که به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد.
وی تصریح کرد: با هدف حفاظت از این گونه با ارزش هر ســاله 
برنامه حفاظت از زیستگاه های تخمگذاری توسط کارشناسان و ماموران 
اجرایی محیط زیست استان با همکاری همیاران محلی میحط زیست 

اجرا می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت سیســتان و بلوچستان گفت: 
فصل تخمگذاری الک پشــت دریایی سبز از مردادماه آغاز و تا اواخر 

دی ماه ادامه دارد.

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین ســامت فارس گفت: خیرین 
سامت فارس 60 میلیارد ریال به ساخت بیمارستان سرطان جنوب 

کشور کمک کردند.
علی اکبر رامجردی، اظهار کرد: هم اینک بیمارستان سرطان جنوب کشور 
با مشارکت خیرین و واقفین در شهر صدرا در دست احداث است و ادامه روند 

ساخت آن نیاز به حمایت و پشتیبانی هرچه بیشتر آحاد مردم دارد.
وی افزود: یکی از خیرین بازنشســته دانشــگاه علوم پزشکی شیراز تنها 
دارایی خود را که یک دستگاه آپارتمان در خیابان قدوسی غربی شیراز است 

برای کمک به این بیمارستان اختصاص داد.
رامجردی ادامه داد: افراد خیر می توانند با تأمین مصالح ساختمانی، واگذار 
کردن ملک یا زمین، تأمین اعتبارات نقدی و خرید دستگاه های موردنیاز در 

احداث این بیمارستان گام مهمی بردارند.
ساخت بیمارستان سرطان جنوب کشور نیاز به یک هزار و 500 میلیارد 
ریال اعتبار دارد که مقرر شده از طریق مشارکت های مردمی و از محل درآمد 

موقوفات و وقف جمعی تأمین شود.

معدن  صنعــت،  وزیــر 
گفت: شــرکت  تجــارت  و 
ایران خودرو خراسان از حالت 
و صرفًا  کارمزدی خارج شده 
همه  تا  می شود  کننده  تولید 
خروجی مالی و حسابهای آن 

در داخل استان هزینه گردد.
در  نعمــت زاده  محمدرضــا 
دیدار با استاندار خراسان رضوی 
در مشــهد افزود: تغییر وضعیت 
شــرکت ایران خودرو خراسان و 
اســتقالل آن به توسعه اشتغال و 

شــد اقتصادی این استان کمک 
می کند.

وی همچنیــن با اشــاره به 
مذاکرات انجام شده با خودروسازان 
مطرح دنیا در راستای مشارکت و 
ســرمایه گذاری در ایــران، قول 
مســاعد جهت استقرار یک واحد 
جدید تولید خودرو را در خراسان 
رضوی عالوه بر شرکت موجود داد.

وزیــر صنعــت همچنین در 
خصــوص اســتقرار صنایع مادر 
تخصصــی و بزرگ در خراســان 

رضوی گفت: با توجه به ظرفیتهای 
موجود در استان این مهم در کنار 
استفاده از ظرفیتهای خالی صنایع 

موجود دنبال می شود.
وی اســتقرار صنایع فوالد را 
در خراســان رضوی نیز ظرفیت 
بی نظیری برای توسعه و کارآفرینی 
توصیــف و بیان کــرد: با تکمیل 
زنجیره فوالد و بهره برداری از این 
واحدها شــاهد شکوفایی اقتصاد 

منطقه خواهیم بود.
نعمت زاده همچنین با اشــاره 

به اتمام عملیات ژئوفیزیک هوایی 
خراسان رضوی و جمع بندی نهایی 
ایــن عملیات تأکید کــرد: نتایج 
این اقدام برای هرگونه بارگذاری 
صنعتی و طرحهای توسعه ای باید 
در اختیار مدیران استان قرار گیرد.
وی در خصوص تحویل خدمات 
زیربنایــی و روبنایی به واحدهای 
مســتقر در شــهرکها و نواحــی 
صنعتی خراســان نیز شرکتهای 
خدمات رسان و شهرکهای صنعتی 
را مکلف کرد تا نسبت به تحویل 

خدمات و انشــعابات مــورد نیاز 
صنایع تــا ورودی هر واحد اقدام 
کننــد. وزیــر صنعــت، معدن و 
تجارت همچنین پس از استماع 
توضیحات و پیگیریهای استاندار 
در خصوص  رضــوی  خراســان 
تصفیه خانه شــهرک چرم شهر 
مشــهد تأکید کرد: این شهرک 
به منظور اســتقرار واحدهایی با 
همین کاربری ســاخته شده لذا 
شرکت شهرکهای صنعتی مکلف 
به تأمین تمامی زیرساختهای آن 

از جمله تصفیه خانه است.
نعمت زاده با اشاره به تصویب و 
ابالغ قانون رفع موانع تولید تأکید 
باید  کرد: رویکرد تمامی مدیران 
تــالش برای حمایــت از تولید و 

توسعه اقتصادی باشد.
وی همراهی و همکاری بانک ها 
را با تولید کنندگان و کارآفرینان 
ضروری دانســت و بر تســهیل 
در روند پرداخت تســهیالت در 
چارچوب قوانین و مقررات تأکید 

کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

اقتصادخراسانرضویبااستقرارصنایعفوالدشکوفامیشود

مدیرعامــل شــرکت آب 
منطقه ای بوشهر گفت: هم اکنون 
14 دشت این استان در شرایط 
و  دارند  قرار  بحرانی  و  ممنوعه 
سطح آب در 10 دشت دیگر نیز 
در حال افت مستمر و در آستانه 

ممنوعیت قرار دارند.
شاپور رجایی افزود: همچنین 6 
دشت دیگر استان بوشهر نیز شور، 

لب شور و غیرقابل استفاده است.
وی تصریــح کــرد: منابع آب 
مانند  بوشــهر  اســتان  ســطحی 
رودخانه هــا بیالن منفــی دارند به 
رودخانه های  آبدهــی  که  گونه آی 
دالکی، باهوش و شــاپور به دشت 
کاهــش یافتــه و این امــر اراضی 
کشاورزی را با خطر نابودی مواجه 
کرده اســت. رجایی اضافه کرد: با 
توجه به این که استان بوشهر دهمین 
سال خشکسالی را پشت سر می گذارد 
میزان بارندگی پارسال در این استان 
47 درصد نســبت به مدت مشابه 

کاهش نشان می دهد.
وی یادآور شــد: استان بوشهر 
در میزان کاهش بارندگی در ردیف 
سی ام و از لحاظ خشکسالی رتبه دوم 
کشور را به خود اختصاص داده است.

قصور پزشکی
قصور پزشکی یک متخصص زنان سبب شد  همسرم تا آخر عمر از مادر 
شدن محروم و آســیب های جسمی و روحی زیاد متحمل شود. همچنین 
بنده به خاطر همین قصور، جهت درمان همسرم متحمل هزینه های بسیار 
سنگینی شدم. با شکایت بنده هیئت بدوی انتظامی پزشکی چابهار با تمام 
ایرادها و اشکاالتی که در نحوه رسیدگی به تخلف پزشکی دکتر معالج همسرم 
داشت خانم دکتر را به سه ماه محرومیت از شغل پزشکی در سراسر کشور 
محکوم کرد. با وجود اینکه ســه ماه از صدور این حکم می گذرد هنوز هیچ 
اقدامی جهت ابالغ حکم به پزشک مزیور انجام نشده است. از مسئوالن نظام 
پزشکی کشور بویژه استان سیستان و بلوچستان می خواهم گامی درجهت 

احقاق حقوق از دست رفته بنده بردارند.
سیدامیر حسینی

و ملی در حوزه آب و خاک شهرســتان خوی اســت 
کــه برای مهار آب های ســطحی و تامین آب اراضی 
کشاورزی 15 روستا ساخته می شود. میدانی با اشاره 
به تداوم خشکســالی ها در کشور بر ضرورت کنترل و 
اصالح رویه های مصرف آب در کشور برای جلوگیری 

از به وجود آمدن شرایط سخت تاکید کرد.
وی اولویت اول وزارت نیرو در سال جاری را تامین 
آب در شــهرها و روستاهای کشور اعالم کرد و گفت: 
امروز اکثر طرح های بسیار بزرگ آب توسط متخصصان 

جوان ایرانی طراحی و اجرا می شود.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای 
اســالمی نیز در این بازدید با اشــاره به کمی آب در 
سفره های زیرزمینی شهرستان خوی و چایپاره خواستار 
رفع موانع و اجرایی شــدن طرح های  آبرسانی در این 

دو شهرستان شد.

موید حسینی صدر اجرای سد غازان چای خوی 
را از جمله مطالبات مردم شهرســتان خوی و جبران 
مشکالت آب آشامیدنی و کشاورزی این شهرستان ذکر 
کرد و خواستار آغاز عملیات این سد در سال جاری شد.
وی افزود: احداث سد غازان چای عالوه بر بهبود 
آب کشاورزی بیش از 13 هزار هکتار از اراضی دشت 
خوی، موجب توسعه اراضی کشاورزی 2500 هکتار از 
اراضی منطقه خوی، پرورش ماهی و آبزیان در دریاچه 
پشت سد، کنترل سیالب های مخرب رودخانه قطور و 
اجرای روش های جدید آبیاری مدرن از قبیل آبیاری 

بارانی در منطقه می شود.
حسین ســیوانی فرماندار شهرستان خوی نیز در 
این بازدید بر ضرورت اجرای طرح ملی آبرســانی به 
شهرستان خوی از ســد آغ  چای تاکید کرد و گفت: 

این طرح بر اساس برنامه وزارت نیرو اجرا می شود.

شیراز - خبرنگار کیهان:
رئیس کل دادگستری استان فارس از رسیدگی دستگاه قضا 
با تخلفات انتخاباتی فارغ از مسائل حزبی و جناحی خبر داد.

علی القاصی در نشست شورای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی با 
اشــاره به دو رویداد مهم سیاســی و ملی سال جاری یعنی انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری گفت: این دو انتخابات 

از منظر سیاسی دارای جایگاه و اهمیت ویژه است.
وی در ادامه با اشــاره به تالش دشمنان نظام و انقالب در جهت 
تحت الشعاع قرار دادن حضور همیشگی و پررنگ مردم در این حماسه 
سیاسی تاکید کرد: مسئوالن امر که فارغ از مسائل حزبی و جناحی در 
جهت نظم و انضباط بخشــیدن به انتخابات بر اساس موازین قانونی، 

شرعی و اخالقی باید تالش کنند.
نماینــده عالی قوه قضائیه در اســتان فارس گفت: برای ما فرقی 
نخواهد داشت که تخطی از قانون از سوی کدام گروه و جناح سیاسی 
شکل می گیرد؛ لذا دســتگاه قضایی در چارچوب قانون با متخلفین 
برخورد قانونی می کند چرا که هدف اصلی ما تامین امنیت همه جانبه 

و سالمت انتخابات است.
علی القاصی در پایان این نشست خواستار چاپ و انتشار مصادیق 
تخلــف و جرایــم انتخاباتی در قالب کتابچه ای برای اســتفاده همه 
مســئولین و دستگاه های عضو این ســتاد شد تا ضمن اطالع رسانی 
جامع به کاندیداهای احتمالی، مردم نیز از حقوق متقابل خود نسبت 
بــه کاندیداهای انتخابات آگاهی یابند و با مصادیق جرائم و تخلفات 

انتخاباتی آشنا شوند.

همدان - خبرنگار کیهان:
طب  علمــی  هیئــت 
ســنتی ازبکستان با حضور 
در همدان، به مقام شــامخ 
ابوعلی سینا  شــیخ الرئیس 

ادای احترام کردند.
در این دیدار که هشــت نفر 
از پزشــکان و اعضــای هیئت 
سنتی  فرهنگستان طب  علمی 
آیت ا...  همراهی  به  ازبکســتان 
نماینده  محمــدی  غیاث الدین 
ولی فقیه و امام جمعه همدان و 
حضور  بوعلی سینا  بنیاد  رئیس 
داشــتند، دکتر محمد همرایف 
رئیس فرهنگستان طب سنتی 
این کشــور، گفت: در روستای 
زادگاه بوعلی ســینا در افشــانه 
ازبکستان موزه و دانشگاهی به 
نــام این حکیم بزرگ ســاخته 
شــده و همچنین قبر نمادین و 
مجسمه وی در این روستا درست 

شده است.
وی خواستار ایجاد و توسعه 
روابط فرهنگی با این شــهر شد 
و گفت: قصد انتشار آثار بوعلی 

سینا را داریم.
وی ادامه داد: در شهر تاشکند، 
بنیاد بوعلی سینا تشکیل شده و 
در دو سال اخیر برنامه های خوبی 

را نیز اجرا کرده است.
کرد:  اعالم  دکتر همرایــف 
فرهنگستان طب سنتی ازبکستان 
بر اســاس طب بوعلی سینا کار 
می کند و این طب در کشور ما 

رواج بسیار یافته است.
وی یادآور شــد: بوعلی سینا 
آثار برگزیده و ارزشــمندی در 
طب ســنتی دارد که با استفاده 
و الگوبرداری از آن آثار، می توان 

طب سنتی را در دنیا رواج داد و 
داروهای گیاهی ارزان تر و موثر 
را جایگزین بسیاری از داورهای 
شــیمیایی ســاخته کشورهای 

اروپایی کرد.
غیاث الدین  آیت ا...  ادامه  در 
امام جمعه همدان  طه محمدی 
و رئیــس بنیاد بوعلــی گفت: 
ارتبــاط فرهنگی بیــن ایران و 
ازبکستان و به ویژه شهر بخارا به 
عنوان زادگاه و همدان به عنوان 
بوعلی سینا  شیخ الرئیس  مدفن 
باید بیــش از پیش تنگاتنگ و 

گسترده شود.
اعضای هیئــت علمی طب 
از زیارت  ازبکستان پس  سنتی 
مقبره بوعلی سینا با قرائت جزء 
سی ام قرآن کریم بر سر مزار وی 
و اعالم ختــم قرآن که آن را از 
مدتی پیش در کشور خود آغاز 
کــرده بودند و نیز قربانی کردن 
یک راس گوســفند، در محوطه 
بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا، 

نذورات خود را ادا کردند.
همچنین یادداشــت تفاهم 
فرهنگســتان  بین  همــکاری 
طب سنتی ازبکســتان و بنیاد 
بوعلی ســینا جمهوری اسالمی 
ایــران بــه امضا رســید که بر 
اســاس آن مقرر شــد طرفین 
در محورهــای کلــی از جمله 
تبادل اطالعــات علمی، اجرای 
برنامه هــای آموزشــی، برپایی 
ســمینار، چاپ و نشــر میراث 
مکتــوب با یکدیگــر همکاری 
داشــته باشند و جهت برگزاری 
همایش های بزرگداشــت مقام 
شیخ الرئیس طی دو سال آینده 

در همدان و بخارا توافق شد.

ساری- خبرنگار کیهان:
در  مازندران  اســتاندار 
کتابخانه های  انجمن  جلسه 
ترویج  مازنــدران  عمومی 
کتابخوانی را زمینه ساز توسعه 
فرهنگی خواند و گفت: کتاب 
و کتابخوانی باید در ســبد 

زندگی مردم قرار گیرد.
ربیع فالح با اظهار نارضایتی 
از عضویت تعــداد کم جمعیت 
عمومی  کتابخانه های  در  استان 
گفت: عضویت تنها ســه درصد 
از جمعیت ســه میلیونی استان 

در کتابخانه های عمومی شایسته 
مازندران به عنوان مهد فرهنگ و 

دانش نیست.
افزود: آسیب شناســی  وی 
بی رغبتی مــردم مازندران برای 
عضویت در کتابخانه های عمومی 
باید به صورت جدی در دســتور 
کار قــرار بگیــرد و راهکارهای 
مورد نیاز در این خصوص تدوین 
تــا زمینه ارتقاء ســطح مطالعه 

فراهم شود. 
استاندار مازندران با تاکید بر 
این که ورود امکانات و تجهیزات 

دیجیتالــی و مجــازی مطالعه 
باعث فاصله انداختن میان نسل 
امروزی با شیوه سنتی کتابخوانی 
شده اســت، خواستار تسریع در 
راه اندازی کتابخانه دیجیتال شد.

وی افــزود: با حفظ شــیوه 
سنتی کتابخانه، رویه نوظهور و 
جدید کتابخانه دیجیتال نیز باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
فالح از کوتاهی شهرداری ها 
از  نیــم درصــد  در پرداخــت 
درآمدهایشــان به کتابخانه های 
عمومــی گالیــه کــرد و افزود: 

شهرداری ها باید کارهای فرهنگی 
را به عنــوان اولویت خود لحاظ 
کنند و در صورت عدم همکاری 
ساز و کار قانونی در این خصوص 

اعمال خواهد شد.
وی از رسانه ها خواست تا در 
زمینه نشر و گسترش کتاب خوانی 
در استان تالش نمایند و در ادامه 
افزود: ترویج کتاب و کتابخوانی 
از جلوه هــا و فعالیت های  یکی 
ارزشمند فرهنگی است و در این 
راستا باید زمینه مشارکت عمومی 

را فراهم کرد.

مدیرعامل ستاد دیه سیســتان و بلوچستان از تاش ستاد دیه در 
راستای رهایی مددجوی 23 ساله از زندان خبر داد.

رحمــدل بامری اظهار کرد: بــا توجه به گزارش مرجــع انتظامی در تاریخ 
91/11/18 در پی وقوع حادثه تصادف بین یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده 
که منجر به فوت دختر بچه خردسالی شد، متهم به اتهام قتل غیرعمد دستگیر و 
راهی زندان شد. وی افزود: نامبرده در این پرونده به پرداخت مبلغ 165 میلیون 
تومان دیه محکوم که با تالش های ســتاد دیه سیســتان و بلوچستان اولیای دم 
پس از دریافت مبلغ 50 میلیون تومان از بقیه دیه صرف نظر و گذشت بدون قید 

و شرط خود را در این پرونده اعالم کردند.
بامری تصریح کرد: نامبرده پس از تحمل 19 ماه حبس با گذشــت شاکیان 
پرونده و پرداخت دیه از طرف ســتاد دیه اســتان سیستان و بلوچستان از زندان 

آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.

خیرین 60 میلیارد ریال به ساخت 
بیمارستان سرطان جنوب کشور اهدا کردند

بیش از 70 میلیون گل شاخه بریده در استان مرکزی تولید و 
راهی بازار فروش شد.

 مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت، این میزان 
تولید حدود 30 درصد تولید استان است. زارعی تولید ساالنه گل در استان 
را بیش از 250 میلیون شــاخه دانست و گفت: رز، گالیول، مریم، لیلیوم 
و داوودی عمده ترین گل های تولیدی استان هستند.وی مهد پرورش گل 
استان را محالت دانست و گفت: 70 درصد گلهای استان در این شهرستان 
تولید می شود.بخشی از گلهای تولیدی در استان استفاده شده و مابقی به 
خارج صادر می شود که ساالنه به حدود 10 میلیون دالر می رسد. پس از 
شهرستان محالت، خمین، ساوه و اراک از مهم ترین شهرستان های استان 
در تولید گل است. استان مرکزی از نظر تنوع رتبه اول و از نظر تولید گل 

و گیاهان زینتی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
اســتان اصفهــان از احداث 
رودخانه  روی  بــر  غدیر  پل 
زاینده رود به طول 240 متر و 
اصاح مسیر در مقطع گردنه 

علیمردان خبر داد.
حجت اله غالمی اظهار داشت: 

دو واحد تولیدی با حضور معاون سازمان صنعت، 
معدن و تجارت در شهرک صنعتی کاسپین قزوین به 

بهره برداری رسید.
با حضور سید ابریشمی دو واحد صنعتی با اعتباری بالغ 
بر ششصد و پنجاه میلیارد ریال در شهرک صنعتی کاسپین 

قزوین افتتاح شد.
شــرکت تولیدی خوش فرم کاســپین نخستین واحد 
تولیــدی بود که در زمینی به مســاحت چهل و دو هزار و 
هفتصد متر مربع و زیربنای ســیزده هزار و صد و پنجاه و 
یک متر مربع ساخته شده و قادر است ساالنه در سه نوبت 
کاری در فاز اول پانصد تن محصوالت پری فرم )پری پت( 
تولید کند. برای راه اندازی این واحد تولیدی ششصد میلیارد 
ریال سرمایه گذاری شده و با افتتاح آن زمینه اشتغال هفتاد 

و دو نفر در منطقه فراهم شده است.

همچنیــن با اجرای طرح توســعه در این واحد ضمن 
افزایش تولید به سی و سه هزار و دویست و شصت تن برای 

هفتاد و پنج نفر شغل جدید ایجاد می شود.
افتتاح شرکت یکتا ظروف آپادانا واقع در شهرک صنعتی 
کاسپین هم دومین واحد تولیدی بود که در زمینی با زیربنای 
چهار هزار و هفتصد و هفتاد و شش متر مربع با پنجاه میلیارد 

ریال سرمایه گذاری به بهره برداری رسید.
با افتتاح این واحد صنعتی ساالنه چهار هزار و پانصد تن 
محصوالت ظروف یک بار مصرف تولید و روانه بازار می شود.
در این واحد تولیدی زمینه اشتغال یکصد و بیست نفر 
به صورت مستقیم و دویست نفر به طور غیر مستقیم فراهم 
شــده است. همچنین مرکز خدمات فناوری و کسب و کار 
شــهرک صنعتی کاســپین قزوین با اعتباری بالغ بر هفده 

میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

با حضور معاون وزیر صنعت

2 واحد تولید صنعتی در قزوین
 به بهره برداری رسید

معاون امــور آب و آبفای 
بیش  امسال  گفت:  نیرو  وزیر 
از147 میلیارد ریال اعتبار برای 
تکمیل و اجرای شــبکه های 
بویاپوش  انحرافی  پایاب سد 

خوی اختصاص یافته است.
رحیم میدانی در جریان سفر 
به شهرســتان خوی و در بررسی 
مسائل و مشــکالت بخش آب و 
فاضالب شهرســتان های خوی و 
چایپاره اظهار کرد: ســد انحرافی 
بویالپوش برای تامین آب 6 هزار 
و 500 هکتار از اراضی 15 روستای 
این شهرســتان اجرا می شــود و 
هم اکنون با 30 درصد پیشــرفت 

فیزیکی در حال اجرا است.
انحرافــی  افــزود: ســد  وی 
بویالپــوش یک طــرح زیربنایی 

اختصاص 147 میلیارد ریال برای تکمیل
سد بویالپوش خوی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعام کرد

احداث پل غدیر بر روی رودخانه زاینده رود

حضور هیئت طب سنتی ازبکستان 
بر مزار شیخ الرئیس در همدان

5 پروژه ارتباطی با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات، در استان اردبیل افتتاح شد.

توسعه پهنای باند دسترسی دیتا اپراتورها در شهرستان اردبیل به 
میزان 4/6 گیگابایت در ثانیه از جمله این پروژه هاست.

توسعه ظرفیت شبکه انتقال در شهرستان های اردبیل، بیله سوار، 
گرمی، خلخال، مشگین شهر و پارس آباد 32 هزار و E1  256 ایجاد 
 )protection( مسیر پشــتیبان ارتباطات ملی استان مســیرهای
اردبیل به قزوین یک گیگابایت در ثانیه از دیگر پروژه هایی بود که با 
حضور محمود واعظی در شــرکت ارتباطات زیرساخت استان اردبیل 

به بهره برداری رسید.
همچنین مســیر فیبر نوری شهرستان های اصالندوز و پارس آباد 
مغان به میزان 51 کیلومتر و توســعه و تکمیل زیرســاخت برق در 

شهرستان های اردبیل، مشگین شهر، گرمی و اصالندوز افتتاح شد.
مجموع اعتبارات اختصاص یافته بــه این پروژه ها 900 میلیارد 

ریال اعالم شده است.

افتتاح 5 پروژه ارتباطی در اردبیل

انتقاد استاندار مازندران از مسامحه شهرداری ها در پرداخت حقوق کتابخانه ها

تولید 70 میلیون گل شاخه بریده 
در استان مرکزی

بوشهردومیناستانخشککشور
رجایی گفت: خشکسالی ها سبب 
شده حجم مخزن آب های زیرزمینی 
ساالنه 30 میلیون متر مکعب بیالن 
منفی داشته باشد و ایستایی آب به 

یک متر برسد.
وی بــا بیان این کــه بیش از 
90 درصــد آب مصرفی اســتان 
بوشهر از استان های همجوار تامین 
می شــود، افزود: بر همین اساس 
ساالنه 68 میلیون متر مکعب آب 
از سد کوثر در استان کهگیلویه و 
بویراحمد، 30 میلیون متر مکعب از 
رودخانه شاپور استان فارس و هشت 
میلیون متر مکعب از ســفره های 
زیرزمینی بوشــهر تامین می شود. 
وی اظهار داشت: کاهش بارندگی 
و خشکســالی در فصل گذشــته 
میــزان انتقال آب به شــبکه های 
آبرسانی استان بوشهر را 20 درصد 
معادل روزانه 53 هزار متر مکعب 
کاهش داده اســت. رجایی اضافه 
کرد: این شرایط باعث شده آب در 
بوشهر،  شهرستان های دشتستان، 
جم، عسلویه و نوارساحلی تنگستان 
در حالــت بحرانی قــرار گیرند و 
توزیع آب در این مناطق به صورت 

نوبت بندی باشد.

آغاز تخمگذاری الک پشت دریایی سبز
در سواحل سیستان و بلوچستان

مددجوی 23 ساله از زندان 
زاهدان رهایی یافت

مادر ایامی به رغم فقر شدید مالی بیش از 47 سال است که از 
دختر معلول و نابینایش نگهداری می کند.

قدم خیــر اهلل دادی که نگهداری از دختر معلولش را یک وظیفه می داند 
اظهار داشــت: سرنوشت این دختر بی گناه این چنین رقم خورده است و من 
برای ســربلند بیرون آمدن از آزمون در طول این 47 سال تمام تالشم را به 

کار بستم و امیدوارم خدا از من راضی باشد.
وی درباره درآمد و وضعیت اقتصادیش گفت: تنها راه گذراندن زندگی ام 
مستمری ناچیز بهزیستی و یارانه نقدی است. این مادر مهربان که در دوران 
کهنسالی به سر می برد تصریح کرد بیشتر نگرانی ام تنها ماندن دختر علیلم 
پس از مرگ من است که می دانم هیچ کس حاضر نیست آن گونه که من در 
این سال ها به او خدمت کردم برای رفع مشکالت اولیه اش کاری کند. قدم خیر 
اهلل دادی که دچار سکته قلبی و مشکالت جسمانی شده است اظهار داشت: 
هزینه های درمانی خودم بر مشــکالت ما افزوده است با این حال هیچ چیز 

باعث نمی شود تا از فرزند بیمارم غافل شوم.
وی درباره آرزویش گفت: اول از خدا می خواهم قبل از مرگم جان دخترم 

را بگیرد تا با خیال آسوده از دنیا بروم.
دوم اینکه سال هاست که آرزوی سفر به مشهد مقدس را دارم اما با وجود 

بیماری، فقر و نداری باید این آرزو را با خودم به گور ببرم.

پیرزنی که آرزویش 
سفر به مشهد است

به منظور ســاخت بندر صیادی خارگ در ســال جاری 
25میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان شیات ایران تخصیص 

یافت.
مدیر کل اداره شیالت استان بوشهر اظهار داشت: با وجود اینکه 
جزیره خارگ به عنوان یکی از مهم ترین قطب های صیادی جنوب کشور 
مطرح است و بیش از 90 درصد بومیان جزیره به شغل صیادی اشتغال 

دارند اما این جزیره فاقد بندر صیادی مناسب است.
حسین بهمن یاری تاکید کرد: ساخت بندر صیادی خارگ امسال 

آغاز خواهد شد که به 180 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
مدیرکل اداره شیالت استان بوشهر اظهار داشت: به منظور مطالعات 
ساخت بندر صیادی خارگ مبلغ یک میلیارد و 829 میلیون ریال در 
سال های گذشته هزینه شده است. ساخت اسکله، نصب اسکله شناور 
قایق ها، محوطه ســازی و احداث ساختمان های پشتیبانی به منظور 
ساخت بندر صیادی جزیره خارگ صورت خواهد گرفت و امیدواریم 

امسال شاهد آغاز ساخت اسکله صیادی در این جزیره باشیم.
بهمن یاری تاکید کرد: بدون شــک با ساخت بندر صیادی خارگ 

میزان صید و صیادی در این جزیره افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه ســخنان خود به آغاز ساخت بندر صیادی بردخون 
اشاره کرد و گفت: برای ساخت این بندر در مجموع به 600 میلیارد 

ریال اعتبار نیاز است.

اختصاص ۲5 میلیارد ریال
برای ساخت بندر صیادی خارگ

ســیل در پی بارش شدید 
باران و تگرگ 60 واحد مسکونی 
را  خراسان شمالی  مرزنشینان 
ویران، و تاکنون بیش از 4میلیارد 

ریال خسارت وارد کرده است.
و  راز  فرمانــداری  سرپرســت 
جرگالن در خراسان شــمالی گفت: 
جاری شدن سیل در عصر روز جمعه 
گذشته منجر به تخریب بیش از 60 
بخش  روســتائیان  مسکونی  واحد 

جرگالن این شهرستان شد.
احمــد ریواده اظهار کرد: بارش 
شــدید باران و متعاقــب آن بروز 
ســیل، اهالی روستاهای »بچه دره، 
حصارچه بــاال، حصارچــه پایین، 
کرپشتلی باال و کرپشتلی پایین« در 
دهستان حصارچه بخش جرگالن را 

غافلگیر کرد.
وی افزود: بر اثــر این بارندگی 
شمار زیادی از واحدهای مسکونی و 
نیز به چند مغازه روستائیان که در 
حاشیه رودخانه قرار داشتند بین 50 
تا 100 درصد آسیب رسید و عمده 
اسباب و اثاثیه منازل و نیز اجناس 

مغازه ها طعمه سیل شد.
ریواده گفت: عالوه بر آن، سیالب 
به شبکه آبرســانی این منطقه که 
از ســیل هفته گذشته آسیب دیده 
و کامال ترمیم نشــده بود خسارت 
جــدی وارد کرد و با بردن لوله های 
آب مجتمع شهید کاظمی، دسترسی 
اهالی 13 روســتای منطقه به آب 

شرب را قطع کرد.
وی گفــت: همچنیــن جریان 
سیل راه های روستایی این دهستان 

را به شدت تخریب کرده و به مدت 
2 ســاعت مسدود کرد که با تالش 
راهداران اکنون تردد در این محورها 

تا حدی برقرار شده است.
همچنین بخشدار جرگالن اعالم 
کرد:  میزان خسارت سیل به بخش 
مرزی جرگالن از توابع شهرســتان 
راز و جرگالن خراسان شــمالی در 
عصــر روز پنجشــنبه 4 میلیارد و 

350میلیون ریال اعالم شد.
محمد نجاحی گفت: ســیل در 
استان خراسان شــمالی جان 3 نفر 
را گرفــت و بیــش از 215 میلیارد 
ریال خسارت در شهرستان های راز 
و جرگالن، مانه و سملقان و شیروان 

برجای گذاشت.
وی افزود: براساس بررسی های 
اولیه بیشترین خسارت وارده از ناحیه 
این بارندگی 1/6 میلیارد ریال است 
که متوجه منازل مسکونی 80 خانوار 
از روستائیان این منطقه شده است.

افزود: همچنین جاری  نجاحی 
شدن ســیل 750 میلیون ریال به 
150 هکتــار از عرصه های باغی و 
زراعی کشــاورزان منطقه آســیب 

رسانده است.
وی اظهار کرد: بارندگی شدید 
و بروز سیالب با تخریب شبکه های 
آبرسانی روستایی 500 میلیون ریال 
خســارت به بار آورده و به شــبکه 
مخابرات روستایی 500میلیون ریال، 
چاه های آب منطقــه 500میلیون 
ریال و نیــز دامداری ها و انبارهای 
علوفه دامداران نیز 500میلیون ریال 

خسارت زده است.

سیل در خراسان شمالی
 60 واحد مسکونی را تخریب کرد

باند دوم زرین شــهر- شهرکرد در 
مقطع دره شــورجه تکمیل و به 
بهره برداری رســیده است و باند 
دوم ســفید دشت- زرین شهر به 
طول 22 کیلومتر تا مرحله بیس 
و آسفالت انجام و با تامین اعتبار 

الزم ادامه خواهد یافت.
وی اظهار کرد: تا پایان ســال 

93، 2 هزار و 516 واحد مســکن 
مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر 
در سه طرح 99 ساله، سه جانبه و 

خودمالک افتتاح شد.
وی عنوان کــرد: طرح جامع 
ســده  شــهر،  زرین  شــهرهای 
چمگردان،  ورنامخواست،  لنجان، 
فوالدشهر و زاینده رود با میانگین 
درصد  فیزیکی 72/4  پیشــرفت 
در دســت بازنگری و طرح جامع 
شهر باغبهادران با میانگین 92/5 
درصد در مرحله تصویب می باشد. 
همچنین باغ شــاد اخیرا به شهر 

تبدیل شده است.

رئیس کل دادگستری فارس:

دستگاه قضا با تخلفات انتخاباتی
فارغ از مسائل حزبی و جناحی برخورد می کند


