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چهار کودک خوزستانی عضو کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در مسابقه بین المللی 
هنرهای تجسمی »لوئی فرانسوا« کشور فرانسه 

درخشیدند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
خوزستان گفت: این چهار کودک از شهرستان ماهشهر 
و بهبهان موفق به کســب چهار دیپلم افتخار مسابقه 
بین المللی هنرهای تجســمی »لوئی فرانسوا« کشور 

فرانسه شدند.
شــنبدی افزود: »ســجاد محســنی« 9 ساله از 

ماهشهر و »راســتین تاجیک« هفت ساله، »پرهام و 
پویا جاویدان« پنج ساله و 9 ساله - هر سه به صورت  
گروهی - از بهبهان چهار کودک خوزستانی هستند 
که توانستند دیپلم افتخار این مسابقه بین المللی را به 

خود اختصاص دهند.
5 هزار و 200 اثر هنری کودکان 53 کشور جهان 
به فرانســه ارسال شده بود تا در مسابقات بین المللی 
هنرهای تجسمی »لوئی فرانسوا« شرکت کنند. در این 
مسابقات یک جایزه اول، یک جایزه هشتم و 8 دیپلم 

افتخار توسط کودکان ایرانی کسب شد.

زاهدان- خبرنگار کیهان:
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این 
استان با داشــتن معادن غنی و اینکه دروازه 
ورودی کشــور به آب های آزاد است یکی از 

مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
علی اوسط هاشمی با اشــاره به استعداد باالی 
اســتان در داشــتن معادن غنی و مختلف گفت: از 
مجموع 200 هزار کیلومتر مربع که برای اکتشــاف 
معادن در کشور مصوب شده است 86 هزار کیلومتر 
آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان است و این 
نشان از برخورداری استان از معادن ارزشمند است.

وی راه آهــن مکران به سیســتان که در نهایت 

به ســرخس متصل خواهد شد را یکی از طرح های 
بزرگ دولت در اســتان عنوان کرد و افزود در سال 
گذشته در اوج کمبودها 120 میلیارد تومان به این 
طرح اختصاص داده شــده و کار بر روی این خط با 

قوت ادامه دارد.
هاشمی خط لوله گاز از ایرانشهر به زاهدان و زابل 
را از دیگر طرح های در دست اقدام دولت عنوان کرد 
و افزود: در ســال 95 مرکز اســتان به خط لوله  گاز 

متصل خواهد شد.
وی همچنین از اختصــاص 330 میلیون یورو 
برای تجهیز بندر چابهار خبر داد و افزود: تدبیر ما از 

مکران تا هامون است.

اهواز،  موقت  جمعه  امام 
خوزستان  در  کم آبی  عمده 
آب  انتقــال  از  ناشــی  را 
رودخانه های  از سرشــاخه  
توقف  و  دانست  استان  این 
آب  انتقال  طرح های  اجرای 

را خواستار شد.
آیــت اهلل محســن حیدری 
افزود: بخشــی از کمبود آب در 
خوزســتان به دلیل خشکسالی 
است که تمام کشور را فرا گرفته 

اما قســمت عمده آن به دلیل 
سوءمدیریت و سوءتدبیر است.

وی انتقال آب  از سرشــاخه 
رودخانه های خوزستان را از عمده 
عوامل کمبود آب در این استان 
ذکر کرد و افزود: هم اکنون آب از 
سرشاخه رودخانه های کارون، دز 
و کرخه به سایر استان ها منتقل 
می شود که این آب نه تنها برای 
مصارف آشــامیدن نیست بلکه 
کشاورزی  برای مصرف صنایع، 

و پرورش ماهی در این استان ها 
است.

حیدری گفت: به دلیل کمبود 
آب در خوزســتان، کشــاورزی 
)کشت تابستانه( ممنوع شده اما 
در اســتان های دیگر کشاورزی 
انجام می شــود و این مســئله 

بی عدالتی و بی قانونی است.
وی اضافه کــرد: در مصوبه 
شــورای عالــی آب، انتقال آب 
به جز برای مصارف آشــامیدن 

ممنــوع اعالم شــده اما طبق 
اخبار دقیقی کــه داریم انتقال 
آب از رودخانه های خوزســتان 
برای تامین نیازهای کشاورزی، 
صنعت و آبزی پروری بوده است.

حیدری گفت: رئیس جمهور 
در ســفر به خوزســتان وعده 
کــرد که آب کارون به جز برای 
آشــامیدن منتقل نمی شود اما 
خالف ایــن وعــده دارد اتفاق 

می افتد.

درخشش 4 کودک خوزستانی 
در مسابقه بین المللی هنرهای تجسمی فرانسه

پرونده صیدمیگو در آب های ساحلی استان بوشهر بسته شد.
صیدمیگو که از پنجم مرداد برای قایق ها و هفتم مرداد برای لنج ها آزاد 
شده بود از بامداد یک شنبه هفته جاری ممنوع شد. فصل صید امسال 40 

روزه بود و روند کاهش صید میگو امسال همه ادامه یافت.
مدیرکل شیالت اســتان بوشهر گفت در این مدت 10 هزار صیاد با 

هزار و 166 شناور در 22 صیدگاه به صید پرداختند.
حسین بهمنیاری افزود: صیادان در این 40 روز، هزار و 237 تن میگو 
صید کردند در حالی که پارســال هزار و 477 تن صید داشــتیم. به این 
ترتیب میزان صید میگو 16 درصد کاهش یافته اســت.آمارهای شیالت 
اســتان بوشهر نشان می دهد میزان صید پارسال، هم 47 درصد کمتر از 
صید ســال 92 بوده است.مدیرکل شیالت بوشهر تنها راه بهبود وضعیت 
ذخایــر آبزیان را جلوگیــری از صید ترال یا کف روب در غیر فصل صید 
اعالم کــرد و افزود: وقتی مولدها را از بین ببریم نمی توانیم هنگام صید 
انتظار داشــته باشیم تورها پر باشند. میگوی ببری سبز بیشترین ذخایر 
میگوی استان بوشهر را تشکیل می دهد و بهترین میگوی خلیج فارس است.

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیر اجرایی و بین الملل بنیاد بوعلی سینا گفت: این بنیاد به 

بودجه های میلیاردی برای گسترش فعالیت نیاز دارد.
توکل افزود: بنیاد بوعلی در اصل یک نهاد علمی و غیردولتی بین المللی 
است که جدی ترین مشکل آن کمبود اعتبارات موردنیاز جهت گسترش 

فعالیت هاست.
وی ادامه داد: هدف ما، تبدیل کردن بنیاد بوعلی در همدان به مرکز 
»ابن سینا پژوهی« در دنیاست اما با امکانات و تجهیزات و اعتبارات فعلی 
این امر امکان پذیر نیســت.وی اضافه کرد: پس از گذشت هزار سال، آثار 
ابن سینا و از جمله کتاب های قانون و شفای وی اهمیت علمی و تأثیرگذاری 
خود را در دنیا حفظ کرده اند و همین امر لزوم معرفی شــخصیت و آثار 
شیخ الرئیس را در سطح جهانی اثبات می کند.وی یادآور شد: در همین 
راســتا طرح گردآوری آثار خطی و چاپی موجود در جهان که مرتبط با 
ابن سینا پژوهی هستند را در دست اجرا داریم که تعداد آنها تاکنون 3500 

عنوان اعالم شده است.
دارایی اظهار داشت: برای اولین بار تصحیح انتقادی کتاب قانون بوعلی  
زیرنظر این بنیاد درحال انجام است که بخش اعظمی از آن به اتمام رسیده 
اســت. وی خاطرنشان ساخت: در حدود 30 کشور جهان، بنیادی به نام 
بوعلی سینا فعال است و پژوهش هایی درباره این شخصیت بی نظیر علمی 

دنیا انجام شده است.

قزوین- خبرنگار کیهان:
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی قزوین گفت: استان قزوین با 
داشتن یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت نیازمند 3 هزار تخت 

است که  از کمبود 1200 تخت بیمارستانی رنج می برد.
منوچهر مهرام در نشســت با خبرنگاران رســانه های گروهی اظهار 
داشت: در سطح بیمارستان های استان قزوین در مجموع نزدیک به 1800 
تخت وجود دارد که 1064 تخت در 8 بیمارستان دولتی، 323 تخت در 
بیمارستان تامین اجتماعی، 343 تخت در 4 بیمارستان خصوصی و 70 

تخت در بیمارستان خیریه الوند مورد استفاده می باشد.
مهرام با اشاره به پیگیری راه اندازی مرکز درمان و رادیوتراپی سرطان 
در اســتان قزوین اظهار داشت: در حال حاضر ساالنه بیش از یک هزار و 
500 مورد سرطان شناسایی می شود که بیماران مراحل درمان و رادیوتراپی 
خود را در ســایر استانها پیگیری می کنند و تالش ما بر این است تا این 
مرکز مهم تا 2 سال آینده در استان به بهره برداری برسد تا نیازمندان به 
این نوع از خدمات پزشــکی مجبور نباشند برای دریافت این خدمات به 

تهران و یا استان های دیگر مراجعه کنند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی قزوین اجرای کامل و بدون نقص طرح 
تحول نظام سالمت را نیازمند منابع مالی و وصول مطالبات بیمارستان ها 
و مراکز بهداشتی درمانی از سازمان های بیمه گر دانست و گفت: تا پایان 
مردادماه ســال جاری سازمان های بیمه گر 800 میلیارد ریال به دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین بدهی دارند که این موضوع مربوط به بیمه های استان 
قزوین نیســت و پرداخت نشدن اعتبارات ملی، باعث این وضعیت برای 

بیمه ها در استان قزوین شده است.
مهرام در خصوص راه اندازی مراکز درمانی و بیمارستان شهر تاکستان 
گفت: مراکز درمانی و اورژانس در سطح استان در حال تکمیل و تجهیز 

شدن هستند و بیمارستان تاکستان هم در حال تکمیل و تجهیز است.

صید میگو در بوشهر
 امسال 16 درصد کاهش یافت

زنجان- خبرنگار کیهان:
جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان پایان یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان زنجان 
گفت: 25 درصد استان در بخش آش دهمین دوره جشنواره آش ایرانی 

و 31 استان در بخش صنایع دستی حضور داشتند.
رحمتی گفت: غذاهای پنج کشورچین، ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان 
و ایران در نخستین جشنواره غذاهای کشورهای عضو اکو- جاده ابریشم 

نیز طبخ شد.
وی گفت: در پایان این مراســم از بتول نقدی زاده از استان خراسان 
جنوبــی به عنوان نفر اول، بتول نقدی از اســتان ایــالم نفر دوم و فریبا 
صمصامی نیز سوم جشنواره آش با اهدای کاسه ملیله سیمین تجلیل شد.

رحمتی افزود: در این مراســم از طاهر امیر اصالن اف از آذربایجان، 
زاروئا خورســیاپاچوف از تاجیکســتان و بتول نقدی زاده از ایران بدون 
رتبه بندی به عنوان شــرکت کنندگان در جشــنواره غذاهای کشورهای 

اکو- جاده ابریشم تجلیل شد.

استان قزوین از کمبود
1200 تخت بیمارستانی رنج می برد

پایان جشنواره ملی آش ایرانی
 به میزبانی زنجان

دادستان عمومی و انقالب بجنورد درباره پرونده 2 هزار میلیارد ریال 
اختالس و تضییع بیت المال در آلومینای جاجرم گفت: با اقدامات دستگاه 
قضایی استان مبلغ 210 میلیارد ریال از این وجوه به بیت المال بازگشته 
و بازپرس پرونده اموال و حساب های شخصی متهمان را شناسایی کرده 

است.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری خراسان شمالی، »مسلم محمدیاران« 
اعالم کرد: میزان اختــالس و تضییع حقوق بیت المال پرونده مجتمع آلومینای 
جاجرم در تحقیقات و بررســی های اولیه، 2 هزار میلیارد ریال اســت که در این 

زمینه 14 نفر از عوامل اصلی پرونده دستگیر شده اند.
وی اضافه کرد: ســه نفر از متهمان اصلی شامل مدیرعامل و 2 نفر دیگر که 
نسبت فامیلی با وی دارند، با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند و دیگر 

متهمان با قرار وثیقه آزاد شده اند و 2 متهم دیگر این پرونده فراری هستند.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز خراسان شمالی اتهام های مطرح شده در 
ایــن پرونــده را اختالس، تضییع حقوق بیت المال، ارتشــا، مداخله در معامالت 
دولتــی، فروش امــوال دولتی بدون دریافت ضمانــت الزم و حیف و میل اموال 

دولتی عنوان کرد.
وی اضافه کرد: تحقیقات نخســتین این پرونده به پایان رسیده و در مراحل 

نهایی تصمیم گیری در دادسرای عمومی و انقالب بجنورد است.
محمدیاران همچنین گفت: تخلفات این واحد بزرگ صنعتی از پنج سال پیش 

با انتصاب مدیرعامل بازداشت شده آغاز شد و تا پیش از بازداشت ادامه داشت.
وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل پرونده تخلفات مالی مجتمع آلومینای جاجرم 

در استان خراسان شمالی متخلفان طبق قانون مجازات شوند.
مجتمع آلومینای جاجرم در خراســان شمالی تنها واحد تولید پودر آلومینا 
در کشــور است که ساالنه 250 هزار تن از نیاز پودر آلومینای سه شرکت بزرگ 
آلومینیوم کشور شامل هرمزال، المهدی و ایرالکو را برای تولید شمش آلومینیوم 

تامین می کند.
این واحد صنعتی در جنوب غربی خراسان شمالی در شهرستان جاجرم واقع 
شده است که اواخر پارسال پس از نزدیک به یک دهه فعالیت با پیگیری نیروهای 
اطالعاتی و دســتگاه های نظارتی، شماری از مدیران پیشین این مجتمع به اتهام 

اختالس و تضییع حقوق بیت المال دستگیر  شدند.

دادستان عمومی و انقالب بجنورد:

210 میلیارد ریال از اختالس آلومینای جاجرم 
به بیت المال بازگشت

سمنان- خبرنگار کیهان:
سمنان  استان  دانش آموزان 
در رشته شــعر و داستان نویسی 
سی وســومین دوره مســابقات 
فرهنگی هنری دانش آموزان پسر 
سراسر کشور خوش درخشیدند.

در مرحلــه نهایی ایــن دوره از 
مســابقات محمد عامری از شاهرود 
موفق به کسب رتبه دوم کشوری در 
رشته داستان نویسی و رسول مختاریان 
از سمنان، رتبه دوم کشوری رشته شعر 
را به خود اختصاص داد و به عنوان تنها 
شاعر در آئین اختتامیه به شعرخوانی 

پرداخــت. این مســابقات در اردوگاه 
شهید بهشتی اصفهان برگزار شد.

از استان سمنان، 7 دانش آموز در 
رشته های: شعر، داستان و وبالگ که 
آثارشان در مرحله غیرحضوری کشور 
برگزیده شــده بود در این مسابقات 

شرکت کردند.
همچنیــن در ایــن مســابقات 
دانش آموزان دختر استان سمنان در 
مرحله حضوری در رشته های فرهنگی 

افتخار آفریدند.
در مرحلــه نهایی ایــن دوره از 
مسابقات، فاطمه زهرا تجلی از سمنان 
موفق به کســب رتبه اول کشوری در 
رشته مقاله نویســی و زینب حجازی 
از شــاهرود، رتبه سوم کشوری رشته 
داستان نویسی را به خود اختصاص داد.
رتبه های اول نقاشــی، ســفال، 
مقاله پژوهشی و همچنین رتبه های 
)گروهــی(،  نمایش نامه خوانــی  دوم 
کارگردانی،  )انفــرادی(،  نقش خوانی 
کاشی کاری و سرامیک، داستان نویسی 
و شعر و رتبه های سوم داستان نویسی، 
کاریکاتــور و مربــی فنــی تئاتر این 
دوره از مســابقات فرهنگی و هنری 
دانش آموزان سراســر کشور به استان 

سمنان اختصاص یافت.

برتری دانش آموزان سمنان
 در مسابقات فرهنگی هنری کشور

رشت- خبرنگار کیهان:
پناهگاه  احیــاء  عملیات 
»ســلکه«  وحش  حیــات 
شهرستان  درشــمال  واقع 
این  اجرای  برای  صومعه سرا، 
طرح که زمان بندی آن تا اوایل 
سال 95 است، 18 میلیارد ریال 
اعتبار در نظر گرفته شده که 
با اجرای آن 200 هزار مترمربع 
رسوب انباشته شده در تاالب 

انزلی برداشته می شود.
از محورهــا و اهــداف اجرای 

طرح احیاء پناهگاه حیات وحش 
سلکه می توان به برداشت رسوبات 
به صورت رویه برداری متناسب با 
سطح ارتفاع و شیب اراضی خشک 
محدوده جنــوب پناهگاه حیات 
وحش ســلکه به منظور افزایش 
بازوهای  بازســازی  ســطح آب، 
حاشــیه پناهگاه حیــات وحش 
برای افزایش زمان ماندگاری آب، 
اســتفاده از پمپ آب برای پمپاژ 
و تزریــق آب به کانالهای جنوبی 
و الحاق بخش شــمالی پناهگاه 

حیات وحش سلکه که در سالهای 
گذشــته تحت عنــوان آب بندها 
مورد بهره برداری قرار می گرفت 

اشاره کرد.
پناهگاه حیات وحش ســلکه 
با وســعت 360 هکتار در شمال 
شهرســتان صومعه سرا و قسمت 
جنوب شرقی تاالب انزلی قرار دارد 
و به دلیــل مهاجرت پرندگان در 
فصول زمستان یکی از مناطق مهم 
زمستان گذرانی  جهت  اکولوژیک 

پرندگان محسوب می شود.

آغاز عملیات احیاء پناهندگان حیات وحش سلکه
 در صومعه سرا

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
سرپرست سازمان بسیج جامعه پزشکی استان گفت: بیمارستان 
صحرایی ســرداران دو هزار و 400 شــهید استان چهارمحال و 
بختیاری در روستای قلعه مدرسه بخش منج شهرستان لردگان 

به 7 هزار و 881 نفر خدمات رایگان پزشکی ارائه کرد.
سرهنگ دوم پاسدار مهراب شفیعی، افزود: این بیمارستان صحرایی 
با اســتفاده از سازه سبک و قابل حمل در نقاط صعب العبور برپا شد و با 
5 درمانگاه تخصصی؛ جراحــی، داخلی و عفونی، اطفال، زنان و مامایی، 
ارولوژی و 3 درمانگاه عمومی شامل؛ دندانپزشکی، پزشک عمومی، مشاوره 

بهداشت، تغذیه و آموزش بهداشت و داروخانه فعالیت کرد.
وی گفت: در مدت چهار روز کاری، جمعاً 20 تیم تخصصی، 12 تیم 
عمومی، 12 تیم دندانپزشکی، 10 تیم آموزش بهداشتی، مشاوره و فرهنگی 

در بیمارستان صحرایی حضور یافتند.
وی تصریــح کرد: در این مدت، 7 هزار و 881 نفر از خدمات رایگان 
پزشــکی مثل، عمل جراحی، عمل سرپایی، اعمال دندانپزشکی، داروی 
رایگان، آموزش بهداشت خانواده و باروری سالم، بهداشت روان، بهداشت 
دهان و دندان، بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، غربالگری در زمینه 

فشار خون باال و قند خون باال بهره مند شدند.

ارائه خدمات رایگان پزشکی
به روستائیان لردگان

استاندار خراسان رضوی از اعتبار اختصاص یافته 200 میلیارد 
ریالی بودجه زیارت در سال به خراسان رضوی خبر داد و گفت: 

هنوز مبلغی از این اعتبار به استان واریز نشده است.
علیرضا رشیدیان اظهار کرد: طرح زیارت در قالب سند راهبردی توسعه 
کمی و کیفی زیارت بسیار پخته و جامع است چرا که در سطح ملی نیز 
می تواند به عنوان الگویی مناســب برای استان هایی همچون قم و فارس 

مورد استفاده قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در زمینه 
زیارت باید برنامه محور و هماهنگ باشند، تصریح کرد: هم افزایی و تعامل 

دستگاه های اجرایی در بخش زیارت می تواند از موازی کاری و پراکندگی 
فعالیت های این دستگاه  جلوگیری کند.

رشیدیان افزود: با تصویب سند راهبردی توسعه کمی و کیفی زیارت، 
می توان آن را به عنوان یک سند ملی در کشور مورد استفاده قرار داد.

وی تاکید کرد: پیشنهاد تصمیم گیری ها و اعتبار بودجه به سند زیارت 
را به رئیس جمهور ارائه کردیم که در قالب آن از این پس به جای سازمان 
برنامه ریزی و بودجه، در کارگروه ملی زیارت این امر صورت گیرد چرا که 
اعضــای دولت نیز در این کارگروه حضور دارند و برای اختصاص اعتبار، 

بهتر می توانند تصمیم گیری کنند.

رشیدیان خواستار پیگیری جدی همه دستگاه های اجرایی خراسان 
رضوی از ســند راهبردی توســعه کمی و کیفی زیارت شد و بیان کرد: 
همه دستگاه ها باید برای این بخش، برنامه ریزی مناسبی را امسال و سال 

آینده انجام دهند.
وی با اشــاره به اینکه پارک علم و فناوری به عنوان قطب مطالعاتی 
و علمی این سند باید تعامل مناسبی با همه دستگاه های اجرایی داشته 
باشــد، خاطرنشان کرد: در صورت انجام تغییرات در این سند باید حتما 
موارد آن مورد تصویب شــورای راهبردی زیارت قرار بگیرد تا اشــکاالت 

احتمالی حذف شود.

استاندار:

هنوز ریالی از اعتبارات زیارت به خراسان رضوی پرداخت نشده است

سنندج - خبرنگار کیهان:
دولت دو هزار و 500 میلیارد تومان در بخش آب کردســتان 

سرمایه گذاری کرد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردستان گفت: در حال حاضر 10 
سد در استان در حال اجرا است و تاکنون حدود 700 میلیون متر مکعب 

از آب های سطحی در استان استحصال شده است.
اقبال شاه نظری اظهار کرد: با انجام پروژه های مطالعاتی که در آینده 
اجرایی می شــود حــدود یک میلیارد و 300 میلیــون متر مکعب دیگر 
به ظرفیت آب های ســطحی در اســتان افزوده می شود که در نهایت در 
چشم انداز کمتر از 10 سال دیگر حدود 2 میلیاردمتر مکعب از روان آبهای 

استان استحصال خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای سدها زمان بر و پرهزینه است گفت: خوشبختانه 

اکثر پروژه های سدسازی استان در حال اجرا هستند.
شــاه نظری همچنین از اجرای 9 پروژه آبیاری و زهکشــی در سطح 
اســتان خبر داد و افزود: با اجرای این پروژه ها می توان آب ســدها را به 

اراضی پایین دست انتقال داد.
وی گفت: 90 درصد آب مصرفی اســتان در بخش کشاورزی است و 

تنها 10 درصد آب در دو بخش آشامیدنی و صنعت استفاده می شود.

رئیس آموزش و پرورش عشایر خوزستان 
از غیراســتاندارد بودن 75 درصد مدارس 

عشایر استان خبر داد.
حمیدقنبری در نشســت شــورای آموزش و 
پرورش خوزســتان با بیان اینکه استان خوزستان 
بیشترین جمعیت دانش آموز عشایری را نسبت به 
سایر استان ها دارد، اظهار کرد: مشکالت آموزشی 
جامعه عشــایری یکی از عامل های بازدارندگی در 

مدارس عشایری است.
وی با ارائه آماری از وضعیت آموزش و پرورش 
عشایر استان تشریح کرد: در حال حاضر 14 هزار 
دانش آموز عشایری در 589 آموزشگاه در 14 منطقه 

عشایری مشغول به تحصیل هستند.
رئیس آموزش و پرورش عشایر خوزستان با بیان 
اینکه جامعه عشایری استان به دلیل ارتباط با هفت 
استان دیگر از تنوع قومی بهره می برد گفت: عشایر 
استان خوزستان شامل: عرب، بختیاری، لر و ترک 

هستند که در مدارس عشایر تحصیل می کنند.
قنبــری ادامــه داد: در بحــث اعتبــارات و 
برنامه ریزی های کشــوری و اســتانی سهم عشایر 
نادیده گرفته می شود و این عامل محرومیت این قشر 

را هر چه بیشــتر می کند. رئیس  آموزش و پرورش 
عشایر خوزستان همچنین از پرداخت نکردن سرانه 
دانش آموزان ابراز تاسف کرد و گفت: در بحث پوشش 
تحصیلی و دسترسی آسان دانش آموزان عشایر به 
برخی امکانات مــورد نیاز، همچنین فراهم آوردن 
شــرایطی به منظور تسهیل رفت و آمد دانش آموز 

عشایر به مدرسه بسیار ضعیف هستیم.
قنبری با اشاره به وضعیت سوادآموزی در بین 
عشایر نیز چنین عنوان کرد: در منطقه بین نقطه 
صفر مرزی استان لرستان و خوزستان، 100 کودک 
6 تا 11 ســاله به دلیل عدم دسترســی به مراکز 

آموزشی از تعلیم باز مانده اند.
وی اضافه کرد: برخی از دانش آموزان عشایری 
توان هزینه خرید کتاب درســی و لوازم التحریر را 
ندارند و این امر سبب ترک تحصیل آنها شده است.

قنبری تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از مدارس 
عشــایری کنار شبکه توزیع برق واقع شده است با 
این حال بیش از 120 واحد آموزشی عشایری فاقد 

برق هستند.
وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر 60 درصد 

از مدارس عشایر فاقد امکانات بهداشتی هستند.

مشکالت مالی، دانش آموزان عشایری را 
وادار به ترک تحصیل کرده است

مدیر آموزش و پرورش میبد 
گشتاسب  بهرام  مدرسه  گفت: 
به دلیــل قدمت زیاد و معماری 
مدارس  طرح های  جزو  سنتی 
ماندگار شــناخته شده و قرار 
است بعد از بهسازی به عنوان 
معرفی  کشور  ماندگار  مدرسه 

شود.
محســن موحدی فــرد افزود: 
این مدرســه از واحدهای آموزشی 
شهرستان میبد است که امیدواریم 
بعد از تعمیر و بازسازی تا 25 سال 
آینده نیاز به بازسازی نداشته باشد.
وی اظهار کرد: مدرســه بهرام 
گشتاسب میبد که بیش از 60 سال 
قدمت دارد در روستای حسن آباد 
از روستاهای بخش بفروئیه و در 5 
کیلومتری شهرستان میبد قرار دارد 
و دارای معماری ســنتی است که 
قدمت آن به سال 1329 برمی گردد.

موحدی فرد بــا بیان اینکه 80 

درصــد مدارس شهرســتان میبد 
خیری هســتند، خاطرنشان کرد: 
اما کمتر خیری پیدا می شد که به 
بازسازی مدارس کمک کند و دکتر 
اســالمی که یکی از دانش آموزان 
دهه 1350 این مدرسه بودند امروز 
هزینه بازسازی این مدرسه را برعهده 
گرفتند و کار تعمیر و بازسازی این 

اثر تاریخی انجام شده است.
محمد اسماعیلی با بیان اینکه 
تا به حال بالغ بر 900 میلیون ریال 
برای بازســازی این مدرسه هزینه 
شده اســت، خاطرنشان کرد: برای 
بازسازی پشت بام و فضای سبز این 
مدرسه هنوز به یک و نیم میلیارد 

ریال دیگر نیاز است.
وی ادامه اســت: این مدرســه 
دارای 10 هزار متر زمین و زیربنای 
700 متر مربع اســت و قرار است 
ســالن ورزشــی هم در آن احداث 

شود.

مدرسه ای در میبد با قدمت 60 سال

اهواز- خبرنگار کیهان:
رئیس اداره راه و شهرسازی 
هندیجان گفت: پروژه احداث پل 
بزرگ روستای چهل منی واقع 
شهرستان  بدر  جاده  محور  در 
پیشرفت  درصد   25 هندیجان 
تکمیل  برای  و  داشته  فیزیکی 

آن به تأمین اعتبار نیاز است.
حاشــیه  در  ابوعلی  حجت اهلل 
بازدید از این پــروژه با بیان اینکه 
احــداث این پــل 9 روســتا را به 
هم مرتبــط می کند اظهــار کرد: 
در ســال های گذشــته اهالی این 
روستا در شــرایط نامساعد جوی 
مخصوصاً در فصل زمستان به علت 
بارندگی و آب گرفتگی این جاده با 
مشــکالت زیادی روبه رو بودند که 
با عقد قرارداد یک میلیارد و 300 
میلیون تومانی کار احداث این پروژه 

آغاز شد.
وی ادامــه داد: متأســفانه این 
پروژه به دلیل عــدم تأمین اعتبار 
نیمــه کاره مانده اســت که توجه 
مســئوالن را می طلبد. رئیس اداره 
راه و شهرسازی هندیجان از تکمیل، 
بازســازی و مرمت پل روســتای 
دریهــک با 100 میلیــون تومان، 
آسفالت جاده امام زاده میرنعمان به 
مساحت 13 کیلومتر با 2 میلیارد 
تومان و پروژه شــن ریزی و احداث 
جوی و جدول بندی معابر مســکن 
مهر بــا 100 میلیون تومان اعتبار 

خبر داد.

تبریز - خبرنگار کیهان:
حمل  برای  ون  دستگاه   130
در  روستایی  مســافران  نقل  و 
آذربایجان شرقی، تخصیص یافت.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های 
آذربایجان شرقی گفت: برای توسعه 
ناوگان حمل و نقل روستایی استان 
خودروهای ون با تسهیالت جدید در 

نظر گرفته شده و واگذار می شود.
داریوش باقرجوان افزود: 130 ون 
مدل »فوتون« و »کاسپین« بعنوان 
سهمیه اســتانی در نظر گرفته شده 
که با اســتفاده از تسهیالت صندوق 

کارآفرین امید، واگذار می شود.
این مقام مسئول یادآور شد: 80 
درصد قسمت خودروهای ون از طریق 
وام صندوق فوق و 20 درصد توسط 

خود افراد، تامین می شود.
وی کارمزد تسهیالت را 4 درصد 
و دوره بازپرداخت را 6 ســال عنوان 
کرد و افزود: افــراد متقاضی باید در 
روستا ساکن باشند و کارت هوشمند 
رانندگی روســتایی، داشته باشند و 
متعهد به فعالیت در مسیر روستایی 

شوند.

احداث پل ارتباطی 
چند روستای 

هندیجان
 نیمه کاره رها شد

130 دستگاه »ون« 
برای روستاهای 

آذربایجان شرقی 
اختصاص یافت

کارگر الیگودرزی 60 میلیون تومان طال و جواهرات پیدا شده 
را به صاحبش برگرداند.

وی که کارگر یکی از جایگاه های سوخت بنزین در الیگودرز است گفت: 
وقتی قصد روشن کردن موتورخانه پمپ بنزین را داشتم یک کیف زنانه 
که حاوی مقدار زیادی طال و جواهرات بود پیدا کردم و بالفاصله کیف را 
به صاحب جایگاه تحویل دادم. این کارگر 43 ســاله افزود: صاحب کیف 
که خانمی اهل شهرســتان دزفول بود، پیشنهاد مقداری پول به عنوان 
شــیرینی داد، اما بنده نپذیرفتم چرا که این کار را تنها برای رضای خدا 
انجام داده ام. مدیرعامل شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی منطقه 

لرستان در مراسمی از این کارگر وظیفه شناس تجلیل کرد.

کارگر الیگودرزی 60 میلیون تومان طال را 
به صاحبش تحویل داد

آثار خطی و چاپی مرتبط با ابن سینا 
جمع آوری می شود

سرمایه گذاری 2 هزار و 500 میلیارد تومانی 
دولت در بخش آب کردستان

معاون حمل و  نقل و ترافیک شهرداری کرج از ایجاد مقدمات 
کنترل هوشــمند محدوده زوج و فرد خودروها در این کالنشهر 

خبر داد.
احمد افضلی گفت: با خریداری بالغ بر 6 میلیارد ریال تجهیزات مورد 
نیاز امکان اجرایی شــدن طرح زوج و فرد در هســته مرکزی شهر کرج 

فراهم می شود.
وی تنظیم وضعیت ترافیک شــهر با توجه به حجم ســنگین عبور و 
مرور در این منطقه را ناگزیر دانست و افزود: یکی از روش های ایجاد این 
انضباط ترافیکی اعمال طرح زوج و فرد است. وی ادامه داد: در ایام پیک 
ترافیک در طول ســال مانند روزهای منتهی به عید نوروز، این طرح به 

اجرا در آمده و آثار مطلوبی را نیز به جای می گذارد.
افضلی بیان داشــت: با توجه به سیل جمعیت روان در شهر کرج که 
پیوسته سطح تردد در منطقه را افزایش می دهد، اجرای این طرح در موارد 
متعدد می تواند به عنوان مسکن موقت ترافیک شهری موثر واقع شود که 
برای اجرای این امر نیازمند اتخاذ تدابیر و تهیه امکانات و مقدماتی هستیم.

به گفته وی، بخشــی از این امکانات و تجهیزات شــامل خرید هفت 
دوربین نظارت ترافیکی در سطح شهر بوده است که در تقاطعات میدان 
شــهداء، میدان شــهید آجرلو، میدان توحید، زیرگذر چهارراه طالقانی، 

چهارراه هفت تیر، میدان آزادگان و بلوار بالل نصب شده اند.

خیابان های کرج
 هم زوج و فرد می شود

معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل ســازمان مجری 
ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی گفت: امسال 190 میلیارد 
ریال برای تکمیل پروژه بیمارستان 235 تختخوابی شهرستان ابهر 
پیش بینی شده است و حتی به دنبال افزایش منابع مورد نیاز این 

پروژه هستیم.
محمدجعفــر علیزاده در بازدیــد از روند احداث بیمارســتان 235 
تختخوابی شهرستان ابهر با تاکید بر اینکه اعتبارات بیش از منابع اعالم 
شــده برای تکمیل ایــن پروژه اختصاص خواهد یافت، افزود: براســاس 
برنامه ریزی های انجام شده، بیمارستان 235 تختخوابی ابهر در سال 95 
به بهره برداری می رسد که تحقق این امر شاخص های درمانی و بهداشتی 
این شهرستان را بیش از گذشته ارتقا خواهد داد.وی با بیان اینکه تکمیل 
پروژه های نیمه تمام با درصد پیشرفت فیزیکی بسیار باال در دستور کار 
دولت قرار دارد، ابراز کرد: ساخت بیمارستان 235 تختخوابی شهرستان 
ابهر پیشــرفت قابل توجهی دارد و بخش های زنان و زایمان، کودکان و 
نوزادان، داخلی و جراحی در این پروژه در نظر گرفته شده که در نوع ارایه 

خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 علیزاده خاطرنشان کرد: فضاهای مناسبی نیز در این بیمارستان ساخته 
شده و بخش مراقبت های ویژه با 31 تخت و اورژانس با 20 تخت از دیگر 
بخش های مهم به شمار می رود که ایجاد این فضاها در امدادرسانی نقش 

تعیین کننده ای دارد.

قزوین - خبرنگار کیهان:
جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور گفت: مردم قزوین 
به غیر از طالهای اهدایی، بیش از 7 میلیارد تومان در بازســازی 

حرم طفالن مسلم)ع( کمک کرده اند.
مســعود شوشتری اظهار کرد: اقدامات بسیار مناسبی برای بازسازی 
عتبات عالیات به ویژه حرم مطهر طفالن مسلم)ع( و بازسازی محوطه های 
حرم و همچنین بهداشــت، درمان و حوزه های فرهنگی نیز توسط ستاد 

بازسازی عتبات و عالیات استان قزوین انجام شده است.
شوشــتری با اشــاره به کمک های نقدی و غیرنقدی مردم قزوین در 
راستای بازساز حرم مطهر طفالن مسلم)ع( گفت: مبالغ اهدایی در ترمیم 
بنا، کاشی کاری، بازسازی درها و سایر امور عمرانی حرم و محوطه طفالن 
مســلم صرف شده اســت که وی اظهار کرد امیدواریم مسئوالن و مردم 

بیش از گذشته در این امر الهی مشارکت داشته باشند.

کمک 7 میلیارد تومانی مردم قزوین
 به بازسازی حرم طفالن مسلم

استاندار:

سیستان و بلوچستان سرشار از معادن غنی است

امام جمعه موقت اهواز:

کم  آبی خوزستان به دلیل انتقال آب رودخانه هاست

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

اختصاص 190 میلیارد ریال
 برای تکمیل بیمارستان 235 تختخوابی ابهر


