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پای صحبت مردم

عوارضی که خدمات ندارد
مدتی است شهرداری پولی را تحت عنوان پسماند از مردم می گیرد 
و جالب اینجاست برخی از مدیران شهرداری هم از محل هزینه کرد آن  
بی خبرند زیرا وقتی از معاون وقت شهرداری منطقه 7 اهواز پرسیدم 
اخذ این مبلغ برای چیست گفت: برای تهیه سطل بازیافت در حالی 

که حتی یک سطل بازیافت زباله در این منطقه وجود ندارد.
در منطقه آســیاباد که یکی از مناطق نســبتا محروم شهر اهواز 
اســت 150 هزار تومان عوارض از جمله عوارض پسماند می گیرند و 
وقتی اعتراض کردم گفتند. ما سهم اداره پسماند را می دهیم اگر هم 
مشــکلی دارید می توانید شکایت کنید ولی ما رسید پرداخت پول را 
هم نمی دهیم. وقتی حتی یک سطل زباله برای تفکیک و بازیافت زباله 
در منطقه شهرداری ما وجود ندارد چرا این مبلغ از مردم اخذ می شود 

و در این مدت که این وجوه جمع شده در کجا هزینه شده است؟
یک شهروند اهوازی

عملیات ناتمام جاده فیروزکوه
چند سالی است که دو بانده شدن جاده فیروزکوه در حال انجام 
است. مسئوالن در سال 93 پایان این سال را پایان عملیات دو بانده 
شدن محور فیروزکوه اعالم کردند اما عملیات راه سازی این محور به 
ســال بعد کشیده شد. مسئوالن استانی و حتی وزیرراه و شهرسازی 
پایان ســال 94 را زمان بهره برداری از باند دوم جاده فیروزکوه اعالم 
کردند. اما این محور به طور کامل دو بانده نشــد و در چند نقطه از 

منطقه زیرآب و شیرگاه عملیات تعریض جاده باقی مانده است.
از مســئوالن وزارت راه و شهرســازی درخواست می شود هر چه 
ســریع تر عملیات دو بانده شــدن این محور را تکمیل کنند تا تردد 

مسافران به شمال کشور آسانتر و بهتر صورت گیرد.
بابل - خبرنگار کیهان

نبود داروی تب برفکی
در روزهای پایانی اســفندماه 94 گله گوســفندم به بیماری تب 
برفکی مبتال شد به علت نبود داروی مورد نیاز در منطقه ناگزیر شدم 
مقداری دارو که اغلب رایگان باید توزیع شــود، به مبلغ حدود 500 
هزار تومان از اســتان کرمانشاه تهیه کردم اما متاسفانه برای بسیاری 
از دام ها نوشــدارو بعد از مرگ سهراب بود. ناگفته نماند از زمانی که 
دام ها به تب برفکی مبتال شده بودند پیگیری های زیادی انجام دادم 
اما به دلیل عدم اقدامات الزم از ســوی متولیان دامپزشکی 40 راس 

دام که اغلب بره بودند تلف شدند.
بنده هم برای اینکه بیماری تب برفکی به گله گاوم سرایت نکند 

آن را به قیمت ارزان و نسیه فروختم.
کیومرث دهستانی
دهستان ماوله خرم آباد

سه طرح تحقیقاتی دانشگاه 
علوم پزشکی استان سمنان با 
صرف 16 میلیارد و 300 میلیون 
ریال اعتبــار با حضور معاون 
وزارت  فنــاوری  و  تحقیقات 
آموزشی  و  درمان  و  بهداشت 
پزشکی به بهره برداری رسید.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و خدمات درمانی اســتان سمنان 
گفت: این ســه طــرح تحقیقاتی 
شــامل مرکز پژوهش و توســعه 
تحقیقات بیمارستان امیرالمؤمنین، 
آزمایشگاه خط تولید مرکز رشد و 
فناوری سالمت و آزمایشگاه جامع 

تحقیقاتی این دانشگاه است.
مهدی شــادنوش افزود: مرکز 
پژوهــش و توســعه تحقیقــات 
بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین 
شهرستان سمنان شامل اتاق های 

مرکــز تحقیقات اطفــال، مرکز 
تحقیقات، مرکز تحقیقات بالینی 
با صرف 800 میلیون ریال اعتبار 

به بهره برداری رسید.
وی گفــت: در ایــن مرکــز 
تحقیقاتــی درخصوص گروه های 
زنان و اطفال تحقیقات و پژوهش 

صورت می گیرد.
حضــرت  بیمارســتان  در 
امیرالمؤمنین سمنان ساالنه 2هزار 

و 500 زایمان انجام می شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ســمنان یادآور شــد: دیگر طرح 
تحقیقاتی آزمایشــگاه خط تولید 
مرکز رشــد و فناوری ســالمت 
اســت که در زمینی به مساحت 
150 مترمربــع با صــرف چهار 
اعتبارات  از محــل  میلیارد ریال 
این دانشــگاه بهسازی و تجهیز و 

افتتاح شده اســت. پرکردن خأل 
تولیــد و انجام تحقیقــات پایه و 
از جمله تولیــد آب مقطر در این 
مرکز انجام می شــود که به گفته 
شادنوش تاکنون 9 واحد فناور به 
صورت ثابت فعالیتشان را در این 

مرکز آغاز کرده اند.
وی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی 
این  را ســومین طرح تحقیقاتی 
دانشــگاه اعــالم کــرد و گفت: 
ایــن آزمایشــگاه با یــک هزار و 
338 مترمربع مســاحت با هدف 
فعالیت های تحقیقاتی درون و برون 

دانشگاهی راه اندازی شده است.
وی اعتبار هزینه شــده بخش 
بهســازی این آزمایشــگاه را یک 
میلیــارد و 500 میلیــون ریال و 
بخش تجهیزات آن را 10 میلیارد 

ریال اعالم کرد.

بهره  برداری از ۳ طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ساری- خبرنگار کیهان:
جاری  سال  نوروز  ایام  در 
بیش از 20 هزار زائر از استان 
عملیاتی  مناطق  به  مازندران 

جنوب کشور اعزام شدند.
مســئول ســتاد راهیان نور 
مازنــدران با اشــاره بــه موضوع 
احیای هفت تپه به عنوان یادمان 
شهدا و رزمندگان همیشه پیروز 
افــزود: حدود 15  دفاع مقدس، 
هکتار از مناطق عملیاتی هفت تپه 
برای احداث یادمان و المان شهدا 
و ســاخت اردوگاه بــا بتن های 
سنگرهای دفاع مقدس مشخص 
شده و تمام تالش ما احداث یک 
قرارگاه و نمایشگاه عملیاتی برای 
زائران اعزامی از مازندران به مناطق 

عملیاتی جنوب کشور است.

سرهنگ پاسدار جواد بخشی 
گفــت: با توجه بــه پیگیری های 
انجام شــده، موضوع مالکیت 15 
هکتــار از زمین های هفت تپه در 
مناطق عملیاتی جنوب کشور تا 

سال آینده مشخص می شود.
وی افزود: در سال های گذشته 
زائرانی که از اســتان مازندران به 
کشــور  جنوب  عملیاتی  مناطق 
حسینیه ها،  در  می شــدند  اعزام 
تکایا و مســاجد مختلف ســاکن 
می شــدند که اکنون، دو اردوگاه 
منظم در مناطق عملیاتی خرمشهر 
و اندیمشک جهت استقرار زائران 
مازندرانــی احداث شــده و یک 
اردوگاه دیگر نیز در مجموعه شهید 
زین العابدین در حال آماده سازی 

است.

اعزام 20 هزار زائر مازندرانی
 به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

مدیرعامل سازمان منطقه 
کنسرسیوم  گفت:  قشم  آزاد 
این  بین  مشترک گردشگری 
روسیه،  کشورهای  و  منطقه 
فرانسه، چین، ایتالیا و آلمان 
در جهت هماهنگی و توسعه 

گردشگری تشکیل شد.
حمیدرضا مومنی هدف اصلی 
از تشــکیل این کنسرســیوم را 
توسعه بخش گردشگری خارجی 

قشم اعالم کرد.
وی با بیان اینکه نخســتین 
جلسه این کنسرسیوم در مسکو 
برگــزار و مذاکــرات اولیه برای 
راه اندازی ســازمان اجرایی این 
کنسوســیوم انجام شــده است، 
اظهار کرد: در ادامه یک شــرکت 
در منطقه آزاد قشم ثبت می شود 
تا مراحل اجرایی کار با مشارکت 

بخش خصوصی آغاز شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم با بیان اینکه زیرساخت های 

گردشــگری جزیره برای  جذب 
100 هزار گردشگرخارجی توسعه 
می یابد، اظهار کرد: در چارچوب 
توسعه گردشــگری تاریخی نیز 
براســاس توافقنامه با ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، در هشت نقطه از این 
جزیره هشــت اکوکمپ ساخته 

می شود.
مؤمنی بهره برداری از پیست 
موتورسواری و به دنبال آن طراحی 
و ساخت پیست ماشین سواری را 
از دیگر برنامه های سازمان منطقه 
آزاد قشم برای توسعه گردشگری 

در سال جاری اعالم کرد.
وی با اشــاره به برنامه ریزی 
ایرالیــن  انــدازی  راه  جهــت 
اختصاصی قشــم گفــت: نیمه 
نخســت ســال 95 با همکاری 
ایرالیــن کانادایی و بــا اجاره به 
شــرط تملیک هواپیما، ایرالین 

قشم را راه اندازی می کنیم.

تشکیل کنسرسیوم گردشگری
 منطقه آزاد قشم با 5 کشور

مدرســه  دانش آموزان   
ابتدایی »شاه رضا« در بخش 
بندپی شرقی شهرستان بابل 
این روزها با سوار شدن بر بیل 
مکانیکی از رودخانه عبور و در 
کالس درس شرکت می کنند.

مدرســه شــاهرضا کــه در 
روستایی به همین نام واقع است، 
بلکرون،  روستاهای  دانش آموزان 
فرارودبار  و  سنگریزان، شالیکش 

را زیر پوشش تحصیلی دارد.
تعــدادی ازدانش آموزان این 
مدرسه با سوار شدن بر روی بیل 
مکانیکی به آن ســوی رودخانه 
منتقل می شــوند تــا بتوانند در 

کالس درس حاضر شوند.
برنامه ریزی  و  عمرانی  معاون 
فرماندار بابل با تأیید تخریب پل 
ساخته شــده بر روی رودخانه و 

عبــور دادن دانش آموزان با بیل 
مکانیکی برای رفتن به مدرســه، 
گفت: ساخت پلی در مسیر بندپی 
شــرقی و بابلکنار بــر روی این 
رودخانه از سال ها پیش آغاز شد 
و به دالیلی هنوز به بهره برداری 

نرسیده است.
جعفر آقاجــان نتاج افزود: تا 
بهره بــرداری از این پل، یک پل 
موقــت برای تــردد اهالی محل 
ساخته شــد که با بارش باران و 

وقوع سیالب تخریب می شود.
وی ادامــه داد: این پل که در 
پی وقوع ســیالب اســفند سال 
گذشــته تخریب و بازسازی شده 
بود، دوباره با ســیالب سیزدهم 
فروردین امســال تخریب شد و 
با  دانش آموزان مجبور شدند که 
لودر از مسیر رودخانه عبور کنند.

معاون فرماندار بابل گفت: با 
دانش آموزان  آب  کردن  فروکش 
از داخل رودخانه عبور می کنند، 
ولی بــا بارش باران، آب بســتر 
رودخانه را پر کرد و تردد از داخل 
آب هم برای دانش آموزان امکان 

پذیر نبود.
رئیس آموزش و پرورش بخش 
بندپی شــرقی بابــل نیز گفت: 
مدرسه شاه رضا دارای 33 دانش 
آموز پسر و دختر پایه اول تا ششم 

ابتدایی است.
نادعلی محمدی لداری افزود: 
حدود 10 دانش آموز این مدرسه 
که محل سکونتشان در آن سوی 
رودخانه اســت، با پرآب شــدن 
رودخانه دچار مشــکل می شوند 
که این تعداد می توانند در روستای 

سنگریزان تحصیل کنند.

دانش آموزان مدرسه ای در بابل 
با لودر از رودخانه عبور می کنند

رئیس حوزه هنری هرمزگان گفت: زندگی نخســتین شهید 
مدافع حرم هرمزگان با ساخت مستندی با عنوان داغ دوست به 

تصویر کشیده شد.
»انوشیروان پیشدار« اظهار داشت: داغ دوست، روایتی از زندگی شهید 
»عبدالحمید ســاالری« اولین شهید مدافع حرم هرمزگان در زادگاهش 

روستای سیرمند شهرستان حاجی آباد است.
وی افزود: این مستند به مدت 16 دقیقه به کارگردانی میثم مختارپور 
هنرمند هرمزگانی تولید شده است واز 25 فرودین همزمان با هفته هنر 

انقالب اسالمی اکران می شود.
شهید عبدالحمید ساالری آذر 94 در دفاع از حرم حضرت زینب)س( 
در درگیری با گروه تروریستی داعش به شهادت رسید ،این شهید متاهل 
بوده و از خود دو فرزند »پســر 13 ســاله و دختر 10 ســاله« به یادگار 

گذاشته است.

زندگی نخستین شهید مدافع حرم هرمزگان 
به تصویر کشیده شد

معاون سیاســی امنیتی 
گفت:  کردستان  اســتاندار 
پراکندگــی و نامنظم بودن 
مناطق آلوده، پوشش گیاهی، 
زمین  رانش  بــاال،  بارندگی 
ناکافی ســاکنان  و آموزش 
حوزه  مشــکالت  جمله  از 
پاکســازی مناطق آلوده به 
مین در کردستان است و برای 
رفع این آلودگی به اعتباری 
افزون بــر 150میلیارد ریال 

نیاز است.
علیرضا آشــناگر در همایش 
علمــی جهانی عاری از مین که 

در سنندج برگزار شد اظهار کرد: 
برای پاکسازی میادین مین در 
پنج استان غربی کشور تاکنون 
91شهید و 110 جانباز را تقدیم 

کرده ایم.
 وی افــزود: مناطق آلوده به 
مین کردســتان تنها محدود به 
شهرســتان های مرزی سروآباد، 
مریوان، بانه و ســقز نمی شــود 
و مناطقــی از شهرســتان های 
سنندج، دیواندره و کامیاران نیز 

به مین آلوده هستند.
معــاون سیاســی امنیتــی 
استاندار کردستان اعالم کرد: از 

ابتدای انقالب و در هشت سال 
دفاع مقــدس بیش از 150هزار 
هکتار از مناطق مرزی و عمقی 
اســتان آلوده به مین شدند که 
پس از پایان جنگ اقداماتی برای 

رفع این آلودگی ها آغاز شد.
آشناگر افزود: هر چند که در 
کردستان کمترین میزان آلودگی 
به مین را نسبت به چهار استان 
ایالم، خوزســتان، کرمانشــاه و 
آذربایجان غربی داشته ایم اما به 
دلیل موقعیت جغرافیایی و سخت 
گذر بودن مناطق مرزی استان و 
بارش های منطقه شاهد جابجایی 

معاون سیاسی امنیتی استاندار:

150 میلیارد ریال برای پاکسازی مناطق آلوده به مین در کردستان نیازاست

طرح دو خطه کردن راه آهن بافق- اصفهان- زرین شهر آغاز 
شد.

مدیر طرح دو خطه بافق- اصفهان- زرین شــهر گفت:  با اجرای این 
طرح قابلیت جابه جایی بار تا دو و نیم برابر می شود.

موسوی با اشاره به اینکه اجرای این طرح از دو سال گذشته در دستور 
کار قرار گرفت گفت:  هدف طرح،  افزایش سرعت در خطوط ریلی برای 
تردد قطارهای باری و مســافری و مهم تر از همه احداث خطی به عنوان 

بار محوری سنگین در کشور است.
وی با بیان اینکه طرح در 12 قطعه تعریف شــده و 8 پیمانکار برای 
اجرای آن انتخاب شدند،  اظهار امیدواری کرد:  با اجرای این طرح سرعت 

قطارها در این محور به 160 کیلومتر در ساعت برسد.
مدیر طرح دو خطه بافق- اصفهان- زرین شهر اعتبار اجرای طرح را هزار 
و 800 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت:  با اجرای این طرح برای اولین بار 
در کشور،  زمینه برای افزایش سهم بار فراهم می شود و با کاهش مصرف 
سوخت و آلودگی کمتر،  بار محوری به 25 میلیون تن افزایش می یابد.

موسوی پیش بینی کرد:  باتوجه به مشکالت و موانع مالی،  این طرح 
اواسط سال جاری به بهره برداری برسد.

در  شیراز  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: 
با رویه ای که بانک ها در استان 
فارس پیش گرفته اند، اشتغال 
مقاومتی  اقتصــاد  و  پایدار 

محقق نخواهد شد.
سیدحســین ذواالنوار اظهار 
داشت: هم اکنون بانک ها در استان 
فارس عامل رکود و ورشکستگی 
بسیاری از بنگاه های اقتصادی و 
صنعتی شده اند و در مواردی، یک 

مین ها و کند شدن روند پاکسازی 
مناطق آلوده بوده ایم.

معــاون سیاســی امنیتــی 
استاندار کردســتان اعالم کرد: 
500هکتــار از اراضــی آلــوده 
کردســتان نیازمند پاکســازی 
ویژه هســتند چرا که مین های 
کارگذاشته شده در عمق خاک 

قرار گرفته اند.
فقــدان  از  همچنیــن  وی 
نقشــه کامل مناطــق آلوده به 
مین به عنوان نیازهای اساســی 
برای تســریع در روند پاکسازی 
این مناطــق نام بــرد و افزود: 
خوشــبختانه تدوین این نقشه 
مراحل پایانی خود را طی می کند.

و  مدیریت  رئیس ســازمان 
برنامه ریزی استان کردستان نیز 
دراین نشســت گفت: پاکسازی 
مناطق آلوده به مین به تنهایی 
از عهده دولت خارج است و بدون 
مشارکت تشــکل های مردمی و 
مؤسســات غیردولتی این مهم 

انجام پذیر نخواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: خیلی 
از  امکان استفاده  از مرزنشینان 
زمین های زراعی خود را ندارند 
و نمی تواننــد از این نعمت الهی 
بهره مند شوند لذا بر عهده همه 
ماست که روند پاکسازی مناطق 

آلوده استان را تسریع بخشیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس:

بانک ها مانع تحقق اقتصاد مقاومتی 
در فارس شده اند

بازپرداخت  بابت  اقتصادی  بنگاه 
یک وام 400 میلیــون تومانی، 
بیش از یــک میلیــارد و 200 
میلیون تومان از بابت بهره بانکی و 
یا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط 
و غیره به بانک بدهکار شده است.
وی همچنیــن تصریح کرد: 
یکی از کارکردهای مهم بانک ها، 
ایجاد تسهیالت برای رونق تولید 
و بهبود فضای کسب و کار بوده 
و این در حالی است که بسیاری 

از بانک هــا در اســتان فارس، با 
رویه ای که در پیــش گرفته اند 
درست در نقطه مقابل این هدف 
گام برمی دارنــد و خود به عامل 
مهمی برای تحقق نیافتن اقتصاد 

مقاومتی تبدیل شده اند.
ذواالنــوار خاطرنشــان کرد: 
مسئوالن فارس اگر در سال 95 

به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی 
و تحقق اشــتغال پایدار هستند، 
باید فکــری جدی بــرای مهار 
تبعات ســوء بانکــداری در این 
استان بکنند در غیر این صورت 
در آینده نزدیک تعداد بیشتری 
از صنایع کوچک و بزرگ با رکود 

مواجه خواهند شد.

مدیرعامل ستاد دیه مازندران گفت: 6 زندانی جرایم غیرعمد 
اســتان با کمک یک نیکوکار در آغازین روزهای سال جدید در 

آستانه آزادی قرار گرفتند.
محمدعلی غمگســار با قدردانی از مردم نیکوکار استان مازندران به 
منظور کمک به زندانیان جرایم غیرعمد افزود: این خیر که خواست نامش 
فاش نشــود، با پرداخت 300 میلیون ریال به حساب ستاد دیده استان، 

توانست زمینه آزادی 6 زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کند.
وی اضافه کرد: این 6 مددجو اکنون در مرخصی نوروزی به سر می برند 

و پرونده آزادی این مددجویان به زندان های مربوطه ارسال شده است.
مدیرعامل ســتاد دیه مازندران تصریح کرد: بدهی این مددجویان از 

30 تا 60 میلیون ریال متغیر است و همه آنان محکومان مالی هستند.
غمگســار خاطرنشان کرد: ســتاد دیه همه توان خود را برای آزادی 
زندانیان غیرعمد به کار می گیرد، اما در عین حال از مردم تقاضا می شود 
از کشــیدن چک های بی محل خودداری کرده و جوانان در تعهد مهریه 
منطقی و معقوالنه رفتار کنند، زیرا با وجود تالش های ستاد دیه در آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد، همچنان شاهد ورود مددجویان جدید هستیم.

677 زندانی جرایم غیرعمد در ندامتگاه های مازندران به سر می برند 
و 370 نفر از این تعداد دارای محکومیت مالی هســتند. مهریه، تصادف 
رانندگی منجر به فوت و جرح، نفقه، جرایم شبه عمد و حوادث کارگاهی 

از دیگر جرایم غیرعمد این زندانیان است.

کمک خیر مازندرانی
 برای آزادی 6 زندانی غیرعمد

با رسیدن فصل بهار و سرسبزی طبیعت کوچ عشایر به مناطق 
ییالقی آغاز شده است.

عشایر استان ایالم که 6 ماه از سال را در مناطق قشالقی سپری کرده اند 
اکنون به مناطق ییالقی در استان و استان های همجوار کوچ می کنند.

مدیرکل امور عشایری استان ایالم گفت: 60 درصد عشایر حدود هزار 
و 500 خانوار را عشــایر کوچ نشین و میهمان تشکیل می دهند و در این 
موقع از سال به مناطق ییالقی کرمانشاه، همدان و لرستان کوچ می کنند.

سلیمی افزود: برای جا به جایی دام های عشایر میهمان از کامیون های 
حمل احشــام استفاده شــده که این شــیوع باعث جلوگیری از شیوع 

بیماری های مشترک انسان و دام خواهد شد.
کوچ عشــایر میهمان از پنجم فروردین آغاز و تا اواخر اردیبهشت ماه 

ادامه دارد.

آغاز کوچ عشایر ایالم به مناطق ییالقی

رشت - خبرنگار کیهان:
معاون صید و صیادی شیالت گیالن از کاهش 11 درصدی صید 

ماهیان استخوانی در این استان خبر داد.
ایلدرم اظهار داشت: صیادان گیالنی از آغاز فصل صید ماهیان استخوانی 
تا 15 فروردین ماه سال جاری 2 هزار و 420 تن انواع ماهیان استخوانی 
از دریای خزر صید کردند که این میزان در مقایســه با مدت مشابه سال 

قبل 11 درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه با صید این مقدار ماهی 550 میلیارد ریال درآمد 
نصیب صیادان شــده گفت: از 2 هزار و 420 تن ماهی اســتخوانی صید 
شده، یکهزار و 795 تن ماهی سفید، 537 تن ماهی کفال و مابقی دیگر 
گونه ها است. معاون صید و صیادی استان گیالن همچنین از تمدید زمان 
صید ماهیان استخوانی دریای خزر خبر داد و افزود: بنا به تصمیم گیری 
کمیته مدیریت صید شــیالت استان گیالن و تائید آن از سوی سازمان 
شــیالت کشور، زمان صید ماهیان اســتخوانی تا 22 فروردین ماه سال 

جاری تمدید شد.

کاهش 11 درصدی صید ماهیان استخوانی 
در گیالن

همدان - خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی اســتان 
تصادفات  کرد:  اعالم  همدان 
ایام  در  استان  به فوت  منجر 
عید نوروز امســال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 12 

درصد کاهش یافت.
محمــد  حاجــی  ســرتیپ 
مهدیان نســب افزود: این میزان 
کاهش فوت بر اثر سوانح رانندگی، 
شــامل تصادفات درون شهری و 

برون شهری استان است.
وی ادامه داد: تصادفات منجر 
به فوت درون شــهری استان در 

نوروز امســال، در مقایسه با سال 
گذشته، با کاهش 100 درصدی 
مواجه شد که مشارکت و همکاری 
مردم و نیــز اقدامات اجتماعی و 
رسانه ای انجام شده در این مدت، 

در کاهش ها موثر بوده است.
وی اظهــار داشــت: در ایام 
مذکور بیــش از 6 میلیون تردد 
خودرو در جاده های استان انجام 
شــد که این میزان تردد نسبت 
به ســال قبل 13 درصد افزایش 

نشان می دهد.
شــد:  یادآور  مهدیان نســب 
بیشترین تعداد تصادفات امسال بر 

اثر سرعت غیرمجاز در جاده های 
استان به وقوع پیوست و 57 درصد 
فوت شدگان در صحنه تصادف و 
43 درصد در بیمارستان ها جان 

باختند.
فرمانده انتظامی استان همدان 
خاطرنشان ساخت: همچنین طی 
نوروز امسال در حوزه پیشگیری 
از جرائم و سرقت ها نیز 28 درصد 
کاهش وقوع نسبت به مدت مشابه 
سال قبل وجود داشت به طوری که 
در برخی شهرســتان های استان 
حتی یک مورد سرقت نیز گزارش 

نشد.

کاهش 12 درصدی تصادفات فوتی نوروز در همدان

رشت- خبرنگار کیهان:
با توجه بــه احداث بیش 
کیلومتر خط  هزار  چندین  از 
ریلی در کشور متأسفانه استان 
گیالن تاکنــون از این بخش 
محروم بوده و مطالبات زیادی 

هم در حوزه راه ها دارد.
اســتاندار گیالن با اعالم این 
مطلب در مراسم افتتاح پیاده راه 
فرهنگی رشــت با بیــان طوالنی 
شدن زمان احداث خط آهن قزوین 
به رشت گفت: با سفر رئیس جمهور 
به گیالن روند ســاخت این پروژه 
سرعت گرفت و امیدواریم در سال 

آتی شاهد افتتاح آن باشیم.
محمدعلــی نجفی بر ضرورت 
اتصال خط ریلی قزوین- رشــت 
بــه انزلی و آســتارا تأکید کرد و 
افــزود: اتصال این خط به انزلی و 
آستارا عالوه بر کامل شدن مسیر 
نوســتراک، صرفه اقتصادی را نیز 

درپی خواهد داشت.
پروژه  احداث  گیالن  استاندار 
راه آهن رشــت- قائم شــهر را نیز 

امری مهم خواند و گفت: با اجرای 
این پروژه مســیر جنوب- شمال 
راه آهن سراسری به شرق و غرب 
متصل خواهد شد. نجفی اجرای 8 
رشت-  آزادراه  باقیمانده  کیلومتر 
قزویــن را از دیگر مطالبات مردم 
گیالن دانســت و افزود: چنانچه 
باقیمانده کامل نشود  8 کیلومتر 
همچنان گلوگاه ترافیکی در پروژه 

وجود خواهد داشت.
به گفته وی اجرای 8 کیلومتر 
باقیمانده آزادراه رشــت- قزوین 
نیازمند اعتباری در حدود یک هزار 

میلیارد تومان است.
بــه گزارش خبرنــگار کیهان 
رشت  کالنشهر  فرهنگی  پیاده راه 
بــا حضــور آخوندی وزیــرراه و 

شهرسازی به بهره برداری رسید.
این پیاده راه نخســتین پروژه 
بازآفرینی شــهر رشــت در بین 
کالنشهرهای کشور با محوطه سازی 
حدود 17 هزار مترمربع در ســه 
محور منتهی به میدان شــهدای 

ذهاب این شهر است.

استاندار گیالن تأکید کرد

اتصال خط آهن قزوین - رشت 
به انزلی و آستارا

مادربزرگ 105 ساله نابینای ساکن شهر کرسف از توابع خدابنده 
184 نوه، نتیجه، نبیره و با اولین ندیده دختر 20 روزه خود دور از 

هیاهوی زندگی مدرن به حیات خود ادامه می دهد.
هم اکنون »محبوبه فضان لویی« به لحاظ جسمی سالم بوده و با وجود 

نابینایی چشمانش به فعالیت های روزمره خود می پردازد.
وی 10 سال پیش به دلیل فوت همسرش زمان زیادی اندوهگین بود 
و بســیار گریه و زاری کرد که این وضعیت با وجود مراجعه به پزشــکان 
و متخصصان به نابینایی چشــمانش منجر شــد.مادربزرگ 105 ساله با 
وجود نابینایی رنگ، بو، و تاحدودی روشــنایی را تشخیص می دهد و به 
بیماری خاصی نیز مبتال نیست. وی در واحد جداگانه ای که از سوی پسر 
بزرگترشان تدارک دیده شده زندگی می کند و در هر روز با اکثر پسرها و 
دخترها، نوه  و نتیجه و نبیره خود دیدار می کند. عروس و پسر بزرگ این 

مادربزرگ 105 ساله به ترتیب 60 و 70 سال سن دارند.

به دلیل بارش شدید باران و رانش زمین به 10 خانه در روستای 
کوهپایه ای سوستان الهیجان آسیب وارد شد.

فرماندار الهیجان گفت:  در این حادثه 3 خانه تخریب شد و ساکنان 
این خانه مجبور به ترک روستا شدند.

کاظم کســرایی افزود میزان خســارت مالی رانش زمین در روستای 
سوستان در دست بررسی است.

مادربزرگ 105 ساله خدابنده ای
 با 184 نوه، نتیجه،  نبیره و ندیده

معاون صنایــع و معادن اداره کل صنعــت، معدن و تجارت 
مازندران گفت: 650 طرح صنعتی و معدنی نیمه تمام در مازندران 
وجود دارد که برای تکمیل این واحدها حدود 10 هزار میلیارد ریال 

اعتبار مورد نیاز است.
علیرضا یوسف نژاد پیشرفت فیزیکی این طرح های صنعتی را بین 40 

تا 90 درصد اعالم کرده است.
وی افزود: تاکنون برای اجرای این طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام 
در مازندران افزون بر 15 هزار میلیارد ریال اعتبار از محل آورده کارآفرینان 

و تسهیالت بانکی هزینه شد.
معاون صنعــت، معدن و تجارت مازندران ابــراز امیدواری کرد تا با 
مســاعدت بانک های دولتــی و خصوصی فعال در اســتان و توان مالی 

کارآفرینان این واحدهای صنعتی نیمه تمام به بهره برداری برسد.
یوسف نژاد پیش بینی کرد با بهره برداری از این واحدهای صنعتی در 

استان حداقل برای حدود 15 هزار نفر از بیکاران ایجاد اشتغال شود.
معاون صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: 
بر اساس بررسی میدانی از حدود دو هزار واحد تولیدی و صنعتی باالی 9 
کارگر استان در سال گذشته حدود 31 درصد از این واحدها تعطیل بودند.

یوسف نژاد فرسودگی تجهیزات، کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی را 
علت اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در مازندران اعالم کرد.

650 طرح صنعتی نیمه تمام مازندران 
منتظر 10 هزار میلیارد ریال

در  قدی  کوتاه  شاخص 
و  کهگیلویه  دانش آموزان 
بویراحمد دو برابر میانگین 

کشوری است.
و  ســالمت  اداره  رئیــس 
تندرســتی اداره کل آموزش و 
پرورش کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: شــاخص کوتــاه قدی 
در کشــور 6 درصد اســت در 
حالــی که این رقــم در میان 
دانش آمــوزان پســر و دختر 
کهگیلویه و بویراحمد رقم 12 

را نشان می دهد.
بشــیر آرمان با اشــاره به 
اینکــه برای رفــع این معضل 
نیازمند عزم جدی و همکاری 
سازمان های کشاورزی، صنعت 
و معدن و تجــارت، آموزش و 
پرورش و دیگر ســازمان های 

مربوطه هســتیم،  افزود: برای 
دانش آموزان  نیازهــای  تامین 
ویتامین  مکمــل  توزیع  طرح 
دی در مدارس متوسطه اول و 
دوم دخترانه در حال اجراست.

آرمــان بــا بیــان اینکه با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
بویراحمد طرح  و  کهگیلویــه 
توزیــع قرص آهــن در میان 
دانش آموزان متوســطه اول و 
دوم اســتان در حال اجراست 
گفت: کاهش قدرت یادگیری، 
افــت تحصیلــی، کاهش بهره 
هوشــی، کاهش سرعت رشد، 
افزایــش ابتال بــه بیماری ها، 
کاهش قدرت کار و خســتگی 
زودرس از مهم تریــن عوارض 
کم خونی و فقــر آهن در این 

سنین است.

کوتاه قدی دانش آموزان
 کهگیلویه و بویراحمد 

دو برابر میانگین کشوری است

زنجان - خبرنگار کیهان:
مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان زنجان گفت: تعدادی از 
اتوبوس های ناوگان حمل و نقل جاده ای این اســتان به اینترانت 

داخلی مجهز شدند.
دست نشان اظهار داشت: یکی از شرکت های مسافربری استان زنجان 
تعدادی از اتوبوس های مســیرهای اصفهان و شــیراز خود را به سیستم 
اینترانت داخلی مجهز کرده اســت که با استقبال خوب مسافران مواجه 

شده است.
وی افزود: درصدد هستیم در آینده، تعداد دستگاه های ارائه کننده این 

امکان را افزایش دهیم.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اســتان زنجان تصریح کرد: یکی از 
مزیت های این طرح ایجاد جاذبه های بیشــتر سفر با ناوگان حمل و نقل 
جاده ای به جای اســتفاده از خودروهای شخصی است. شایان ذکر است، 
دسترســی به اطالعات گردشگری سراسر کشور، کتاب های متنی، ویدئو 
و موســیقی از جمله امکاناتی اســت که با استفاده از اینترانت داخلی در 

اختیار مسافران قرار می گیرد.

راه آهن بافق- اصفهان دو خطه می شود

خسارت رانش زمین در الهیجان

تجهیز اتوبوس های ناوگان حمل و نقل جاده ای 
استان زنجان به اینترانت داخلی

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوي گفت: 
براي شــرکت در مراسم اعتکاف امسال در حرم مطهر رضوي 
12هــزار و 278 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد یک هزار و 

200 نفر در این مراسم حضور مي یابند.
ســید خلیل منبتي افزود: ثبت نام براي حضور در مراسم اعتکاف 
به صورت اینترنتي و سامانه پیامکي از هفتم فروردین ماه امسال انجام 

شد و تا 13 فروردین ماه ادامه داشت.
وي اظهــار کرد: افــراد انتخاب شــده براي شــرکت در اعتکاف 
بایــد تا پایان روز یکشــنبه 22 فروردین ماه جاري از طریق ســایت
etekaf.aqr.ir براي ثبت نام قطعي و تکمیل مشخصات اقدام کنند.

وي گفت: ثبت نام نکردن قطعي در زمان مقرر که غیر قابل تمدید 
است، انصراف از شرکت در مراسم مي شود.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوي افزود: امکان 
انصراف براي کساني که ثبت نام قطعي مي  کنند وجود ندارد و چنانچه 
به هر دلیل در مراســم حضور نیابند امکان ثبت نام مجدد در مراســم 

اعتکاف تا پنج سال دیگر را نخواهند داشت.
وي بیان کرد: امسال با توجه به انجام عملیات ساختماني، تحکیم 
و مقاوم ســازي و همچنین ظرفیت بســیار محدود و غیرقابل تفکیک 
مســجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوي فقط از مردان براي شرکت 

در اعتکاف ثبت نام مي شود.
مراســم اعتکاف در مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوي هر سال با 
حضور عالقه مندان از سراســر کشور در روزهاي 13، 14 و 15 رجب 

برگزار مي شود.

12000 نفر برای مراسم اعتکاف  در حرم مطهر رضوي 
ثبت نام کردند


