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رشت- خبرنگار کیهان:
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن گفت: در حال 
حاضر در بنادر شمال کشور تقریباً 30 میلیون تن ظرفیت خالی 

وجود دارد. 
حسین چراغی افزود: با تکمیل طرح های توسعه در این بنادر ظرفیت 
خالی بنادر در شمال به 50 میلیون تن خواهد رسید که وضعیت موجود 
حاکی از لزوم تغییر رویکرد و سیاســت های جاری در نوع حمل و نقل 

دریایی در خزر برای بنادر شمال کشور می باشد.
وی اضافــه کرد: بــرای برون رفت از وضعیت موجــود باید رویکرد 
تجــارت منطقه ای در خزر به تجارت بین المللی تغییر کند و الگوی فرا 
منطقه ای در استفاده از ظرفیت های کریدورهای موجود و کریدورهای 

جدید حاکم شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد مسیرهای جدید و روش های حمل 
و نقل جدید نظیر حمل و نقل ریلی از تهدیدهای قابل پیش بینی برای 
کاهش ســهم حمل و نقل دریای خزر اســت، افزود: برای تبدیل این 
تهدیدها به فرصت باید با برنامه ریزی کریدورهایی را که در مسیر بنادر 
شمال کشور از نظر اقتصاد حمل و نقل بهینه تر هستند، فعال شود و از 
روابط تجاری بین کشورهای فرامنطقه ای نظیر هند، روسیه برای تکمیل 

ظرفیت های بنادر شمال نیز بهره الزم را برد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن همچنین خاطرنشــان 
ساخت: یکی دیگر از راه کارهای تبدیل این تهدیدها به فرصت استفاده از 
کریدورهای جدید مانند کریدور شرق به غرب دریای خزر میان راه آهن 
و بنادر قزاقستان، آذربایجان و گرجستان است و ما می توانیم بخش قابل 
توجهی از تبادالت تجاری بین چین و ایران را از مسیر این کریدور و از 

طریق بنادر شمال کشور انجام دهیم.

تایباد- خبرنگار کیهان:
مدیر شبکه بهداشــت و درمان بخش باخرزی شهرستان 
تایباد گفت: نبود نیروی انســانی مانع افتتاح بیمارستان این 

بخش شده است.
پیمان ژاله نادری، افزود: عملیات ساخت بیمارستان به پایان رسیده، 
تجهیزات مورد نیاز خریداری و نصب شده و تنها مانع افتتاح بیمارستان 

بحث نیرو است.
وی اضافه کرد: ســال گذشــته آزمون استخدامی برای جذب نیرو 
از طریق دانشــگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شــد ولی هنوز اسامی 

پذیرفته شدگان نهایی نشده است.
وی با بیان اینکه نتیجه آزمون از طریق مســئوالن شهرســتان در 
حال پیگیری اســت، ادامه داد: بعد از اجرای طرح تحول سالمت حجم 
مراجعات مردمی به مراکز درمانی چند برابر شده به طوری که بعضی از 

پزشکان ما روزانه بیش از 100 نفر را ویزیت می کنند.
شهرستان باخرزی در 50 کیلومتری تایباد و 210 کیلومتری شهر 

مشهد قرار دارد.
مردم این بخش به علت کمبود امکانات بهداشــتی و درمانی جهت 
مداوا مجبورند یا به تایباد و یا به مشهد مراجعه کنند و 55 هزار باخرزی 

چشم انتظار افتتاح بیمارستان هستند.
قابل ذکر است در ســال 88 ساختمان سازی تنها بیمارستان این 

بخش آغاز شده ولی هنوز افتتاح نشده است.

مدیر عامل مرکز تخصصی خیریه رادیوتراپی 
آنکولوژی امام حسن مجتبی)ع( دزفول گفت: 
این مرکز درمانی به عنــوان بزرگ ترین مرکز 
درمانی سرطان در جنوب غرب کشور از حدود 
هشت ماه پیش تاکنون پزشک متخصص خون 

ندارد.
محمدرضا اسماعیل چگنی با تشریح مشکل درمانی 
پیش آمده برای بیماران سرطانی که نیازمند پزشک 
متخصص خون هستند افزود: نبود پزشک فوق تخصص 
روند درمان بیماران مبتال به ســرطان خون را در این 
مرکز خیریه درمانی با مشکل جدی روبه رو کرده است.

وی اظهــار کرد: با کمک خیرین و مردم نیکوکار 
دزفــول و همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی دزفول 
بزرگترین مرکز درمانی سرطان در جنوب غرب کشور 
در دزفول تجهیز و راه اندازی شده و افزون بر 2 هزار 
و 500 بیمار سرطانی در این مرکز خیریه رایگان زیر 

درمان هستند.
وی بــا انتقاد از تامین نشــدن یک فوق تخصص 
خون برای این مرکز درمانی با وجود نیاز مبرم بیماران 
سرطانی به پزشک گفت: بیماران نیازمند به متخصص 
خون به دلیل نبود پزشک در شرایطی که گرمای هوا 
طاقت فرســا و غیرقابل تحمل است ناچار به سفر به 
اهواز و سایر مناطق کشور شده اند این در حالی است 

که بســیاری از بیماران توان مالی الزم برای اعزام به 
سایر شهرها را ندارند.

وی ادامه داد: متاسفانه مسئوالن مربوطه کمبود 
متخصص خون را عامل این مشکل می دانند که این 
نهایت بی مسئولیتی آنهاست که با این دلیل واهی رفع 
مسئولیت کرده و صدها بیمار مبتال به سرطان خون را 
در منطقه سرگردان و در شرایط وخیم تری رها کرده اند.

اسماعیل چگنی افزود: از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی انتظار می رود اجازه ندهد زحمات 
افراد خیری که با اخالص تمام وارد حوزه سالمت شده 
و چنیــن مرکز مجهزی را ســاخته و تجهیز کرده اند 

سرخورده، ناراحت و مایوس شوند.
وی گفت: دانشــگاه علوم پزشکی دزفول با وجود 
تالش فراوان و مکاتبات مکرر برای تامین یک پزشک 
فوق تخصــص خون برای این مرکز درمانی همچنان 

ناکام مانده است.
مرکز امام حســن مجتبی)ع( هــم اکنون کلیه 
خدمات درمانی مانند پرتودرمانی و شــیمی درمانی 
همچنین ســی تی اسکن، آزمایشگاه و کمک هزینه 
دارو و نیز اســکان و غذای همراهــان غیربومی را به 
رایــگان و با بهره گیری از کمک خیرین، پزشــکان و 
مردم دزفول برای بیش از 2هزار و 500 بیمار سرطانی 

انجام می دهد.
پنج طرح بهداشتی و درمانی در اصفهان به بهره برداری رسید.
این طرح ها شــامل پلی کلینیک بزرگ تامیــن اجتماعی وهتلینگ 
بیمارســتان دکتــر غرضــی اصفهــان ، هتلینگ بیمارســتان حضرت 
فاطمه زهــرا)س( نجف آباد ، درمانگاه گــز برخوار و مرکز آنژیو وهتلینگ 
بیمارستان شریعتی اصفهان بود.بخش هتلینگ بیمارستان فوق تخصصی 
دکتر غرضی و بخش درمانی پلی کلینیک این بیمارستان با مساحت پنج 
هزار و 700 متر مربع و دو بخش بازســازی شــده به مساحت یک هزار 
و 500 مترمربع با اعتبار 36 میلیارد ریال به بهره برداری رســید.عالوه بر 
آن برای احداث مرحله اول هتلینگ بیمارستان حضرت فاطمه زهرا)س( 
شهرستان نجف آباد که چهار ماه بطول انجامید، حدود یک میلیارد تومان 
هزینه شده است.بیمارستان حضرت فاطمه زهرا)س( شهرستان نجف آباد 
با 160 تخت مصوب و 140 تخت فعال در سال 1375 ساخته شده است.

سرپرست اداره بهزیستی آمل گفت: میانگین درآمد روزانه 
متکدیان در این شهر یک میلیون ریال است.

وحید حســین زاده با اشاره به اینکه با توجه به این میزان درآمد از 
سوی متکدی توجیهی ندارد که شهرداری با این هزینه به نگهداری آنها 
بپردازد، افزود: با توجه به مانور اخیر و جمع آوری 12 نفر از آنها بیشتر 

این افراد از شهرستانهای دیگر بودند.
وی ادامــه داد: از بیــن این تعداد دو بچه حرفه ای بودند که طی 7 
ساعت کار با یکی از این دو نفر متوجه شدیم یکی از این دو در یکی از 

روستاهای محمود آباد زندگی می کند و مهاجر بلوچ هستند.
وی اضافــه کرد: همچنین یکی دیگر با پیگیری ها و بررســی ها در 
خیابان امام رضا)ع( در یک منزل تیمی که به همراه چند کودک دیگر 

از سوی شخص یا اشخاصی هدایت می شوند، زندگی می کند.
سرپرست اداره بهزیستی شهرستان آمل با بیان اینکه برای جمع آوری 
طالع بینــان و فال گیران نیز در دو نقطه امام زاده عبداهلل و مرکز شــهر 
اقداماتی انجام و برخورد قانونی صورت گرفته یادآور شد: حضور کودکان 
خیابانی به عنوان تکدی با آن شرایط حتی مسئوالن شهر را تحت تأثیر 
قرار می دهند که برای جلوگیری از این امر باید فرهنگ سازی در سطح 
شهر صورت گیرد تا بر عدم کمک به این افراد از سوی مردم انجام شود.
این مســئول گفت: به منظور ریشه کنی این معضل اجتماعی باید 
سامان دهی تکدی گری از سوی دستگاه ها به صورت متداوم صورت گیرد.

جمعی از کشــاورزان روستاهای بوکرم اهلل، 
یزدنو، خطور و بگعان هویزه در اعتراض به خشک 
شدن هور و بخشی از رودخانه کرخه همچنین 
بایرشدن 12 هزار هکتار زمین های کشاورزی خود 

مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.
کشــاورزی در روســتا های نامبرده به دلیل عدم 
تخصیص آب کشاورزی مورد نیاز از سوی سازمان آب 
و برق خوزستان همچنین عدم الیروبی رودخانه و انهار 

منشعب از آن از بین رفته است.
به گفته یکی از معترضان روستا چندین مرتبه است 
که کشاورزان این منطقه دراعتراض به وضعیت کشت 
زمین های کشاورزی خود اعتراض می کنند، اما هر بار 
با برخورد ناشایست از سوی مسئوالن مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه اکنون تنها مطالبه مردم منطقه 
تامین آب آشــامیدنی و آب مــورد نیاز برای مصرف 
احشام است توضیح داد: بی آبی و غیر بهداشتی بودن 
آب موجود تلف شدن دام و بیماری اهالی شده است.

این کشاورز تصریح کرد: 90 درصد اهالی روستاهای 
هویزه از طریق دامداری، ماهی گیری و کشاورزی امرار 
معاش می کنند، اما توزیع نامساوی آب در این منطقه 

به زودی فاجعه بزرگ را رقم خواهد زد.
وی متذکر شد: براستی مدیران و مسئوالن اجرایی 
به فکر راه حلی برای رفع مشــکالت هستند، یا تاوان 
چندین ســال خواب زمستانی مسئوالن را باید مردم 
بدهند.دیگر کشاورز روستای شهرستان هویزه مدعی 
اســت، برخی افراد به واسطه نفوذ ارتباط زیادی که با 
مسئوالن سازمان آب و برق دارند از میزان آب مورد نیاز 
برخوردار می شوند، این در حالی است که کشاورز واقعی 
و ساکن منطقه از این آب محروم است. میزان زمین های 
کشاورزی روستاهای بوکرم اهلل، خطور، بگعان و یزد نو 
12 هزار هکتار است، که در زمستان سال گذشته از این 

میزان تنها 300 هکتار زیر کشت رفته است.

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
چهارمحال و بختیاری از آمادگی 380 پایگاه و 
کانون فرهنگی و هنری برای غنی سازی اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان در سطح استان خبر 

داد.
جواد کارگــران دهکردی که در جمع خبرنگاران 
سخن می گفت افزود: در این پایگاه ها حدود 12 هزار 
نفر از نوجوانان و جوانان از برنامه های متعدد و متنوعی 
که برای آنان تدارک دیده شده است، استفاده می کنند.
وی اضافــه کرد: برای اجرای بهتر این برنامه ها از 
ظرفیت های فیزیکی اداره کل آموزش و پرورش و سپاه 

قمربنی هاشم)ع( استان نیز استفاده می شود.
کارگران دهکردی این برنامه ها را شامل فرهنگی، 
هنری، قرآن و تالوت، سواد رسانه ای، فضای مجازی 
و... اعالم و اضافه کرد: اجرای این برنامه ها در پایگاه و 
کانون های فرهنگی مساجد استان تا 15 شهریور ماه 

امسال خواهد بود.
دبیر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان نیز 
اظهار داشت: طرح غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و 
جوانان در 50 رشته فرهنگی و هنری با حضور بیش از 
یک هزار نفر مربی در سطح شهرها و روستاها و مناطق 

عشایری استان برگزار می شود.
حجت االسالم مراد یوسفی با اشاره به اینکه نفرات 
منتخــب در اجرای این طرح بــه اردوهای فرهنگی 

اعزام می شوند.
بــا اعالم این مطلب که در اســتان چهارمحال و 
بختیاری 407 کانون فرهنگی هنری در مساجد فعال 
اســت ادامه داد: از این تعداد کانون ها 60 درصد آنها 

در روستاها و 40 درصد در شهرهای استان هستند.

 مدیر امــور بیمارســتانی معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از اجرای طرح 
»همیار درمان« و اعتباربخشی بیمارستان ها برای 

اولین بار در اصفهان خبر داد.
 علی اکبر جنگجو افــزود: در طرح همیار درمان، 
هشت بیمارستان مهم از استان به عنوان بیمارستان های 
قطب در نظر گرفته شده و سایر بیمارستان ها بر اساس 
موقعیت های مختلف مانند جغرافیایی تقسیم بندی و 

در زنجیره هر یک از آنها قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه این کار برای نخستین بار در کشور 
در اصفهان، اجرا می شــود، ادامــه داد: بدین ترتیب، 
بیمارســتان های قطب اســتان بصورت زنجیره ای به 
نظارت مستمر و بازدید از بیمارستان های زیرمجموعه 

خود می پردازند تا طرح اعتباربخشی در بیمارستان ها، 
استمرار داشته باشد.

جنگجو، هدف از اجرای این طرح را استمرار نظارت 
بر بیمارستان های استان، کاهش خطاهای درمانی و 
تکریم بیمار عنوان کرد. جنگجو گفت: در طرح همیار 
درمان 140 تن از نیروهای خبره بیمارستان ها انتخاب 

شده و به بازدید از بیمارستان ها می پردازند.
رئیس اداره نظارت بر خدمات بســتری معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز گفت: طرح 
اعتباربخشی در بیشتر کشورهای دنیا، اختیاری است 
اما در ایران، اجباری اســت. وی اظهار کرد: بر اساس 
نتایج حاصل از اعتبارســنجی بیمارستان در سطوح 

چهارم تا عالی قرار می گیرند.

نیروگاه خورشیدی  بزرگ ترین  و  نخستین 
10مگاواتی ساخت کشور در آباده استان فارس 

با سرمایه گذاری داخلی ساخته می شود.
معاون برنامه ریزی شــرکت برق منطقه ای فارس 
با اعالم این خبر افزود: اســتان فارس با برخورداری 
از بیشــترین ظرفیت جذب تابش انرژی خورشیدی 
به عنوان یکی از مســتعد ترین اســتان های کشور در 
ســاخت نیروگاه های خورشیدی است. به گفته حمزه 
روغنیان، در راستای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و بهره گیری از نیروگاه  خورشیدی شهرستان 
آباده در شمال اســتان فارس به عنوان محل احداث 
نخستین و بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی 10مگاواتی 
ساخت داخل تعیین شده و این پروژه نخستین نیروگاه 
خورشیدی کشور است که با طراحی صددرصد ایرانی 

و بومی و با سرمایه گذاری داخلی ساخته می شود.
یک شرکت ایرانی به عنوان سرمایه گذار ساخت این 
پروژه 50 میلیارد تومانی را به عهده گرفته و عالوه بر 
این مسئولیت ساخت یک نیروگاه 10مگاواتی دیگر با 
همین میزان ســرمایه را در اقلید  عهده دار شده است 

که ساخت آن در 3 ماه آینده کلید می خورد.
زمین ساخت این نیروگاه ها به مساحت 20 هکتار 
از طریق منابع طبیعی و با همکاری معاونت اقتصادی 
استانداری فارس و ستاد سرمایه گذاری فارس تأمین 
شده است. نیروگاه خورشیدی آباده تا پایان سال 96 

بهره برداری و وارد مدار تولید برق می شود.
معــاون برنامه ریــزی و تحقیقات شــرکت برق 
منطقه ای فــارس افزود: وزارت نیرو بــا عقد قرارداد 
خرید تضمینی 20ساله، انرژی تولیدشده این نیروگاه  را 
خریداری می کند و از این طریق ریسک سرمایه گذاری 

در این زمینه را کاهش می دهد.
کشورهای آلمان، چین، ترکیه و چک از سال 94 
متقاضی احداث نیروگاه های خورشیدی به میزان 480 
مگاوات بوده که مراحل مقدماتی احداث این نیروگاه ها 

در حال پیگیری است.
2 نیروگاه در شهرستان آباده و اقلید، یک نیروگاه 
10مگاواتی در منطقه ویژه اقتصادی المرد و 2 نیروگاه 
10 مگاواتی دیگر در شهرستان های خرامه و آباده با 
سرمایه گذاری 50 میلیارد تومانی در زمینی به مساحت 

20 هکتار ساخته می شود.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گلستان 
گفت: 23 زندانی جرائم عمد در استان گلستان با کمک خیران 

امروز از زندان آزاد شدند.
علیرضا رضوانی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: با کمک خیران 
در برنامه ماه عسل، زمینه آزادی 23 زندانی جرائم عمد امروز فراهم و 

از زندان های استان آزاد شدند.
وی افزود: برای آزادی این تعداد از زندانیان183میلیون تومان توسط 

خیران کمک شد.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گلستان تصریح 
کرد: از ابتدای ماه رمضان که ریاســت ســازمان زندان ها بحث آزادی 
زندانیــان جرائم عمد را در برنامه ماه عســل مطرح کردند، کمک های 

زیادی از سوی مردم صورت گرفت.
در مرحله قبل نیز 20 زندانی جرائم غیرعمد با هزینه 114 میلیون 

تومان از زندان های استان گلستان آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه روند آزادی زندانیان همچنان ادامه دارد، افزود: 
تاکنون 116 نفر با تالش همکاران برای مصالح و سازش از زندان آزاد 

شدند و 7 نفر نیز از قصاص رهایی پیدا کردند.
رضوانی به بررســی مشکالت قضایی مددجویان اشاره کرد و گفت: 
150 نفر از وکالی کانون وکالی استان در هفته قوه  قضائیه وارد زندان ها 

شدند و به زندان ها خدمات ارائه کردند.
وی با بیان اینکه در ســال 1395 نسبت به ســال 1394 ، 16/5 
درصد بیشــتر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را داشتیم، گفت: تالش 
کردیم برنامه های صلح و سازش را قبل از زندانی شدن افراد دنبال کنیم.
مدیرکل زندان های استان گلستان تاکید کرد: از مجموع 28 میلیارد 
تومان کمک به آزادسازی زندانی ها در استان گلستان 17 میلیارد تومان 
را شکات گذشت کردند و بقیه را ستاد دیه پرداخت کرده و از این نظر 

بزرگ ترین خیران برای آزادسازی زندانیان شکات هستند.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی 
مخالف از دست دادن حتی یک متر از زمین پروژه باغ گیاه شناسی 
خرم آباد به غیر است و با رایزنی هایی که با معاون اجرایی رئیس 

جمهور صورت گرفته این منطقه سبز خواهد ماند.
اســکندر زند در خصوص باغ ملی گیاه شناسی زاگرس اظهار کرد: 
یک خأل بزرگ در راســتای توسعه باغ های اقماری گیاه شناسی ایران، 
باغ گیاه شناســی در منطقه زاگرس بود، لذا از 8 استان مشرف در این 
منطقه شهر خرم آباد به عنوان مرکز باغ گیاه شناسی زاگرس انتخاب شد.

وی بــا بیان اینکه نمونه های در حال جمع آوری و امکانات الزم در 
ردیف های اعتباری بودجه لحاظ شده است، گفت: طرح اولیه باغ ملی 
گیاه شناسی زاگرس در دست اجرا بوده و یکی از مناطق با ارزش شهر 
خرم آباد بــا صرف هزینه 3 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده 

شده است.
این مسئول اذعان داشــت: متولیان اصلی احداث باغ ملی زاگرس 
خرم آباد با هیچ مســئول کشوری و استانی درخصوص واگذاری زمین 
توافقی نداشــته اند و در حال حاضر بودجه الزم در جهت توســعه این 

مرکز نیز فراهم شده است.
وی در پایان اظهار کرد: مســئوالن استانی، دستگاه های اجرایی و 
اصحاب رســانه در جهت تداوم این حرکت از هیچ کوششــی فروگذار 

نباشند  و این پروژه را منفعتی ملی و نه صنفی بدانند.

استاندار لرستان گفت: پیشرفت 29 درصدی 
پروژه سد آبسرده بروجرد طی هشت سال در 

حوزه کار عمرانی یک فاجعه است.
هوشنگ بازوند در مراســم آغاز عملیات اجرایی 
قرارداد تکمیلی پروژه سد آبسرده این شهرستان اظهار 
کرد: روند احداث پروژه سد آبسرده بروجرد از سال 88 
آغاز شده و هم اکنون 29 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی عنوان کرد: به دنبال این بودیم که اجرای پروژه 
ســد آبسرده به قرارگاه خاتم االنبیا محول شود، اما به 
دالیلی این مهم محقق نشد، البته جهاد نصر پیمانکاری 
است که عملکرد آن از عملکرد قرارگاه کمتر نیست.

بازوند با تاکید بــر اینکه دیگر زمانی برای تاخیر 
در اجرای این پروژه باقی نمانده اســت، خاطرنشــان 
کرد: برای اینکه بخواهیم از اسناد خزانه به این پروژه 
اختصاص دهیم، پیمانکار باید صورت وضعیت داشته 

باشد.
وی تاکید کرد: قرار اســت که در سال جاری 26 
میلیارد تومان اعتبار به پروژه سد آبسرده بروجرد داده 
شود که البته در صورت تخصیص 50 تا 70 درصد این 

اعتبار نیز پیمانکار باید دو برابر آن کار کند.
وی عنــوان کــرد: نمایندگان مــردم بروجرد و 
اشترینان در مجلس شورای اسالمی نیز باید پروژه سد 
آبسرده را در بودجه سال 97 به طور ویژه دنبال کنند، 
همچنین پیمانکار نیز در اجرای کار توجه و نگاه خود را 
به تخصیص اعتبارات معطوف نکند. بازوند درباره پروژه 
بیمارســتان آیت اهلل بروجردی گفت: این بیمارستان 
شاید تنها بیمارســتانی است که همه بخش های آن 
به طور همزمان افتتاح می شود، البته می توانستیم آن 
را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افتتاح 

کنیم،  اما در این باره عجله نکردیم.

فرماندار خداآفرین با اعــالم خبر رانش زمین در محدوده 
شرقی ورودی شــهر خمارلو گفت: بر اساس تصمیم کارگروه 
مدیریت مخاطرات طبیعی اســتان آذربایجان شــرقی منزل 
مسکونی 41خانوار و واحدهای تجاری این محدوده که در معرض 

تهدید و آسیب قرار داشتند تخلیه شده است.
امین امینیان با بیان اینکه سابقه رانش زمین در این محدوده از شهر 
خمارلــو وجود دارد، گفت: به منظور مدیریت اصولی موضوع و تصمیم 
گیری بهتر در این راستا، موقعیت زمین و کیفیت خاک این منطقه از 

سوی پژوهشکده سوانح طبیعی تهران مطالعه خواهد شد.
وی با اعالم اینکه در این رانش به کســی آســیب وارد نشده است، 
اظهارکرد : اقدام الزم در محل و با تصمیم مدیریت بحران استان انجام 
شــده و در چند روز آینده نیز گروهی از کارشناسان پژوهشکده سوانح 
طبیعی تهــران برای مطالعه خاک این منطقه در شهرســتان حضور 
می یابند.رئیس مدیریت بحران خداآفرین در خصوص اســکان موقت 
این خانوارها گفت: با هماهنگی الزم 41خانوار در معرض تهدید رانش 
زمین در خانه معلم و مدارس آموزش و پرورش این شهرستان اسکان 
داده شــده اند.خمارلو مرکز شهرســتان خداآفرین در 250 کیلومتری 

شمال تبریز واقع است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
گفت: رفسنجان از سوی سازمان بهداشت جهانی به 

عنوان شهر بدون عرضه قلیان معرفی شد.
احمد جمالی زاده اظهار داشت: با توجه به این موضوع 
مقرر شد تابلوهایی بدین مناسبت در مراکز تفریحی و مبادی 

ورودی و خروجی شهر نصب شود.
وی افزود: کماکان مجوز عرضه قلیان برای هیچ صنفی 
صادر نشده و با متخلفانی که اقدام به عرضه قلیان می کنند 
و صنوفــی که اقدام به تبلیغ دخانیات و ادوات مصرف مواد 

دخانی می کنند برخورد قانونی انجام خواهد شد.
جمالی زاده ادامــه داد: مراکزی که مواد غذایی عرضه 
می کنند مجوز توزیع قلیان ندارند و مغازه دارانی که داوطلبانه 
از عرضه مواد دخانی خودداری می کنند به عنوان »حامیان 
سالمت« تشــویق خواهند شــد.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان تأکید کرد: مغازه دارانی که اقدام به 
خرده فروشی دخانیات می کنند باید با ثبت نام در »سامانه 
ایرانیان« مجوز عاملیت مجاز دخانیات را دریافت کنند، در 

غیر اینصورت حق عرضه مواد دخانی را نخواهند داشت.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان تصریح کرد: 
اگر توزیع قلیان توســط مراکز عرضه مواد غذایی مشاهده 
شود در مرحله اول اخطار کتبی و در مرحله دوم ظرف 48 
ساعت پلمب خواهند شــد.جمالی زاده از پلمب 12 مرکز 
غیرمجاز توزیع قلیان توسط مرکز بهداشت و تعدادی دیگر 

توسط نیروی انتظامی خبر داد.

آزادی ۲۳ زندانی با کمک خیران
در استان گلستان

رانش زمین در خمارلو
 و اسکان موقت 41خانوار

افتتاح 5 طرح بهداشتی و درمانی 
در استان اصفهان

سرپرست اداره بهزیستی آمل خبر داد
میانگین درآمد روزانه 100 هزار تومانی 

متکدیان در آمل

نخستین نیروگاه خورشیدی 
100درصد بومی در فارس 

احداث می شود

شرکت 1۲ هزار جوان و نوجوان 
چهار محال و بختیاری 
در برنامه های فرهنگی

استاندار لرستان:
پیشرفت ۲9 درصدی 

سد آبسرده بروجرد
 در 8 سال فاجعه است

اعتراض کشاورزان 4 روستای هویزه 
به توزیع نامساوی آب

اجرای طرح همیار درمان برای نخستین بار
 در اصفهان

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
 مخالفت وزارت جهاد کشاورزی

با واگذاری زمین باغ گیاه شناسی خرم آباد

۳0 میلیون تن ظرفیت خالی
 در بنادر شمال وجود دارد

بزرگ ترین مرکز درمان سرطان جنوب غرب کشور 
پزشک متخصص خون ندارد

نبود نیروی انسانی
 مانع افتتاح بیمارستان باخرزی است

شــهردار قم گفت: تمام مقامات استان قم 
براین موضوع توافق نظر دارند که قطار پرسرعت 

نباید از روی سطح در داخل شهر عبور کند.
 ســید مرتضی ســقائیان نژاد در جلسه شورای 
اســالمی شهر قم با اشــاره به برگزاری جلسه ای با 
حضور رئیس مجلس شــورای اسالمی و وزیر راه و 
شهرسازی در ارتباط با پروژه های عمرانی قم اظهار 
داشت: عبور قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان از 
شهر قم یکی از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد 

بحث قرار گرفت.
وی با اشاره به طرح شدن پیشنهاد عبور این قطار 

از ایستگاه جمکران توســط رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: این موضوع در جلسه ای هم تصویب 
شــد اما بعدها با آن مخالفت هایی از داخل اســتان 
صورت گرفت و مطرح می شد که عبور قطار از میان 

کوه دوبرادران مشکالتی به همراه دارد.
شهردار قم افزود: در نهایت راه و شهرسازی اصرار 
داشت که ایستگاه مرکزی قطار شهری اهمیت پیدا 
کند. قطار وارد شهر شده و به ایستگاه مرکزی نقطه 

بیاید و به صورت آنتنی به جمکران وصل شود.
وی با اشــاره به اینکه مســیر آنتنی 12 تقاطع 
غیر همســطح را به شــهر تحمیل می کــرد، اظهار 

داشت: نکته دیگر این است که وسیله ای مثل قطار 
سریع الســیر با توجه به ساختار شهر قم این شهر را 

تکه تکه خواهد کرد.
ســقائیان نژاد به مخالفتش با عبور قطار از داخل 
شــهر در جلســه با وزیر راه اشاره کرد و گفت: وزیر 
در این جلسه مطرح  کرد که قرار است یک پروژه 5 
میلیــارد یورویی به قم بیاید اما ما مطرح کردیم که 
این هزینه باید در راستای آسایش مردم باشد و عبور 

قطار از سطح آسایش مردم را به هم می زند.
وی با مقایســه پروژه های قطار و مترو ادامه داد: 
مــا کیلومتری 170 میلیارد تومان برای مترو هزینه 

می کنیم تا از زیر سطح برود و شهر را چند پاره نکند.
شهردار قم با اشــاره به مطرح شدن عبور قطار 
پرسرعت از میدان 72 تن، بلوار زینبیه و رسیدن به 
ایستگاه مرکزی شهر قم گفت: در این طرح قسمتی 
از زیر سطح و قسمتی از روی سطح عبور می کند که 
با توجه به حجم فاینانسی که با چینی ها بسته شده 

این موضوع به صورت جدی پذیرفته نشد.
وی با اشاره به توافق مدیران استان بر سر تصمیم 
قطار پرسرعت، اظهار کرد: برای همه مقامات استان 
این موضوع مشخص بود که قطار سریع السیر باید از 

زیر عبور کند.

شهردار:

قطار پرسرعت باید از زیرزمین وارد شهر قم شود

نخســتین محموله گندم روسیه در بندر 
آستارا تخلیه شد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی آستارا اظهار داشت: 
نخســتین محموله گندم وارداتی از کشــور روسیه 
به میزان 3 هزار و 200 تن در بندر آســتارا  وتوسط 

بخش خصوصی تخلیه شد.
سیدمحمود میرنبیلی با بیان اینکه محموله این 
کشتی گندم از نوع خوراکی بوده است، بیان داشت: 

گندم های خوراکی با رعایت کامل قوانین بهداشتی 
و بندری در انبار سرپوشیده این بندر تخلیه شدند.

وی ابراز امیدواری کرد با صدور کد فعالیت منطقه 
ویژه اقتصادی بندر آستارا شاهد توسعه روزافزون این 

بندر باشیم.
نزدیکی بندر آستارا به بندر باکو، بندر آستراخان، 
ماخاچ کاال و اولیا از ویژگی های ممتاز بندر آســتارا 

است.

نخستین محموله گندم در بندر آستارا تخلیه شد

فرماندار شهرستان بهشهر گفت: روستای رودبار شهرستان نکا با آب گیری سد گلورد زیرآب 
می رود. سید خالق سجادی اظهار کرد: آب گیری سد با موافقت و رضایت کامل اهالی روستا 

انجام شده است. 
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته اهالی روستا به مکان باالتر انتقال یافتند.

پایگاههای CBR )پوشش خدمات توانبخشی 
مبتنی بر جامعه شهری( با حضور رئیس سازمان 
کنفرانس  ویدئو  ازطریق  در سراوان  بهزیستی 
در 10 شهر سیستان وبلوچستان و چهار استان 

دیگر افتتاح شد.
این پایگاههای طرح پوشــش خدمات توانبخشی 
مبتنی بر جامعه شهری به صورت همزمان در سراوان، 
سرباز، دلگان، نیکشهر، هیرمند، زهک، کنارک، خاش، 
ســیب و سوران و مهرســتان و چهار استان خراسان 
جنوبی، کرمــان، گلســتان و چهارمحال وبختیاری 

افتتاح شد.
در ایــن پایگاهها تمام خدمات توانبخشــی برای 

معلوالن ارائه می شود.
نمونه ایــن پایگاهها قبال در چهــار هزار و 880 

روستای کشور ایجاد شده است.

روستای رودبار نکا زیر آب می رود

افتتاح همزمان
 پایگاه های توانبخشی

در 5 استان

صدها هزار ماهی در رودخانه لوداب بویراحمد در ســایه 
بی توجهی مسئوالن و متولیان امر تلف شد.

صیــادان بی رحم با ریختن کلر در رودخانه لوداب بویراحمد صدها 
هزار ماهی ریز و درشت را تلف کردند.

صید بی رحمانه آبزیان به وسیله کلر و یا انداختن برق در رودخانه 
در بسیاری از مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد در سایه  بی توجهی 
مســئوالن و متولیان امر به یک تفریح تبدیل شده که در صورت ادامه 
این روند باید شاهد نابودی کامل آبزیان در رودخانه های این استان در 

آینده ای نه چندان دور باشیم.
جمال روحانی بخشــدار لوداب بویراحمــد با تأیید این خبر گفت: 
مراتب امر به پاسگاه انتظامی برای برخورد با خاطیان گزارش شده است.

تلف شدن صدها هزار ماهی
 در رودخانه لوداب بویراحمد

از سوی سازمان بهداشت جهانی معرفی شد
رفسنجان

 شهر بدون عرضه قلیان

از نگاه دوربین


