
   كرمانشاه: مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه از 
كشت 3300 هكتار كلزا در مزارع مناطق معتدل و سرد استان خبر داد. 
شهريار قاسمي با اشاره به تدارك بذر كافي براي كشت كلزا در استان، گفت: 
براي تأمين نهاده هاي الزم كشت كلزا هيچ مشكلي نداريم. وي در ادامه با 
اشاره به نياز كشور به توسعه كشت كلزا براي رسيدن به خودكفايي در توليد 
دانه هاي روغني، اضافه كرد: عالوه بر اين، كلزا كشت خوبي در تناوب با گندم 

بوده و نقش مهمي در افزايش حاصلخيزي خاك دارد. 
   لرستان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي از اجراي 3۴۶ هكتار گلخانه در 
لرستان خبر داد. عبدالرضا بازدار گفت: در حال حاضر 3۴۶ هكتار در قالب ۹ 
شهرك گلخانه اي در دست اجرا داريم كه ظرف سه سال آينده به بهره برداري 
خواهند رسيد. وي با بيان اينكه شهرك گياهان دارويي چغابل با ۱۵0 هكتار 
مساحت در هفته دولت كلنگ زني شد، اضافه كرد: تا پايان مهرماه ۵0 هكتار 

كشت گياهان دارويي و گل محمدي را در اين شهرك خواهيم داشت. 
   خراسان شمالي: مدير عامل شركت آب منطقه اي خراسان شمالي از 
رهاسازي مقداري از آب سدهاي اين استان براي ظرفيت سازي بارش هاي 
پاييزه خبر داد. سيد عقيل مرتضوي با اشاره به پيش بيني هاي هواشناسي 
مبني بر اينكه ميانگين بارش ها در آبان ماه سال جاري در خراسان شمالي 
بيش از نرمال خواهد بود، گفت: در همين راستا كميته بحران در اين شركت 
فعال شده و به صورت مداوم وضعيت پايش مي شود. وي افزود: اين شركت به 
منظور ظرفيت سازي جهت ورود بارش هاي پاييزه به مخزن سدهاي استان، 

رهاسازي آب سدها را تا مقدار مشخصي در دستور كار قرار داده است. 
   خراسان جنوبي: معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبي با اشاره به تخصيص ۴۲۴ هزار و ۲۱0 جلد 
دفتر دانش آموزي با قيمت مصوب و يارانه اي به استان، گفت: تاكنون ۱۶۲ 
هزار و ۲88 جلد از اين ميزان در مرحله اول توزيع، به دست دانش آموزان 
گروه هدف رسيده است. الياس جويبان، افزود: ۵3 هزار و 7۱0 جلد از اين 
دفاتر از طريق دو دستگاه و نهاد حمايتي كميته امداد امام خميني)ره( و 
بهزيستي به دانش آموزان تحت پوشش اختصاص يافته و توزيع شده است. 
   هرمزگان: مدير توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد قشم از صادرات 
دومين محموله شمش ُس��رب به وزن 7۴/۶ تُن از قشم به مقصد امارات 
متحده عربي خبر داد. هرمز اميري، مدير توسعه تجارت سازمان منطقه 
آزاد قشم با اشاره به اينكه دومين محموله شمش ُسرب به وزن 7۴/۶ تُن 
از قش��م به مقصد امارات متحده عربي صادر شده است، گفت: اين ميزان 
شمش سرب توليد شده به ارزش افزون بر ۴۱ هزار دالر از منطقه آزاد قشم 

به مقصد بندر جبل علي در امارات صادر شده است.

با توجه به وجود      سيستان وبلوچستان
نقايص موجود 
در جاده هاي ش�مال سيس�تان وبلوچستان 
تاكنون 9 نقطه پر تص�ادف برطرف و پيگيري 
براي حذف 11 نقطه ديگر در دست اقدام است. 
 ايوب كرد سرپرس��ت اداره كل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي اس��تان سيس��تان و بلوچستان با 
اعالم رفع نقص در ۹ نقطه پرتصادف در ش��مال 
سيس��تان وبلوچس��تان طي ش��ش ماه نخست 
امس��ال گفت: تاكنون، ۵3 نقط��ه پرتصادف در 
محوره��اي مواصالت��ي ش��هري نيمه ش��مالي 
سيستان و بلوچس��تان شناسايي ش��ده كه ۲۵ 
نقطه توس��ط س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي كش��ور به اين اداره كل ابالغ شده كه از 
اين تع��داد ۹ نقطه اصالح و برط��رف و ۱۱ نقطه 
ديگر در حال رفع است.  وي با اشاره به آمار شش 
ماهه ح��وادث رانندگي در جاده هاي سيس��تان 
و بلوچستان افزود: بر اس��اس اطالعات دريافتي 

از پلي��س راه هاي ش��مال و جنوب اس��تان، كل 
تصادفات اين مدت برابر ۲۲۱8 فقره بوده اس��ت 
كه براساس اعالم پزشكي قانوني، فوت ۴۹8 نفر 
و مجروح ش��دن ۴038 نفر را به همراه داش��ته 

اس��ت.  سرپرس��ت اداره كل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان سيستان و بلوچستان با بيان 
اينكه علت نهايي فوت در ۴۹ درصد از اين سوانح، 
مربوط به ضربه به سر است، تصريح كرد: بر اساس 

تحليل انجام شده، ۶7 درصد افراد به دليل شدت 
جراح��ات وارده، در محل حادثه ج��ان خود را از 
دس��ت دادند. همچنين بيش��ترين تصادفات در 
بازه زماني ۱۴ تا ۱8 و كمترين در ۱۲ نيمه شب 
تا ۲ بامداد به وقوع پيوسته است.  كرد ادامه داد: 
همكاران اين اداره كل در راستاي كاهش سوانح 
رانندگي عالوه بر رفع نق��اط پر تصادف، آموزش 
قوانين عب��ور و مرور با اه��داي تجهيزات كمك 
آموزشي در مدارس حاش��يه راه ها و ايمن سازي 
فيزيكي اين گونه مدارس، انجام مانورهاي ايمني 
جاده اي و بازديد از تجهيزات ناوگان عمومي باري 
و مس��افري و همچنين توزيع اقالم ايمني نظير 
كاله كاس��كت، كپسول آتش نش��اني، برچسب 
ش��برنگ و مثلث هاي هش��دار را همه س��اله به 
صورت منظم انجام مي دهند.وی افزود: با توجه 
به فاصله زياد مراكز جمعيتي در استان، تاكنون 
3۱ مجتمع خدمات رفاهي به بهره برداري رسيده 

و 7۱ مجتمع در حال احداث است. 

۹ نقطه پر تصادف شمال سيستان و بلوچستان رفع نقص شد
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88498441سرويس  شهرستان

 آغاز اجراي بناهاي فني راه آهن 
بوشهر– شيراز

معاون عمراني استاندار بوشهر با اشاره     بوشهر
به اهميت س�اخت  راه آهن بوشهر - 

شيراز از آغاز اجراي ابنيه هاي فني پروژه در اين مسير خبرداد. 
مهرداد ستوده معاون عمراني استاندار بوشهر در بازديد از پروژه راه آهن بوشهر 
- شيراز در شهرستان تنگستان نيز گفت: كارگاه هاي فني اجراي اين پروژه 
هم اكنون در حال اجراست و اجراي دو تونل هم در قسمت  B شروع شده و 
اميدوارم شاهد تكميل پروژه در موعد مقرر باشيم.  وي همچنين، در بازديد 
از پروژه ورودي شهر اهرم در سه راه گادوي با اشاره به اينكه اين پروژه فعال 
است افزود: در تكميل اين پروژه بايد تمام نكات ايمني و ترافيكي به طور كامل 
رعايت شود تا مردم نهايت استفاده را از اين پروژه حياتي شهرستان ببرند.  
معاون عمراني استاندار بوشهر همچنين در بازديد از سد خائيز تنگستان 
نيز تصريح كرد: ۲۵0 ميليارد ريال از محل اعتبارات سفر رئيس جمهوري 
به اين پروژه تزريق شده كه جان تازه اي به اين پروژه بخشيده و خوشبختانه 
سرعت اجراي پروژه و همچنين كيفيت اجرا مطلوب است.  ستوده يادآور 
شد: شهرداري و شوراي اسالمي شهرآباد پاي كار هستند و پروژه هاي عمران 
شهر از شتاب و كيفيت خوبي برخوردارند و از اعتبارات استاني نيز كمك 

مي كنيم پروژه بلوار ورودي شهر سرعت بيشتري بگيرند.

۸۵ درصد آبياري فضاي سبز شهري سمنان 
مكانيزه شد 

مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضاي      سمنان
سبز شهري شهرداري سمنان از آبياري 
مكانيزه شدن ۸۵ درصد آبياري فضاي سبز شهري سمنان خبر داد. 
سيدمحمد قاسمي، مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري 
شهرداري سمنان با اشاره به اينكه س��االنه حدود ۴۵ ميليارد ريال براي 
نگهداري فضاي سبز سمنان هزينه مي ش��ود، گفت: آبياري بيش از 8۵ 
درصد فضاي سبز شهري سمنان با سيستم مكانيزه انجام مي شود. وي 
افزود: فضاي سبز شهري عامل آرامش به شهروندان و عنصر اساسي زيبايي 
شهر است كه در تقويت روحيه شهروندان تأثيرگذار است. قاسمي ادامه داد: 
موارد مذكور ضرورت نگهداري، زيباسازي و توسعه فضاي سبز شهري را به 
خوبي نشان مي دهد. مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري 
شهرداري سمنان تأكيد كرد: كه با روش هاي مختلف و سيستم هاي نوين 

آبياري در صدد بهره برداري بهينه و بهتر از منابع آب مصرفي هستيم. 

 رونق گردشگري اردبيل 
با احداث ۱۰ هتل مجلل  

معاون امور عمراني استاندار اردبيل از      اردبيل
احداث 1۰ هت�ل مجلل در اس�تان به 
منظور خدمات  دهي بهينه به گردشگران داخلي و خارجي خبر داد. 
مس��عود امامي يگانه، مع��اون امور عمراني اس��تاندار اردبي��ل با بيان 
اينكه در سه سال آينده زيرس��اخت هاي گردشگري استان به صورت 
چشمگيري بهبود مي يابد، گفت: در حال حاضر عمليات اجرايي يك 
هتل پنج ستاره در دهكده توريستي نير، دو هتل پنج ستاره در اردبيل، 
يك هتل پنج ستاره در مشگين شهر، دو هتل چهار ستاره و يك هتل 
سه س��تاره در اردبيل و چهار هتل چهار ستاره در شهرستان هاي نير، 
خلخال، بيله سوار و نمين در دست اجراست. وي افزود: راه اندازي تله 
س��يژ اردبيل خلخال، احداث رينگ گردشگري سدگيالرلوي گرمي، 
طرح گردشگري سوالن سرعين، طرح جامع بوالغالر نير، ساماندهي 
شهر يئري مشگين شهر، مرمت بقعه ش��يخ كلخوران و تكميل سر در 
عالي قاپو اردبيل مي تواند گردش��گري را در اس��تان رونق دهد. امامي 
تصريح كرد: ارتقاي فرودگاه هاي اردبيل براي بهبود خدمات ارائه شده 
گردش��گري ضروري است و در راس��تاي تحقق اين مهم براي توسعه 
فرودگاه اردبيل ۱00 ميليارد تومان اعتبار هزينه شده است. معاون امور 
عمراني استانداري اردبيل ادامه داد: ارتقاي خدمات گردشگري نيازمند 
استانداردسازي مراكز اقامتي و گردشگري است تا عالوه بر جلب رضايت 

مهمانان، مدت زمان ماندگاري آنان در استان افزايش يابد. 

 پروژه آبرساني دهلران 
با حضور وزير نيرو افتتاح شد

پروژه بزرگ آبرساني به مجتمع وحدت     ايالم
و انقالب شهرستان دهلران روز گذشته 
با حضور وزير نيرو و جمعي از مسئوالن استاني به بهره برداري رسيد. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي استان ايالم در حاشيه آيين 
افتتاح پروژه بزرگ آبرس��اني به مجتمع وحدت و انقالب شهرس��تان 
دهلران كه روز گذشته با حضور وزير نيرو و جمعي از مسئوالن استاني به 
بهره برداري رسيد،گفت:  اين پروژه با هدف تأمين آب شرب ۱7 روستاي 
شهرستان دهلران اجرا شده است. نوراهلل تيموري افزود: با بهره برداري 
از اين پروژه آبرساني روستايي يك هزار و ۲۵0 خانوار با جمعيتي بالغ 
بر ۴ هزار و ۹۲0 نفر از نعمت آب ش��رب بهداشتي برخوردار شدند. وي 
ادامه داد: عمليات اجرايي اين پروژه شامل ۴۴ كيلومتر خط انتقال، پنج 
كيلومتر شبكه توزيع، ۲۵ متر ديواركشي محوطه، احداث سه ساختمان 
ايس��تگاه پمپاژ و اج��راي يك ه��زار و ۵00 متر مكعب مخزن اس��ت. 
مديرعامل آبفار ايالم يادآور ش��د: اعتبار هزينه شده براي اجراي پروژه 
آبرساني مجتمع وحدت و انقالب دهلران ۱۲7 ميليارد ريال بوده كه از 

محل صندوق توسعه ملي افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. 

 500  اتوبوس در انتظار خدمات دهي 
به زائران برگشتي

 كادر 6۰ نفره پزشكان يزدي
 به كربال اعزام شدند

تنها سه روز تا اربعين حسيني باقي است و با اينكه براساس آمارها 
بيش از 3 ميليون و 500 هزار زائر از كشور خارج شده اند اما همچنان 
مرزها شاهد حضور عاشقاني هستند كه براي پيوستن به خيل عظيم 
راهپيمايي كنندگان، لحظه شماري مي كنند. رئيس سازمان بسيج 
جامعه پزشكي يزد از اعزام 60 نفر از كادر درماني استان به همراه 150 
ميليون تومان دارو به كربال خبر داده و رئيس ستاد اربعين و معاون 
امنيتي وزارت كشور هم گفته 300 دستگاه خودرو در منذريه براي 
رفت و برگشت زوار مستقر شده اند. اين در حالي است كه فرماندار 
خرمش�هر هم از انتقال ۲۲0 اتوبوس و كاميونت از مرز ش�لمچه به 
عراق براي تس�هيل تردد زوار خبر داده اس�ت. از طرف ديگر موج 
بازگشت ها هم آغاز شده و اين موضوع آنقدر مهم است كه استاندار 
ايالم اعالم كند مدارس همه مقاطع ش�هر مهران امروز چهارشنبه 
۲4 مهر و يك شنبه و دوشنبه آينده ۲8 و ۲9 مهر تعطيل هستند و 
احتمال اين تعطيلي ها براي شهرهاي مرزي خوزستان هم وجود دارد. 

    
با اينكه هنوز سه روز تا اربعين باقيمانده، همچنان شيفتگان اباعبداهلل 
در راه كربال هستند و تاكنون بيش از 3 ميليون و ۵00 هزار زائر از كشور 
خارج شده اند.  در همين رابطه رئيس ستاد اربعين و معاون امنيتي وزارت 
كشور هم با تأييد رقم فوق از آمادگي ايران براي كمك رساني به عراق در 
زمينه حمل و نقل زوار خبر داد.  حسين ذوالفقاري كه نشستي با هيئت 
عراقي داشت، با بيان اينكه آماده هس��تيم تا خودروهاي خود را جهت 
كمك به انتقال زائران به عراق اعزام كنيم، گفت: »در اين مقطع در برخي 
از گذرگاه ها امكانات حمل و نقلي عراق پاسخگوي زوار ما نبود. بنابر اين 
مي توانيم به هر ميزان كه احتياج داش��ته باشند خودرو براي كمك در 
انتقال زوار ارائه كنيم. البته تاكنون 300 دستگاه خودرو در منذريه براي 
رفت و برگشت زوار مستقر است.« حاال با توجه به ايام اربعين حسيني 
و حجم باالي تردد زائران از پايانه مرزي شهر مهران و شروع بازگشت ها 
به كشور، به دستور اس��تاندار ايالم، تمام مدارس در همه مقاطع صرفاً 
در شهر مهران براي روزهاي چهارش��نبه )امروز ۲۴ مهر( و يك شنبه و 
دوش��نبه به تاريخ ۲8 و ۲۹ مهرماه تعطيل اعالم شد. البته سرپرست 
آموزش و پروش استان خوزستان هم گفته: »روزهاي پنج شنبه، جمعه 
و شنبه تعطيل رسمي است، اما احتمال مي  دهيم با توجه با موج بازگشت 
زائران براي تعطيلي چهارشنبه ۲۴ مهرماه و يك شنبه ۲8 مهرماه توسط 

فرمانداري هاي مرزي، از ما درخواست شود.«
   تأمين مايحتاج در خوزستان براي بازگشت زائران

روز گذشته استاندار خوزس��تان اعالم كرد كه از دو مرز خوزستان، يك 
ميليون و ۱۵0 هزار نفر تردد كرده اند كه بايد انتظار افزايش اين تعداد تا 
يك ميليون و ۵00 هزار نفر را نيز داشت.  غالمرضا شريعتي كه در جلسه 
ستاد اربعين در شهر خرمش��هر حضور داشت با بيان اينكه طبق تجربه 
سال هاي گذشته افرادي هستند كه به داليل مختلف قصد زيارت در روز 
اربعين را دارند يا تا االن به هردليلي قادر به رفتن نشده اند كه ممكن است 
موج بيشتري از زائران را به س��مت مرزها روانه كند. بنابر اين بايد براي 
اين شرايط همچنان آماده خدمات رساني بود، گفت: »براي بازگشت در 
استان خوزستان طبق گزارش عتبات از نظر غذا و اسكان مشكل خاصي 
وجود ندارد و در صورت لزوم حواله برخي اقالم غذايي به صورت رايگان در 
اختيار موكب داران قرار داده خواهد شد.« در اين جلسه فرماندار خرمشهر 
هم گفت: »در طول شبانه روز گاهي ۱۵7 هزار نفر از مرز شلمچه راهي 
عراق مي شدند كه اين جمعيت معادل جمعيت خرمشهر است و اين افراد 
نيازمند آب هستند. به همين خاطر عالوه بر آبرساني شهري 3۶ تانكر 
آبرسان در مرز شلمچه در حال فعاليت هستند كه هر كدام در طول شبانه 
سه سرويس آب انتقال مي دهند اما با مستمر بودن خدمات دهي، ميزان 
آبرساني همچنان نا كافي است.«  كورش مودت درخواست كرد براي رفع 
كامل مشكل آب در شلمچه خط انتقال جداگانه و ويژه اي اجرا شود.  وي 
به ظرفيت پاركينگ ش��لمچه هم اش��اره كرده و ادامه داد: »تاكنون در 
پاركينگ خرمشهر ۲7 هزار خودرو پارك شده است و همچنان احتمال 
افزوده شدن به اين تعداد وجود دارد اين در حالي است كه آمار بيشترين 
پارك خودرو در پاركينگ شلمچه در سال گذشته ۱۶ هزار خودرو بوده 
است.« وي انتقال ۲۲0 اتوبوس و كاميونت از مرز شلمچه به عراق ظرف 

دو روز را از ديگر اقدامات براي تسهيل تردد زوار عنوان كرد. 
  پزشكان يزدي در خدمت زائران كربال

حاال كه اوج حضور زائران در ش��هر كربالس��ت، حتماً نياز به خدمات و 
تجهيزات هم بيش از پيش احساس مي ش��ود. بر همين اساس رئيس 
سازمان بسيج جامعه پزشكي استان يزد از اعزام ۶0 نفر از كادر درماني 
استان به كربالي معلي براي خدمت رساني به زائران اربعين خبر داده 
است.  جواد قادري اردكاني با اشاره به اعزام يك كادر درماني وابسته به 
دانشگاه علوم پزشكي و بسيج جهاد دانشگاهي استان به كربالي معلي 
به فارس گفته: »اين تيم متشكل از ۲0 پزشك فوق تخصص، متخصص 
و عمومي، ۲۲ پرس��تار و چند نفر در بخش هاي تزريقات و پانسمان و 
فيزيوتراپي اس��ت.« اين مس��ئول مدت زمان حضور اين كادر پزشكي 
در شهر كربال را شش روز اعالم كرده و خاطرنشان كرد: »كادر درماني 
اعزامي تا يك روز بعد از اربعين حسيني خدمت رساني خواهند كرد كه 

يك محموله دارويي ۱۵0 ميليوني هم به همراه دارند.«

ساخت ۸۰ چشمه سرويس بهداشتي موقت براي زائران اربعين 
مديرعام��ل     همدان
ش�ركت آب و 
فاضالب اس�تان همدان از ايجاد ۸۰ چشمه 
س�رويس بهداش�تي در موكب هاي اربعين 

حسيني در همدان خبر داد. 
سيدهادي حس��يني بيدار مديرعامل شركت 
آب و فاضالب استان همدان با اشاره به ساخت 
80 چشمه سرويس بهداشتي موقت براي زائران 
اربعين گفت: با توجه به انتخاب استان همدان 

به عنوان استان پشتيبان پس كرانه مرزي مهران و خسروي و انتقال روزانه بطور متوسط ۱۹00 دستگاه 
اتوبوس از استان هاي خراسان شمالي و رضوي، قم، گيالن و مازندران به اين استان، مقرر شد امكانات 
آبفاي استان همدان شامل تانكرهاي آبرساني در استان متمركز و خدمات دهي به پايانه پس كرانه مرزي 
مريانج و موكب هاي استان انجام شود.  وي افزود: بر همين اساس اكيپ هاي اجرايي آبفاي شهرستان 
همدان، عمليات لوله گذاري آب و جمع آوري فاضالب به طول 700 متر براي انشعابات سرويس هاي 
بهداشتي و  نصب انشعابات مربوطه به روشويي ها و وضوخانه ها و همچنين ساخت و نصب سينك هاي 
روشويي و وضوخانه به طول ۴0 متر و كلكتور و شيرهاي روشويي و وضوخانه به تعداد ۱00 چشمه و 

تجهيز شيرآالت سرويس هاي بهداشتي به تعداد 80 چشمه را انجام دادند. 

22 كاروان پياده از خراسان جنوبي به مشهد مي روند
از  كاروان   ۲۲      خراسان جنوبي
استان خراسان 
جنوبي با پاي پياده براي زيارت بارگاه امام 
رض�ا راه�ي مش�هد مق�دس ش�ده اند. 
حجت االسالم احمد رضايي مديركل تبليغات 
اسالمي خراسان جنوبي با اشاره به اينكه ۲۲ 
كاروان پياده روي خراسان جنوبي از ۲0 مهرماه 
تاكنون براي زيارت بارگاه امام رضا)ع( به شهر 
مقدس فرستاده شده اند، گفت: كاروان هايي 

كه از كربال جا مانده اند در قالب كاروان پياده از سطح استان براي ايام عزاداري و عرض تسليت به امام  
رضا)ع( به مشهد مقدس عزيمت مي كنند.  مديركل تبليغات اسالمي خراسان جنوبي با بيان اينكه 
اين كاروان ها در قالب گروه هايي 30 يا ۴0 نفره در مشهد حضور مي يابند، افزود: در هر كاروان يك 
روحاني حضور دارد و به انجام برنامه هاي فرهنگي و تبليغي مي پردازد.  حجت االسالم رضايي با اشاره 
به عبور كاروان هاي زوار پاكستاني از خراسان جنوبي تصريح كرد: براي پذيرايي اين زوار ستادي شكل 
گرفته تا به صورت سازمان دهي شده به ميزباني اين افراد بپردازد.  به گفته وي، در اين راستا در ورودي 

شهرستان هاي خضري، سربيشه و نهبندان توسط اوقاف موكب هايي برپا شده است. 

كلنگ مسكن محرومان لرستان به زمين زده شد 
رئيس س�ازمان      لرستان 
برنامه  وبودجه در 
سفر به لرس�تان، كلنگ س�اخت ۲ هزار واحد 
مسكوني براي محرومان اين استان را به زمين زد. 
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه  و بودجه 
در سفر به لرستان در ديدار با نماينده ولي فقيه 
اس��تان گفت: س��اخت خانه براي محرومان و 
ارزيابي كارهايي كه در استان صورت گرفته و 
برنامه ريزي براي جبران خسارت هاي سيل از 

جمله اولويت هاي سفر به اين استان بود.  وي افزود: با اين  حال در اين سفر ارزيابي هاي الزم صورت 
مي گيرد و تصميمات الزم در مورد روند پرداخت اعتب��ارات، ارزيابي فيزيكي پروژه ها و تخصيص 
بودجه انجام مي ش��ود.  نماينده دولت ادامه داد: طبق توافق با استاندار اين است كه تا هفته دولت 
سال آينده افتتاح شوند.  نوبخت عنوان كرد: همچنين در شوراي برنامه ريزي و ستاد اقتصاد مقاومتي 

استان بحث زيرساخت ها و جبران خسارات سيل را موردبررسي قرار خواهيم داد.  
وي با بيان اينكه در اين سفر معاونت امور زيربنايي همراه ماست، تصريح كرد: توسط اين معاونت 
بحث اعتبارات و پرداخت ها و مشكل سيل زدگان در حوزه بنياد مسكن و اسكان آنها موردبررسي 

قرار مي گيرد و در مورد آنها تصميم گيري مي شود.

7۰ درصد مدارس كشور ايمن سازي شد
رئيس سازمان     دماوند
 ، ي ز س���ا نو
توسعه و تجهيز مدارس كشور با بيان اينكه 
۷۰ درصد مدارس كشور ايمن سازي شده اند، 
از برچيده ش�دن تمامي مدارس خشتي و 
گلي كش�ور تا پاي�ان س�ال جاري خبرداد. 
مهراله رخشاني مهر رئيس سازمان نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس كشور در مراسم افتتاح هنرستان 
»زينبيه« دماوند در اس��تان تهران كه با حضور 
معاون اول رئيس جمهور برگزار شد، گفت: تاكنون 70 درصد مدارس كشور ايمن سازي شده است و طبق 
برنامه ريزي ها تا پايان امسال تمامي مدارس خشتي و گلي برچيده خواهد شد.  وي افزود: انديشمندان آموزش 
و پرورش را زيربناي توسعه مي دانند، يكي از استراتژي هاي ويژه توسعه اين است، كه به سراغ مدارس برويم.  
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور تصريح كرد: در مهرماه سال گذشته حدود 7 هزار 
كالس درس آماده و تحويل شد و باعث افتخار است، امروز با حمايت خيران ميانگين سرانه آموزشي به ۵/۲۱ 
افزايش يافته است.  رخشاني مهر تصريح كرد: از ابتداي سال ۹8 تاكنون بيش از ۴80 ميليارد تومان اعتبار ويژه 

براي استانداردسازي سيستم گرمايشي و جمع آوري بخاري هاي نفتي تخصيص داده شده است.

 حقابه تاالب گاوخوني
 7 درصد افزايش يافت  

با توجه به وضعيت خوب بارش ها و      اصفهان
تأمين شدن حقابه تاالب گاوخوني 
س�هم آن تا آخر مهرم�اه، هفت درص�د افزايش خواه�د يافت. 
حسن ساساني معاون بهره برداري ش��ركت آب منطقه اي استان 
اصفهان با اش��اره به اينكه تا اواخر مهرماه حقابه گاوخوني تا هفت 
درصد افزايش پيدا مي كند، گفت: تاكنون دو درصد از حقابه تاالب 
گاوخوني تأمين شده است و پيش بيني مي شود اين ميزان تا هفت 
درصد افزايش يابد.  وي با اش��اره به ثبت 3 ميليون متر مكعب آب 
در ايستگاه بند شاخ كنار به مقصد تاالب گاوخوني افزود: خروجي 
سد رودشتين 3/۵ متر مكعب بر ثانيه تثبيت شده است و با توجه به 
كاهش دماي هوا و كاهش پرت در مسير رودخانه جريان زاينده رود، 
به سمت تاالب گاوخوني ادامه دارد.  معاون بهره برداري شركت آب 
منطقه اي استان اصفهان با اشاره به تأثير تأمين حقابه كنوني تاالب 
گاوخوني بر كاهش فعاليت كانون هاي گردو غبار تصريح كرد: جريان 

آب به سمت تاالب گاوخوني اتفاق بزرگي را رقم زده است.

 جايگاه هاي گاز گلستان
 گواهينامه استاندارد دريافت كردند    

1۰۰درصد جايگاه هاي س�وخت     گلستان
اس�تان گلس�تان  CNG در 
اس�تاندارد بوده و رانندگان مي توانند بدون دغدغه در اين 
مكان ه�ا ب�ه خودروهاي خ�ود س�وخت گاز تزري�ق كنند. 
عيسي افتخاري مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گلستان 
با اشاره به استانداردسازي ۱00 درصدي جايگاه هاي  CNG در اين 
استان گفت: باتالش جايگاه داران و كارشناسان اين شركت و اداره 
كل استاندارد استان گلستان و براساس بازرسي هاي به  عمل آمده 
تمامي جايگاهاي گاز طبيعي فشرده استان موفق به بدست آوردن 
تأييديه ۱۶ بندي موارد بحراني در فاز دوم استاندارد سازي شدند.  
وي افزود: استاندارد سازي جايگاه هاي سي ان جي در دو مرحله در 
سطح كشور اجرايي ش��ده كه در مرحله اول بصورت كامل و ۱00 
درصدي موفق به استاندارد سازي اين جايگاه ها شد و در مرحله دوم 
با استاندار سازي تمامي ۵8 باب جايگاه فعال، منطقه گلستان در كل 

كشور جزو مناطق پيشرو از اين حيث مي باشد. 

  استان مركزي 
صاحب برنامه مديريت كم آبي شد  

    مركزي برنامه سازگاري با كم آبي بايد از 
سوي تمامي اس�تان ها تدوين و 
براي بررسي و تصويب به كارگروه ملي فرستاده شده است كه 
شتاب بخشي به اين مهم در اس�تان مركزي ضروري است. 
مهدي زنديه وكيلي معاون هماهنگي امور عمراني اس��تانداري 
مركزي با بيان اينكه برنامه سازگاري با كم آبي در استان مركزي 
تدوين مي ش��ود، گفت: برنامه س��ازگاري با كم آبي پنج تا شش 
اس��تان در كارگروه ملي اين بخش تصويب شده و برنامه برخي 
استان ها ارسال يا در مرحله ارس��ال قرار دارد.  وي افزود: استان 
مركزي جزو سه استاني است كه برنامه سازگاري آنها با كم آبي 
به كارگروه ملي ارسال نشده است.  معاون هماهنگي امور عمراني 
استانداري مركزي ادامه داد: الزم است با تشكيل كميسيون ماده 
۱۱ توسط دستگاه هاي مربوطه دشت هاي استان مركزي به طور 
دقيق مورد بررسي قرار گرفته و برنامه سازگاري استان مركزي با 

كم آبي ظرف مدت يك هفته آينده تهيه و تدوين شود.

اولين بيمارستان  سوختگي  غرب كشور 
آماده افتتاح در كرمانشاه

۳۰ پايگاه امدادي براي زوار در مسيرهاي 
منتهي به مشهد راه اندازي شد 

پس از گذشت 1۰     كرمانشاه
س�ال از آغ�از 
ساخت بيمارستان سوانح سوختگي كرمانشاه 
سرانجام اين مكان در آبان ماه افتتاح مي شود. 
محمودرضا مرادي رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
كرمانش��اه با اش��اره به اينكه اولين بيمارستان 
 سوختگي  غرب كشور پس از ۱0 سال، اوايل آبان 
ماه در اين استان به بهره برداري مي رسد، گفت: با 
وجود تمامي تالشي كه انجام گرفت تا اين مركز 
درماني هرچ��ه زودتر تكميل و ب��ه بهره برداري 
برسد، اما برخي مش��كالت سبب طوالتي شدن 
اين روند شد.  وي با اشاره به اين كه تخلف پيمانكار 
علت اصلي طوالني شدن ساخت اين بيمارستان 
بود، افزود: س��رانجام با اخراج پيمان��كار و اقدام 
جهادي ساخت آن سرعت گرفت.  رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي كرمانشاه ادامه داد: با پايان ساخت 
بيمارس��تان و تحويل موقت آن در سال ۱3۹۶، 

طبق بررسي هاي صورت گرفته نواقص بسياري 
در س��اخت اين پروژه مشاهده ش��د و بر همين 
اساس حدود ۱/۵ سال با پيمانكار مذاكره داشتيم 
كه نواقص موجود را رفع كند كه متأسفانه نتيجه 
نداد.  مرادي تصريح كرد: با توجه به امتناع پيمانكار 
براي رفع نواقص، در نهايت با هماهنگي دادستان 
فسخ قرارداد پيمانكار صورت گرفت و پيمانكار از 
پروژه اخراج و س��اخت پروژه و تكميل آن از سر 
گرفته شد.  وي افزود: بيش از ۱0 ماه است كار مدام 
براي تكميل پروژه در حال انجام است و هم اكنون 
پيشرفت فيزيكي اين پروژه به بيش از ۹۹ درصد 
رسيده است.  به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
كرمانشاه، تمام هزينه هاي تكميل و رفع نواقص 
ساخت بيمارستان نيز از محل ضمانتنامه پيمانكار 
برداشت ش��ده و قطعاً برآورد خسارت دقيق در 
اين زمينه صورت خواهد گرفت و شكواييه ما از 

پيمانكار نيز در دادگستري مفتوح است.

مدي�ر ام�داد و     خراسان رضوي
درم�ان بس�يج 
جامعه پزش�كي خراس�ان رضوي، از ايجاد 
حدود ۳۰ پايگاه درمان در مسيرهاي منتهي 
به ش�هر مش�هد در دهه پاياني ماه صفر به 
منظور خدمات رساني به زائران بارگاه منور 
حضرت علي بن موس�ي الرضا )ع( خبر داد. 
محمد صادقي، مدير امداد و درمان بسيج جامعه 
پزشكي خراسان رضوي با بيان اينكه در دهه پاياني 
صفر خيل عظيمي از زائران حضرت علي ابن موسي 
الرضا)ع( پاي پياده عازم مشهد مقدس مي شوند، 
گفت: بدين منظور با تش��كيل ستاد هماهنگي، 
برنامه ريزي براي ارائه خدمات مناسب بهداشتي 
و درماني به زائران در اين مدت انجام گرفته و در 
همين راستا حدود 30 پايگاه درمان در مسيرهاي 
منتهي به شهر مشهد راه اندازي شده است. وي 
افزود: اين ستاد هماهنگي متش��كل از دانشگاه 

علوم پزشكي مشهد، آستان قدس، هالل احمر، 
تأمين اجتماعي، بسيج جامعه پزشكي، سازمان 
نظام پزشكي، سازمان نظام پرستاري، جمعيت 
خدمت گزاران زائ��ران و ارگان ه��اي ذيربط در 
رابطه با بهداش��ت و درمان اس��ت. صادقي ادامه 
داد: پايگاه هاي بهداش��ت و درمان در مسيرهاي 
پرتردد منتهي به مشهد مقدس همچون نيشابور 
به مش��هد، قوچان به مشهد، سرخس به مشهد، 
فريمان به مشهد، تربت حيدريه به مشهد و كالت 
به مشهد فعال مي شوند. وي بيان كرد: در ايام آخر 
ماه صفر حدود ۲۵ مركز درماني داخل شهر مشهد 
به صورت ۲۴ س��اعته به زائران خدمت رس��اني 
خواهند كرد. صادقي اضافه كرد: خدمات رساني 
در پايگاه هاي بهداش��ت و درمان جاده اي از 30 
مهر لغايت شش آبان از س��اعت پنج صبح تا ۱۲ 
شب و در داخل شهر از چهارم لغايت هفتم آبان ماه 

پذيراي زائران خواهد بود. 


