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داروهاي »استراتژيک«
 داخلي وارد بازار مي شود

رئيس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 
از توليد چند داروي »اس��تراتژيک« و بس��يار گران قيمت براي 
بيم��اري قلب��ي و عروق��ي و درمان نازايي خبر داد و گفت: توليد 
داخل��ي اي��ن داروها، ميليارد ها صرفه جويي ارزي براي کش��ور 
در بردارد. حس��ين وحيدي در گفتگو با تس��نيم، اظهار داش��ت: 
بعضي از داروها هستند که مصرف آن در کشور کم است و در 
حوزه اقتصاد دارو مي گويند که چنين داروهايي را ترجيحا بهتر 
است وارد کرد. وحيدي در ادامه به توليد يکي از فرآورده هايي 
»استراتژيک« نيز گريزي زد و گفت: به طور مثال در دانشکده 
داروس��ازي دانش��گاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در اين زمينه 
در حال توليداتي بر روي يکي داروي )پپتيدي( هس��تيم که در 
درمان نازايي بس��يار کاربرد دارد. وي همچنين به توليد برخي 
داروهاي »اس��تراتژيک« و گران قيمت ديگر نيز اش��اره کرد و 
افزود: برخي از اين داروها در مقوله بيماري قلبي عروقي استفاده 

مي شود و يکي ديگر نيز براي درمان نازايي است.

بيش از 90 درصد راه هاي روستايي
 روکش آسفالت شده

مع��اون فن��ي و عمران��ي فرمان��داري ته��ران گف��ت: تقريب��ا 
تمامي راه هاي روس��تايي اطراف تهران، روکش آس��فالت شده 
است. غالمحسين آرام، معاون فني و عمراني فرمانداري تهران 
در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، اظهار داش��ت: در حوزه 
راه هاي روس��تايي تقريبا تمامي مس��يرها روکش آسفالت شده 
است. وي با اشاره به مشکل کمبود آب شرب در روستاي هاجر 
آباد و همه س��ين، افزود: با توجه به مش��کل آب ش��رب در اين 
مناطق، با هماهنگي شوراي شهر بخش مرکزي، شرکت آب و 
فاضالب و همکاري شهرداري تهران، چاه آب شرب راه اندازي 
شد. آرام در پايان گفت: در حال حاضر مسئوالن اجرايي مشغول 
لوله کش��ي در اين منطقه هس��تند تا هر چه سريع تر مشکل آب 

شرب ساکنان برطرف شود.

تداوم غبار در 8 شهر کشور تا پايان هفته
مديرکل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي گفت: تا 
اواخر هفته جاري تداوم غبار در شهرهاي بزرگ و صنعتي بِويژه 
تبريز، اروميه ، تهران، کرج، اصفهان، اراک، قم و مشهد انتظار 
مي رود. احد وظيفه در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: براساس تحليل 
داده ها و نقشه هاي پيش يابي هواشناسي، جوي آرام و پايدار در 
غالب مناطق کش��ور پيش بيني مي ش��ود؛ بنابراين تا اواخر هفته 
جاري تداوم غبار در شهرهاي بزرگ وصنعتي بِويژه تبريز، اروميه 
، تهران، کرج، اصفهان، اراک، قم و مش��هد انتظار مي رود. وي 
افزود: روز گذشته )سه شنبه 21 دي( با همراهي شرايط ناپايدار 
جوي و با نفوذ جريان هاي شمالي در نيمه غربي و نوار شمالي 
کش��ور، روند کاهش نس��بي دما و در ارتفاعات زاگرس مرکزي 
و س��واحل درياي خزر بارش پراکنده دور از انتظار نيس��ت، اين 
وضعيت امروز چهارشنبه 22 دي، نيز در برخي مناطق زاگرس 

مرکزي و جنوبي و سواحل غربي خزر رخ خواهد داد.

توسعه جنگل حرا در جزيره قشم
کاشت 5 هزار نهال در محدوده سايت صنعتي کاوه

مدير محيط زيست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: طرح توسعه حرا 
کاري در جزيره قشم با کاشت 5 هزار نهال توسط شرکت ساخت و 
بهره برداري اسکله حرا قشم در حال اجرا مي باشد.به گزارش روابط 
عمومي منطقه آزاد قشم، سيد محمد هاشم داخته روز يکشنبه با بيان 
اين مطلب، افزود: حفظ محيط زيست يکي از مهمترين بندهاي قراداد 
واگذاري زمين از سوي سازمان منطقه آزاد قشم در زمان انعقاد قرارداد 
با فعاالن اقتصادي است.وي با اعالم اينکه پيش بيني مي شود بخشي 
از حراهاي دست کاشت در زمان ساخت اسکله توسط اين شرکت در 
محدوده سايت صنعتي کاوه جزيره قشم از بين برود، گفت: براساس 
سياس��تگذاري ش��وراي عالي ارزيابي محيط زيست سازمان منطقه 
آزاد قشم، شرکت ياد شده موظف به کاشت 10 برابر حراهاي حذف 
شده، مي باشد.به گفته مدير محيط زيست سازمان منطقه آزاد قشم، 
براس��اس اين سياس��تگذاري کاشت پنج هزار نهال از طرف شرکت 
ياد ش��ده در دو مرحله در يک محدوده تعيين ش��ده آغاز گرديده که 
در مرحله اول دو هزار نهال در منطقه اي مقابل روس��تاي زينبي با 
همکاري شوراي اسالمي و دهياري اين روستا کاشته شد.او ادامه داد: 
حفظ محيط زيست در جزيره قشم در گرو توسعه جنگل حراست و 
شرکت ساخت و بهره برداري اسکله حرا قشم در مرحله دوم نيز سه 
هزار نهال حرا را با هدف توس��عه جنگل حرا در آبهاي س��احلي و در 
پهنه گلي مشخص خواهد کاشت.داخته تصريح کرد: کاشت تعداد 
پنج هزار نهال حرا توسط شرکت ساخت و بهره برداري اسکله حرا 
قشم براساس سياستگذاري سازمان منطقه آزاد قشم در دستور کار 
اين شرکت قرار گرفته است.بنا به اين گزارش، جنگل هايي دريايي 
حرا يکي از زيباترين ظرفيت هاي گردشگري قشم محسوب مي شود 
و قريب به اتفاق مسافران اين جزيره در جنوب ايران در سفر به اين 
منطقه از اين پتانس��يل زيبا به ويژه به هنگام ش��رايط جزر و مد دريا 
که موجب بيرون آمدن درختان حرا از زير آب و پنهان شدن آنها در 

دريا مي گردد بازديد مي کنند.

انتخاب پتروشيمي شازند به عنوان واحد تحقيق 
برتر استان مرکزي در بخش مراکز پژوهشي

در مراس��مي به مناس��بت هفت��ه پژوهش با حض��ور مهندس زماني 
قمي اس��تاندار مرکزي، جمعي از مس��ئولين استان، اساتيد دانشگاه و 
پژوهشگران برتر و مراکز پژوهشي فعال استان مرکزي در دانشگاه 
اراک برگزار ش��د، ش��رکت پتروشيمي شازند به عنوان واحد تحقيق و 
توس��عه برتر اس��تان مرکزي در بخش مراکز پژوهشي توسط کميته 
مربوطه انتخاب ش��د.به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل، در 
اين مراسم که با شعار " پژوهش تقاضا محور و تجاري سازي فناوري 
زيربناي اقتصاد مقاومتي " در دانشگاه اراک برگزار شد دکتر حميدي 
رئيس دانش��گاه اراک گزارش��ي از وضعيت فعاليت هاي پژوهشي در 
کشور ارائه نمود و بر تجهيز و توجه هر چه بيشتر مراکز پژوهشي تاکيد 
کرد.در ادامه دکتر فيض بخش از اساتيد دانشکده مديريت و اقتصاد 
دانشگاه صنعتي شريف نيز سخناني در ارتباط با پروژه هاي پژوهشي 
و فعاليت هاي علمي با تکيه بر کارآفريني و درآمدزايي براي حاضرين 
ارائه نمود.در پايان اين مراسم مهندس سعادتمند مدير محترم واحد 
پژوهش و فناوري لوح تقدير واحد برتر تحقيق و توسعه استان مرکزي 
را از سوي مهندس زماني قمي استاندار محترم مرکزي و رئيس ستاد 
هفته پژوهش و فناوري اس��تان دريافت کردند.همچنين در بخش 
ايده هاي برتر پژوهش��ي مهندس س��يد حامد مهدوياني از همکاران 
واح��د پژوه��ش و فن��اوري با طرح ايده پژوهش��ي " بهبود عملکرد 
کاتاليس��ت هموژني بوتن-1 با اس��تفاده از اصالح کننده 1 و 4 دي 

اکسان " با اهداي لوح و هديه مورد تقدير قرار گرفتند.

پيشخوان

پيشخوان

اجتماعی

گروه اجتماعي: »مقدمات الزم براي ش��رکت در مذاکرات دو 
جانبه با مس��ؤوالن حج عربس��تان فراهم مي شود«. اين جمله 
کوتاه واکنش رسمي مسئوالن سازمان حج و زيارت جمهوري 
اس��المي ايران ب��ه دعوت رسمي عربس��تان براي حج اس��ت، 
صحبت هايي که از قول حجت االس��الم قاضي عس��گر توسط 

پايگاه اطالع رساني حج منتشر شده است.
ط��ي روزه��اي گذش��ته روايت هاي متناقض��ي درباره دعوت 
رسمي عربستان از ايران براي حضور در مراسم حج سال آينده 
مطرح ش��ده بود. پيش از اين محمدصالح بن طاهر بنتن، وزير 
حج و عمره عربس��تان گفته بود که از ۸0 کش��ور اس��المي به 
منظور تنظيم مناس��ک حج دعوت کرديم و ايران نيز جزو اين 

۸0 کشور است.
 با اين حال مس��ئوالن س��ازمان حج ايران مي گفتند که هيچ 
دعوتنام��ه رس��مي از عربس��تان دريافت نکرده ان��د. با اين حال 
ط��ي روزه��اي گذش��ته خبرهايي مبني بر درياف��ت دعوتنامه 
رسمي عربس��تان مطرح ش��ده و حجت االسالم قاضي عسگر 
در رابط��ه ب��ا تصمي��م در مقاب��ل اين دعوتنامه گفته اس��ت که 
تصميم گيري ه��ا در اي��ن ح��وزه متمرک��ز و ب��ا رعاي��ت عزت 
و مصال��ح م��ردم کش��ورمان انجام خواهد ش��د. در همين حال 
برخ��ي مناب��ع از احتم��ال اع��زام تيمي از س��وي اي��ران براي 
 مذاکره با عربس��تان در رابطه با مراس��م حج در س��ال آينده خبر 

مي دهند.
ايران از اواخر فروردين سال ۹4 تاکنون به دنبال حادثه فرودگاه 
جده، عمره را تعليق کرد. ش��رط ايران براي از س��رگيري عمره، 
اج��راي حک��م اش��د مجازات براي دو مامور خاطي س��عودي و 

ارائ��ه تضمين��ي براي تامين امنيت و حفظ ش��أن زائران ايراني 
بود که عربس��تان تا به امروز به هيچ يک از اين مطالبات پاس��خ 

نداده است.
 س��ال گذش��ته پس از قطع روابط ديپلماتيک دولت عربستان با 
ايران، حج تمتع نيز تحت تاثير روابط سياس��ي دو کش��ور قرار 
گرفت. عربستان حاضر نشد به خواسته هاي ايران درباره محل 

صدور ويزا، تامين امنيت و 20 پيشنهادي که در قالب يک نامه 
ارائ��ه کرده بود، پاس��خي ده��د و حتي قراردادي که يک طرفه 
تنظيم کرده بود، بدون امضاء گذاش��ت و به اين ترتيب زائران 

ايراني از حج گذشته محروم شدند.
در همين حال آنطور که رس��انه ها گزارش داده اند در نشس��ت 
ش��وراي برنامه ري��زي و هماهنگي بعث��ه مقام معظم رهبري و 

سازمان حج و زيارت که به رياست حجت االسالم والمسلمين 
س��يدعلي قاضي عس��کر، نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت 
ب��ا بي��ان اينکه دعوتنامه عربس��تان براي برگ��زاري ديدارها و 
مذاکرات دوجانبه درباره حج ۹۶ به صورت رسمي دريافت شده، 
اظهار کرد: متن اين دعوت نامه با دعوت نامه هاي گذشته خيلي 
تف��اوت ن��دارد و با توجه به محورهاي مورد نظر، ايران روزهاي 
آينده پاسخ آن را ارسال خواهد کرد. او لزوم سرعت بخشيدن به 
فعاليت کميته هاي کارشناسي براي مشخص کردن محورهاي 
مذاک��رات و ن��کات مورد نظر ب��راي حج گزاري زائران ايراني را 
خواس��تار ش��د و گفت: تمام امور مرتبط با حج از جمله اس��کان، 
تغذيه، امور پزشکي، حمل و نقل و امنيت حجاج، مسايل بانکي 
و کنسولي و... بايد سريعا کارشناسي و راهکار مناسب انديشيده 
شود. قاضي عسکر در ادامه از مسؤوالن حوزه هاي مختلف در 
سازمان حج و زيارت و بعثه مقام معظم رهبري درخواست کرد 
که اجرايي کردن محورهاي ستادي را در برنامه  خود قرار دهند 
و درباره نحوه ثبت نام از زائران با توجه به مالحظاتي که وجود 

دارد، سياست گذاري کنند.
در اين نشست، حميد محمدي، سرپرست سازمان حج و زيارت 
و مديران بخش هاي مختلف اين س��ازمان و بعثه مقام معظم 
رهبري به بيان نقطه نظرات خود درباره  مشکالت اجرايي حج 
و انتظاراتي که بايد در مذاکرات دو طرف مطرح شود، پرداختند 
و تاکيد کردند براي اعزام زائران ايراني به حج ۹۶ بايد مقدمات 
الزم در ايران و عربس��تان فراهم ش��ود و با توجه به قطع روابط 
دو کشور و فرصت باقي مانده، عربستان بايد در مواردي که به 

اين کشور مربوط است، همکاري کند.

بادريافتدعوتنامهرسميعربستانگمانهزنیمیشود؛

چراغسبزرياضبرايحجاجايراني

اردوگاهسازي،برنامهايبرايترکاعتياداجباريتعرفههايدرماندرسال۹۶افزايشنيابداقداماتکميتهاضطرارآلودگيهوابهنگامنيست
رئيس کميس��يون کش��اورزي مجلس 
ب��ا انتق��اد از نوع عملکرد کميته اضطرار 
آلودگ��ي ه��وا، گفت: کميت��ه اضطرار 
آلودگ��ي ه��وا مديري��ت مقابله را پيش 
گرفته که کارس��از نيس��ت در صورتي 

ک��ه بايد مديريت پيش��گيري را در دس��تور کار خ��ود قرار دهد. 
علي محمد شاعري درخصوص آلودگي هوا و تاثيرات تصميمات 
کميته اضطرار در اين زمينه، تصريح کرد: براي ش��رايط هش��دار 
و اضطرار هوا بايد دس��تورالعمل اضطرار صادر ش��ود و همه هم 
ملزم به رعايت آن ش��وند، اقدامات پيش��گيرانه نيز بايس��تي قبل 
از وقوع ش��رايط اضطرار در دس��تور قرار گيرد تا انباش��ت آلودگي 
ايجاد نشود. وي خاطرنشان کرد: کميته اضطرار آلودگي هوا به 

موقع تصميم گيري نمي کند.

عض��و کميس��يون بهداش��ت و درمان 
مجل��س ضم��ن مخالفت ب��ا افزايش 
تعرفه ه��اي حوزه درمان در س��ال ۹۶، 
گفت: بيمه ها اکنون ورشکسته هستند 
و ب��ا افزاي��ش تعرفه ها وضعيت از آنچه 

که هست بدتر خواهد شد. حسينعلي شهرياري درباره چگونگي 
افزايش تعرفه هاي حوزه سالمت، گفت: با توجه به اينکه بيمه ها 
مناب��ع مال��ي کاف��ي ندارد و در حال حاضر نيز حدود ۸ تا 12 ماه 
به مراکز درماني بدهکار هس��تند، با هرگونه افزايش تعرفه اي 

در حوزه درمان مخالف هستم.
 اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: با فضايي که اکنون عليه 
جامعه پزشکي به راه افتاده به مصلحت نيست که در سال ۹۶ 

تعرفه هاي حوزه درمان افزايش يابد.

رئيس سازمان بهزيستي کشور گفت: 
اردوگاه س��ازي نمي تواند يک نس��خه 
بلندم��دت ب��راي ح��ل و ي��ا کاهش 
آس��يب اعتياد در کش��ور باشد اما يک 
اقدام موقتي است که بايد انجام شود. 

انوش��يروان محس��ني بندپي اظهار کرد: اگر مراکز ترک اعتياد 
اجباري در کشور وجود نداشته باشد برخي از معتادان متجاهر 
به اين ش��کل ظهور کرده و مدتي بعد هم کس��اني ش��روع به 
واژه سازي هايي همچون پل خوابي، پارک خوابي و... کرده تا 
از مس��ائل اجتماعي به اهداف سياس��ي خود برسند. وي گفت: 
در بعضي شهرها گرمخانه راه اندازي شده و تمامي افراد معتاد 
متجاهر و بي خانمان مي توانند شب را در آنجا خوابيده و صبح 

محل را ترک کنند.

اخــبار شـهرستان

مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان:

مراسم توديع ومعارفه نوعي جابجايي مسئوليت هاست

احداث 4 سايت آبشيرين كن روستايي با سرمايه گذاري بخش خصوصي

اجراي طرح هاي راهسازي استان ايالم با تخصيص اعتبار شتاب مي گيرد

عمليات اجرايي پروژه سنگفرش سه خيابان شهر بوشهر آغاز شد بروز 4 ميليارد ريال خسارت در اثر زلزله شهرستان خنج به حوزه ي راه

بوش��هر- خبرن��گار تجارت : 
شهردار بوشهر گفت:عمليات 
اجراي��ي پ��روژه س��نگفرش 
س��ه خيابان ش��هر بوش��هر با 
اعتب��اري بالغ ب��ر11 ميليارد 
ري��ال آغ��از ش��د.به گزارش 
روابط عمومي شهرداري بندر 
بوش��هر، غالمعلي ميگلي نژاد 

در آئين آغاز اين سه پروژه بيان نمود: پروژه سنگرش خيابان 
صفوي )حدفاصل خيابان شهداء تا ميدان انقالب( در دوهزار 
و ۷00 مت��ر مرب��ع و ب��ا اس��تفاده از س��نگ گرانيت با اعتبار ي 
بالغ بر س��ه ميليارد و ۸40 ميليون ريال از محل منابع داخلي 

اجرا خواهد شد.
ش��هردار بندر بوش��هر افزود: پروژه س��نگفرش خيابان حافظ 
نيز)حدفاصل خيابان ش��هداء تا ميدان انقالب( در يک هزار و 
۹00 مترمربع و با اس��تفاده از س��نگ گرانيت با اعتبار ي بالغ 
ب��ر س��ه ميلي��ارد و ۳55 ميليون ريال اجرا مي ش��ود.وي ادامه 
داد: پروژه سنگفرش خيابان انقالب )حدفاصل ميدان انقالب 
ت��ا خياب��ان آهنگ��ران( با اعتباري بالغ ب��ر چهار ميليارد و 2۶5 
ميلي��ون ري��ال اج��را مي گردد.ميگلي نژاد ب��ا بيان اين مطلب 

ک��ه اين پ��روژه در مدت زمان 
دو م��اه به بهره برداري خواهد 
رسيد عنوان نمود : با رويه اي 
که در مجموعه ش��هرداري در 
پيش گرفته شده انتظار داريم 
ب��ا اج��راي اين پ��روژه عالوه 
ب��ر تس��هيل در عب��ور و مرور 
ش��هروندان در کم��ک به زيبا 
ش��دن منظر و مبلمان ش��هري بندر بوشهر نقشي اساسي ايفا 
کني��م.وي بي��ان ک��رد: با يک حرکت جهادي که در راس��تاي 
تغيير چهره ش��هر بوش��هر آغاز کرديم مصمم به ايجاد تغيير 
اساس��ي در س��طح شهر بوش��هر هستيم و در اين راستا از هيچ 
تالش��ي دريغ نخواهيم کرد. ميگلي نژاد تأکيد کرد: بوش��هر را 
هم��واره براي ش��هروندان آن مي خواهي��م ولي در کنار آن از 
ايجاد ظرفيت هاي گردش��گري براي مس��افران نوروزي اين 

شهر نيز غافل نيستيم.
وي اظه��ار داش��ت: ب��ا پ��روژه ش��اخصي ک��ه در س��طح 
تمامي محله هاي ش��هر بوش��هر در حال اجرا داريم مس��افران 
 نوروزي بوشهر امسال سال متفاوتي را در بوشهر تجربه خواهند

 کرد.

به گزارش رواب��ط عمومي اداره 
کل راه وشهرس��ازي الرس��تان 
، در پ��ي زمي��ن ل��رزه ي اخي��ر 
در شهرس��تان خن��ج مهن��دس 
محمدرض��ا باقري فرد مديرکل 
راه و شهرسازي الرستان آخرين 
جزئي��ات از عملکرد راهداران و 
خس��ارات وارد ش��ده به حوزه ي 
راه را تش��ريح کرد:باق��ري فرد 
اظه��ار داش��ت : پس از خش��م 
امروز زمين در شهرس��تان خنج 
اکيپ ه��اي متع��دد راه��داري 

از اي��ن اداره کل هم��گام ب��ا س��اير نهاد ه��ا و س��ازمان ها 
 در نخس��تين دقاي��ق از اي��ن اتف��اق در منطق��ه حض��ور پيدا 

کردند .
وي ب��ا بي��ان اينک��ه : به منظور امداد رس��اني و در صورت نياز 
تسريع در بازگشايي محورها ، پاکسازي محيط و انجام بخشي از 
کارهاي عمراني کارواني متشکل از انواع دستگاه هاي سنگين 
و نيمه سنگين راهسازي و راهداري جهت آماده باش به منطقه 
اعزام ش��دند و دو دس��تگاه ماش��ين سنگين جهت حمل اقالم 

مورد نياز مصرفي مردم در اختيار 
ه��الل احمر قرار گرفت .باقري 
فرد در ادامه خاطرنشان کرد: پس 
از ارزيابي و بازديد هاي مديريت 
راهداري و کارشناسان اين اداره 
کل متاسفانه مشاهده شد يک پل 
۸ متري در محور خنج - اس��الم 
آباد مورد خس��ارت واقع ش��ده و 
ترک هايي در روس��ازي و جسم 
راه ، طرفي��ن پ��ل و نيز پايه هاي 

پل صورت گرفته است .
وي ب��ا اش��اره بر اينک��ه برآورد 
خسارت وارده از سوي کارشناسان 4 ميليارد ريال تخمين زده 
ش��ده ، افزود: نياز اس��ت مرمت و مقاوم س��ازي در آن صورت 

پذيرد.
مدي��رکل راه و شهرس��ازي الرس��تان همچنين از احس��اس 
مس��ئوليت مهندس تکاور مديرکل راه وشهرس��ازي فارس نيز 
که امادگي خود را با اداره کل راه وشهرسازي الرستان و اعزام 
اکي��پ راهداري به شهرس��تان خنج اع��الم کرده بود، تقدير و 

تشکر نمود.

ب��ه گ��زارش دفترروابط عمومي ش��رکت توزيع 
ني��روي برق اس��تان زنجان، ب��ا حضور مهندس 
کاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل ، معاونين 
و پرسنل اينشرکت و مسئولين ارشد شهرستاني و 
دس��تگاه هاي اجرايي شهرستان خدابنده ،  سّکان 
اداره ي مديريت توزيع برق شهرس��تان خدابنده 

به مهندس مجيد حس��ينخاني داده ش��د.در اين 
مراس��م با صدور حکمي از مهندس کاظمي مدير 
عامل ش��رکت توزيع نيروي برق اس��تان زنجان ، 
مهندس مجيد حس��ينخاني به عنوان سرپرستي 
مديريت توزيع برق شهرس��تان خدابنده منصوب 
و از زحمات مهندس کريم نصيري مقدم قدرداني 

ش��د. کاظمي ضم��ن قدردان��ي از حضور مديران 
ومسئولين ارشد شهرستاني و دستگاه هاي اجرايي 
، گفت : قطعاً برگزاري اينگونه مراسم و مناسبت ها 
ني��ز ن��ه به عنوان مراس��م توديع و معارفه بلکه به 
نوعي جابجايي مسئوليت هاس��ت. وي با اشاره به 
اولويت هاي برنامه مدون چشم انداز1404شرکت 

و صنعت برق کشور ، خاطرنشان کرد : اميدواريم 
با مديريت جديد اين مجموعه با تعامل سازنده با 
ساير دستگاه ها و با همت پرسنل خدوم و زحمت 
کش توزيع برق شهرستان خدابنده شاهد توسعه 
زيرساخت هاي اين منطقه و پيشبرد اهداف مقدس 

نظام جمهوري اسالمي ايران باشيم . 

مديرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب روس��تايي 
هرمزگان خبرداد: با مش��ارکت و سرمايه گذاري 
بخش خصوصي 4 س��ايت آبشيرينکن در بخش 

روستايي احداث مي شود.
به گزارش روابط عمومي ش��رکت آب و فاضالب 
روس��تايي هرمزگان، مهندس عبدالحميد حمزه 
پ��ور عن��وان کرد: با توجه به برنامه راهبردي اين 
ش��رکت جهت تأمين آب آشاميدني روستاهايي 

ک��ه در س��واحل دريا ي��ا در کن��ار رودخانه هاي 
آب ش��ور واقع ش��ده اند پ��س از انج��ام مطالعات 
الزم و فراخ��وان و آگاهي عمومي موفق به انعقاد 
قرارداد با سرمايه گذاران بخش خصوصي جهت 
احداث 4 س��ايت آبش��يرينکن ب��ا ظرفيت توليد 
روزان��ه بي��ش از ۶000 مترمکع��ب آب ش��يرين 
ش��ديم.وي افزود: سرمايه گذار بخش خصوصي 
جهت احداث اين س��ايت آبش��يرينکن ها بالغ بر 

 1۹5 ميلي��ارد ري��ال س��رمايه گذاري خواه��د
 کرد.

اين مقام مس��ئول خاطرنشان ساخت: پيش بيني 
مي ش��ود طي يک س��ال آينده با بهره برداري از 
اين 4 س��ايت آبشيرينکن با ظرفيت بيش ۶000 
مترمکعب آب شيرين در شبانه روز مشکل اساسي 
تأمين آب آش��اميدني تعداد 45روس��تا با جمعيتي 
بالغ بر ۳2 هزار نفر مرتفع شود.مديرعامل شرکت 

آب و فاضالب روس��تايي هرمزگان توضيح داد: 
اين آبش��يرينکن ها شامل آبش��يرينکن بماني با 
ظرفيت ۳000 مترمکعب در شهرستان سيريک، 
آبشيرينکن نانگ با ظرفيت 2000 مترمکعب در 
بخش مرکزي شهرستان بندرعباس، آبشيرينکن 
گابريک با ظرفيت ۳00 مترمکعب در شهرستان 
جاس��ک و آبش��يرين کن کو خرد با ظرفيت ۷50 

مترمکعب در شهرستان بستک مي شود.

ايالم - - مديرکل راه و شهرسازي استان ايالم 
گفت: روند اجراي طرح هاي راهسازي اين استان 
با تخصيص اعتبار جديد از محل اعتبارات وزارت 
راه و شهرس��ازي ش��تاب دو چندان مي گيرد.سيد 
کم��ال الدين ميرجعفريان اظه��ار کرد: در ديدار 
هفته گذشته استاندار ايالم با وزير راه و شهرسازي 
در خص��وص پروژه هاي مهمي چون جاده صالح 
آباد - مهران، صالح آباد - ايالم، مهران - دهلران 
- انديمش��ک، تونل کبير کوه، بيمارس��تان ۳۶2 

تختخوابي ش��هر ايالم و برخي طرح هاي ديگر 
تصميماتي خوبي اتخاذ شد.

وي اف��زود: در اي��ن ديدار وزير راه و شهرس��ازي 
ب��راي ادامه طرح چهار بان��ده کردن جاده صالح 
آباد به س��مت مهران بيش از 150 ميليارد ريال 
اعتب��ار تخصيص داد و در خصوص قطعات باقي 
مانده جاده صالح آباد - مهدي آباد به سمت ايالم 
نيز دس��تور الزم در خصوص انتخاب پيمانکار و 
ادام��ه عملي��ات اجرايي داده ش��د. مديرکل راه و 

شهرس��ازي ايالم تاکيد کرد: تصميم هاي خوبي 
ه��م در خص��وص ادامه عمليات اجرايي مس��ير 
مهران - دهلران - انديمش��ک اتخاذ ش��د ضمن 
اينکه براي اين طرح بيش از 520 ميليارد ريال در 
قانون بودجه سال ۹۶ به عنوان اعتبار تامين کننده 
براي ادامه چهار خطه کردن اين مسير لحاظ شده 
است.ميرجعفريان گفت: تخصيص 150 ميليارد 
ري��ال اعتب��ار براي تس��ريع در ادامه روند احداث 
تونل کبير کوه و همچنين پرداخت تمام مطالبات 

طرح بيمارس��تان ۳۶2 تختخوابي ش��هر ايالم با 
تخصيص ۹0 ميليارد ريال از ديگر مصوبات ديدار 
اس��تاندار ايالم با وزير راه و شهرس��ازي بود.وي 
يادآور شد: وزير راه و شهرسازي در اين ديدار در 
خص��وص تعيي��ن و تکليف پيمانکار تونل قالجه 
جهت به سرانجام رساندن اين طرح نيز دستورهاي 
الزم را صادر کردند.مدير کل راه و شهرس��ازي 
اس��تان ايالم اضافه کرد: تمام اعتبارهاي در نظر 
گرفت��ه براي ادامه عمليات اجرايي طرح هاي راه 

سازي در اين استان به وزراتخانه ابالغ شده و در 
هفته هاي آينده، پرداخت خواهد ش��د.محمدرضا 
مرواريد استاندار، شاپور پوالدي معاون هماهنگي 
ام��ور عمران��ي اس��تانداري و س��يدکمال الدين 
ميرجعفريان مديرکل راه و شهرس��ازي اس��تان 
ايالم عصر سه شنبه 14 دي ماه با عباس آخوندي 
وزير راه و شهرسازي ديدار و در خصوص مسائل 
و مش��کالت حوزه راه و شهرس��ازي اين اس��تان 

رايزني و گفت و گو کردند..

معاون دفتر زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت گفت: اعتبار ۳00 ميلياردي تصويب ش��ده براي 
احياي درياچه اروميه هنوز به دس��ت س��ازمان حفاظت محيط 
زيست نرسيده است. مسعود باقرزاده کريمي در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان؛ اظهار داش��ت: بودجه اعتباري در نظر گرفته 
ش��ده براي عمليات احياي درياچه اروميه از س��وي دولت براي 
امسال فعال ۳00 ميليارد بوده که مصوب و ابالغ هم شده است. 
وي با بيان اينکه س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ريالي از اين 

مبلغ را تاکنون اخذ نکرده، گفت: اطالعي از دريافت اين بودجه از 
سوي ستاد احياي درياچه اروميه ندارم. معاون دفتر زيستگاه ها و 
مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محيط زيست، تأکيد کرد: 
بخش زيادي از کارهاي عمليات احياي درياچه اروميه وابس��ته 
به پول اس��ت، چراکه پروژ ه هاي تعريف ش��ده ماهيت اجرايي 
دارند. باقرزاده کريمي تصريح کرد: گردوغبار نمکي، اين درياچه 
سمي نيست، اما خورندگي دارد، به طوري که عالوه بر نابود کردن 

اراضي زنده منجر به ذوب سريع برف ها خواهد شد.

س��خنگوي هيات رئيس��ه مجلس از تدوين طرحي در مجلس 
ب��راي مديري��ت ترافي��ک تهران خب��ر داد و گفت: اين طرح بعد 
از بررس��ي اليح��ه بودجه ۹۶ ارائه مي ش��ود. به��روز نعمتي در 
گفتگ��و ب��ا خانه ملت، با بيان اينکه موفقيتي در توس��عه ناوگان 
حمل ونقل عمومي در کالنش��هر تهران نداش��ته ايم، گفت: اگر 
به بهبود و گس��ترش امکانات ناوگان اتوبوس��راني، تاکسيراني 
و حمل و نقل ريلي در کالنش��هر تهران توجه داش��ته باش��يم به 
هيچ وجه شاهد تردد خودروهاي تک سرنشين و ايجاد ترافيک 

در پايتخ��ت نخواهي��م بود. وي ب��ا انتقاد از اينکه کمبود ناوگان 
حمل ونقل عمومي در تهران موجب ش��ده ش��هروندان به سمت 
استفاده از خودروهاي شخصي هجوم بياورند، تصريح کرد: عدم 
پوشش مناسب ناوگان عمومي مهمترين علت آن است. نعمتي 
با يادآوري اينکه در حال تدوين طرحي دوفوريتي براي مديريت 
ترافيک تهران هستيم، گفت: با همکاري تعدادي از نمايندگان 
در حال تدوين طرحي براي مديريت ترافيک پايتخت هستيم که 

آن را بعد از بررسي اليحه بودجه ۹۶ ارائه خواهيم کرد.

تدوين طرحي دو فوريتي براي مديريت ترافيک تهراناعتبار مصوب براي احياي درياچه اروميه نرسيده


