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52درصدمردمتهرانتشنهميمانند
فرماندار تهران با بيان اينکه در ۴۷ سال گذشته کمترين ميزان 
آب را داشته ايم و اگر بارندگي ها در تهران به همين روند باشد ۵۲ 
درصد مردم تهران فاقد آب شرب خواهند بود، گفت: وضعيت آبي 
در تهران بحراني تر از بيرجند و خراسان جنوبي است.به گزارش 
ايس��نا، عيس��ي فرهادي در جلسه شوراي اداري خراسان جنوبي 
گفت: تربيت نيروي انساني به عنوان سرمايه يک کشور است که 
در خراس��ان جنوبي به واسطه سمن ها، صندوق ها و تعاوني هايي 
که تش��کيل ش��ده و ش��عبه هاي مختلفي که دارند، اين نيروي 
انس��اني وجود دارد.وي افزود: مردمان بيرجند و خراس��ان جنوبي 
ب��ا قناعت��ي ک��ه دارند ماندگارتر بوده و بايد کاري انجام دهيم که 
جمعيت در استان بماند.فرماندار تهران ادامه داد: زيرساخت هاي 
خوبي در اس��تان ايجاد ش��ده از جمله فرودگاه، دو بانده ش��دن 
جاده ها، احداث کارخانه سيمان باقران، فوالد قاين و گازرساني 
که ظرف 11 ماه انجام شد.فرهادي بيان کرد: کارهاي بزرگي در 
استان انجام شده اما براي ماندگاري جمعيت کارهاي بزرگتري 
از جمله ايجاد گلخانه ها، اش��تغال و توجه به صنايع دس��تي بايد 

مورد توجه باشد.

نبودتناسبمساحتوجمعيتتهران
رئيس محيط زيس��ت ش��هر تهران با اش��اره به اين که مساحت و 
جمعيت شهر تهران در هماهنگي با يکديگر نيستند، گفت: تراکم 
جمعيتي ش��هر تهران در حال حاضر بس��يار افزايش يافته و مقدار 
بااليي را نش��ان مي دهد، به طوري که تراکم جمعيت در ش��هر 
تهران عددي حدود 1۰ هزار نفر در هر کيلومتر مربع را در اختيار 
دارد. به گزارش ايس��نا، محمدحس��ين بازگير با بيان اينکه امروزه 
س��هم ش��هر تهران از استان تهران حدود ۶۰ درصد است، افزود: 
افزايش حاشيه هاي تهران و مبدل شدن آن ها به سکونتگاه هاي 
رس��مي و غير رس��مي مفهوم تک ش��هري را از تهران سلب کرده 
اس��ت، به طوري که امروزه در اس��تان تهران با مجموعه اي از 
ش��هرهايي در پهنه اي از س��کونت گاهي مواجه هس��تيم.رئيس 
محيط زيس��ت ش��هر تهران با اشاره به اينکه امروزه ۳۰ درصد از 
صنايع کشور در استان تهران بارگذاري شده اند، عنوان کرد: در 
حال حاضر بس��ياري از خدمات و درمان هاي مختلف در اس��تان 
تهران واقع شده است، به طوري که تمامي مردم ايران به نوعي 

نيازمند اين شهر هستند.

اجرايطرحزوجوفردبدونتغيير
رييس پليس راهور تهران بزرگ با بيان اينکه نبايد طرحي اجرا 
ش��ود که به مردم فش��ار مضاعفي بياورد، از اجراي بدون تغيير 
طرح زوج و فرد در س��ال آينده در س��طح تهران خبر داد و گفت: 
مس��ئله اي ک��ه اکنون داري��م روي آن کار مي کنيم، بحث نحوه 
پرداخت است که حتمًا به نفع مردم خواهد بود.به گزارش ايسنا، 
محمدرضا مهماندار، درباره نحوه اجراي طرح زوج و فرد و طرح 
ترافيک در سال 1۳9۷ گفت: در دو سه هفته  اخير که بحث طرح 
ترافي��ک و زوج و ف��رد و تغيي��رات آن مطرح ش��د، ذهن خيلي از 
همشهريان مشوش شد و نگران شدند که چه اتفاقي قرار است 
رخ دهد. اين اطمينان خاطر را به ش��هروندان مي دهم که همه 
دس��تگاه هاي مس��ئول اعم از پليس، ش��هرداري، وزارت کشور، 
مهم ترين دغدغه ش��ان آس��ايش مردم است و نبايد هيچ طرحي، 
اجرا ش��ود که به مردم فش��ار مضاعفي بياورد يا دغدغه اي را به 
دغدغه هاي آن ها اضافه کند. دليل اين همه کار کارشناس��ي و 
طوالني شدن موضوع هم رفع همين نگراني ها و دغدغه هاست. 
وي با بيان اينکه هنوز هيچ چيزي نهايي نشده است، گفت: روي 

اين طرح کار کارشناسي انجام مي دهيم.

آغازتوليدانبوهوصادراتترانسفورماتورتوربين
باديساختايران

ترانس��فورماتور توربين بادي س��اخت داخل که پيش از اين محققان 
جوان کشورمان موفق به طراحی آن شده بودند، به توليد انبوه رسيد 
و صادرات آن به کشورهای مختلف نيز آغاز شد. به گزارش خبرنگار 
ما: تا پيش از اين ترانسفورماتورهای ويژه نيروگاه های بادی از خارج 
وارد می شد و برای وارادات اين ترانس ها ساالنه بيش از ۵۰ ميليون 
دالر هزينه می شد و حاال با توليد انبوه جمهوری اسالمی ايران جزء 
کشورهای صادرکننده اين ترانس ها قرار گرفت. ترانسفورماتورهاي 
توربين بادي توليدی داخل دارای کيفيت گروه A جهانی است و با 
نمون��ه ه��اي خارج��ي آن قابليت رقابت کامل دارد و حتي در بعضي 
از پارامترهاي طراحي وکيفي نس��بت به نمونه مش��ابه س��اخته شده 
توسط شرکت هاي اروپاي غربي داراي مزيت هايي از جمله پايين 
بودن جهش حرارتي حداکثر روغن و متوسط سيم پيچ به ميزانحدود 
1۰ درجه س��انتيگراد اس��ت. س��وريه، عراق، ارمنس��تان، بالروس و 
قرقيزس��تان کشورهائی هستند که بزودی ترانسفورماتورهای ويژه 
نيروگاه های بادی توليد ايران به آنها صادر خواهد شد. مدير عامل 
گروه صنعتی ايران ترانسفو با بيان اينکه امروزه بحث توليد برق در 
ني��روگاه هاي ب��ا انرژي پاك و تجديدپذير مانند نيروگاههاي بادي 
از اولويت هاي صنع برق کش��ور مي باش��د، گفت: عالوه بر قدرت 
بااليی که اين ترانس ها دارند، قابليت نصب آنها در ناس��ل توربين 
های بادی نيز يکی از کم نظير ترين ويژگی های اين ترانس های 
کامال ايرانی است. وی اضافه کرد: ترانسفورماتورهای ويژه نيروگاه 
های بادی، برق توليدی حاصل از نيروی باد در نيروگاه های بادی 
را وارد شبکه توزيع برق  می کنند که می تواند زمينه توليد برق در 
نيروهای بادی کشور را توسعه چشمگيری دهد. مدير عامل شرکت 
ايران ترانس��فو همچنين از طراحی و س��اخت ترانس های فوق کم 
تلف��ات ب��ه دس��ت متخصصان داخلی خب��ر داد و گفت: در چارچوب 
سياس��ت های وزارت نيرو جهت کاهش تلفات ش��بکه توزيع برق 
کشور،جوانان متخصص گروه صنعتی ايران ترانسفو همچنين موفق 
به طراحی و ساخت ترانس های فوق کم تلفات )'CC ( برای مناطق 
جنوبی کش��ور ش��دند. وی اضافه کرد: اين ترانس ها که قادرند به 
طرز چش��مگيری به کاهش تلفات ش��بکه و جلوگيری از هدر رفت 
انرژی کمک کنند، بزودی به توليد انبوه خواهند رس��يد. فتحی پور 
 ) ۴۰۰KV ۶۰۰  وMVA( همچني��ن از طراح��ی اتو ترانس��فورماتور
کيلو ولت در داخل کش��ور خبر داد و گفت: با راه اندازی خط توليد 
اين ترانس و توليد آن؛ به ازای هر دس��تگاه ترانس��فورماتور مذکور؛ 
از خروج حدود ۵ ميليون دالر ارز جلوگيری خواهد ش��د. وی افزود: 
طراحی ترانسفورماتورهای توزيع آلومينيومی با هدف کاهش بهای 
تمام شده يکی ديگر از افتخارات جوانان کشورمان در گروه صنعتی 
ايران ترانس��فور اس��ت که با هدف کاهش هزينه های س��رمايه ای 

مورد نياز در شبکه برق توليد خواهد شد.

ديدارمسئولينهيئتپرورشاندام
شهرپرندباشهردار

تجارت-پرند:- علي کيواني - مسئولين هيئت پرورش اندام شهر 
پرند ظهر روز سه شنبه در ديداري صميمي با شهردار پرند مالقات 
و گفتگو کردند.مس��ئولين هيئت پرورش اندام ش��هر پرند که در 
مسابقات پرس سينه مقام اول را کسب کرده بودند، طي مالقاتي 
که ظهر امروز با سيد کاظم ميري آشتياني شهردار پرند داشتند، 
ضمن تبريک انتصاب ايش��ان به عنوان ش��هردار جديد پرند، لوح 
و جام قهرماني خود را به ش��هردار تقديم کردند.گفتني اس��ت که 
اين ديدار با حضور حسين کسمرادي رئيس کميسيون ورزش و 

جوانان شوراي اسالمي شهر پرند نيز حضور داشتند.

پيشخوان

اجتماعی

فضاي مجازي در خدمت مواد مخدر تخريب ساختمان در صورت نداشتن نما پنج درصد بودجه در اختيار مديريت بحران
رئيس س��ازمان مديريت بحران کشور 
با اش��اره به اينکه از مجموع کل بودجه 
کش��ور پن��ج درصد در اختي��ار مديريت 
بح��ران قرار دارد، گفت: از اين ميزان ۳ 
درصد مربوطه به پيش��گيري و ۲ درصد 

براي مقابله اس��ت.به گزارش ايس��نا، اسماعيل نجار افزود: مردم 
بايد در س��اخت و س��ازها، آيين نامه ۲8۰۰، را مورد توجه قرار 
دهند؛ اما اين آيين نامه رعايت نمي شود.رئيس سازمان مديريت 
بحران کشور ادامه داد: در زلزله غرب کشور ساختمان هايي که 
حداقل هاي آيين نامه ياد شده را رعايت کرده اند کمتر آسيب ديده 
و يا تخريب نشده اند.نجار گفت: با توجه به تخريب ساختمان  هاي 
دولتي و بيمارستان ها در زلزله غرب کشور بايد اين اماکن داراي 

مقاومت بيشتري نسبت به ساير ساختمان ها باشند.

نايب رئيس س��ابق کميس��يون ش��هر 
س��ازي ش��وراي ش��هر ته��ران اظهار 
داش��ت: بر اس��اس ماده 1۰۰ ش��وراي 
اسالمي ش��هرها شهرداري مي تواند در 
ص��ورت عدم اجراي نماي س��اختمان 

مطابق بر نظر شوراي نما، ساختمان متخلّف را تخريب کند.به 
گزارش ايس��نا، تندگويان با اش��اره به اين که امروزه بسياري از 
ش��هرها در س��طح کشور داراي شوراي نما هستند، عنوان کرد: 
در حال حاضر براي س��اختن يک س��اختمان در ش��هر عالوه بر 
مراجعه به نهادهاي مربوط به موضوعات فني و س��ازه اي بايد 
نماي ساختمان نيز در شوراي نماي شهر مورد بررسي و تاييد 
قرار بگيرد.وي افزود: شرکت در شوراي نما و اخذ تاييده از اين 

شورا براي تمامي پالك هاي شهري ضروري است.

رييس کارگروه کاهش تقاضاي اعتياد 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان 
اينکه با گس��ترش فض��اي مجازي در 
جامعه دسترسي به مواد مخدر سهل تر 
ش��ده اس��ت، گفت: ام��روزه در فضاي 

مج��ازي س��ايت هايي داريم که جوانان ب��ا ارتباط گرفتن با آنها 
مي توانند به راحتي و بدون اينکه رفت و آمد کنند، گل را تهيه کنند.

به گزارش ايسنا، سعيد صفاتيان باورهاي غلط در ميان جوانان را 
از ديگر عوامل به دام افتادن آنان دانست و اظهار کرد: امروزه اين 
خرده فرهنگ ميان جوان هاي 1۷، 18 ساله نيست که بنشينند و 
با وافور ترياك مصرف کنند. اينها به دنبال مصرف ماده اي به نام 
گل هستند که آنها را چند ساعت بتواند به فضاي خاصي ببرد و 

از اين شرايطي که اطرافشان است، بيرون بيايند.

اخــبار شـهرستان

مجموعه ورزشي ساحلي منطقه آزاد انزلي ورزشگاهي با استانداردهاي بين المللي

همايش ساالنه افسران کنترل و بازرسي اداره کل
 بنادر و دريانوردي استان بوشهر برگزارشد

مدير درمان تامين اجتماعي استان گيالن خبرداد؛

راه اندازي دستگاه MRI بيمارستان حضرت رسول اکرم )ص( رشت 

بهزاد رضواني خبر داد؛
آغاز عمليات نصب انشعاب هاي فاضالب در شهرستان قدس

استاندار هرمزگان تاکيد کرد؛

 ضرورت استفاده از پيمانکاراني با توان مالي باال در اجراي پروژه ها

تجارت -استان بوشهر :با حضور مسئوالن 
و کارشناس��ان کنت��رل و بازرس��ي بنادر 
کش��ور، همايش ساالنه افسران کنترل و 
 بازرسي در سالن جلسات برج بندر برگزار

 شد. به گزارش روابط عمومي، در ابنداي 
اي��ن هماي��ش محمد مه��دي بنچاري 
مدي��رکل بن��ادر و دريان��وردي اس��تان 
بوش��هر ضمن خير مقدم به همه شرکت 

کنندگان در همايش س��االنه افس��ران کنترل و بازرسي در اين 

باره گفت: مقوله کنترل و بازرسي از جمله 
موارديس��ت که ميبايست به طور دقيق و 
با جديت به آن پرداخته ش��ود و توسعه ها 
متناسب در آن صورت پذيرد. وي افزود: 
اميدواريم ب��ا برگزاري چنين همايش ها 
و جلس��اتي ش��اهد پيشرفت هرچه بيش 
از پي��ش در اي��ن حوزه باش��يم . در ادامه 
مسئوالن و کارشناسان کنترل و بازرسي 
هر بندر به بيان ديدگاه ها، موارد و پيشنهادات خود پرداختند.

تجارت-شهرستان قدس- علي کيواني : 
نصب انشعاب هاي فاضالب خيابان هاي 
دستغيب و کاشاني در شهر قدس آغاز شد. 
به��زاد رضواني با اع��الم اين خبر گفت: 
اجراي شبکه جمع آوري ونصب انشعابات 
فاضالب منطقه با اولويت محدوده هاي 
داراي ش��راط خ��اص س��نگي، اج��راي 
عملي��ات جم��ع آوري فاضالب ونصب 

انشعابات تابعه خيابانهاي کاشاني و دستغيب واقع در ۲۰متري 

وليعصر در دستور کار قرار گرفت.او افزود: 
پس از اجراي شبکه اصلي به طول 1۰۰۰ 
متر، حدود ۲۰۰ رش��ته انشعاب فاضالب 
نص��ب خواهد ش��د.  رضوان��ي در پايان 
خاطر نشان کرد: اين محدوده ها به دليل 
رهاسازي فاضالبهاي مسکوني به معابر 
عمومي با مش��کل زيست محيطي روبرو 
هس��تند که اجراي اين طرح در راس��تاي 

بهبود وضعيت موجود اجرا شده است.

تجارت-اسـتان گيالن- فرحي: 
ش��وراي  نشس��ت  هش��تمين 
هماهنگ��ي دس��تگاههاي زي��ر 
مجموع��ه وزارت تع��اون کار و 
رفاه اجتماعي اس��تان گيالن به 
ميزباني مديري��ت درمان تامين 
اجتماعي استان با حضور مديران 
دستگاه ها در بيمارستان حضرت 
رس��ول اکرم)ص( رشت برگزار 

گرديد.دکتر ش��هدي نژاد در اين نشست اظهار داشت 
: به زودي پيش��رفته ترين دستگاه MRIاستان گيالن 
در بيمارستان حضرت رسول اکرم)ص( رشت نصب و 
راه اندازي مي شود.مدير درمان تامين اجتماعي استان 
گيالن افزود : بيمارس��تان حضرت رس��ول اکرم )ص( 
رشت در حال حاضر با ارائه نزديک به 18 هزار بستري 
درس��ال به تنهايي معادل يک چهارم بيمارس��تانهاي 
دولتي و دانش��گاهي ش��هر رش��ت به پذيرش بيماران 

بستري بيمه شده تامين اجتماعي اقدام مي نمايد.
ايش��ان با بيان اينکه بيمارس��تان حضرت رسول اکرم 
)ص( ب��ا موقعي��ت جغرافيايي خ��اص )قرار گرفتن در 

مب��دا ورودي ش��هر از اتوب��ان 
ته��ران( ب��ا راه ان��دازي بخ��ش 
س��ي تي اس��کن و بخ��ش ام آر 
آي ت��وان بالقوه تبديل ش��دن به 
س��انتر دوم تروماي استان را دارد 
تصريح کرد : اين بيمارس��تان با 
بازس��ازي وآم��اده نمودن قريب 
از رده  بيمارس��تاني  ۶۰تخ��ت 
خ��ارج و همچنين برخورداري از 
عرصه مناسب و با هماهنگي ستاد بحران استانداري 
به عنوان قطب درماني در مواقع بحران احتمالي تعيين 
ش��د.دکتر ش��هدي نژاد پروژه هاي در حال س��اخت و 
توسعه اي مراکز ملکي تامين اجتماعي استان را ساخت 
بيمارستان ۶۴ تختخوابي لنگرود، ساخت مرکز درماني 
به همراه س��اختمان ش��عبه آستانه اشرفيه، و ساختمان 
جدي��د پل��ي کلينيک تخصصي دريا و همچنين پروزه 
ارتقاي هتلينگ بيمارستان حضرت رسول اکرم )ص( 
نام برد.ياد آور مي ش��ود در اين جلس��ه از پژوهشگران 
برتر ومنتخب دستگاههاي زير مجموعه وزارت تعاون 

کارو رفاه اجتماعي تقدير شد.

تجارت-استان هرمزگان:با حضور استاندار هرمزگان 
و نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي، 
عمليات اجرايي تصفيه خانه فاضالب استان شهرك 
پيامبر اعظم)ص( ش��هر بندرعباس آغاز شد.استاندار 
هرمزگان در اين مراسم با تاکيد بر ضرورت استفاده 
از ظرفي��ت بخ��ش خصوصي در اج��راي پروژه هاي 
عمراني، گفت: مديران اس��تاني بايد به دنبال جذب 
سرمايه گذاري بخش خصوصي جهت اجراي پروژه ها 
باشند و معطل منابع مالي دولتي نمانند.فريدون همتي 

افزود: با توجه به توان اندك دولت در بخش منابع مالي، بايستي پيمانکاراني با 
توان مالي باال براي انجام سريع تر پروژه هاي عمراني انتخاب شوند که بتوانند 
با منابع مالي خود پروژه ها را پيش ببرند.استاندار هرمزگان تاکيد کرد: احداث 
تصفيه خانه فاضالب ش��هرك پيامبر اعظم اقدامي مهم در راس��تاي تحقق 
مهمترين مطالبات مردم در حوزه بهداشت و سالمت است.همتي تصريح کرد: 
انتظار داريم پيمانکار اين پروژه ضمن برنامه ريزي و مديريت تامين منابع مالي 
با تمام توان خود، تالش کند تا اين پروژه در مدت زماني کمتر به بهره برداري 
برسد تا پروژه هاي وابسته به اتمام اين پروژه نظير استفاده از ظرفيت پساب 
توليدي در فضاي سبز اين شهرك نيز انجام شود.در ادامه اين مراسم، رئيس 
مجمع نمايندگان هرمزگان در خانه ملت ضمن قدرداني از آبفاي هرمزگان در 
اجراي اين پروژه، اظهار داشت: مسئله مديريت منابع آبي در کشور و به ويژه 

استان هرمزگان بسيار جدي است در نتيجه بايستي به 
جاي ريختن پساب توليدي تصفيه خانه ها به دريا، از اين 
ظرفيت بيشترين بهره را ببريم.حسين هاشمي تختي 
افزود: مجمع نمايندگان اس��تان از طريق کميسيون 
مجلس تالش مي کند که اعتباري براي اين مسئله 
تخصيص دهد. وي تاکيد کرد: ما نمايندگان و مديريت 
عالي استان در کنار مديران استاني هستيم ، از حضور 
بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي عمراني حمايت 
کرده و فرش قرمز براي آنان پهن مي کنيم.مديرعامل 
آبفاي هرمزگان نيز با اشاره به جزييات اجراي پروژه تصفيه خانه فاضالب 
شهرك پيامبر اعظم)ص( گفت: اين پروژه، اولين تصفيه خانه فاضالب محلي 
در استان است که به روش هوادهی گسترده در دو فاز و با اعتبار پيش بيني 
شده 19۰ ميليارد ريال جهت فاز اول اجرايي شده است.امين قصمي افزود: 
ظرفيت فاز اول اين تصفيه خانه 8۵ ليتر بر ثانيه است که با اهداف؛ تفکيک 
و جداسازي عمليات تصفيه فاضالب شهرك پيامبر اعظم از تصفيه خانه 
فاضالب بندرعباس، ارتقاء شاخص هاي بهداشتي و زيست محيطي شهرك 
و تامين آب مورد نيازي فضاي س��بز اين ش��هرك اجرايي ش��ده است و طي 
دو سال آينده به بهره برداري مي رسد.وي همچنين از مراحل نهايي پروژه 
تصفيه خانه فاضالب شهر رودان خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود اين 

پروژه تا پايان امسال به بهره برداري برسد.

تجارت- استان گيالن- فرحي: به گزارش روابط 
عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلي، 
مجموعه ورزشي ساحلي سيروس قايقران منطقه 
آزاد انزلي ورزشگاهي با استانداردهاي بين المللي 
است که به عنوان يک زيرساخت ورزشي ساحلي 
تحس��ين همگان را برانگيخته اس��ت و با اتمام 
عمليات طرح توس��عه و تکميل محوطه س��ازي، 
اين ورزشگاه آماده ميزباني از مسابقات بين المللي 
و اردوهاي تيم ملي اس��ت .دبيرکل فدراس��يون 
فوتب��ال جمهوري اس��المي ايران ب��ا حضور در 
مجموعه ورزش هاي س��احلي سيروس قايقران 
منطق��ه آزاد انزل��ي از بخش ه��اي مختل��ف اين 
ورزشگاه ساحلي بازديد بعمل آورده و ضمن تقدير 
از کار ارزش��مند ريي��س هيات مديره مديرعامل 
و مديران س��ازمان منطقه آزاد انزلي در س��اخت 
و تجهي��ز اي��ن مجموعه ورزش��ي، آن را يکي از 
مجهزترين ورزشگاه هاي کشور ارزيابي و اظهار 
داشت: سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد انزلي 

در حوزه هاي زيرس��اخت ورزش��ي استان، زمينه 
ايجاد ارزش افزوده براي کش��ور را فرآهم نموده 
اس��ت.محمدرضا س��اکت در جريان اين بازديد 
که مس��ئوالن هيات فوتبال گيالن و معاونين و 
مديران ورزش��ي سازمان نيز حضور داشتند بيان 
کرد: که تمامي بخش هاي اين ورزشگاه و امکانات 
الزم اعم از زمين هاي بازي، جايگاه تماشاگران، 
رختک��ن تيم ه��ا و داوران، جايگاه مهمانان ويژه، 
اتاق خبرنگاران، سالن کنفرانس و ديگر بخش ها 
در باالترين س��طح و در حد اس��تانداردهاي بين 
المللي اس��ت و اين مجموعه توانايي ميزباني از 
رويدادهاي بين المللي و اردوها و مس��ابقات تيم 
مل��ي را داردو فدراس��يون فوتبال هماهنگيهاي 
الزم را در اينخص��وص انج��ام خواه��د داد .نکته 
حائز اهميت اينکه: جان کاس��کو رئيس س��ازمان 
جهاني فوتبال ساحلي، سال گذشته پس از پايان 
بازدي��د از امکان��ات و توانمندي هاي منطقه آزاد 
انزلي، در جلسه بررسي شرايط ميزباني اين منطقه 

براي برگزاري مس��ابقات جهاني فوتبال ساحلي 
اظهار داش��ته بود که با توجه به کس��ب مقام هاي 
جهاني و المپيکي تيم ملي فوتبال ساحلي ايران، 
اتمام عمليات اجرايي ساخت و تکميل مجموعه 
ورزش هاي ساحلي بر اساس استانداردهاي بين 
المللي و اماکن رفاهي و اقامتي موجود، منطقه آزاد 
انزلي مي تواند ميزبان مس��ابقات جهاني فوتبال 
س��احلي باش��د.بنا بر اين گزارش اين مجموعه 
ورزشي در سال 1۳9۴ با دستور مهندس مسرور 
ريس هيات مديره و مدير عامل س��ازمان منطقه 
آزاد انزلي طراحي و احداث فاز اول آن در ساحل 

فاز تجارت و گردشگري منطقه آزاد انزلي انجام 
و به نام سيروس قايقران "کاپيتان فقيد گيالني 
تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه ملوان" نام گذاري 
ش��د و همچنين عمليات اجرايي طرح توسعه آن 
با هدف تکميل زيرس��اخت هاي الزم به منظور 
حمايت از ورزش هاي ساحلي در سطح کشور به 
ويژه در استان گيالن به عنوان يکي از قطب هاي 
مستعد ورزش هاي ساحلي کشور و مکاني براي 
برگزاري رقابت هاي ملي و بين المللي در منطقه 
آزاد انزلي از س��ال 1۳9۵ آغاز و در تير ماه س��ال 
ج��اري ب��ا حضور دکتر جهانگي��ري، معاون اول 
ريي��س جمه��ور مورد بهره برداري رس��مي  قرار 
گرفت.مجموعه ورزش هاي س��احلي س��يروس 
قايق��ران منطق��ه آزاد انزلي با دارا بودن گنجايش 
1۵۰۰ تماشاگر بزرگترين و مجهزترين مجموعه 
ساحلي از نوع خود در ايران است. ساختمان اين 
مجموعه ورزشي که با استانداردهاي فدراسيون 
جهان��ي فوتب��ال طراحي و س��اخته ش��ده داراي 

بخش ه��اي مختلف��ي همچ��ون ات��اق رختکن 
بازيکن��ان و مربي��ان، اتاق ماس��اژ، اتاق داوران، 
جاي��گاه مهمان��ان ويژه، اتاق خبرن��گاران، اتاق 
کمک ه��اي اوليه، تس��ت دوپينگ، اس��کوربرد، 
سيس��تم نور استاندارد و سرويس هاي بهداشتي 
در فضايي به مس��احت ۴۴۶ متر مي باش��د و بهره 
مندي از ديد رو به درياي خزر، تفکيک مسيرهاي 
ورودي ورزش��کاران و تماش��اگران از ديگ��ر 
مزيت هاي اين مجموعه ورزش��ي است.در پايان 
اين گزارش آمده اس��ت که از زمان بهره برداري 
فاز نخست مجموعه ورزش هاي ساحلي قايقران 
منطقه آزاد انزلي مورد بازديد مقامات ارشد داخلي 
و بين المللي کشور قرار گرفته است و تاکنون در 
اين مجموعه مس��ابقات فوتبال، واليبال، کشتي، 
هندبال، ورزش��هاي رزم��ي و قويترين مردان در 
س��طوح اس��تاني و قهرماني کش��ور برگزار شده 
و اي��ن مجموعه ورزش��ي ب��ه يکي از کانون هاي 

ورزش هاي ساحلي ايران تبديل شده است.

عضو شوراي شهر تهران گفت: يک شرکت جديدا اعالم کرده 
که دو ميليارد تومان به خاطر خدمات خود که به فضاي تبليغات 
اختصاص داشته، هزينه کرده است. تا به کسي مي گوييم باالي 
چشمت ابروست طلب رو مي کند. اين شرايط بايد پايان يابد و 
به گونه اي نباشد که يک عده اي به خاطر رانت طلبکار شوند. 
وضعيت طوري شده که تا به کسي مي گوييم باالي چشمت 
ابروست طلب روي ميز ما مي گذارد و مي گويد اگر حرف بزنيد 
بقي��ه طل��ب را ه��م رو مي کنم. محمود ميرلوحي، در گفت وگو 
با ايلنا با اش��اره به حضور نجفي در ش��ورا براي ارائه گزارش 
صدروزه از وضعيت شهرداري گفت: بايد وضعيت شاخص هاي 
اصلي در شهرداري براي مردم مشخص شود. بايد معلوم شود، 
پس از چهار سال شهر را از نظر شاخص هاي کالن همچون 

محيط زيس��ت، باغات و فضاي س��بز و حمل و نقل عمومي به 
کجا رس��انده ايم؟ اينکه چقدر به چش��م انداز شهر تهران وفادار 
ب��وده و ب��ه ط��رح تفصيلي و طرح جام��ع عمل کرده ايم. عضو 
کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينکه هنوز 
گزارش را نديده از افکار عمومي خواس��ت که انتظارات خود را 
در خصوص اين گزارش از شهردار مطالبه کنند و افزود: انتظار 
داريم که بدهي هاي شهرداري، مطالبات، زمين و ابنيه اي که در 
اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته، نحوه اجراي طرح 
تفصيلي، پروانه هاي مهم صادر شده، وضعيت نيروي انساني و 

انطباق آن با مقررات، وضعيت و کارنامه مالي موسسات و کساني 
که در هيات مديره در اين موسسات حضور داشتند، مشخص 
شود. در حقيقت مي خواهيم ببينيم شهرداري با استانداردهاي 
ملي، قانوني چقدر تطبيق داش��ته و در کجا از قوانين منحرف 
شده است تا مديريت جديد آن مسير را طي نکند. ميرلوحي با 
تاکيد بر اينکه ابهام در ش��رايط مالي ش��هرداري کماکان ادامه 
دارد، گفت: براساس آخرين چيزي که شنيده ام در حال حاضر 
شهرداري ۴8 هزار ميليارد تومان بدهي دارد. اين رقم بايد قطعي 
ش��ود نه آنکه در آينده دوباره طلبکاران جديد ظاهر ش��وند نه 

اينکه تا ما يک مصاحبه اي کرده و يا نظري داديم يک طلبکار 
جديد پيدا ش��ود. او با تاکيد بر اينکه انتظار داريم، اين گزارش 
بتواند، مس��ائل اينچنيني را پايان دهد، افزود: اميدوار هس��تيم 
و انتظار داريم ايش��ان قراردادهاي س��ال هاي اخير را فهرست 
کرده و براي اطالع عموم منتش��ر کنند تا مش��خص ش��ود چه 
قراردادهايي و با چه کس��اني و در چه حوزه هايي منتش��ر ش��ده 
است. آنطور که گزارش گرفته ام سايت شفافيت شهردار آماده 
است و به زودي قراردادهاي باالي يک ميليارد تومان در اختيار 
مردم قرار خواهد گرفت. حداقل آقاي نجفي قراردادهاي چهار 
سال گذشته را در اختيار مردم قرار دهد اينکه چه کساني با چه 
قيمتي با شهرداري قرارداد بستند و اين اطالع رساني مي تواند 

کمک فراواني کند.
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ح��وادث اتف��اق افت��اده در روزه��اي اخير 
تعج��ب برانگي��ز بود. دادس��تان عمومي و 
انقالب اس��تان کرمانش��اه با بي��ان اينکه 
عامالن قتل ۴ زن در آرامس��تان کرمانشاه 
شناسايي شده اند، گفت: دستگيري عوامل 
اين جنايت به صورت ويژه در دس��تور کار 
قرار گرفت.به گزارش ايسنا، محمدحسين 
صادقي به تشريح جزئيات وقوع يک فقره 
قتل عام خانوادگي در کرمانش��اه پرداخت 
و اظهارک��رد: س��اعت 1۰ صبح ۲۲ دي ۴ 
زن در محل آرامس��تان کرمانش��اه )حوزه 
کالنت��ري 18س��جاديه( به ض��رب گلوله 
سرنشينان يک دس��تگاه اتومبيل پرايد به 
قتل رس��يدند.وي با بي��ان اينکه مقتوالن 
اين حادثه يک مادر به همراه سه دخترش 

بودن��د، ادام��ه داد: پس از گزارش اين قتل، 
بازپرس ويژه قتل و اکيپ بررس��ي صحنه 
ج��رم به س��رعت در مح��ل جنايت حاضر 
شدند.دادس��تان عمومي و انقالب اس��تان 
کرمانشاه از شناسايي هويت عوامل دخيل 
در اي��ن واقعه مجرمان��ه خبرداد و گفت: با 
به کارگيري مامورين مجرب دس��تگيري 
عوامل دخيل در اين اقدام جنايي به صورت 
ويژه در دستور کار قرار دارد.وي درخصوص 
انگيزه عامالن اين قتل عام خانوادگي نيز 
تصري��ح کرد: بررس��ي هاي اوليه حکايت 
ازاي��ن دارد ک��ه در تيرماه س��ال جاري پدر 
زني توس��ط دامادش با اسلحه گرم به قتل 
رس��يده که اولياء دم اخيرا نس��بت به قتل 
مورث خود گذشت کرده اند.صادقي عنوان 

ک��رد: برادران مقت��ول دراعتراض به اقدام 
همسر و فرزندان مقتول و در واکنش نسبت 

به آن، جنايت امروز را رقم زده اند. 
مسموميت در مراسم عروسي ���

از س��وي ديگر سخنگوي اورژانس استان 
آذربايجان ش��رقي از مس��موميت گروهي 
با مونوکس��يد کربن در مراس��م عروسي در 
شهر ايلخچي خبرداد.به گزارش ايلنا، وحيد 
شادي نيا گفت: گزارش سردرد و سرگيجه 
گروه��ي در تاالر زنانه ب��ه مرکز اورژانس 
اطالع داده شد و چهار دستگاه آمبوالنس 
اورژانس به ياري مس��مومين شتافتند.وي 
افزود: پس اقدامات درماني الزم يازده نفر 
از درمان��گاه ايلخچ��ي ترخيص و دو نفر به 
بيمارستان سينا تبريز اعزام شدند.وي افزود: 
علت نشت گاز مونوکسيد از بخاري اعالم 

شده است.
���۳ کارگر در کام مرگ 

همچنين مديرعامل سازمان آتش نشاني 
ش��هرداري پاکدش��ت از م��رگ ۳ کارگر 
افغانس��تان به دليل گاز گرفتگي خبرداد. 
قاس��م خواجه حس��يني درب��اره جزئيات 
اي��ن حادث��ه مرگبار گفت: استنش��اق گاز 
منوکسيد کربن سبب مرگ ۳ کارگر اهل 
کش��ور افغانس��تان در ي��ک کارگاه توليد 
زغال در روس��تاي "قش��الق حاجي آباد" 

در پاکدشت شد.

مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه 
با موادمخدر با اش��اره به توزيع درس��نامه 
پيش��گيري از اعتياد براي معلمان سراسر 
کشور و تدريس آن در کالس هاي درس 
گفت: بر خالف ش��يوع باالي شيش��ه در 
س��ال هاي قب��ل، اکنون مص��رف گل در 
جوانان و نوجوانان باال رفته اس��ت.عارف 
وهاب زاده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
تخصيص اعتبار 1۰ ميليارد توماني از سوي 
س��تاد مبارزه با م��واد مخدر براي آموزش 
و پ��رورش به منظور اج��راي برنامه هاي 
پيش��گيرانه اظه��ار کرد: خ��ود وزارتخانه 
ني��ز بايد تا 8۰ درص��د هزينه هاي مربوط 
را تخصي��ص دهد ت��ا بتوانيم برنامه هاي 
ويژه را پيش ببريم.وي افزود: درسنامه اي 
براي کليه معلمان مقاطع ابتدايي، متوسطه 
اول و دوم تهيه کرده ايم و معلمان موظف 
هس��تند اين کت��اب را که مصوبه آموزش 
و پ��رورش و س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر را 
دارد تدري��س ک��رده و چن��د دقيقه از وقت 
خود را در کالس هاي درس به آسيب هاي 
اجتماع��ي بويژه اعتي��اد اختصاص دهند.

مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه 
با موادمخدر با بيان اينکه اين کتاب اکنون 
در حال توزيع در سراسر کشور است و بايد به 
1۰۷ هزار مدرسه سراسر کشور برسد اظهار 
کرد: کمتر از يک ميليون معلم و مش��اور 

داري��م که تالش مي کنيم درس��نامه ها تا 
پايان سال در اختيار نيمي از آنها قرار بگيرد. 
بر اساس بخشنامه اي که ارسال مي کنيم 
نسبت به تحت پوشش بردن معلمان اقدام 
خواهيم کرد.مديرکل فرهنگي و پيشگيري 
ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به اينکه 
آي��ا درباره ورود مخدرهاي جديد به دانش 
آموزان هش��دار داده مي ش��ود و آموزش ها 
روزآمد هس��تند؟ اظهار کرد: آموزش ها به 
س��مت هشدار نس��بت به خطرات "گل" 
س��وق پيدا کرده اس��ت که شيوع بيشتري 
يافته است. اما اگر اطالع رساني روي ماده 
جديدي باشد که هنوز به کشور نيامده و يا 
فراگير نش��ده حس کنجکاوي را تحريک 
مي کند.وهاب زاده افزود: وقتي بايد اطالع 

رساني کرد که مصرف ماده اي بيشتر شده 
باش��د. اجراي برنامه ها مبتني بر ش��واهد 
اس��ت و اکنون ش��يوع شناس��ي ها نشان 
مي ده��د مصرف گل در س��طح نوجوانان 
و جوانان باالتر اس��ت. طبق سياست هاي 
ابالغي رهبري بايد کاري کرد که از سمت 
مصرف مواد پرخطر به سمت مصرف مواد 
کم خطر برويم. وي با اش��اره به اينکه در 
شيوع شناسي سال 9۰ ، »شيشه« در رتبه 
دوم قرار داشت عنوان کرد: اما اکنون شيشه 
پايين تر آمده و گل و حشيش که خطراتش 
به مراتب کمتر از شيش��ه اس��ت جايگزين 
شده است. هرچند ابعاد آسيب اجتماعي و 
رواني گل هم غيرقابل اجتناب است و بايد 

از شيوع آن پيشگيري کرد.

افزايش مصرف »گل« بين نوجوانانقتل ۴ زن يک خانواده در قبرستان


