شهرستانها

صفحه 7
چهارشنبه  22شهریور ۱۳۹۶
 22ذیحجه  - 143۸شماره ۲۱۷۲1

Shahrestan@Kayhan.ir

 75مسجد در چهارمحال و بختیاری
به بهرهبرداری رسید

شهرکرد -خبرنگار کیهان:
در آیینی به مناســبت غدیر خم با حضور معاون ارتباطات
حوزه دفتر مقام معظم رهبری بهرهبرداری از  75مســجد در
چهار محال و بختیاری آغاز شد.
در آیین بهرهبرداری این مساجد که به صورت ویدئو کنفرانس در
محل ســپاه قمر بنی هاشم(ع) استان برگزار شد حجتاالسالم احمد
مروی گفت :در  8سال دفاع مقدس مساجد نقش بسیار مهم و اساسی
در تربیت رزمندگان اسالم داشتهاند.
وی همچنین افزود :مسجد محل حرکتهای انقالبی از صدر اسالم
تاکنون بوده و نقش تربیتی و اجتماعی در جوامع اســامی داشــته و
خواهد داشت.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد
نیــز گفت :بــا عنایت رهبر معظم انقالب و کمک مردم  75مســجد
بــه بهرهبرداری رســید ،که با کمک خیران تکمیــل ،مرمت و آماده
بهرهبرداری شد.
حجتاالسالم محمدعلی نکونام اضافه کرد :در سال  94حدود 38
مسجد در مرحله اول با اعتباری افزون بر  35میلیارد ریال با مشارکت
مردم ،تکمیل و با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری بهرهبرداری شد.
وی تصریح کرد :در مرحله دوم نیز تعداد  80مســجد با اعتباری
افزون بر  30میلیارد ریال برای تعمیر و تکمیل در نظر گرفته شد که از
این تعداد  75مسجد پایان یافته و  5مسجد دیگر در حال تکمیل است.
نکونام اعالم داشت :از این تعداد مسجد سهم شهرستان شهرکرد
 6مســجد ،بروجن  2مســجد ،لردگان  15مسجد ،اردل  15مسجد،
کوهرنگ  10مسجد ،سامان  9مسجد ،بن  5مسجد ،فارسان  5مسجد
و کیار  8مسجد میباشد.

بهای کاالهای صادراتی مازندران به کشورهای اوراسیا  20درصد کاهش یافت

س اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
رئی 
مازندران گفت که با حذف تعرفه گمرکی صادرات
کاالهای غیرنفتی ایران به کشورهای اوراسیا بهای
تمام شده کاالهای صادراتی برای تجار مازندران
بین  15تا  20درصد کاهش خواهد یافت.
عبداهلل مهاجر افــزود :مجمع اقتصادی اوراســیا
متشکل از کشورهای بالروس ،قزاقستان ،قرقیزستان،
روسیه ،تاجیکستان و ازبکستان است و در نشستهای
این مجمع درباره مسائلی از جمله گردشگری ،انرژی،
همکاریهای مالی ،اقتصادی و آموزشی بحث و تبادل

نظر میشــود که ایران نیز در بعضی از نشستهای آن
حضور دارد.
وی گفت که در نخســتین نمایشــگاه تخصصی
مازندران در ولگاگراد روسیه که اوایل شهریورماه سال
جاری برگزار شد 10 ،میلیون دالر قرارداد برای صادرات
کاالی تولیدی مازندران از جمله سیمان و محصوالت
آبزی منعقد شد.
وی ضعف زیرســاختهای حملونقل بویژه نبود
شــرکتهای بزرگ حملونقل بینالمللی را مانع اول
برای توسعه صادرات در این استان اعالم کرد.

نایب رئیسشورای اسالمی شهر اصفهان:

انتقال آب اصفهان به بروجن
زایندهرود را میمیراند

جمعآوری زبالههای بیستون
جایگزین زندان

یکی از قضات بیستون برای یکی از متهمان به جای حبس،
حکم به پاکسازی آثار تاریخی بیستون از زبالهها و نخالههای
ساختمانی صادر کرد.
در پی گزارشات مردمی مبنی بر انباشت زبالههای شهری و نخالههای
ساختمانی در محدوده دو اثر تاریخی پل صفوی و شیب پارتی در شهر
بیستون ،دادگاه بخش بیستون این موضوع را در دستور کار خود قرارداد.
در این راســتا ،دادگاه بیستون ضمن پیگیری موضوع ،طی اقدامی
قانونی و جالب متهم را به جای حبس به پاکسازی منطقه محکوم کرد
که در حال حاضر نیز این حکم در مرحله اجرا است.
گفتنی است ،پل صفوی و شیب پارتی دو اثر تاریخی به ثبت ملی
رســیده در داخل شهر بیستون است که طی چند سال اخیر به محلی
برای دپو و انباشت زبالهها و نخالههای ساختمانی تبدیل شدهاند.

با حضور معاون وزیر کشور انجام شد

آغاز برداشت ط 
ال
در هیرد نهبندان

برداشت ماده معدنی طال با حضور معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در معدن طالی هیرد نهبندان آغاز شد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیسسازمان حمایت از حقوق
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حاشیه مراسم آغاز برداشت ماده
معدنی طال از معدن هیرد نهبندان اظهار داشت :با استخراج طال در معدن
هیرد ،آینده درخشانی برای اقتصاد و مردم این منطقه رقم خواهد خورد.
ســیدمحمود نوابی با بیان اینکه شرکت دولتی تهیه و تولید مواد
معدنی به عنوان ســرمایهگذار این معدن ،تجربه و تخصص الزم را در
زمینه اکتشاف و استخراج طال دارد.
از وزارتخانههای متولی خواست زیرساختهای آب ،برق ،گاز و جاده
معدن طالی هیرد را فراهم کنند تا به رونق این معدن کمک شود.
شهرکی رئیسسازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز
گفت :معدن طالی هیرد با هزینهای بالغ بر  10میلیارد تومانی شرکت
تهیه و تولید مواد معدنی ایران وارد مرحله برداشــت اولیه برای تست
فرآوری در مقیاس صنعتی شده که امیدواریم با اخذ نتایج تست کاربردی
وارد مرحله طراحی و امکان سنجی احداث کارخانه در سال جاری باشیم.
جاللیان مدیر مجتمع مواد معدنی خراســان جنوبی نیز از ذخیره
قطعی حدود  5میلیون تن کانسنگ طال در این معدن خبر داد و گفت:
از هر تن کانسنگ طال در این معدن یک گرم طال استخراج خواهد شد
که با راهاندازی کارخانه فرآوری در سالهای آینده ساالنه  300کیلوگرم
طال تولید خواهد شد.

نصب دوربین مداربسته
در جنگل نوشهر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ـ رویان گفت:
به منظور کنترل مبادی ورودی و خروجی مناطق جنگلی حساس
و بحرانی حوزه این اداره  45دستگاه دوربین مداربسته در مناطق
جنگلی نوشهر نصب شد.
بهروز بائیالشــکی گفت :این دوربینها در  15مکان حساس و در
نقاط کور جنگلی نصب شــد که به عنوان عامل بازدارنده نقش مؤثری
در کاهش قاچاق چوب داشته است.
وی مساحت جنگلهای شهرستان نوشهر را حدود  69هزار هکتار
اعــام کرد و افزود :برای نصب این دوربینها  500میلیون ریال هزینه
شــد که هزینه خرید آن توسط مجریان طرحهای جنگلداری ،شوراها
و دهیاریها تأمین شد.
وی اضافه کرد :با هدف جلوگیری از تجاوز به عرصه های منابع ملی
 500عدد «بنچمارک» نیز در نقاط بحرانی نصب شد.
بائیالشکی با اشاره به اینکه هزینه نصب این بنچمارکها یک میلیارد
و  500میلیون ریال شد ،گفت :تأمین هزینه این بنچمارکها از بخش
اعتبارات دولتی ،شوراها ،خیران و دوستداران منابع طبیعی صورت گرفت.
بنچمارکها نشانه ارتفاعی سازهای از بتون مسلح است.

انسداد  642حلقه چاه غیرمجاز
در شهرستان کبودرآهنگ

همدان  -خبرنگار کیهان:
مدیرمنابع آب شهرســتان کبودرآهنگ از انسداد  642حلقه
چاه غیرمجاز از ابتدای اجرای طرح تعادلبخشــی تاکنون در این
شهرستان خبر داد.
مجید راشــدی افزود :با اجرای این طــرح تاکنون ،بیش از  44میلیون
مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفهجویی شده است.
وی خاطرنشــان کرد :از ابتدای ســال جاری تاکنون نیز  39حلقه چاه
غیرمجاز در این شهرستان مسدود شده است که به میزان یک میلیون و 747
هزار مترمکعب صرفهجویی در منابع آب زیرزمینی داشته است.
راشدی ابراز داشت :هیچگونه حاشیه امنی برای کشاورزانی که ازطریق
چاههای غیرمجاز مبادرت به کشت میکنند وجود ندارد ،چراکه در هر لحظه
امکان شناسایی و انسداد این چاهها وجود دارد .مدیر منابع آب کبودرآهنگ
تصریح کرد :نیروهای گشــت و بازرســی شــرکت آب منطقهای به صورت
شبانهروزی در ســطح استان کلیه دشتها را رصد میکنند .راشدی اظهار
داشت :تعداد  292دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاههای مجاز
شهرستان نصب شده است.

نایب رئیسشــورای اسالمی شهر اصفهان
گفت :اگر طرح انتقال آب زایندهرود به بروجن
اجرایی شود دیگر حتی قادر نخواهیم بود احیای
فصلی زایندهرود را هم داشته باشیم و در کمال
ناباوری زایندهرود به مرده رود تبدیل میشود.
علیرضا نصر اصفهانی در جلســه علنی شــورای
اسالمی شهر اصفهان در خصوص برداشت آب از سد
زایندهرود اظهار کــرد :این روزها خبرهایی به گوش
میرسد که حاکی از انتقال آب سد زایندهرود اصفهان
به بروجن است و بر اساس این طرح برداشتی معادل
 50میلیون مترمکعب آب از ســد زایندهرود صورت
میگیرد و به بروجن انتقال داده میشود.

فرمانده سپاه ناحیه نمین:

سپاه  ۱۸میلیارد ریال
تسهیالت به واحدهای
تولیدی نمین واگذار کرد

وی اجرای این طرح را منوط به افتتاح تونل سوم
بهشــتآباد دانســت و افزود :قرار بود پس از افتتاح
تونل سوم بهشتآباد  ،بخشی از آب اصفهان به شهر
ی که هنوز این اتفاق
بروجن منتقل شــود اما در حال 
برای اصفهان نیفتاده است میخواهند از سد زایندهرود
آب برداشت کنند.
نایب رئیسشورای اســامی شهر اصفهان گفت:
اگر این طرح اجرا شــود دیگر حتــی قادر نخواهیم
بود احیای فصلی زایندهرود را هم داشته باشیم و در
کمال ناباوری زایندهرود به مردهرود تبدیل میشود؛
از استاندار اصفهان میخواهم نسبت به این امر دقت
کرده و از حقوق شهروندان اصفهانی صیانت کند.

مهاجر با اشــاره به اینکه تجار مازندرانی بیشترین
مراوده اقتصادی را با کشــورهای اوراســیا دارند گران
بودن حملونقل دریایی در این اســتان برای صادرات
کاال به کشــورهای حوزه دریای خزر و پرداخت نشدن
یارانه صادراتی را از دیگر مشکالت صادرات این خطه
شمال کشور برشمرد و گفت که مازندران ظرفیتهای
زیادی برای توسعه صادرات غیرنفتی بویژه به کشورهای
حوزه دریای خزر دارد و با کم کردن ضعف زیرساختی
میتوان به توسعه صادرات دست یافت.
مهاجر میزان صادرات غیر نفتی اســتان را در پنج

ماهه سال جاری حدود  200میلیون دالر اعالم کرد و
افزود که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 20درصد رشد داشته است.
رئیساتــاق بازرگانی مازنــدران گفت که ظرفیت
صادراتی این استان با داشتن ساالنه  6میلیون تن تولید
محصوالت کشاورزی  ،بیش از  500میلیون دالراست.
وی افزود  :با برداشتن موانع صادراتی چون ضعف
زیرســاختها و کاهش قیمت تمام شــده باپرداخت
یارانه صادراتی  ،این بخش از اقتصاد استان نیز متحول
خواهد شد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد

آغاز عملیات اجرایی آزادراه مشهد  -چناران  -قوچان

عملیات اجرایی مرحله نخست آزادراه مشهد -
چناران  -قوچان به طول  53کیلومتر و بهرهبرداری
 14کیلومتر از کنارگذر  42کیلومتری چناران طی
مراســمی با حضور وزیر راه و شهرسازی ،استاندار
خراســان رضوی و قائممقام تولیت آستان قدس
رضوی در گلبهار آغاز شد.
مدیرکل راه و شهرســازی خراســان رضــوی در این
مراسم گفت :با تصویب هیئت وزیران برای اجرای آزادراه
مشــهد  -چناران و قوچان به طول تقریبی  120کیلومتر
طراحی ،مطالعات ،آزادســازی مسیر ،ســاخت آزادراه و
تاسیســات جانبی خاص ،نگهــداری و بهرهبرداری از آن
قرارداد مشارکت منعقد شد.
محمدرضا اخوان عبداللهیان افزود :در گام نخست مقرر
شد آزادراه مشهد  -چناران به طول  53کیلومتر با برآورد
هزینه هفت هزار و  480میلیارد ریال و مشارکت سازمان
اقتصادی رضوی اجرا شود.
وی ادامه داد :میزان ســرمایهگذاری سازمان اقتصاد

رضوی معادل  70درصد و میزان ســرمایهگذاری شرکت
ساخت و توســعه زیربناهای حملونقل کشور در مرحله
نخست این آزادراه  30درصد است.
او گفت :ســاخت این آزادراه باعث بهبود کیفیت رفت
و آمد ،حل معضل ترافیک ورودی مشــهد از سمت غرب،
کاهش تصادفات و کاهش زمان سفر میشود.
وی افزود :آزادراه مشهد -چناران  -قوچان در دو مرحله
اجرا میشود .مرحله نخست حدفاصل مشهد  -چناران به
طول  53کیلومتر آغاز شد و مرحله دوم این طرح حدفاصل
چناران  -قوچان به طول  67کیلومتر در دست مطالعه است.
مدیرکل راه و شهرســازی خراسان رضوی همچنین
بــه بهرهبرداری کنارگذر چناران که بــا حضور وزیر راه و
شهرســازی بهرهبرداری شداشاره و بیان کرد :ساخت این
کنارگذر معادل  42کیلومتر راه اصلی سال  1394آغاز شد
و  140میلیارد ریال هزینه داشت.
چناران در فاصلــه  60کیلومتری و قوچان در فاصله
 125کیلومتری شمال مشهد قرار دارند.

رونمایی از ارقام جدید زیتون و گردو
در باغملک

اهواز -خبرنگار کیهان:
با حضور جمعــی از مدیران مرکز تحقیقات
کشاورزی صفیآباد و جهاد کشاورزی باغملک
از هشت رقم جدید گردو و زیتون در شهرستان
باغملک رونمایی شد.
محقق باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد
بــا بیان این خبر گفت :بعــد از دو دهه تحقیقات به
نژادی از  5رقم جدید گردو و  3رقم جدید زیتون در
شهرستان باغملک رونمایی شد.
«فریدون عجمگرد» افزود 5 :رقم گردوی وارداتی

سیل اخیر در گیالن
 60میلیارد تومان خسارت برجا گذاشت

گرمســیری (پکان) در سال  91برای نخستین بار در
ایران در شهرستان باغملک کشت و به دلیل عملکرد
باال و ســازگاری با شــرایط این منطقه با اســتقبال
کشاورزان منطقه روبهرو شد.
وی ادامه داد :این  5رقم شامل ویچیتا ،گراتکس،
گراکینگ ،چوکتا و تنجه میباشند و هماکنون فصل
برداشت آنها آغاز شده است.
عجمگرد همچنین  3رقم زیتون کشــت شده
را فاضــل ،کنســروالیا و آمیگدالولیا عنوان کرد و
افرود :برداشــت انواع زیتون نیز در شهرستان آغاز
شده است.
وی عملکــرد رقم فاضل (محلی) را حدود  10تن
در هکتــار بیان کرد و اظهار داشــت :دو رقم وارداتی
کنسروالیا با عملکرد  10تن و آمیگدالولیا با حدود 6
تن در هکتار از کیفیت و عملکرد بســیار باالیی برای
روغنکشی و تهیه کنسرو برخوردار میباشند.

جذب  36میلیون دالر
سرمایه خارجی در
آذربایجان شرقی

فرمانده ســپاه ناحیه نمین گفت ۱۸ :میلیارد
ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی توسط سپاه بسیج
سازندگی سپاه ناحیه نمین به واحدهای تولیدی این
شهرستان اعطا شد.
سرهنگ حسین ایرانی در بازدید از واحدهای تولیدی
شهرستان نمین اظهار داشت :با هدف محرومیتزدایی
و کمک به مناطق محروم شهرستان نمین و حمایت از
واحدهای تولیدی منطقــه و کمک به بخش اقتصادی
آن  18میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی توسط
بسیج سازندگی سپاه ناحیه این شهر به  90واحد تولیدی
شهرستان ارائه شده که خوشبختانه این موضوع توانسته
مشکل بیکاری را در حد قابل توجهی در این شهرستان
برطرف کند.
فرمانده ســپاه ناحیه نمین گفت :بــا پرداخت این
تسهیالت برای  400نفر به طور مستقیم و  700نفر به
طور غیرمســتقیم اشتغال ایجاد شده و از این تسهیالت
بــرای اجــرای طرحهایی همچون پرورش دام ســبک
و ســنگین ،پرورش غاز ،پرورش مــرغ خانگی ،صنایع
تبدیلی ،صنایــع دستی  ،شــیالت و گیاهــان دارویی
استفاده شده اســت که از جمله طرحهای مهم اقتصاد
مقاومتی هستند.
ایرانی بیان کرد :شهرســتان نمین به عنوان یکی از
قطبهای اصلی پرورش گیاهان دارویی اســت که 14
مزرعه به طور شبانهروزی مشغول فعالیت در این حوزه
هستند که تمام تالش ما بر این است که بتوانیم با حمایت
از این مزارع از ظرفیت بالقوه این شهرستان برای رشد و
آبادانی مناطق کمدرآمد استفاده کنیم.
وی آمادگی خــود را در ارتباط با آموزش ،جذب و
ارائه کمکهای مادی و معنوی به کارآفرینانی که با هدف
کمک به توسعه این شهرستان گام برداشتهاند اعالم کرد.

اســتاندار گیالن گفت :آبگرفتگی روزهای
گذشته در گیالن ،بیش از  60میلیارد تومان به
تاسیسات عمومی و خصوصی استان خسارت
وارد کرده است.
محمدعلی نجفی در نشســت اقتصــاد مقاومتی
اســتان در رشت افزود :سیل اخیر در شرق گیالن به
 600واحد مسکونی شــهری و  450واحد مسکونی
روستایی خسارت زده و حدود  25دستگاه خودرو نیز
نابود شده است.
وی ادامه داد :عالوه بر این ،به تاسیســات شهری،
آسفالت ،پلها و سر دهنههای کشاورزی نیز خسارت
وارد آمده است.
اســتاندار گیالن گفت :اگر در چند سال گذشته
برای پیشــگیری از خســارات رانش زمین در تالش
محله شهرستان لنگرود فکری اساسی میشد ،امسال

طرح گازرسانی به  26روستای شهرستان
تنگستان از توابع استان بوشهر با حضور وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در این آئین
گفت :عملیات گازرســانی به  26روستای شهرستان
تنگســتان با 196میلیارد و 180میلیون ریال اعتبار
انجام شد.
غالمعباس حســینی افزود :برای گازرســانی به
روستاهای یاد شده 187کیلومتر شبکه گازرسانی و 2
دستگاه ایستگاه تقلیل فشار نصب شده است.
وی یادآور شد :هماکنون پوشش گازرسانی روستاها
در استان بوشهر  90درصد و در شهرها به  98درصد
رسیده است.
حســینی افزود :همچنین در هفته دولت امسال
نیز با 740میلیارد ریال اعتبار  70پروژه گازرسانی در
استان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
همچنین در آئینی با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه
اجتماعی مدرســه  12کالسه تنگستان بوشهر مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
بوشــهر در این آئین گفت :این مدرسه  12کالسه در
زمینی به مســاحت چهار هــزار مترمربع و یک هزار
و  800مترمربع زیربنا در تنگســتان بوشــهر احداث
شده است.
احمد مــرادی تصریح کرد :برای احداث و تجهیز
این مدرسه  12کالسه 35میلیارد ریال اعتبار هزینه
شده است.
وی گفت :همچنین در هفته دولت امسال عملیات

اجرایی 150کالس درس در قالب 23پروژه با 31هزار
مترمربع زیربنا و530میلیارد ریال اعتبار در اســتان
بوشهر آغاز شد.
وی افــزود :افزون براین  71کالس درس در قالب
 14پروژه و 13/5میلیارد تومان اعتبار نیز در اســتان
افتتاح شده است.
همچنین چهار پروژه تاسیسات بندری بوشهر با
بیش از  228میلیارد ریال اعتبار روز پنجشنبه با حضور
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در حاشیه
توگو با ایرنا افزود :با افتتاح اسکلههای
این آئین در گف 

خسارتهای آبگرفتگی به این میزان نبود در حالیکه
اکنــون مردم این محله ،تقریبا همــه چیز خود را از
دســت دادهاند که برای پیشــگیری از تکرار آن ،باید
فکر اساسی شود.
نجفی با تاکید به مسئوالن استان برای رسیدگی
جدی و فوری به مشکالت ســیلزدگان گفت :برای
پرداخت تســهیالت بانکــی و کمکهای بالعوض به
این افراد ،اقداماتی در حال انجام اســت که بزودی به
نتیجه خواهد رسید.
به دنبال بارشهای رگباری بامداد جمعه گذشته
در گیالن بویژه مناطقی از شــرق اســتان که در این
هنگام از سال ،بیسابقه عنوان شده ،مشکالتی ناشی
از آبگرفتگــی معابر و نفوذ آب به منازل شــهروندان
ایجاد شد و خسارتهایی به منازل روستایی و شهری
و تاسیسات عمومی وارد کرد.

 26روستای تنگستان بوشهر گازرسانی شد

تبریز  -خبرنگار کیهان:
مدیرکل امور اقتصــادی و دارایی آذربایجان
شرقی بااشاره به اولویت جذب سرمایه خارجی در
مسیر توســعه استان اعالم کرد :در این راستا در
نیمه نخست امسال  36میلیون دالر سرمایهگذاری
خارجی در استان جذب شده است.
رضا حسینی افزود :این میزان سرمایهگذاری خارجی
در طرحهای خودرو  ،اکتشــافات معدنی طال ،تولید نخ،
تولید پروفیل و ساخت ماشین آالت بتن سبک ،کارخانه
فرآوری طال و تولید ام دی اف جذب شده است.
وی همچنین گفت :در نیمه اول سال جاری مطالعات
امکان ســنجی  120طرح و فرصت ســرمایهگذاری در
آذربایجان شرقی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی
انجام شــد که این طرحها شامل فرصتها و پروژههای
زیربنایی ،دانــش بنیان ،صنعت و معدن ،کشــاورزی،
نیمه تمام و توســعهای بود که در مرحله ترجمه به زبان
انگلیسی است.
وی ادامه داد :بازاریابی برای طرحهای استان از طریق
نمایندگی وزارت امور خارجه ،مذاکره با شوراهای مشترک
بازرگانی ایران با سایر کشورها ،اتاقهای سراسر کشور،
اطالعرسانی به شرکتهای سرمایهگذاری داخلی ،ارائه به
هیئتهای خارجی پذیرش شده در استان ارائه شده است.
حســینی با بیان اینکه مکاتبه و رایزنی با حدود 70
شــرکت سرمایه گذار داخلی به صورت مستمر در حال
انجام است،گفت :از ابتدای امسال  9هیئت از کشورهای
اندونزی ،ترکیه ،آلمان و لهستان پذیرش شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شــرقی
خاطر نشــان کرد 45 :میلیون دالر برای احداث ســه
نیروگاه مقیاس کوچک در مجموع 49مگاوات در مرحله
صدور مجــوز قرار دارد و همچنین اقدام الزم برای اخذ
مجوز و مصوبه هیئت سرمایهگذاری خارجی برای احداث
نیروگاه بادی و خورشــیدی به میزان  45میلیون دالر
سرمایهگذاری انجام گرفته است.

رهاسازی نخالههای ساختمانی
در شهر خرمآباد

بهسازی شده بندر بوشهر اسکله شمار یک بندر بوشهر
پس از تعمیر و بهسازی با سرمایهگذاری  71میلیارد
ریال وارد چرخه فعالیت بندری شد.
محمد مهدی بنچاری افزود :به منظور تســهیل
حملو نقل دریایی و افزایش ایمنی دریانوردی اسکله
شــماره  7بندر بوشــهر نیز با  75میلیارد ریال مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
وی همچنین از افتتاح ناجی  20بندر دیلم خبرداد
و گفت :ناجی  20به طول  19/6متر در راستای مرکز
جســتوجو و نجات دریایی در بنــدر دیلم با اعتبار
140میلیارد ریال به آب انداخته شد.

یک مسئول در اداره کل حفاظت محیط زیست
لرستان گفت :نخالههای ساختمانی همچنان در شهر
خرمآباد رها هستند.
مجتبی آهور اظهار کرد :پسماندهای ساختمانی یکی
از معضالت محیط زیســت شهری است که به علت انجام
فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز تولید میشوند .ریختن
این نخالهها در مناطق مختلف شهری عالوه بر زشت کردن
محیط باعث انتشار بیماریهایی نیز میشوند.
وی ادامه داد :متأســفانه پسماندهای ساختمانی شهر
خرمآباد با وجود تمامی مصوبات کارگروه مدیریت پسماند
بدون هیچ ضابطهای در نقاط مختلف شهری پراکنده هستند.
رئیساداره محیط زیســت انســانی اداره کل حفاظت
محیط زیست لرستان با بیان اینکه هیچ کدام از شهرداران
شــهر خرمآباد توجهی به این موضوع ندارند ،افزود :بعضی
نقاط نابســامان بوده و متخلفین و ســودجویان به راحتی
نخالههای خود را در منطقه رها میکنند و هیچگونه کنترلی
بر این موضوع نیست.
وی گفت :در همین راســتا کارگروه پسماند قصد دارد
شهردارانی که به مصوبات کارگروه و ساماندهی پسماندهای
ســاختمانی توجهی ندارند را به استانداری معرفی کند و
تصمیمات بعدی در رابطه با این افراد توســط اســتانداری
اتخاذ میشود.

بهرهبرداری از زائرسرا
و خانه فرزندان امام رضا(ع) در مشهد

 همزمان با دهه والیت و با حضور وزیر راه و شهرســازی
زائرسرا و خانه فرزندان امام رضا(ع) در مشهد به بهرهبرداری
رسید.
این مجموعه در کیلومتر پنج جاده شاندیز قرار دارد و به به همت
جمعی از خیرین موسســه خیریه پرتو مهر امام رضا(ع) در زمینی به
مساحت  ٨هزار مترمربع احداث شده و شامل فضاهای ورزشیروباز،
کتابخانه ،سالن غذاخوری ،سالن اجتماعات و تعدادی اتاق جهت اسکان
است.همچنین ویژگی منحصر به فرد این مجموعه ،پذیرش کودکان
 ۶تا  ۱۲سال بیسرپرست و بد سرپرست از تمام ایران پهناور است.
دبیر هیئت دولت ،مدیرکل بهزیستی ،مقامات کشوری و استانی
و جمعــی از بازیگران و هنرمندان نیز از جمله مهمانان این مراســم
افتتاحیه بودند.

ساخت بزرگترین مدرسه اوتیسم ایران
در اصفهان

یزد  -خبرنگار کیهان:
مدیرعامل بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان از بهرهبرداری
بزرگترین مدرســه اوتیســم ایران در اصفهان تا پایان ماه
سالجاری خبر داد.
شهرام فرجی درجمع خبرنگاران یزد ،هزینه ساخت این مدرسه
را افزون بر  30میلیارد ریال اعالم کرد و افزود :مدرســه یاد شــده با
همت خیران و بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان ساخته و به آموزش
و پرورش تحویل داده میشود.
وی اظهار کرد :این مدرسه به مساحت  1700متر مربع در ناحیه
سه آموزش و پرورش اصفهان واقع در شهرک ولیعصر به بهرهبرداری
خواهد رسید.
هماکنــون دو هزار و  100کودک مبتال به اوتیســم در  60مرکز
سراســر کشور تحت آموزش هســتند و هر کودک یا حداکثر هر سه
کودک تحت پوشش یک مربی قرار دارد.
مدیرعامل بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان کشور گفت :ساخت
بیمارستان  125تختخوابی کرج و مدرسه  6کالسه در شیراز از جمله
طرحهای در دست اجرای این بنیاد خیریه است.
فرجی ساخت پنج مدرسه در مناطق دور افتاده و محروم کشور و
ساخت هنرستان  18کالسه مراغه را از دیگر اقدامات بنیاد نیکوکاری
دســتهای مهربان در کشور بیان کرد و گفت :اکنون  13شعبه این
بنیاد در سراسر کشور به فعالیت حمایتی از اقشار نیازمند میپردازند.
مدیرعامل بنیاد نیکوکاری دســتهای مهربان کشور با اشاره به
فعالیتهــای فرهنگی و اجتماعی این بنیــاد اظهار کرد :،حمایت از
اقشار نیازمند ،زنان سرپرست خانوار ،تامین جهیزیه زوجهای نیازمند،
آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد و نیز احداث مراکز آموزشی و درمانی
از جمله اهداف این بنیاد خیریه است.
وی ارائه ماهانه سبد کاال به ارزش  3میلیون ریال ،برگزاری سفرها
و اردوهای زیارتی و کالسهای مشاوره به مددجویان را از خدمات این
بنیاد اعالم کرد و این بنیاد  3مددجو را در یزد تحت پوشش خود دارد.

پرورش آبزیان در آبادان
با مشکالت زیادی مواجه است

اهواز -خبرنگار کیهان:
نماینده مردم آبادان در مجلس شــورای اسالمی گفت :با
وجود  647هکتار زمین و  58تعاونی مخصوص پرورش آبزیان
در این شهرستان با مشکالت فراوانی در زمینه پرورش میگو
و ماهی روبهرو هستیم.
جلیل مختاری در جلسه شورای کشاورزی آبادان با اشاره به 15
هکتار زمین رها شده در برخی از مناطق شهرستان افت برق و تاثیر
آن بر روی آبرسانی به مزارع کشاورزی افزود :وجود کانال خاکی در
پائین دســت سبب رشد نیزارها و افت فشار آب میشود ضمن آنکه
چند سالی است که نهرهای بهمنشیر الیروبی نشدهاند.
قائممقام سازمان شیالت ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه تولید
آبزیان سال گذشته در اســتان  48هزار تن بوده است اظهار داشت:
این قشر را نمیتوان به حال خود رها کرد و باید به فکر آنها باشیم.
حقیقی گفت :پیشنهاد میکنم کمیته ویژهای با حضور معاونت صید
و صیادی و کارشناسان مربوطه در آبادان تشکیل شود و مسائل مربوط
به صیادان با حضور نماینده استانداری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی همچنین قول داد در زمینه بهبود وضعیت صید و صیادان به
هر میزان که استان پیشبینی میکند اعتبار فراهم شود.
فرماندار آبادان هم با اشــاره به تکمحصولی بودن این شهرستان
لزوم توجــه به بیمه نخیالت با توجه به وجود خشکســالی و وجود
ریزگردها را خواستار شد.

صید میگو در سواحل خوزستان
ممنوع شد

مدیرکل شیالت خوزســتان گفت :صید میگو در سواحل
خوزستان ممنوع است.
نبــیاهلل خون میرزایی در ادامه افزود :از هر گونه صید ،جابجایی
و حملونقل میگو ،توســط شــناورهای صیادی در بنادر ،اسکلهها و
ن تا اطالع بعدی جلوگیری میشود.
صیدگاههای استان خوزستا 
مدیرکل شیالت خوزستان خاطرنشان کرد :ممنوعیت صید میگو
در خوزستان به علت حفاظت از ذخایر میگو در سطح آبهای استان،
تضمیــن بهرهبرداری پایدار از دریا و تداوماشــتغال در حرفه صیادی
گرفته اجرایی میشود.
خونمیرزایــی تصریح کرد :اگر صیادی تخلف کند تا فصل بعدی
صید میگو اجازه صید به وی داده نمیشود و مالکان شناورهای صیادی
موظفند نسبت به تخلیه ادوات صید خود اقدام کنند.

آغاز مرمت بقعه یعقوب لیث
در دزفول

زاهدان  -خبرنگار کیهان:
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
سیستان و بلوچستان گفت :پروژه مرمت محوطه جندیشاپور
(بقعه یعقوب لیث) بــا قراردادی به مبلغ یک میلیارد و 995
میلیون ریال توسط اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری خوزستان آغاز شده است.
کامبیز مشــتاق گوهری اظهار کرد :به دلیل توقعی که در مردم اســتان
سیستان و بلوچستان بوجود آمده بود با پیگیریهای اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری و نیز عالقه و پیگیری انجمن میراث فرهنگی زابل و
همکاری خوب اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خوزستان،
فعالیتهای حفاظتی و مرمتی در مقبره یعقوب لیث در دزفول آغاز شد.
این مسئول ادامه داد :اصالح سیستم برق بقعه ،آغاز عملیات حذف
اندودگــچ در گنبدخانه و برچیدن آجر فرش فرســوده از روی گنبد
میانی از جمله فعالیتهایی است که در این پروژه انجام خواهد گرفت.
وی گفت :قرار اســت برای ســنگ مزار یعقوب لیث نیز به سنت
سنگ مزار بزرگان ،سنگی مناسب و درخور تهیه شود.
گفتنی است؛ این مجموعه در طرح جامع توسعه و حفاظت شهر
تاریخی جندیشاپور جایگاه ویژهای دارد.

