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کوتاه از شهرستانها

افزایش گل گاو زبان

رشــت -خبرنگار کیهان :مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گیالن از
افزایش  10درصدی تولید گل گاوزبان این استان در سال جاری خبر داد.
پارسافر اظهار داشــت :باغداران گیالنی امسال  325تن گل گاوزبان
به ارزش  390میلیارد ریال تولید کردند که این میزان در مقایسه با سال
گذشته  10درصد بیشتر است.
وی با بیان اینکه گیالن با داشتن  723هکتار زمین کشت گل و گاو
زبان رتبه نخست تولید این محصول را در ایران دارد ،افزود :رودسر ،املش،
آستارا ،سیاهکل ،رودبار ،تالش و رضوانشهر از مهمترین مناطق کشت گل
گاوزبان در استان گیالن هستند.

کمک به جبهه مقاومت

تبریز -خبرنگار کیهان :مردم آذربایجان شرقی به مدافعان حرم و
جبهه مقاومت  180میلیارد ریال کمک کردند
علی احمدزاده رئیس ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت آذربایجان شرقی
گفت :مردم قهرمان این اســتان رتبه اول را در کمک به جبهه مقاومت و
مدافعان حرم دارند.

سیگار عامل مرگ

همدان -خبرنگار کیهان :معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی
همدان با بیان اینکه استان همدان ،در ردههای دوم یا سوم مصرف دخانیات
در کشــور قرار دارد گفت :سیگار مهمترین عامل بیماریهای غیرواگیر و
مرگ و میر در استان همدان به شمار میرود.
جاللالدین امیری اظهار کرد :موضوع عرضه قلیان به صورت رســمی
در همدان حذف شــده اســت اما تا وقتی که فرهنگسازی و آموزش در
این موضوع فراگیر نشود همچنان با موضوع مصرف قلیان توسط افراد در
تفرجگاهها مواجه هستیم.
وی متذکر شد :دانشگاه علوم پزشکی همدان  140مرکز ترک اعتیاد
را در سطح اســتان تحت پوشش دارد که با محوریت متادون تراپی27 ،
هزار و  650نفر را مورد درمان قرار میدهند.

راهاندازی مدرسه اشتغال

* رئیس دانشگاه صنعتی همدان از راهاندازی مدرسه اشتغال با همکاری
دانشگاه صنعتی شریف در همدان خبر داد.
محمود نیلی اظهار کرد :در مدرســه اشتغال دانشجویان از سال سوم
وارد فضای جدید آموزشی خواهند شد و از تجربیات کارآفرینان بزرگ و با
تجربه بهره میگیرند که به پیشنهاد معاون وزیر علوم تأسیس این مدرسه
در همدان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود :دانشــگاه صنعتی همدان در رتبهبندی امسال دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی کشور که توسط وزارت علوم و فناوری اطالعات اعالم
شد در میان  29دانشگاه صنعتی کشور در رتبه شانزدهم قرار گرفت و در
میان دانشــگاههای منطقه چهار کشور نیز که شامل استانهای مرکزی،
کرمانشاه ،قزوین و قم میباشد جایگاه نخست را کسب کرده است

کمک خیرین به حوزه سالمت

ساری -خبرنگار کیهان:مدیرعامل مجمع خیرین سالمت مازندران
گفت :حدود  5هزار خیر در حوزه سالمت «سال گذشته  26میلیارد تومان
برای احداث تکمیل ،تجهیز و نوســازی لوازم و مراکز درمانی و بهداشتی
مشارکت کردند.
تیمور طهماسبپور با بیان اینکه بسیاری از بناهای بهداشتی درمانی
و اورژانسی در سراسر استان در سالهای اخیر توسط خیرین تکمیل و به
بهرهبرداری رســیده افزود :شورای خیرین سالمت در شهرستانها در حال
راهاندازی میباشــند و سعی داریم شورای خیرین زنان را در شهرستانها
تأسیس کنیم.
مدیر شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان عباسآباد هم با اشاره به
وجود  33خیر در حوزه سالمت این شهرستان گفت :خیرین سالمت این
شهرســتان تاکنون حدود  64میلیون تومان کمک نقدی و  29895متر
مربع زمین اهداء کردهاند.
سیده عالیه علوی تصریح کرد :هفت مرکز و خانه بهداشت با زیربنای
 633متر مربع و با اعتبار یک میلیارد و  25میلیون تومان توسط خیرین
و دانشــگاه علوم پزشکی مازندران در کالرآباد ،سلمانشهر و عباسآباد در
دست احداث میباشد.

«فتح خرمشهر» در هشتمین دوره
جایزه ادبی یوسف

اهواز  -خبرنگار کیهان:
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس
خوزستان با اشــاره به برگزاری هشتمین دوره جایزه
ادبی یوسف گفت :امسال بخش ویژه داستانهای کوتاه
خرمشهر که شامل داستانهای «مقاومت  45روزه» و «فتح
خرمشهر» میباشد به جایزه اضافه شده که در یک بخش
ویژه داوری خواهند شــد و در هر استان یک برگزیده و
تقدیری خواهد داشت.
سرتیپ محمد علیپور با بیان اینکه موضوع اصلی داستانهای
ارسالی در این جشنواره «دفاع مقدس»« ،دفاع از حریم اهلبیت»،
«مقاومت» و «بیداری اســامی» است ،اظهار داشت :هشتمین
دوره جایزه ادبی یوســف با هدف هویتبخشی به فعالیتهای
استانی ،توجه به ویژگیهای بومی هر استان ،توجه به زبانها و
گویشهای محلی و بومینویســی امسال برای اولین بار به طور
مجزا در استان خوزستان برگزار خواهد شد.
بــه گفتــه وی در داوری آثار ،توجه بــه ویژگیهای بومی
استان ،پرداخت به حماسهآفرینیهای رزمندگان در عملیاتها
و یگانهای اســتان ،دستاوردهای استانی دفاع مقدس و تبعات
این حماسهآفرینی در استان از امتیاز ویژه برخوردار خواهد بود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان
گفــت :جوایز این دوره ادبی برای نفر اول  3میلیون تومان ،نفر
دوم  2میلیون تومان و نفر سوم یک میلیون تومان است و جایزه
این دوره در زمینه بخش ویژه نیز  2میلیون تومان برای نفر برتر
و  1/5میلیون تومان برای نفر تقدیری در نظر گرفته شده است.
ســردار علیپور گفت :داســتانهای منتخب ویرایش شده و
درنهایت به صورت یک مجموعه به چاپ خواهند رسید.

مجتمع مسکونی ویژه کوتاهقامتان
در تبریز احداث میشود

تبریز  -خبرنگار کیهان:
شهردارتبریزگفت:مجتمعمسکونیویژه«کوتاهقامتان»
در تبریز احداث میشود.
ایرج شهینباهر افزود :اگر شورای شهر موافقت کند شهرداری
رستورانی برای اشتغال اعضای «انجمن کوتاهقامتان تبریز» آماده
و مجتمع مسکونی مناسب با شرایط ویژه آنان میسازد.
فریبا اسکندری رئیس انجمن کوتاهقامتان آذربایجانشرقی
در این نشست خواستار برخورداری از مسکن و شغل و نیز دفتر
برای فعالیتهای این انجمن شد و گفت :به رغم تاسیس انجمن
در اســتان دفتر کاری برای آن وجود ندارد و مســئله اشــتغال
کوتاهقامتان نیز مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی افزود :اکثر کوتاهقامتان شرایط ازدواج ندارند و فضای داخل
خانه نیز برای زندگی آنان مناسب نیست و به همین دلیل خواستار
مساعدت شهرداری برای ایجاد مجتمع مسکونی با شرایط مناسب
این افراد هســتیم .اسکندری خواستار دسترسی کوتاهقامتان به
پارک مینیاتور برای ارائه صنایع دستی آنان درجهت ایجاد شغل
شد که ازسوی ایوب بهتاج مدیرکل ورزش و جوانان استان ،قول
مساعد برای تامین دفتر و فضای ورزش آنان داده و شهردار نیز
خواستار موافقت شورا برای مجتمع مسکونی و رستوران شد.

اقدام قرارگا ه خاتماالنبیا در حل بحران آب خوزستان
تحسینبرانگیزاست

امام جمعه اردبیل گفت :اقدام قرارگاه
خاتماالنبیاء در حل بحران آب آشامیدنی
خرمشهر و آبادان که کار شش ماهه را در
عرض دوهفته تمام و آب منطقه را تأمین
کرد تحسینبرانگیز است.
آیتاهلل سیدحســن عاملی افــزود :قرارگاه
عظیم ســازندگی خاتماالنبیاء سپاه پاسداران
انقالب اسالمی بعد از جنگ تحمیلی تابهحال
خدمات سرنوشتسازی برای کشور انجام داده
و بحرانهای بزرگی را حل کرده است.
وی افزود :افتتاح فاز دوم پاالیشــگاه عظیم
ســتاره خلیجفارس نیز دومین اقدام ارزشمند
قرارگاه عظیم ســازندگی خاتماالنبیاء بود ،این
پاالیشــگاه در خاورمیانه نظیر ندارد و توسط

قــرارگاه با دانش فنی بومی ســاخته شــده و
شــرکتهای بزرگ مثل توتــال را به حیرت
واداشته است ،ظرفیت این پاالیشگاه  360هزار
بشکه در روز است.
وی بیان کرد :روزانه  36میلیون لیتر بنزین،
 14میلیــون لیتر گازوئیل 4 ،میلیون لیتر گاز
مایع3 ،میلیون لیتر ســوخت جت و  130تن
گوگرد با ظرفیت ذخیرهسازی 11میلیون بشکه
فرآورده نفتی از جمله قابلیتهای پاالیشــگاه
عظیم ستاره خلیجفارس است.

خطیب جمعه اردبیل گفت :فقط با اجرای فاز
یک این پاالیشگاه تا حال از خروج  5میلیارد و
 400میلیون دالر از کشور ممانعت شده است
و بعد از اجرای فاز  ،3کشور ما قادر خواهد بود
روزانه  25میلیون لیتر بنزین صادر کند.
وی عنــوان کرد :این پاالیشــگاه از بخش
عظیمی از خامفروشــی جلوگیری خواهد گرد
و اگر این پاالیشــگاه نبود ،قطعا کشــور ما در
تامین  80میلیون لیتر بنزین مصرف روزانه به
بحران میرسید.

معاون رئیسجمهور:

تاالب انزلی احیاء میشود

استاندار:

مدیران ضعیف
استان اصفهان
برکنار میشوند
اصفهان -خبرنگار کیهان:
استاندار اصفهان گفت :مدیران استان
ریسکپذیر نیستند.
محســن مهرعلیزاده در جلسه شورای اداری
اســتان اصفهان افزود :سرعت بخشی به کارها و
تالش برای رفع مشــکل در کمتر دستگاهی در
استان دیده میشود.
وی با بیان اینکه عدم رفع مشکالت مردم پس
از چندین بار مراجعه به یک نهاد یا دستگاه نشان
از ضعف مدیریتی دارد ،ابراز داشت :اینکه مشکلی
پس از چند بار تذکر به مدیر مربوطه رفع نشود و
یا انجام کاری قانونی  15تا  20سال در دست یک
مدیر باقی بماند نشان از ضعف مدیریتی است.
وی تصریح کرد :برای رفع مشکالت حداکثر
سه بار تذکر میدهیم و در غیر این صورت مدیر
مربوطه برکنار میشود.
مهرعلیزاده ابراز داشــت :خطای مدیران را با
خوشبینــی در ابتدای امر بــه دلیل عدم توجه
به شــرایط ،یا کمبود نیــرو و بودجه تلقی کرده
و چندیــن بار تذکر میدهیــم اما در ادامه روند
بیتوجهی مدیران ناکارآمد کنار گذاشته میشوند.
وی تأکید کرد :هم اکنون بیش از  40سال از
پیروزی انقالب اسالمی میگذرد اما مدیرانی داریم
که به مرور از مردم فاصله گرفتند ،رفاه نســبی
داشته و مشکالت مردم را نیز رفع نمیکنند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه گاهی قانون مانع
انجام کار است اما در اغلب موارد مدیران خود از
انجام کاری ســر باز میزنند ،تصریح کرد :برخی
مدیران اصفهان ریسکپذیر نیستند.

س سازمان برنامه و بودجه گفت :تاالب
رئی 
بینالمللی انزلی احیاء میشود.
محمدباقــر نوبخت در جمــع خبرنگاران با
اشــاره به در نظر گرفته شــدن  2میلیارد دالر
برای محیطزیســت ،ساماندهی پسماندها و رفع
آلودگیهــا در بودجه  97گفــت :با وجود اینکه
این رقم مورد تایید مجلس شــورای اســامی
قرار نگرفت اما دولت این اولویت را همچنان در
دستور کار دارد.
نوبخت اضافه کرد :مقرر شــده با روشهایی
نوین که بهرهوری بیشتری دارد ،این مهم انجام
شــود و برای احیای تاالب انزلی ،طی سه سال
بــا صرف اعتباراتی حــدود  850میلیارد تومان
میتوان اقدام کرد.
رئیسسازمان حفاظت محیط زیست کشور
نیز در جمع خبرنگاران بیان داشت :برخی تاالبها
مثل تــاالب انزلی نیز که در انتهــای رودخانه
و ابتــدای دریای خزر هســتند ،بــه دلیل ورود
آلودگیهایی همچون پســماندهای کشاورزی و
فاضالبهای شهری ،حالت بیهوازی پیدا کرده،
انباشــته از رسوبات شده و بیش از  90درصد از
تاالب از بین رفته است.
به گفته عیسی کالنتری ،برنامه جدیدی ارائه
شده که با فناوریهای نوین و با کمتر از سه درصد

هزینه پیشبینی شده گذشته ،طی سه تا چهار
سال آینده ،این تاالب احیاء میشود.
وی افــزود :عملیــات آزمایشــی این مهم با
همکاری موسســه تحقیقات شیالت انجام شده
و امیدواریم با روش جدید ،تاالب تا سال 1400
احیاء شود.
تاالب انزلی به وســعت حدود  200کیلومتر
مربع در محدوده شهرســتانهای انزلی ،رشت
و صعومهســرا قرار دارد .این تاالب نقش مهمی
در زیست بوم گیالن و کشور داشته ،مهارکننده
ســیلهای ویرانگر و تعدیلکننــده آب و هوای
منطقه و زیســتگاه گونههای زیــادی از آبزیان،
پرندگان و گیاهان است.
فاضالبهای صنعتی ،خانگی ،بیمارســتانی،
ضایعات کشتارگاهی ،سموم کشاورزی ،پسماندها
و نخالهها ،گیاهان مهاجمی چون آزوال و سنبل
توساز در حریم تاالب،
آبی ،تصرف اراضی و ساخ 
آتش زدن نیزارها با هدف تصرف ،ورود رسوبات از
رودخانهها و انتقال آلودگی از دریا حیات تاالب
انزلی را به شدت به خطر انداخته است.
معیشــت جمعیت قابل توجهی از ساکنان
حاشــیه تاالب به لحاظ کشــاورزی ،صیادی و
تامیــن مواد اولیه صنایع دســتی به حیات آن
وابسته است.

استاندار خبر داد

وجود  17روستای بدون بیکار در گیالن

رشت  -خبرنگار کیهان:
استاندار گیالن از وجود  17روستای بدون
بیکار با اشتغالزایی یکهزار و  125نفر دراین
استان خبر داد.
مصطفی ساالری استاندار گیالن که در جلسه
کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری این استان سخن
میگفت اظهار داشــت :برای تحقق این مهم 22
میلیــارد تومان تســهیالت پیشبینی شــده که
امیدواریم حمایتهای الزم ازسوی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در این راستا صورت پذیرد.

وی همچنین از انتخاب مشاور برای طرح جامع
گردشگری گیالن خبر داد و افزود :با توجه به تعریف
 32محور گردشگری در گیالن ،تاکنون  4هزار نقطه
ازسوی بخشداران و شورای روستاهای استان برای
اجرای محورهای گردشگری معرفی شده که مشاور
طرح جامع گردشگری ،ضمن ارزیابی جانماییهای
صورت گرفته ،مکان مناسب برای اجرای محورهای
گردشگری استان را نهایی خواهد کرد.
استاندار گیالن در ادامه بر ضرورت تسریع در
اجرای طرحهای بومگردی این اســتان تاکید کرد

نخود روسی در سفره ایرانی
محصول نخود کرمانشاه سالهاست برای
خود اسم و رســمی پیدا کرده و در صادرات
کشور هم جا دارد .اما چند وقتی هست که به
دلیل سوءتدبیر مسئولین استانی واردات نخود
کمکیفیت از روســیه اعتراض کشاورزان این
استان را در پی داشته است.
برداشت نخود در مزرعههای طالیی استان مدتی
است که شروع شــده و کشاورزان در گرمای آفتاب
مشغول برداشت محصول هستند.
مدیریت زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان
کرمانشــاه در این خصوص اظهار داشــت :امســال
مزرعههای کشت پاییزه استان به خوبی به ثمر رسیده،
اما به دلیل بارندگیهای زیاد مزارع نخود بهاره دچار
خسارت  30درصدی شده است.
شهریار قاسمی از زیر کشت رفتن  160هزار هکتار
از اراضی دیم این استان به کشت نخود خبر داد.
وی به رتبه نخست کشوری ،استان کرمانشاه در
تولید نخود اشاره و بیان کرد :بیشتر زمینهای زراعی
استان بهصورت دیم و پاییزه کشت میشود.
مدیریت زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان
کرمانشاه عملکرد نخود پاییزه را حداقل  2برابر نخود
بهاره عنوان کرد و گفت :پیشبینی میشود امسال 90
هزار تن نخود از مزارع استان کرمانشاه برداشت شود.
یک کشــاورز نخودکار کــه از عملکرد محصول
خود راضی بود و گفت :امســال محصول نخود بهاره
باتوجه به بارشهای زیاد بهاری دچار نوعی بیماری
قارچی شــدند که با این وجود نیز برداشت خوبی را
پیشبینی میکنم.
وی نسبت به نرخگذاری و واردات محصول نخود
از مسئوالن گلهمند بود.
وی بیان کرد :وقتی خودمان میتوانیم محصول
تولید کنیم ،چرا دست به دامن خارجیها میشوند؟
بــا توجه به بحران کمآبی در کشــور ،نخود یک
محصول توجیه شده است که نیازمند آبیاری نیست،

و گفت :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری گیالن به عنوان صاحب کار باید به
صــورت جدیتر در حوزه اجرای این طرحها ورود
کرده وکمکاریها را گزارش دهد.
وی در بخش دیگر سخنان خود از اجرای طرح
هزار روســتا و هزار ورزشگاه در روستاهای گیالن
خبر داد و افزود :در جانمایی زمینهای ورزشی این
طرح که در سالجاری اجرایی میشود ،باید وجود
امکانات زیرساختی نظیر شبکه آب و برق و جاده
دسترسی لحاظ شود.

گزارش از دور و نزدیک

* واردات نخود کمکیفیت از روسیه اعتراض کشاورزان کرمانشاهی را درپی
داشته است.
اما ظاهر شدن رقبای نخود کرمانشاه در بازار کشور
طی دو ،سه سال اخیر ،نارضایتی نخودکاران استان
را درپی داشته است.
وی افزود :امســال  60درصد از نخود کل کشور
در کرمانشاه تولید میشود ،اندازه نخود کرمانشاهی
به اندازه نخود روسی نیست ،اما طعم (شیرین) و مزه
آن بینظیر اســت و همواره مورد توجه بســیاری از
تجار بوده و آن را یکی از خوشطعمترین نخودهای
دنیا میدانند ،لذا اینجا همت مســئوالن را میطلبد
که حاصل دســترنج دست تاولزده کشاورز ،به یغما
نرود .یکی از این رقبا ،کشور روسیه است که با هزینه
کم نخود را وارد کشــور و سهم اساسی از بازار کشور
را بــه خود اختصاص داده که بــا این اوصاف زمینه
ورشکستگی را فراهم و زحمت زن و بچه کشاورز را
جلوی آفتاب سوزان تابستان بههدر میدهد.
این کشــاورز نخودکار اضافه کرد :افزایش تعرفه
واردات نخود در این راســتا راهحل مناسبی به نظر
میرســد .کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان

کرمانشاه ،نیز افزود« :اگر دیر بجنبیم روسیه و سایر
کشورها بازار نخود کشور را میگیرند» .او پیش از این
نیز در این مورد تذکرات مختلفی داده بود .با توجه به
اینکه بازار خرید و فروش نخود هم یکی از شغلهای
مردم این منطقه محسوب میشــود ،واردات بدون
منطق نخود از ســایر کشورها ،در حالی که محصول
نخود کرمانشاه ،صادراتی و دارای قدرت رقابت است،
صدمات جبرانناپذیری به کشــاورزی و شغل مردم
کشاورز این استان وارد خواهد کرد.
به نظر میرســد در این زمینه هم شاهد داللی
عدهای خاص هســتیم ،چرا که عمده مردم کشاورز
مخالف واردات محصول کمکیفیت روسی و جایگزین
کردن آن به جای محصول درجه یک استان کرمانشاه
هستند .لذا تغییر قانون و جلوگیری از واردات بدون
برنامهریزی دقیق جزو مطالبات مردم استان است.
براســاس نظر کارشناسان ،نخود به لحاظ ارزش
غذایی میتواند جایگزین مناســبی برای گوشــت
قرمز باشد.

عاملــی اظهار کرد :آنچــه در مورد قرارگاه
مهم اســت اینکه این قرارگاه با دیون سنگین
دولــت به این قرارگاه کار میکند در حالی که
هیچ پیمانکار خصوصی بدون پول قادر به کار
نیست و این جواب کسانی است که میگویند
قرارگاه دســت بخش خصوصی را بسته است،
قــرارگاه منتظــر میماند وقتــی هیچ بخش
خصوصی بخاطر اوضاع مالی دولت حاضر به کار
نمیشود ،قرارگاه وارد شده و با همت جهادی
کار را شروع میکند.

بانوی نهاوندی تمام
طالهای خود را برای
ساخت مدرسه اهدا کرد
همدان -خبرنگار کیهان:
رئیس آموزش و پرورش بخش خزل نهاوند
گفت :بانوی  65ساله و خیر روستای شریفآباد
بخش خزل نهاوند  72گرم طالی  18عیار خود
را برای ساخت مدرسه اهدا کرد.
حقمراد خزایی اظهــار کرد :خانم خدیجه نادری
بانوی  65ساله ساکن روستای شریفآباد بخش خزل
نهاوند 72 ،گرم طالی  18عیار خود را که تمام سرمایه
او طی دوران زندگیاش بوده برای امر مدرسهسازی به
آموزش و پرورش بخش خزل اهدا کرد.
وی افزود :تاکنون بیش از  15درصد مدارس بخش
خزل توسط خیران مدرسهساز در این بخش در سطح
روستاها احداث شده که  22درصد دانشآموزان بخش
خزل در این فضاها در حال تحصیل هستند.
رئیس آموزش و پرورش خزل گفت :امســال در
بیستمین جشنواره خیران مدرسهساز بخش خزل که
در خردادماه برگزار شد از طرف خیرین  300میلیون
تومان برای ساخت و ساز و تجهیز مدارس این بخش
جمعآوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان:

مردم در مصرف برق
صرفجویی کنند

کرمانشاه -خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
کرمانشاه از آغاز خاموشیهای برنامهریزی شده
در استان بر اثر عدم صرفهجویی مشترکین خبر
داد و گفت :این خاموشیها احتماال تا  25مرداد
ادامه دارد.
علیمراد مرادیمجد در نشست خبری گفت :میزان
خاموشــی در داخل شهر یک ساعت و برای خارج از
شــهر دو ساعت در نظر گرفته شده و در تمام شهرها
و روستاها اعمال میشود.
وی تاکیــد کــرد :تالش میکنیم تــا حد امکان
خاموشیها برای یک منطقه تکرار نشود.
وی دلیل این خاموشی را کمبود برق دانست و با
بیان اینکه اعمال این خاموشیها به لحظه به ما اعالم
میشود ،گفت :از همینرو امکان اینکه از قبل به مردم
اطالعرسانی کنیم وجود ندارد.
مرادیمجد در ادامه از برقدار شدن تمام روستاهای
باالی  10خانوار استان کرمانشاه خبر داد و گفت50 :
روستای اســتان به دلیل صعبالعبور بودن مجهز به
پنلهای خورشیدی برای تولید برق هستند.
وی در ادامه گفت :تمام روستاها و شهرهای استان
صد درصد دارای برق اســت ،فقط  26روستای خالی
از سکنه یا کمتر از  2یا سه خانوار فصلی برق ندارند
و برقدار شدن آنها توجیهی ندارند.
وی با بیان اینکه شــرکت توزیع برق تمام تالش
خود را خواهد کرد تا برق مناطق زلزلهزده قطع نشود
از مردم مناطق آسیب دیده از زلزله خواست در مصرف
برق نهایت صرفهجویی و مدیریت را داشته باشند.

اجرای طرح دریابست
در بوشهر
طرح دریابست برای ممنوعیت صید گونه های
آبزی در آبهای استان بوشهر اجرا شد.
معــاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شــیالت
اســتان بوشهر گفت :طرح دریابســت براساس تصمیم
کمیته مدیریت صید در آبهای این استان به مدت 15
روز ادامه دارد و با آغاز زمان صید میگو به پایان میرسد.
مهرداد آهنگرمقــدم افزود :با اجرای این طرح هیچ
شناور صیادی از  15تیرماه تا زمان آغاز فصل صید میگو
در اول مــرداد ماه اجازه فعالیت صید آبزیان را در آبهای
استان بوشهر ندارند.
وی اضافه کرد :در صورت هرگونه فعالیت شناورهای
صیادی در این مدت در آبهای اســتان بوشهر به عنوان
متخلف شناخته شده و طبق قانون با آنان برخورد میشود.
معاون صید و بنادرماهیگیری اداره کل شیالت استان
بوشهر اظهار داشت :با توجه به اینکه از اوائل فصل زمستان
تا اوائل بهار فصل باروری و تخمریزی ماهیان و پس از آن
زمان بازسازی آبزیان است اجرای طرح دریابست فرصتی
برای تنفس دریا به شمار میآید.
آهنگرمقــدم ادامــه داد :همچنین بــا اجرای طرح
دریابســت از پراکنده شــدن ذخیره میگو پیشگیری و
فرصتی ایجاد میشــود که این آبزی به سایز مشخصی
برسد و صیادان بتوانند صید با ارزش و اقتصادی بهتری
داشته باشند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت استان
بوشهر گفت :با اجرای طرح دریابست از ورود چندین هزار
ادوات صید به دریا که منجر به تخریب برخی از زیستگاه
ها میشود ،جلوگیری خواهد شد.
وی رســیدن ماهیان بــه اندازه مشــخص ،انجام
تعمیراساسی شناورها و بهسازی آنها ،جلوگیری از تخلف
صیادی و صید غیرمجاز را از جمله هدفهای اجرای طرح
دریابست عنوان کرد.
معــاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شــیالت
استان بوشهر گفت :با اجرای این طرح ،امکان شناسایی
شناورهای صیادی متجاوز کشورهای همسایه به آبهای
خلیج فارس نیز فراهم میشود.

بافتهای فرسوده کرج
بر روی گسلهای قوی قرار دارد

کرج -خبرنگار کیهان:
بسیاری از بافتهای فرسوده شهر کرج در محدوده
گسلهای قوی در این شهر است که بازآفرینی شهری
در بافتهای فرسوده را بسیار جدی میکند.
محمدرضا احمدینژاد در کارگروه بازآفرینی شهری استان
البرز اظهار کرد 785 :هکتار از اراضی شهر کرج در حوزه بافت
فرسوده است.
سرپرست شــهرداری کرج با بیان اینکه  4درصد مساحت
کرج جزو بافت فرســوده شهری است ،افزود :کرج رتبه هشتم
کالنشهرهای کشور درباره تعداد بافت فرسوده را دارد.
احمدینژاد با اشاره به اینکه در منطقه مصباح کرج سه هزار و
 200متر مربع در قالب  85واحد مسکونی برای بازآفرینی شهری
در اولویت است ،گفت :برای این واحدهای مسکونی پروانه صدور
ساخت ارائه شده و  41ملک ریزدانه مورد بهسازی قرار میگیرد.
وی اضافه کرد :در محدوده اسالمآباد کرج نیز  5بلوک با 8
هزار متر مربع در حال واگذاری تملک برای بهسازی بازآفرینی
اســت که رینگ  35متری اسالمآباد با مبلغ  8میلیارد تومان
در حال اجرا است.
سرپرست شهرداری کرج با بیان اینکه دفاتر تسهیلگر برای
صدور مجوز بهسازی راهاندازی شد ،تصریح کرد :دولت از سال
 95در حدود  6میلیارد تومان برای صدور پروانه به شــهرداری
کرج بدهکار است.

افتتاح یک هزار و  58طرح
حوزه ارتباطات در مازندران

ساری -خبرنگار کیهان:
یک هزار و  58طرح حوزه زیرساختهای فناوری اطالعات
و مخابراتی در سفر دو روزه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
به مازندران مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
برای تکمیل این طرحهای زیرساخت مخابراتی افزون بر حدود چهار
هزار میلیارد ریال اعتبار ازسوی دولت و بخش خصوصی هزینه شد.
 118ســایت نسل دو  301 ،سایت نسل سوم 582 ،سایت نسل
چهارم ،اینترنت تیدی  -التییی  TD-LTEبرای ســه شهر ،توسعه
ظرفیت شــبکه انتقال در هشت شــهر ،فاز نخست شبکه اختصاصی
مدیریت بحران در حوزه آیسیتی  ICTاز مهمترین طرحهای مخابراتی
هستند که با حضور محمدجواد آذری جهرمی بهرهبرداری شد.
افتتاح اگریگیتور (تجمیعکننده محتوای دیجیتال) ،توسعه شبکه
فیبر نوری در  10مسیر استان و اجرای پروژه سیماک در دهیاریهای
 12شهرســتان از دیگر طرحهای افتتاحی با حضور وزیر ارتباطات و
فناوری در مازندران است.
مازندران از لحاظ زیر ساختی و ارتباطی هم اکنون جزو استانهای
برتر کشــور است چرا که بیش از  11میلیارد ریال درحوزه ارتباطات
و فناوری اطالعات در دولت یازدهم در این اســتان ســرمایهگذاری
شده است.
رشد کمی و ارتقای کیفی در حوزه ارتباطی و مخابراتی مازندران
با توسعه  11و نیم برابری ظرفیت شبکه انتقال و افزایش چهار و نیم
برابری پهنای باند ورودی استان و توسعه بیش از  500کیلومتر فیبر
نوری محقق شده است.

فرماندار اعالم کرد

نوسازی  50درصد
واحدهای مسکونی روستایی بناب

بناب -خبرنگار کیهان:
فرماندار بناب گفت :بیش از  50درصد واحدهای مسکونی
در روستاهای شهرستان بناب بهسازی و نوسازی شدهاند.
امین رفیعی اظهار کرد :توجه به معماری ســنتی در روســتاها،
اشتغال و مهاجرت معکوس ،انجام کارهای عمرانی ،افزایش درآمدزایی
در روستاها و ...از جمله مسائلی است که باید مورد توجه دهیاران در
روستاها قرار گیرند.
وی با بیان اینکه دهیار به عنوان مدیر یک روستا در صف اول ارتباط
بین مردم و مسئوالن بوده و این از اهمیت جایگاه دهیاریهاست؛ افزود:
باید از این جایگاه برای خدمت به روستائیان استفاده کرد.
نماینده عالی دولت در شهرســتان بناب با اشــاره به منابع مالی
محدود دولت تصریح کرد :علیرغم کمبود اعتبارات دولت برای انجام
زیرساختهای روستایی محدودیت اعتباری ندارد!
به گفته رفیعی ،دهیاران نبض مدیریت در روســتاها هستند که
باید با مدیریت اجرایی باالی خود در افزایش توانمندیهای روستا و
شناساندن آن به جامعه تالش کنند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تعامل شوراها و دهیاران با مردم
و مسئوالن اذعان کرد :تفرقه و اختالف و تشتت آراء خواست دشمنان
است و باید در راستای تحقق وحدت و همدلی در روستاها گام برداریم.
فرماندار بناب تصریح کرد :در سطح شهرستان بناب به ارزش 340
میلیارد ریال طرح و پروژه جهت اجرا در سطح روستاهای شهرستان
در کمیته روســتایی تصویب و به استان معرفی شده است و از افراد
عالقهمند دعوت میشود در سطح روستاها سرمایهگذاری کنند و دولت
نیز خود را موظف و مکلف میداند که از سرمایهگذاران حمایت کند.

راهاندازی  1000باشگاه
کتابخوانی در استان یزد

یزد -خبرنگار کیهان:
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد یزد از راهاندازی هزار باشگاه
کتابخوانی در سطح استان خبر داد.
مجید جوادیانزاده گفت :هر مســجد باید به عنوان یک باشــگاه
کتابخوانی تبدیل شود و روستاهای دوستدار کتاب از جمله طرحها
است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد همچنین از برگزاری
اختتامیه و آیین تجلیل از برگزیدگان دومین دوره کتاب سال یزد خبر
داد و با اشــاره به ارسال  430اثر به دبیرخانه این جشنواره افزود :آثار
در گروههای دوازدهگانه از طرف موسســه خانه کتاب که دوران کتاب
سال جمهوری اسالمی هستند ،مورد بررسی و داوری قرار گرفته است.
وی اظهار داشت :دومین دوره کتاب سال یزد «جایزه ویژه شهید
صدوقی» با هدف یزدشناســی و تقدیر از آثار مرتبط با استان یزد به
همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و با همکاری موسس ه خانه
کتاب در تهران و مشارکتخانه فرهنگ شهید صدوقی برگزار شد.
حجتاالسالم شهابالدین وحیدی دبیر علمی دومین دوره کتاب
سال یزد ،خاطرنشان کرد :جایزه کتاب سال در  12گروه شامل دین،
ادبیات ،فلســفه و روانشناســی ،علوم اجتماعی ،تاریخ و جغرافیا ،هنر
و معماری،زبان و زبانشناســی ،کــودک و نوجوان ،علوم خاص ،علوم
کاربردی ،کلیات و یزدشناسی است.

