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برگزاری نمایشگاه کتاب
یاسوج - خبرنگار کیهان: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کهگیلویه 
و بویراحمد اظهار داشت: نمایشگاه کتاب با حضور 270 ناشر در مصالی امام خمینی 

شهر یاسوج از 16 لغایت 22 بهمن ماه در 135 غرفه برگزار شده است.
رضا دهبانی پور تصریح کرد: 15 غرفه در بخش رسانه های دیجیتال نیز در نظر 
گرفته شده است. وی گفت: در قالب جشنواره فیلم فجر 18 فیلم در دو سینمای 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مرکز )یاسوج( و سینمای دهناد دهدشت تا 22 بهمن ماه 

اکران می شود.
بهره برداری از 53 پروژه برق

شهرکرد- خبرنگار کیهان: همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر 53 پروژه 
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری با صرف اعتباری بالغ بر 296 

هزار و 440 میلیون ریال، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد 
طرح جامع پوشش مخابراتی دیجیتال، نصب تجهیزات و اتوماسیون شبکه های توزیع، 
طراحی، پیاده سازی و تجهیز دیتا سنتر شرکت به عنوان پایلوت شرکت های توزیع، 
تامین روشنایی معابر با پایه های تلسکوپی در سطح استان، احداث و توسعه فیدرهای 
برق رسانی، بهینه سازی شبکه ها و رفع افت ولتاژ و احداث نیروگاه خورشیدی 1/5 

مگاواتی، بخشی از این پروژه ها است.
مجید فرهزاد گفت: برق رسانی به روستاها و پروژه های مسکن مهر، جابجایی 
پایه های واقع در معابر عمومی، احداث سایت آموزشی و ... از دیگر پروژه های اجرایی 

این شرکت در دهه فجر است.
بهره برداری از 97 پروژه عمرانی

تایباد - خبرنگار کیهان: فرماندار تایباد گفت در دهه فجر و سی و نهمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 97 پروژه عمرانی بهداشتی- آموزشی کشاورزی با 

اعتبار 300 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
حسین شرافتی راد از اجرای 90 برنامه فرهنگی و هنری در طول دهه فجر در 
سطح شهرستان خبر داد و گفت: راه اندازی اولین cip مرزی زمینی کشور در مرز 
دوغارون با هدف تکریم گردشگران رونق گردشگری و افزایش خدمات از مهم ترین 
پروژه های دهه فجر شهرســتان اســت که با راه اندازی آن 10 نفر  اشتغال به کار 
می شوند. وی از افتتاح قطعه اول باند دوم جاده ترانزیتی تربت جام تایباد دوغارون 
به طول 14 کیلومتر خبر داد و گفت: 360 هکتار از اراضی کشــاورزی شهرستان 

تایباد تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرد.
پرداخت تسهیالت

اهواز - خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان 
گفــت: به 35 واحد تولیدی در خوزســتان از محل طرح رونق تولید تســهیالت 

پرداخت شد.
اخالق محمدیان گفت: طرح رونق تولید در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
خوزستان به تصویب رسید که در این طرح مصوب شد به 218 واحد تولیدی در این 
استان برای رونق بخش تولید تسهیالت پرداخت شود که از این تعداد 159 واحد 
در شــهرک های صنعتی خوزستان مستقر هستند. وی گفت: به 29 واحد تولیدی 
از این 35 واحد، سرمایه در گردش و به 6 واحد سرمایه ثابت پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با اشاره به اینکه در این 35 واحد 
تولیدی یک هزار و 164 نفر مشــغول به کار هستند بیان کرد: 780 میلیارد ریال 

تسهیالت رونق تولید به این 35 واحد پرداخت شده است.
ویزیت رایگان پزشکان

اصفهان - خبرنگار کیهان: رئیس کمیته نیروهای مسلح اصفهان گفت: در 
ایام فرخنده دهه مبارک فجر پزشــکان متخصص نیروهای مسلح به طور رایگان 

مردم را ویزیت و درمان کردند.
سرتیپ محسن آذرافروز به برپایی نمایشگاه نیروی هوایی دو پایگاه شهید بابایی 
و برگزاری مسابقات متنوع ورزشی ویژه کارکنان نیروهای مسلح و خانواده هایشان و 
همچنین غبارروبی مزار شهدا، محافل انس با قرآن شرکت در نماز عبادی سیاسی 
جمعه، شلیک 12 گلوله از گلستان شهدا و نیز برپایی ایستگاههای صلواتی در سطح 

شهر را از جمله برنامه های این ستاد برشمرد.
افتتاح طرح های راه و شهرسازی

تبریز - خبرنگار کیهان: 11 طرح راه و شهرســازی در آذربایجان شــرقی، 
بمناســبت دهه فجر و با ســرمایه گذاری بالغ بر 472 میلیارد ریال به بهره برداری 
رسید. در قالب این طرح مدرسه مسکن مهر سراب، مسکن مهر میانه و ثبت احوال 
تبریز افتتاح شد و ساختمان انتقال خون با بیش از 6 میلیارد ریال به بهره برداری 
رسید. همچنین 14 کیلومتر از بزرگ راه اهر-هریس- تبریز با 350 میلیارد ریال و 

آسفالت راههای روستایی بستان آباد - کلیبر و هریس افتتاح شد.
ساختمان تبلیغات اسالمی هریس نیز با بیش از 5 میلیارد ریال به بهره برداری 

رسید و پرونده مسکن مهر در آذربایجان شرقی، نیمه سال آینده  بسته می شود.
برگزاری 5500 برنامه

اراک- خبرنگار کیهان: رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
مرکزی گفت: طی ایام دهه فجر امسال پنج هزار و 500 برنامه مختلف در استان 

مرکزی برگزار شد.
حجت االسالم عباس هاشمی اظهار داشت: زمینه سازی برای رشد، تعالی و بسط 
پیام، گفتمان و فرهنگ انقالب اسالمی، افزایش آگاهی و اقناع نسل جوان نسبت 
به ماهیت، اهداف، دســتاوردهای انقالب اسالمی، بازخوانی اندیشه و دیدگاه های 
حضرت امام خمینی)ره(، زمینه سازی برای حضور گسترده تر مردم در پاسداشت 
شــعائر انقالب اسالمی و توسعه و تقویت مشارکت های مردمی و گسترش فعالیت 

تشکل ها و سمن ها از جمله مهم ترین برنامه ها بود.
بهره برداری از صدها پروژه عمرانی

مشــهد- خبرنگار کیهان:یک هزار و 508 پــروژه عمرانی و اقتصادی در 
بخش های صنعتی، کشاورزی و گردشگری همزمان با دهه فجر در خراسان رضوی 

به بهره برداری رسید.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه مجموع اعتبار هزینه شده برای این 
پروژه ها، 38 هزار و 571 میلیادر ریال اســت، اظهار داشت: 229 پروژه با رقم یک 
هــزار و 553 ریال از محل اعتبارات ملی، 47 پــروژه با رقم 133 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات ملی- اســتانی و 392 پروژه نیز از محل اعتبارات استانی به ارزش 

892 میلیارد ریال، مجموع این پروژه هاست.
علیرضا رشیدیان افزود: در مجموع 15 پروژه صنعتی با اعتبار 21 هزار و 655 

میلیارد ریال در این ایام به بهره برداری رسید.
افتتاح 794 پروژه

ساری- خبرنگار کیهان: همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی، 794 پروژه 
با اعتباری بیش از 801 میلیارد تومان در ســطح اســتان مازندران افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
اســتاندار مازندران گفت: 14 پروژه با اعتباری بالغ بر 118 میلیارد تومان در 

ایام اهلل دهه فجر در سطح استان مازندران کلنگ زده شد.
اســالمی یادآور شد: از این تعداد پروژه 164 مورد مربوط به دهیاری ها، 122 
پروژه مربوط به حوزه اداره کل بهزیســتی، 98 مورد مربوط به شرکت توزیع برق 
مازندران و غرب اســتان، 97 پروژه مربوط به اداره کل راه و شهرسازی، 74 پروژه 
مربوط به جهاد کشاورزی مازندران، 70 پروژه مربوط به علوم پزشکی، 46 مورد در 
حوزه شهرداری ها، 23 پروژه در حوزه بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 16 پروژه در حوزه 
آب و فاضالب شهری، 15 مورد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
12 مورد مربوط به نوسازی و تجهیز مدارس، 10 مورد مربوط به صنعت، معدن و 
تجارت، 9 پروژه در حوزه شرکت گاز، 7 مورد آب منطقه ای، 6 مورد آب و فاضالب 
روستایی و 6 مورد اداره کل راهداری، راه آهن، تأمین اجتماعی و برق منطقه ای هر 

کدام 5 مورد و بقیه پروژه ها مربوط به سایر دستگاه های اجرایی بهره برداری شد.
وی خاطرنشــان ساخت: از مجموع پروژه هایی که در دهه فجر امسال افتتاح 
شــد 29 پروژه با اعتباری بالغ بر 394 میلیارد تومان در حوزه طرح های تولیدی 
و اشتغالزا برای 1770 نفر و 755 پروژه با اعتباری بالغ بر 407 میلیارد تومان در 

حوزه طرح ها و پروژه های عمران شهری و روستایی است.
بهره برداری از 840 پروژه

همدان- خبرنگار کیهان: استاندار همدان گفت: 840 پروژه با اعتباری بالغ 
بر هزار میلیارد تومان طی ایام اهلل دهه فجر در همدان کلنگ زنی و افتتاح شد.

محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه کمترین ماحصل این پروژه ها ایجاد 2 هزار و 
677 مورد اشتغالزایی است گفت: در سال 96، حدود 290 پروژه بهداشتی و درمانی 
با سرمایه گذاری علوم پزشکی و استانداری همدان تعریف شده که پس از گذشت 

حدود 10 الی 11 ماه 200 پروژه به بهره برداری رسیده است.
وی تشریح کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی در همدان بسیار شاخص بوده 
اســت تا جایی که 8 هزار و 600 میلیار تومان از سوی بخش خصوصی در استان 
جذب شــده و یک نمونه آن راه اندازی نیروگاه خورشیدی با جذب سرمایه گذاران 

خارجی است.
نیکبخت با اشاره به اینکه 200 مگاوات انرژی خورشیدی اجرایی شده و یا در 
حال اجراســت خاطرنشــان کرد: در حالی که در کل کشور بیشترین تولید انرژی 
برق از نیروگاه های خورشیدی یک مگاوات است در استان همدان تاکنون بیش از 

40 مگاوات بهره برداری شده است.

کوتاه از دهه فجر

رئیس مجمع نمایندگان اســتان کرمان گفت: 
با توجه به وقوع زلزله در مناطق شــمالی استان 
کرمان از جمله شهرســتان های کوهبنان، زرند و 
راور در اسکان موقت مشکل داریم و زلزله زدگان 

نیازمند کانکس هستند.
حسین امیری در نشست شورای اداری استان اظهار 
داشت: اماکن عمومی مانند زندان، بازار و... نیاز به بازسازی 
دارند و تســهیالتی داده شود تا زندگی مردم را با زلزله 
سازگار کنیم. نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس 
بیان داشت: تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان فوالد 
هر چه ســریعتر باید برطرف شود، شاغالن معادن زغال 
سنگ مشکل دارند.  وی خواستار توجه به منطقه ویژه 
ریلی زرند و ایجاد منطقه ویژه معدنی در کوهبنان شد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: استان کرمان بعد از تهران 
دومین اســتان در سطح کشور اســت که به کشت های 

گلخانه ای روی آورده است.
محمود حجتی در حاشــیه افتتــاح بزرگترین طرح آبیاری 
زیرســطحی شهرستان رفسنجان در روستای فردوسیه آزادگان 
به تشــریح طرح های برنامه سفر خود به استان پرداخت و اظهار 
داشت: استان کرمان پهناورترین استان کشور و بیشترین سطح 
باغات در کشور را دارد اما متأسفانه طی این سال ها با خشکسالی 

مواجه شده است.
وی بیان داشــت: در این سفر تعداد یک هزار و 719 طرح در 
زمینه های مختلف با اعتباری بالغ بر 416 میلیارد تومان از محل 
منابع عمومی، شخصی و تسهیالت بانکی با اشتغالزایی 3 هزار و 
470 نفر در اســتان همزمان به بهره برداری رسید و یا عملیات 

اجرایی آن آغاز شد.
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: یک هزار و 20 طرح آبیاری 
تحت فشار در سطح 16 هزار و 256 هکتار با اعتباری معادل 187 
میلیارد تومان به بهره برداری رسید که با افتتاح این پروژه ها سطح 

اراضی به 140 هزار هکتار افزایش می یابد.
وی ادامه داد: از ســال 92 تا امروز 55 هزار هکتار سیســتم 

آبیاری نوین در سطح استان اجرا شده است.
حجتی خاطرنشــان کرد: در سفر قبل تعهد شد در سال 95 
و 96، 34 هزار هکتار سیســتم آبیاری نوین داشته باشیم که با 
پشتیبانی دولت و مجلس تا اسفند 96 این تعهد انجام می شود.

وی عنوان کرد: در این ســفر هم 63 هزار هکتار تعهد شده 
طی سه سال با اعتباری معادل 600 میلیارد تومان انجام شود.

حجتی ابراز کرد: همزمان تعداد 14 واحد انواع ســردخانه با 
ظرفیت 65 هزار تن برای نگهداری انواع محصوالت کشــاورزی 
افتتاح می شــود که حجم سردخانه های استان به 385 هزار تن 

می رسد.
وی با  اشــاره بــه اینکه تا ســال 92، 175 هزار تن ظرفیت 
ســردخانه ها بوده، ادامه داد: با این افتتاحیه ها 210 هزار تن به 

حجم سردخانه ها افزوده شده است.
وزیر جهاد کشــاورزی افزود: در این سفر 140 هکتار گلخانه 
با ظرفیت تولید بیش از 28 هزارتن محصوالت ســبزی و سیفی 

به بهره برداری رسید.

وزیر کشــور گفت: منابــع الزم برای 
در  باید  آســیب دیده  خانه های  بازسازی 

اختیار زلزله زدگان کوهبنان قرار گیرد
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه بازدید از 
مناطق زلزلــه زده کوهبنان اظهارکرد: باتوجه به 
ضرورت ساخته شدن خانه های تخریب شده در 
تاریخ مقرر، این واحدهای مســکونی  تا شهریور 
سال آینده بنا به گفته رئیس بنیاد مسکن کشور 

ساخته و آماده تحویل می شود.
وی بیان کرد: منازلی که آسیب دیده شامل 
بازســازی ها شود و منابع الزم در اختیار کسانی 
که مستاجر هستند و می توانند منازل را بسازند 

قرار گیرد.
وزیر کشور تصریح کرد: خانه هایی که فرسوده 
هستند و ممکن اســت در زلزله کوچک آسیب 
ببینند شناســایی و با مساعدت بنیاد مسکن و 
شــهرداری شرایط آسانی را فراهم کنیم که این 

خانه ها دوباره بازسازی شوند.
وی گفت: بحث ایمنی، بیکاری جوانان، بحث 
بازنشستگان و بحث کانکس ها هم پیگیری خواهد 
شــد و کمک های مربوط به کوهبنان در دولت 

مصوب شده است.

عضو انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه داران 
پمپ بنزین اصفهان درباره عرضه بنزین با پول 
نقد در جایگاه های ســوخت استان اصفهان 

توضیحاتی ارائه کرد. 
محمدعلی رشــادی درباره عرضه بنزین تنها با 
پول نقد اظهار داشــت: در اصفهان چنین موضوعی 
نداشتیم، این موضوع را در تهران اعالم کردند و پیگیر 
هســتیم که این موضوع را در اصفهان به گونه ای از 
طریق پخش فرآورده های نفتی، بانک ملت و انجمن 

جایگاه داران برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه پخش فرآورده های نفتی به دنبال 
آن اســت که مشکلی از این طریق برای مردم ایجاد 
نشود، افزود: ما پیگیر هستیم که این موضوع را حل 
کنیم ولی اگر این موضوع تصویب شود، جایگاه داران 

با خرید مشکل پیدا می کنند.
وی تصریح کرد: ما باید قبل از اینکه فرآورده به 
جایگاه برسد پول را به حساب شرکت نفت واریز کنیم 
اگر این پول بخواهد معطل شود باید راه حلی برای آن 
پیدا کنند تا این موضوع جبران شود، این راه حل را یا 
بانک ملت و یا پخش فرآورده های نفتی ارائه می دهد 

در غیر این صورت با مشکالتی مواجه می شویم.
وی گفــت: اینکه عرضه بنزیــن تنها با پول نقد 

امکان پذیر باشــد تصویب نشده است، در این راستا 
باید گفت با این موضوع پخش فرآورده های نفتی و 
انجمن ها موافق ایجاد دردسر برای مردم نیستند، این 
مســئله مربوط به وضعیت بانکی و شرکت شاپرک 
اســت که باید بانک مرکزی تصمیمی کلی در این 

راستا اتخاذ کند.
رشادی ادامه داد: اگر بانک مرکزی و بانک هایی 
که زیرمجموعه شاپرک هستند این موضوع را برطرف 

نکنند قطعاً با مشکالتی مواجه خواهیم شد.
وی خاطر نشــان کرد: در حال حاضر مبلغی که 
از طریق دســتگاه های »پز« پرداخت می شود حدود 
36 ســاعت بعد به حساب صاحب آن واریز می شود 
از این رو باید گفت هرچقدر زمان واریز پول طوالنی 

شود در خرید فرآورده ها با مشکل مواجه می شویم.
وی گفــت: مســئله خرید باید توســط پخش 
فرآورده های نفتی یــا بانک ملت و یا بانک هایی که 
دســتگاه های »پز« آنها در جایگاه هــا کار می کند 

حل شود.
رشادی اضافه کرد: تکذیبیه های خبری مبنی بر 
عرضه بنزین تنها با پول نقد منتشر شده و ما پیگیر 
این موضوع هستیم تا به نوعی این مسئله را حل کرده 

و مردم با مشکل روبه رو نشوند.

تبریز - خبرنگار کیهان:
 مرکز فرهنگی دفاع مقدس آذربایجان شرقی، 

در آیینی گشایش یافت.
در این مراسم که مقامات عالی آذربایجان شرقی 
نیز حضور داشتند حجت االسالم »محمدعلی آل هاشم« 
امام جمعه تبریز گفت: تاسیس و فعالیت مرکز فرهنگی 
موزه دفاع مقدس استان در تبریز، یک اقدام فرهنگی 
شایسته و ارزشــمند در راستای گسترش ارزش ها و 

فرهنگ دفاع مقدس در جامعه است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی گفت: ما 
امروز نیز برغم نداشــتن جنگ مستقیم با دشمن، به 
تفکر دفاع مقدس برای رویارویی با دشــمنان نظام و 

اسالم و انقالب اسالمی نیاز داریم. 
این گزارش حاکی اســت: زمین این مرکز در 68 
هکتار در سال 74 در شهرک یاغچیان درنظر گرفته 
شــد و عملیات عمرانی آن از ســال 89 آغاز و در دو 
مرحله 250 میلیارد ریال برای آن تخصیص یافت که 
تاکنون فقط 25 درصد تکمیل شده است. مرکز فوق 
در 4 طبقه اســت. در این مجموعه ســکوی استقرار 
هواپیمای جنگی یادمان خلبان شهید فکوری به همراه 

12 خلبان شهید دیگر، در حال اجرا است.
مجموعه مسقف مرکز 5600 مترمربع زیربنا دارد.

پلیس فتای استان مرکزی از مردم خواست 
مراقب پیامک هایی که به بهانه دهه فجر قصد 

کالهبرداری دارند باشند. 
سرگرد آنقی افزود: در روز های اخیر کالهبرداران 
با انتشار پیامک های جعلی با مضامینی مانند مشترک 
گرامی، شما برنده جایزه در قرعه کشی به مناسبت دهه 
فجر شده اید از کاربر می خواهند برای کسب اطالعات 
بیشتر از نحوه دریافت جایزه به سایتی مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: در صفحه نخســت سایت، درگاه 
پرداخت جعلــی یکی از بانک های معتبر مشــاهده 
می شود که کاربر باید اطالعات حساب بانکی خود از 
جمله شماره حساب، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضاء 
را وارد کند و در صورتی که کاربر این اطالعات را وارد 
کند کالهبرداران در مدت زمان کوتاهی، حساب وی 

را خالی می کنند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی از 
کاربران خواست در صورت دریافت این نوع پیامک ها به 
آنها پاسخ ندهند و توجه داشته باشند برای دریافت وجه 
جایزه، نیازی به ارسال اطالعات حساس بانکی نیست.

همدان- خبرنگار کیهان:
استاندار همدان از عدم همراهی مطلوب 
بانک سینا در واگذاری تسهیالت ابراز گالیه 
کرد و گفت: یک هزار و 484 میلیارد تومان 
تسهیالت از سوی بانک های عامل پرداخت 
شده است در حالی که بانک سینا هنوز بر 
روی پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیالت 

مانده است.
محمدناصر نیکبخت در کارگروه اشــتغال و 
سرمایه گذاری استان همدان ضمن تاکید بر اینکه 
بانک سینا باید 40 میلیارد تومان تا آخر بهمن ماه 
پرداخت کند. افزود: سرپرست دفتر امور روستایی 
استانداری همدان باید به روند کار بانک سینا وارد 
شود و ما توقع داریم دستورات مدیرعامل بانک 

سینا در استان عملیاتی شود.
وی متذکــر شــد: از 600 میلیــارد تومان 
تســهیالت رونق تولید 420 میلیارد تومان عقد 
قرارداد و پرداخت شــده که این موضوع ســهم 
بسزایی در ایجاد اشــتغال استان که آمار آن تا 

امروز به 16 هزار و 200 نفر رسیده، دارد.
وی گفت: تاکنون 400 پروژه دولتی در استان 
همدان به بخش خصوصی واگذار شــده اســت. 
استاندار همدان ادامه داد: اعتبارات طرح فراگیر 
و طرح روستایی به تازگی ابالغ شده است و اگر 
جذب و بکارگرفته شــود اشتغال بیشتری ایجاد 
خواهد کرد البته تعداد طرح های معرفی شــده 
به بانک ها برای دریافت تسهیالت اشتغال زا کم 
است و باید دو برابر اعتبار موجود به بانک ها طرح 
معرفی شود تا دست بانک هم برای ارائه تسهیالت 

و خدمات باز باشد.
استاندار همدان تبیین کرد: در حال حاضر در 
موضوع اشتغالزایی بخش کشاورزی نسبت به دیگر 
بخش ها اقدامات مطلوب و روند رضایت بخشی را 
دنبال کرده و 45 درصد تسهیالت توسعه اشتغال 

روستایی مربوط به بخش کشاورزی است.

نخستین بار در کشور باالبر شست وشوی مقره های برق دار در اراک ساخته شد.
این باالبر به ســفارش شرکت توزیع اســتان برق خوزستان تولید شده و به زودی با حضور مقامات استانی 

رونمایی می شود. 
ساخت هر دستگاه باالبر شست وشوی مقره های برق دار 13 میلیارد ریال هزینه دارد و تاکنون 2 دستگاه از 

آن ساخته شده و آماده تحویل به شرکت بهره بردار است. 
این باالبر هیدرولیکی برای شست وشوی مقره ها و خطوط فشار قوی برق و جلوگیری از افت فشار ناشی از 

آلودگی  مقره ها و شبکه های انتقال نیرو کاربرد دارد.

دامغان - خبرنگار کیهان:
نماینده مردم دامغان در مجلس گفت: با توجه به کمبود 
منابع آب تغییر الگوی کشت یک ضرورت محسوب می شود 
و دامغانی ها با تغییر الگوی کشت 700 میلیارد تومان ثروت 

تولید کردند.
ابوالفضل حسن بیگی در جلسه شورای اداری دامغان، با بیان اینکه 
با توجه به کمبود منابع آبی و تغییر اقلیم می طلبد تا به سوی تغییر 
الگوی کشت و افزایش بهره وری مصرف آب حرکت کنیم، گفت: طرح 
تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصوالت با نیاز آبی کمتر در دامغان 

به نحو مطلوبی در حال انجام است.
وی با بیان این که دامغان بالغ بر سه هزار بنای تاریخی دارد، افزود: 
از تعداد 400 بنای ثبت شده در شهرستان 120 بنا در ثبت آثار ملی 
ایران قرار دارد و در این بین مسجد تاریخانه نخستین بنای اسالمی 

کشور متاسفانه مورد کم مهری قرار گرفته است.
نماینــده مردم دامغان در مجلس افزود: بناهای تاریخی و راه دو 
ویژگی خاص دامغان است که توجه به این دو اصل می تواند به پیشرفت 

این شهرستان کمک شایانی کند.
حســن بیگی با بیان این که 227 پروژه کوچک، متوسط و بزرگ 
این شهرستان در دســت احداث است، ابراز داشت: دامغان سه هزار 
و 25 جوان جویای کار دارد که با فراهم کردن شــرایط اشــتغال و 
راه اندازی این تعداد پروژه امیدواریم بتوانیم سهم مهمی را در افزایش 

اشتغال ایفا کنیم.
وی افزود: مردم روســتاهای دامغان درخواست حضور مسئوالن 
عالی استان را در محل سکونت خود دارند و بی شک مسئوالن با حل 

مشکالت مردم روستاها و کم برخوردار می توانند آنها را دلگرم کند.
عضو کمیســیون امنیت مجلس با بیان اینکه احیای بافت های 
قدیمی دامغان آغاز شــده است، ابراز داشت: در سایه وحدت، اتحاد 
و همدلی مســئوالن شاهد رشد و توسعه دامغان در تمامی بخش ها 

هستیم.

ساری - خبرنگار کیهان:
 همزمان با افتتاح 10 مرکز فرهنگی کشــور با 
فرمان رئیس جمهور و رئیس ســتاد کل نیروهای 
مسلح فاز نخســت مرکز فرهنگی و پارک موزه 
دفاع مقدس مازندران در حاشــیه رودخانه تجن 

ساری افتتاح شد.
ســرتیپ عبداهلل ملکی مدیــرکل بنیاد حفظ آثار و 
ارزش هــای دفاع مقدس مازندران گفت: مســاحت این 
پارک موزه 600 هکتار اســت که 36 هکتار آن در بستر 

رودخانه تجن ساری واقع شده است.
وی با بیان اینکــه تاکنون بالغ بر 19 میلیارد و 26 
میلیون تومان برای ســاخت این پارک موزه هزینه شده 
است، یادآور شــد: فاز اول در 18/5 هکتار اجرا شد که 
10 هکتار آبی و در بستر رودخانه قرار دارد که یک سد 

الستیکی بر روی رودخانه احداث شده است.
ملکی مرکــز فرهنگی و دفاع مقــدس مازندران را 
زیباترین و بزرگ ترین مرکز فرهنگی کشور خواند و افزود: 
فاز اول و دوم مرکز فرهنگی شــامل 24 پروژه است که 

17 پروژه آن افتتاح شد.
وی در خاتمه گفت: فاز سوم مرکز فرهنگی و پارک 
موزه دفاع مقدس مازندران شامل نقشه  مازندران در گذر 
زمان است که توسط شهرداری ساری و سازمان برنامه و 

بودجه استان احداث می شود.

دامغان- خبرنگار کیهان:
امام جمعه دامغان با انتقاد شدید از مدیرکل راه آهن شمال 
شــرق مبنی بر عدم توقف قطارها در ایستگاه دامغان گفت: 

توضیحات وی قانع کننده نیست.
حجت االسالم سیدمحمد حسینیان برای دومین بار خواستار توضیح 
قانع کننده مدیرکل راه آهن شمال شرق درباره علت عدم توقف قطارهای 
مســافربری در دامغان شــد و گفت: 41 قطار از دامغان تردد دارد که 
هیچ کدام نه در این ایســتگاه توقف دارند و نه انبار توشه را می پذیرند 

که این امر بارها و بارها مورد انتقاد مردم واقع شده است.
وی افزود: از توضیحات مدیرکل راه آهن شــمال شرق قانع نشدیم 
و متأسفانه هنوز دنبال چرایی عدم توقف قطارها هستیم لذا مسئوالن 
باید پاســخ دهند که چرا مســافران دامغانی باید در ایستگاه شاهرود 
پیاده شــده و 65 کیلومتر راه را به دامغان بازگردند که این امر هزینه 

سفرشان را اضافه می کند.
امام جمعه دامغان گفت: قطار تهران- مشــهد که حامل مسافران 
دامغانی شامل اساتید دانشگاه، دانشجویان، کسبه و مردم است از ایستگاه 
دامغان عبور می کند در حالی که مســافران شاهد بسته بودن درهای 
قطار در ایستگاه دامغان هستند و بدون دلیل قانع کننده ای سفر آن ها 
را 130 کیلومتر دور می کند که این ضرر را چه کسی باید پاسخ دهد؟!

نیروگاه خورشــیدی هزار مگاواتی سیکل 
ترکیبی تابان یزد افتتاح شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیروگاه 
یک هزار مگاواتی سیکل ترکیبی تابان یزد را با حضور وزیر 
نیرو، مسئوالن ارشد استان یزد و جمعی از مدیران صنعت 

برق کشور و یزد مورد بهره برداری قرار داد.
براساس این گزارش، واحدهای گازی فاز نخست 
این نیروگاه در اســفندماه سال 94 و همزمان با سفر 
رئیس جمهور به اســتان و وزیر نیرو در محل ساخت 
پروژه به بهره برداری رســید. ظرفیت کل این نیروگاه 

یک هزار مگاوات در دو فاز 500 مگاواتی ذکر شــده 
اســت؛ همچنین این پروژه در زمینی به مساحت 50 
هکتار انجام  شده و ارتباط الکتریکی آن با پست 400 

کیلوولتی تابان انجام  شده است.
گفتنی است قدرت تولید در فاز نخست این پروژه 
484 مگاوات بوده است و همچنین اهداف این پروژه 
نیز تأمین قسمتی از نیاز برق کشور و تأمین برق مورد 
نیاز صنایع انرژی  بر موجود در منطقه مانند فوالد است 
که توســط معاون اول رئیس جمهــور به بهره برداری 

کامل رسید.

نماینــده مردم ســنندج، دیواندره و 
کامیــاران در مجلس گفت: طرح تحقیق 
و تفحــص از نحوه واگــذاری ُهلدینگ 
در  بخش خصوصی،  به  باختر  پتروشیمی 
صحن مجلس مطرح و رسیدگی خواهد شد.
ســیدمهدی فرشــادان اظهار کــرد: نحوه 
واگذاری ُهلدینگ پتروشــیمی باختر به بخش 
خصوصی، بعد از تصویب در کمیسیون صنایع 
و بدنبــال آن تصویب مجدد در کمیســیون 

اقتصادی، طرح این مهم در صحن مجلس مطرح 
و رسیدگی خواهد شد.

وی خاطرنشــان کرد: با توجــه به ابهامات 
فراوان موجود در زمان واگذاری این ُهلدینگ ها 
که شــامل حــدود 10 واحد پتروشــیمی در 
استان های مختلف و از جمله استان کردستان 
اســت، بیش از یک ســال گذشته که موضوع 
این واگــذاری پیگیری شــد و باالخره بعد از 
درخواست های مکرر تصویب شد که به زودی 

در دســتور کار قرار گیرد و در صحن مجلس 
مطرح و رسیدگی شود.

ســنندج،  شهرســتان های  مردم  نماینده 
دیوانــدره و کامیاران، یــادآوری کرد: تحقیق 
و تفحــص از ایــن واحدهای پتروشــیمی در 
زمینه های مختلف انجام می گیرد که این موضوع 
می تواند در نهایت به نفع استان کردستان باشد.

فرشادان تصریح کرد:  اکثریت نیروهای به 
کارگیری شده در این واحد صنعتی در کردستان 

غیربومی هستند.
 شرکت پتروشیمی کردستان در مساحت 
130 هکتــار و در ســال 1387 با مالکیت 
100 درصدی شــرکت پتروشــیمی باختر 
و با کاربردهای اصلــی محصوالت، خوراک 
واحدهای پایین دستی تولیدکننده انواع فیلم 
پلی اتیلن، فوم پلی اتیلن، روکش سیم و کابل 
و قطعات پالستیکی در سنندج احداث شده 

است.

تبریز- خبرنگار کیهان:
منابع کنونی برای نجــات دریاچه ارومیه 
پاسخگو نیست و ما برای جلوگیری از خشک 
شدن دریاچه به منابع مالی خارجی نیاز داریم.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: 
تشریفات الزم برای استفاده از منابع خارجی به دنبال 
موافقت معــاون اول رئیس جمهوری به عمل آمده و 

دولت بازپرداخت آن را تعهد می کند.
عیســی کالنتــری، در دیدار با حجت االســالم 
محمدعلــی آل هاشــم امام جمعه تبریــز و نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: اخیرا معاون اول 
رئیس جمهوری با پیشــنهاد اولیــه به منظور جذب 
منابــع مالی خارجی موافقت کــرده و همکاری های 
الزم بــا بانک مرکزی نیز صورت گرفت تا در صورت 
تامین منابع مورد نظر خارجی، دولت وی بازپرداخت 

آن را عهده دار شود.

وی تصریح ســاخت: با اعتبــارات داخلی نجات 
دریاچه ارومیه تا 40 ســال به طول خواهد کشــید. 
منابع مالی گذشــته برای نجات دریاچه کافی نبود و 

جواب نمی داد.
حجت االسالم آل هاشم نیز از دولت خواست برای 
نجات دریاچه ارومیه سرعت عمل نشان دهد و دولت 
باید هرچه زودتر منابع مالی مورد نیاز را فراهم سازد.
وی با عنوان این که به نظر می رسد ریزگردهای 
خوزستان مانع از توجه بهتر به نجات دریاچه ارومیه 
شــده اســت و باید در عین تالش جدی و مستمر 
برای حل مشــکل ریزگردهای خوزســتان و احیای 
آرامش خوزســتانی ها از طریق رفع مشکالت مربوط 
بــه ریزگردها، برای نجات دریاچه ارومیه نیز فعالیت 
و تالش کرد، گفــت: وضعیت حاد و بحرانی دریاچه 
ارومیه زندگی و سالمت مردم چندین استان شمال 

غرب کشور را به طور جدی تهدید می کند.

انتقاد شدید امام جمعه دامغان
 از مدیر کل راه آهن استان سمنان

نماینده مردم دامغان در مجلس:

دامغان 3هزار جوان بیکار دارد

وزیر جهاد کشاورزی:

کرمان دومین استان کشور
 در کشت های گلخانه ای است

طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر 
به مجلس کشیده شد

افتتاح نیروگاه هزار مگاواتی
 سیکل ترکیبی تابان یزد 

رئیس حفاظت محیط زیست کشور:

دریاچه ارومیه فقط با »پول« نجات پیدا می کند

باالبر شست وشوی مقره های برق در اراک ساخته شد

وزیر کشور تاکید کرد:

واگذاری منابع الزم 
برای بازسازی خانه های 

زلزله زدگان کوهبنان

اعالم نارضایتی 
استاندار همدان

 از عملکرد بانک سینا

افتتاح مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس 

آذربایجان شرقی 

مرحله نخست پارک 
موزه دفاع مقدس 
مازندران در ساری 

افتتاح شد

پلیس فتا استان مرکزی:

مردم مراقب پیامک هایی 
که به بهانه دهه فجر 

زده می شود باشند

زلزله زدگان کرمان 
به کانکس نیاز دارند

فرماندار شهرستان هامون گفت: امسال 15 
درصد از جمعیت شــترهای آبستن شهرستان 
به سبب خشکی تاالب هامون و استفاده از آب 

گندیده، جنین خود را از دست دادند.
 علیرضــا کیخا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
5 هزار نفر شــتر در ســطح شهرســتان وجود دارد، 
اظهار داشت: به دلیل خشکی هامون، شترهای سطح 
شهرستان برای مصرف آب به گودالی که در فاصله 7 
کیلومتری زیســت آنها وجود داشت، مراجعه و از آب 

گندیده با شوری باال استفاده می کردند.
فرماندار هامون افزود: مصرف این آب سبب شد تا 
نوزاد 15 درصد شترهای آبستن از بین بروند و به عشایر 
تاالب هامون خسارت سنگینی وارد شد. منطقه ای که 
شترها برای مصرف آب می رفتند، جایی است که حتی 

یک بوته علف هم پیدا نمی شود.
کیخا بــا تاکید بر ضــرورت تامین آب عشــایر 
شهرستان هامون، گفت: تمام سود عشایر منطقه در 
زایش دام و اســتفاده از آن هاست که متاسفانه با این 

اتفاق متحمل ضرر سنگینی شده اند.
رئیس شورای اداری شهرستان هامون با تاکید بر 
جلوگیری از رهاسازی آب به بخش »سنگل« تاالب، 
ادامــه داد: در محدوده تــاالب هامون در اطراف کوه 
خواجه، منطقه ای به نام سنگل داریم که همه عشایر، 
صیادان و کارشناســان رهاسازی آب آنجا را بی فایده 

می دانند.

مرگ ده ها جنین شتر
 به علت خشکی تاالب هامون

علت عرضه بنزین با پول نقد در اصفهان


