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کوتاه از دهه فجر

اهواز- خبرنگار کیهان: 
در  ریزگرد  کانون های  استاندار خوزستان گفت: 
اســتان را به جنگل تبدیل کرده و در اختیار مردم 

قرار می دهیم.
غالمرضا شــریعتی در حاشــیه بازدید از روند آبگیری 
تــاالب منصوره در جمع خبرنــگاران گفت: تاکنون حدود 
4 هزار هکتار از تاالب منصوره آبگیری شــده اســت و طی 
روزها و هفته های آینده به تدریج سراسر این تاالب مرطوب 

خواهد شد.
وی در ادامه گفت: در اطراف این کانال کانون های ریزگرد 
هســت که این کانال آب امکان آبیاری و تامین آب را برای 
نهــال کاری آن مناطق ایجاد می کند همچنین طبق برنامه 
کانال های فرعی می کشیم که تمام زمین هایی که کانون های 

ریزگرد هستند و نهال کاری باید شوند نهال کاری  کنیم.
استاندار خوزستان بیان داشت: با تداوم کارها در منطقه، 
کانون ها تبدیل به جنگل شده و زمین ها را در اختیار مردم 
منطقه قرار خواهیم داد که در آن اراضی هم دامپروری کنند 

و هم از اراضی محافظت نمایند.
اســتاندار خوزســتان تصریح  کرد: 47 کیلومتر کانال 
آبرســانی ایجاد شده که با احتساب کانال های فرعی حدود 
100 کیلومتر کانال حفر شــده و بایــد کانال ها را تا نقاط 

مختلف از کانون های ریزگرد ادامه دهیم.
شــریعتی ادامــه داد: با این کانال بیــش از 100 هزار 
هکتار زیر کشت نهال خواهد رفت و انشاءاهلل در سال آینده 
آب به تاالب شــریفی می رسد تا این تاالب هم مانند تاالب 
منصوره در سال های اخیر خشک و جزو کانون های ریزگرد 

بوده احیا کنیم.
با آبگیری تاالب  منصــوره 14 هزار هکتار از 42 هزار 

هکتار کانون های فوق بحرانی ریزگرد مهار می شود. 
بــا اجرای این کانال آبرســانی، عالوه بر آبگیری تاالب 
منصوره آب مورد نیاز طرح های نهال کاری در کانون های فوق 

بحرانی ریزگرد در جنوب شرق اهواز تامین شد.

نخستین جشنواره هنر ماندگار
 در همدان به ایستگاه آخر رسید

همدان - خبرنگار کیهان:
اختتامیه جشنواره بزرگ تولیدات فرهنگی، هنری و ادبی 
بسیج با عنوان »هنرماندگار« برگزار شد و از برندگان مسابقه 

کتابخوانی آب و مهتاب تجلیل به عمل آمد.
براســاس این گزارش همزمان با ایام اهلل دهه فجر و سالروز تقریظ 
مقام معظم رهبری بر چهار کتاب دفاع مقدس از شــهدا و رزمندگان 
اســتان به قلم حمید حسام و بهناز ضرابی زاده، از برگزیدگان مسابقه 
کتابخوانی دو کتاب »آب هرگز نمی میرد« و »وقتی مهتاب گم شد« 

تجلیل به عمل آمد.
طی برگزاری این جشــنواره که از آذرماه سال جاری تا پایان دی 
ماه فراخوان شده بود، تعداد یک هزارو525 اثر در 7 رشته به دبیرخانه 
واصل شــد و در همین مدت 2هزار و 306 نفر در مسابقه کتابخوانی 

»آب و مهتاب« شرکت کردند.
راوی کتــاب »آب هرگز نمی میرد« با بیــان اینکه برگزاری این 
جشنواره ها گامی درجهت مقابله و خنثی کردن توطئه های دشمن در 
جبهه فرهنگی اســت عملکرد امروز دشمن را ناتوی فرهنگی و غارت 

فرهنگی نام برد.
معاون فرهنگی سپاه انصارالحسین)ع( همدان نیز در این مراسم با 
اشاره به نقش تاثیرگذار استان همدان در سال های دفاع مقدس اظهار 
کرد: امروز اســتان همدان در عرصه نبــرد فرهنگی به ویژه در حوزه 

فرهنگ و هنر پیشتاز است.
علی بقایی با بیان این که امسال در نخستین دوره برگزاری جشنواره 
هنر ماندگار به دنبال شناسایی ظرفیت ها بوده ایم گفت: تالش می کنیم 
تا سال های بعد این جشنواره را غنی و لبریز از تولید و انسجام کنیم.

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیر عامل موسســه فرهنگی شهید همدانی از 
ارسال 300 اثر به جشنوراه خبر داد و گفت: جشنواره 
خاطره نویسی شــهید همدانی با هدف جمع آوری 
خاطرات و اطالعات مستند از این شهید برگزار شد.

علی اصغر عزیزی در نشست خبری اختتامیه جشنواره 
خاطره نویسی سردار شهید حاج حسین همدانی افزود: 60 
درصد آثار ارســالی به جشــنواره  از استان همدان بوده  و 
خاطرات در ســرفصل های مبارزات قبــل از انقالب، دوران 
مبارزه در کردســتان، دوران دفاع مقــدس، مقابله با فتنه 
88 و دوران نبرد با تکفیری ها در ســوریه تقســیم بندی و 

جمع آوری شده است.
عزیزی ادامه داد: جشنواره حبیب حرم نیز اقدام دیگری 
در جهت معرفی و الگوسازی از شهید همدانی بود و کتابی با 
این عنوان نیز منتشر شد همچنین در نظر داریم در آینده 
ســاخت انیمیشن و داستان کودک را نیز از شهید همدانی 

در دستور کار قرار دهیم.
وی تبیین کرد: شهید همدانی، چهره ای بین المللی است 
و این جشنواره پله نخست در معرفی وجوه شخصیتی شهید 
همدانی است و باید مانند آثار برجای مانده از خود شهید از 
جمله باغ موزه دفاع مقدس و صندوق عدل اسالمی الگو شود.

19 طرح دریایی و بندری هرمزگان با حضور 
وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در مراسم 
بهره برداری از این طرح ها در مجتمع بندری شهید 
رجایی بندرعباس گفت: برای راه اندازی این طرح ها 

4 هزار و 500 میلیارد ریال هزینه شده است.
اهلل مراد عفیفی پور افــزود: از جمله مهم ترین 
این طرح هــا بهره برداری از 2 مخــزن نگهداری 
فرآورده هــای نفتی در بندر خلیج  فارس به ارزش 

580 میلیارد ریال و  اشــتغال زایی 90 نفر، پایانه 
لجســتیک کاال و کانتینر با هزینه 470 میلیارد 
ریال و ایجاد شــغل برای 100 نفر در زمین های 

پشتیبانی بندر شهید رجایی است.
وی ادامه داد: بهره برداری از مرحله نخســت 
فاز 3 طرح توســعه کانتینری بندر شهید رجایی 
بــا هزینه 2 هزار میلیارد ریال معادل 46 میلیون 
یورو شامل ساخت 400 متر اسکله و الیروبی یک 
میلیون و 200 هزار مترمکعب از حوضچه ســوم 

این بندر و نیز دیوارکشــی زمیــن 2هزار و700 
هکتاری بندر شــهید رجایی به طول 20 کیلومتر 
با استفاده از قطعه پیش ساخته بتن آرمه با هزینه 
170 میلیــارد ریال از دیگر طرح های بهره برداری 

شده محسوب می شوند.
وی یادآور شــد: برای طرح های مذکور که از 
اهمیت باالیی برخوردار بودند نزدیک به 3 هزار و 
220 میلیارد ریال هزینه شده و یک هزار و 280 
میلیارد ریال نیز در سایر طرح ها هزینه شده است. 

وی ادامه داد: همچنین 5 فروند اســکله فلزی 
شناور، ساختمان مامورســرای بندر هرمز، مرکز 
امداد و نجات دریایی بندر شهید حقانی، الیروبی 
بندر جاسک و تجهیز پایانه بین المللی خلیج  فارس 
در بندر شهید باهنر مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، تامین 
عمده منابع مالی این طرح ها را از محل اعتبارات 
داخلی سازمان بنادر و بخشی دیگر را نیز از محل 

سرمایه  گذاری بخش خصوصی عنوان کرد.

اهواز - خبرنگار کیهان:
نخستین کارخانه شکر قهوه ای کشور 
در اهواز بــا اعتبار بیش از 200 میلیارد 
ریال به بهره برداری رسید. با آغاز به کار 
خط تولید شکر قهوه ای در این شرکت 
اشتغال 30 نفر به طور مستقیم و 15 نفر 
به صورت غیرمســتقیم از نیروهای کار 
منطقه و شهرستان خرمشهر فراهم شد.
ظرفیت اســمی درنظر گرفته شده برای 
تولید شــکر قهوه ای معادل تولید 70 تن در 
روز است که برای یک دوره 100 روزه کاری 
در مجموع 7هزار تن در ســال شکر قهوه ای 

تولید خواهد شد که قابل ارتقاء و توسعه است.
سرمایه موردنیاز برای احداث یک کارخانه 
تولید شــکر قهوه ای بالغ بــر 500 میلیارد 
ریال است ولی از آنجایی که در احداث واحد 
تولید شکر قهوه ای از زیرساخت های شرکت 
کشت و صنعت میرزا کوچک خان بهره گیری 
شــده است، هزینه احداث این واحد به 200 
میلیارد ریال کاهش یافته است و تمام منابع 
مالی ســرمایه گذاری در این پروژه توســط 
شرکت کشــت و صنعت میرزاکوچک خان و 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تامین 

شده است.

ساری- خبرنگار کیهان:
420 کالس درس مازندران که ســامانه گرمایشی و 
سرمایشی غیراستاندارد داشتند به سیستم حرارت مرکزی 

مجهز شدند.
قربان علی شیرزاد مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس مازندران 
در مراسم افتتاحیه مدرسه شهید جوادی گفت: برای تردد آسان 
و ایمن دانش آموزان هنگام بارش برف و باران، 60 هزار مترمربع 

از محوطه های مدارس نیز آسفالت شد. 
وی افزود: 18 هزار و 500 کالس درس در استان وجود دارد 
که 70 درصد کالس ها استحکام نسبی دارند، اما 20 درصد نیازمند 

به بازسازی مجدد و 11 درصد نیازمند مقاوم سازی هستند.
شــیرزاد افزود: دهه فجر امســال 15 فضای آموزشی شامل 
111 کالس درس بــا هزینه های بالغ بر 17 میلیارد تومان برای 

بهره برداری تحویل آموزش و پرورش استان شد.
مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس مازندران گفت: بنیاد برکت 
امســال در کشور هزار مدرسه ساخته است که سهم مازندران از 

آن 49 مدرسه بود.
وی گفت: خیرین مدرسه ساز استان امسال 23 میلیارد تومان 

برای کمک به مدرسه سازی در مازندران تعهد کردند. 
فریدون کلبادی نژاد رئیس اداره آموزش و پرورش گلوگاه نیز 
در حاشیه افتتاح مدرسه شهید جوادی با اشاره به اینکه مدرسه 
12 کالسه شهید جوادی مجهزترین دبستان شهرستان گلوگاه 
اســت، گفت: این مدرسه با 12 کالس درس و با مشارکت بنیاد 

برکت ساخته شده است.
وی افزود: این آموزشــگاه در 3 طبقه و با مســاحت 1640 
مترمربع با هزینــه ای بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان 
احداث شد که 300 میلیون تومان آن از طریق طرح بنیاد برکت 

تامین و پرداخت شده است.

 گالیه نماینده ولی فقیه خوزستان
 از عملکرد صدا و سیمای استان

اهواز- خبرنگار کیهان:
نماینده ولی فقیه خوزســتان از عملکرد صدا و سیمای 

خوزستان در زمینه اقتصاد مقاومتی به شدت گالیه کرد.
آیت اهلل سیدمحمدعلی جزایری با انتقاد از بی توجهی صدا و سیمای 
خوزســتان به مقوله اقتصاد مقاومتی افزود: صدا و سیما در عمل باید 
مشوق اقتصاد مقاومتی باشد ولی متاسفانه این موضوع در برنامه های 
صدا و ســیمای خوزستان دیده نمی شود و در این خصوص به شدت 

گالیه مند هستم.
امام جمعه اهواز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه 
در یک جنگ اقتصادی هستیم، اظهار داشت: از نسل جوان که بیشتر 
بیکاران نیز در میان این نسل قرار دارند، انتظار دارم تا آستین همت 

باال بزنند و کشور را در این جنگ اقتصادی آباد کنند.
آیت اهلل جزایری با بیان اینکه هوش و استعداد جوانان ایرانی نیاز به 
آموزش فنی دارد، تصریح کرد: خواندن دروس به صورت تئوری فایده ای 
ندارد و مسئوالن باید به این مسئله توجه کنند تا هنرستان های صنعتی 
تاسیس شود و جوانان آموزش فنی و حرفه ای را به خوبی یاد بگیرند.

به گفته وی باید دانشــگاه های علمی و کاربردی در کشور فعال تر 
شــوند و آموزش فنی و حرفه ای نیز به صورت پویاتری در شــهرها و 

روستاها جوانان را آموزش دهند.
نماینده ولی فقیه خوزستان همچنین تاکید کرد: بانک ها تسهیالت 
ارزان قیمت با تنفس کافی از محل صندوق توسعه ملی به کارآفرینان 
و جوانان جویای کار اعطا کنند تا بتوانیم زمینه اشتغال و تولید را در 

کشور فراهم سازیم.

 رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان 
کرمانشاه گفت: دولت 24 هزار میلیارد ریال 
اعتبار برای خدمات رسانی به مناطق زلزله زده 

مصوب کرد.
طهمورث الیاســی افزود: این اعتبار در راستای 
پرداخت تســهیالت و بخشــی نیز برای استمهال 

وام های زلزله زدگان هزینه می شود.
وی اظهــار کــرد: پیشــتر نیــز در چهارچوب 
مصوبه های گذشــته، دولت 10 هزار میلیارد ریال 
اعتبار در قالب پرداخت کمک های بالعوض و پرداخت 
تســهیالت به زلزله زدگان غرب اســتان کرمانشاه 

اختصاص داده بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کرمانشاه با اشاره 
به تاکید رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری برای 
رســیدگی به امور زلزله زدگان و رفع مشــکالت و 

مســایل آنان، بیان کرد: همچنین پنج هزار میلیارد 
ریال اعتبار نیز توســط دولت برای بازسازی و ایجاد 
زیرساخت های مناطق زلزله زده مانند آب، راه و سایر 

بخش های اقتصادی، اختصاص یافته است.
الیاسی اظهار داشت: در راستای خدمات رسانی 
بــه زلزله زدگان، قرار بر این شــد دولت به مدت 2 
ســال، هزینه های مربوط به استمهال وام های افراد 
خســارت دیده را پرداخت کند که در این رابطه نیز 

اعتبار آن پیش بینی شده است.
وی، از جدیــت بنیاد مســکن برای بازســازی 
واحدهای آسیب دیده خبر داد و ابراز امیدواری کرد 
با تالش همه دستگاه ها، تا تابستان آینده سفت کاری 
واحدهای مسکونی آسیب دیده پایان یابد و به زودی 
شــاهد بهره برداری و بازســازی واحدها در مناطق 

زلزله زده باشیم.

خط نورد گرم واحد تولید 
لوله های بدون درز در 

ساوه به بهره برداری رسید
خط نورد گرم واحد تولید لوله های بدون درز 
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ساوه 

به بهره برداری رسید.
عملیات اجرایی این واحد تولیدی از سال 92 آغاز 
شده و برای تکمیل و بهره برداری از آن 637 میلیارد 

ریال سرمایه گذاری شده است.
با آغاز به کار این واحد صنعتی 75 فرصت شغلی 
جدید ایجاد شــده اســت. ظرفیت کنونی این واحد 
تولیدی 15 هزار تن است که در طرح توسعه آن توان 

تولید تا 50 هزار تن قابل افزایش است.

 رئیس پلیــس راهــور کرج گفــت: تردد 
خودروهای ســنگین از ابتدای اسفند در این 

شهرستان ممنوع خواهد بود.
سرهنگ غالمعلی شرق اظهار کرد: طبق مصوبه 
شورای ترافیک استان البرز به دلیل افزایش آالیندگی 
و اجرای طرح زوج و فرد مقرر شد خودروهای سنگین 
از ســاعت 6 صبح تا 21 به هیچ عنوان در داخل شهر 

کرج تردد نداشته باشند.
وی افــزود: این خودروها در صورت تخلف و ورود 

به معابر شهری 90 هزار تومان جریمه خواهند شد.
سرهنگ شــرق ادامه داد : بعد از ساعت 21 نیز 
بایســتی رانندگان خودروهای سنگین با اخذ مجوز 
از ســازمان بار و مسافر شهرداری کرج و راهنمایی و 

رانندگی نسبت به تردد در ساعت مجاز اقدام کنند.
وی گفت: فقط خودروهای حامل مواد ســوختی، 
فاسدشدنی و زباله پسماند اجازه تردد در معابر شهری 

را در همه ساعات شبانه روز دارند.

واگذاری وانت به مددجویان
سرویس شهرســتانها: همزمان با ایام اهلل دهه فجر و به منظور 
توسعه فرصت های شغلی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان 
یزد در بخش حمل و نقل با ایجاد تســهیالت ویژه برای خرید خودرو، 

26 دستگاه وانت زامیاد به مددجویان واگذار شد.
قائم مقام کمیته امداد اســتان یزد با بیان اینکه واگذاری این تعداد 
خودرو طبق تفاهم نامه مشــترک این نهــاد با صندوق کارآفرینی امید 
انجام شد، افزود: طبق توافق صورت گرفته با شرکت زامیاد خودروهای 
واگذاری به مددجویان مشمول، با هفت درصد تخفیف در قیمت نهایی 

محاسبه شده است.
رضا زارع زاده ادامه داد: کارمزد تســهیالت اعطایی برای خرید این 
خودروها چهاردرصد با اقساط 56 ماهه و آغاز بازپرداخت اقساط چهارماه 

پس از دریافت تسهیالت است.
بهره برداری از 30 پروژه

کرمانشاه- خبرنگار کیهان: همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر 30 
پروژه با اعتبار 25 میلیارد تومان در استان کرمانشاه به بهره برداری رسید.

علیمراد مرادی مجد گفت: این پروژه ها شامل توسعه شبکه، اصالح 
و بهینه سازی شبکه ها، برق رسانی روستایی و برق رسانی به مسکن مهر 

است.
احداث 4 پروژه عمرانی

هندیجان- خبرنــگار کیهان: رئیس اداره کمیتــه امداد امام 
خمینــی)ره( هندیجان گفت: به مناســبت ایام اهلل دهــه فجر 4 پروژه 
عمرانی، شهری و روستایی مددجویان با اعتبار مبلغ بیش از 80 میلیون 
تومان با مشــارکت خیرین با حضور جمعی از مسئوالن و اهالی منطقه 

هندیجان افتتاح شد. 
بهمن قنواتی گفت: با مشــارکت و همکاری بسیج سازندگی ناحیه 

سپاه هندیجان 5 پروژه ساختمانی احداث شد.
افتتاح 60 پروژه 

دامغان- خبرنگار کیهان: فرماندار دامغان اعالم کرد در دهه فجر 
60 پروژه عمرانی با اعتبار 620 میلیارد ریال در شهرســتان به صورت 

متمرکز و با حضور استاندار افتتاح شد.
علی اصغر مجد گفت: در ســفر استاندار سمنان به دامغان 53 طرح 
بــه ارزش 351 هزار و 190 میلیون ریال و 7 پروژه اقتصادی به ارزش 

272 هزار و 916 میلیون ریال بهره برداری شد. 
وی گفت: 14 طرح کلنگ زنی در راه و ترابری، منابع طبیعی، بنیاد 

مسکن، شهرداری دیباج، توزیع برق نیز از دیگر طرح های اجرایی بود.
بهره برداری از 639 پروژه عمرانی

زنجان- خبرنگار کیهان: استاندار زنجان گفت: 639 پروژه عمرانی 
و سرمایه گذاری در دهه فجر امسال در استان زنجان به بهره برداری رسید. 
اســداهلل درویش امیری گفت: از این تعداد 76 پروژه سرمایه گذاری در 
سطح استان با اعتبار ریالی بالغ بر 218 میلیارد تومان و اعتبار ارزی 26 

میلیون یورو به بهره برداری رسید.
وی گفت: تمامی این طرح ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی 
شده است که با بهره برداری از آنها، برای 1156 نفر اشتغالزایی خواهد شد.

امیری تعداد پروژه های حوزه عمرانی اســتان در دهه فجر امســال 
را 605 پــروژه به ارزش 526 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این 
تعــداد، 563 پروژه با اعتباری بالــغ بر 358 میلیارد تومان بهره برداری 
شــد و عملیات اجرایی 43 پروژه با اعتبــار 168 میلیارد تومان نیز در 

این ایام، آغاز شد.
افتتاح قطعه اول محور راه

الرستان- خبرنگار کیهان: همزمان با دهه مبارک فجر با حضور 
مســئوالن شهرســتان گراش 5 کیلومتر از مسیر گراش- چک چک به 

بهره برداری رسید.
رئیس اداره راه و شهرسازی گراش عنوان داشت این محور به طول 35 
کیلومتر است که در قطعه اول 5 کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است.
محمدباقــر تنهایی پور ادامه داد: این قطعه با همکاری شــهرداری 
بیــش از 58 هزار مترمکعب خاکریزی و 6 هزار مترمکعب خاکبرداری 
صورت گرفته اســت و 10 دســتگاه پل نیز در این قطعه 5 کیلومتری 

ساخته شده است.
وی افزود: برای احداث این پروژه بیش از 50 میلیارد تومان هزینه 

شده است.
بهره برداری از 73 طرح

ســاری- خبرنگار کیهان: 73 طرح خدماتی و عمرانی با اعتبار 
173 میلیارد تومان در شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه تا پایان سال 
جاری در شــرق مازندران به بهره برداری می رسد و مردم این مناطق از 

مزایای این طرح ها بهره مند می شوند.
نماینده مردم شهرستان های بهشهر، گلوگاه و نکا گفت: تا پایان بهمن 
ماه امسال یکی از بزرگ ترین و مجهزترین کشتارگاه های تمام مکانیزه 
صنعتی طیور با اعتبار 92 میلیارد تومان در شرق استان به بهره برداری 
می رســد و با افتتاح این کشــتارگاه زمینه اشتغال بیش از 500 نفر به 
صورت مســتقیم و غیرمســتقیم ایجاد و زنجیره تولید طیور در شرق 

استان تکمیل می شود.
علی محمد شاعری گفت: 6 میلیارد و 100 میلیون تومان برای افتتاح 
طرح های بخش کشاورزی شامل: سورتینگ مرکبات، مرغداری گوشتی، 
آبیاری تحت فشار، شالیکوبی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، آبیاری 
تحت فشار تجمیعی، استخر ذخیره آب پلی اتیلنی و لوله گذاری در شرق 

مازندران هزینه شد.
افتتاح مجموعه پروژه های بنیاد مسکن

تبریز - خبرنگار کیهان: در بزرگداشــت دهــه فجر، مجموعه 
طرحهای بنیاد مســکن انقالب اســالمی آذربایجان شــرقی در قالب 
واحدهای مقاوم ســازی شده و صدور اسناد و اجرای طرح های هادی به 

بهره برداری رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: 8600 واحد مقاوم سازی 

شده در روستاها با 4800 میلیارد ریال هزینه، بهره برداری شد.
حافــظ باباپور افزود: برای صدور و تحویل 557 ســند مالکیت نیز 
1490 میلیارد ریال هزینه شده است. وی افزود: برای این پروژه ها 110 
میلیارد ریال صرف شــده و 19 طرح هادی و آسفالت  معابر روستایی با 

بیش از 78 میلیارد و 585 میلیون ریال افتتاح شد.
بهره برداری از 175 پروژه

اراک - خبرنگار کیهان: اســتاندار مرکزی گفت: همزمان با دهه 
مبارک فجر 175 پروژه در شهرستان اراک به بهره برداری رسید.

سیدعلی آقازاده اظهار داشــت: برای اجرای این 175 پروژه، 192 
میلیارد تومان اعتبار هزینه شــده اســت. وی افزود: میزان اشتغالی که 
بهره برداری از این طرح ها برای مردم اســتان مرکزی همراه آورده، یک 

هزار و 986 شغل است.
اســتاندار تصریح کرد: از این تعداد پروژه  55 طرح عمرانی است 
و همین هشــت پروژه صنعتی، شــش پروژه کشاورزی شش پروژه 
بهداشت و درمان و یکصد طرح نیز در زمینه خدمات به بهره برداری 

رسیده است.
افتتاح 30 طرح عمرانی

شاهرود - خبرنگار کیهان: در افتتاح همزمان پروژه های شهرستان 
شاهرود 30 طرح عمرانی برق رسانی این شهرستان بهره برداری شدند. 
دو طرح احداث تجهیزات و تاسیسات برقی با مبلغ 508 میلیون ریال و 
پنج طرح تبدیل پنج هزار و 744 متر شبکه فشار ضعیف سیمی به کابل 
خودنگهدار با هزینه یک میلیارد و 720 میلیون ریال، افتتاح شدند. طرح 
توسعه و اصالح شبکه توزیع برق این شهرستان با اعتبار هشت میلیارد و 
834 میلیون ریال و سه طرح تامین روشنایی معابربه مبلغ 692 میلیون 

و 10 ریال، به بهره برداری رسیدند.
10 طــرح نصب پســت های هوایی توزیع بــرق در نقاط مختلف 
شهرســتان، با هزینه چهارمیلیارد و 77 میلیون ریال افتتاح گردید. در 
راستای به بهره برداری رسیدن 30 طر ح قید شده، مبلغ 15 میلیارد و 

831 میلیون ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.

افتتاح ایستگاه مترو شیراز
 با حضور علی الریجانی

ایســتگاه جانبازان از خــط یک مترو شــیراز با حضور 
رئیس مجلس افتتاح شد.

ایستگاه شماره 4 مترو شیراز به نام جانبازان با حضور رئیس مجلس 
و دیگر مسئوالن استان فارس افتتاح شد.

این ایستگاه با متراژ 5200 مترمربع با اعتباری بالغ بر 450 میلیارد 
ریال ساخته شد.

شــهردار شــیراز در این مراســم گفت: از خط یک مترو شیراز 5 
ایستگاه دیگر باقی مانده که طی برنامه ریزی انجام شده در سال آینده 

افتتاح خواهد شد.
حیدراسکندرپور تصریح کرد: درخصوص خط 2 مترو شیراز نیز مجوز 
771 میلیون دالر فاینانس گرفته شده که در حال حاضر به دنبال رایزنی 

با بانک ها درخصوص تضامین هستیم.

تجهیز 420 کالس درس مازندران 
به سامانه گرمایشی مناسب

با 4 هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه

19 طرح دریایی و بندری در هرمزگان بهره برداری شد

برگزاری جشنواره 
خاطره نویسی
 شهید همدانی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کرمانشاه:

دولت 24 هزار میلیارد ریال اعتبار برای مناطق 
زلزله زده مصوب کرد

آغاز به کار نخستین کارخانه
 تولید شکر قهوه ای کشور در خرمشهر

استاندار خورستان:

کانون های ریزگرد 
را به جنگل تبدیل 

می کنیم

با حضور وزیر بهداشت انجام شد

بهره برداری از 228 طرح بهداشتی و درمانی در استان هرمزگان

بهره برداری از نخستین آمبوالنس تخصصی و مدرن 
دریایی، 20 دســتگاه خودروی آمبوالنس و کلینیک 
تجمیعی دندانپزشکی با حضور وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی در بندرعباس آغاز شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان در حاشیه آیین 
بهره برداری در جمع خبرنگاران ابراز کرد: آمبوالنس تخصصی 
و مدرن دریایی بــه چهار تخت مجهز بوده و دارای تجهیزات 

کامل مراقبت های ویژه است.
ســید حسین داوودی با اشــاره به اینکه این آمبوالنس با 
همکاری خیران سالمت خریداری شده است هزینه تمام شده 

برای خرید آن را 33 میلیارد ریال ذکر کرد.
وی یــادآور شــد: آمبوالنس تخصصی و مــدرن دریایی 
همچنیــن با رقمی معــادل 3 میلیــارد و 730 میلیون ریال 

تجهیز شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم چنین ابراز کرد: 
در راســتای پیگیری طرح تحول ســالمت در بخش دهان و 
دندان کلینیک دندانپزشکی تجمیعی این دانشگاه در دو طبقه 

احداث شده است.
وی اعتبار ایــن طرح را 25 میلیون ریال ذکر کرد که در 

زیربنای 404 متر مربع احداث شده است.
داوودی این کلینیک را دارای 14 یونیت دندانپزشکی، 5 
دندانپزشک، 4 دستیار دندانپزشک و یک کارشناس رادیولوژی 

ذکر کرد.
 وزیر بهداشــت در حاشــیه مراســم آغاز بهره برداری از 
آمبوالنس دریایی هرمزگان گفت: اســتان هرمزگان بر اساس 
اســتاندارد های مورد پذیرش سازمان امور استخدامی و برنامه 
و بودجه کشور با 30 درصد کمبود تکنیسین اورژانس مواجه 
است و استان های جنوبی چون سیستان و بلوچستان، بوشهر 

و هرمزگان نیاز به توجه بیشتری در این زمینه دارند.

سید حسن قاضی زاده هاشــمی اظهار داشت: امیدواریم 
ســازمان های مرتبط برای جبران این کمبودها در راســتای 
توســعه و بهبود خدمات پزشکی و پیشــرفت منطقه، وزارت 

بهداشت را یاری کنند.
وزیر بهداشت با  اشاره به بهره برداری از بهترین آمبوالنس 
دریایی در هرمزگان، یادآور شــد: سه فروند آمبوالنس دریایی 
دیگر از کشــورهای اروپایی در دست خرید است که می توانند 

به بهتر شدن تولیدات داخلی کمک کنند.
وی ابراز کرد: امید می رود این آمبوالنس ها در سال آینده 

وارد کشور شده و مورد بهره برداری قرار گیرند.
وی ابراز داشــت: آمبوانس دریایی که امروز در بندرعباس 
وارد مرحله بهره برداری شد خدمات خود را در مسیر بندرعباس 

به قشم و هرمز برای جابجایی بیماران انجام می دهد.
وی گفت: 50 میلیارد ریال توسط وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی برای تجهیزات آن هزینه شده و دارای چهار 

تخت برای جابجایی بیماران است.
وزیر بهداشت بیان کرد: این آمبوالنس دریایی در شرایط 
سخت آب و هوایی قادر به انجام خدمات و جابجایی بیماران از 

جزایر به سرزمین اصلی است.
با حضور وزیر بهداشت، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 
مشــیر دوانی بندرعباس نیز با سرمایه هزینه شده 78 میلیارد 
ریال که از محل بودجه های تحول ســالمت تامین شــده روز 

جمعه به بهره برداری رسید.
اورژانس اعصاب و روان ابن سینا واقع در مجموعه پیامبر 
اعظم )ص( بندرعباس هم با ســرمایه هزینه شده 27 میلیارد 
ریال که با همکاری مشــترک توسط خیران سالمت هرمزگان 

و دانشگاه علوم پزشکی استان آماده شده بهره برداری شد.
سید حسن قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی به منظور بررسی وضعیت بهداشت ودرمان 

و بهره برداری از 288 طرح بهداشــتی و درمانی درشــهرها و 
روستاهای استان هرمزگان به بندرعباس سفر کرد.

 همچنیــن با حضور وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی، 3 طرح بهداشــتی و درمانی در شهرستان رودان به 

بهره برداری رسید.
3 طرح بهداشتی و درمانی در رودان

 به بهره برداری رسید
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان رودان اظهار داشت: این 
طرح ها شامل کلینیک تخصصی بیمارستان امام علی)ع(، مرکز 
خدمات جامع سالمت روســتای آبنما و مرکز خدمات جامع 

سالمت روستای خیرآباد در این شهرستان است. 
سید طاهر حســینی هزینه اجرای طرح های بهداشتی و 
درمانی مورد بهره برداری قرار گرفته در این شهرستان را رقمی 

افزون بر 37 میلیارد ریال اعالم کرد.
وی خاطر نشــان کرد: کلینیک تخصصی بیمارستان امام 
علی)ع( رودان با 750 مترمربع زیربنا و 25 میلیارد ریال اعتبار 

به بهره برداری رسید.
وی افــزود: با بهره برداری از این طــرح، 250 هزار نفر از 

مزایای آن برخوردار شدند.
حســینی ادامه داد: مرکز خدمات جامع سالمت روستای 
آبنما بــا 410 مترمربع زیربنا و اعتبار شــش میلیارد ریال و 
مرکز خدمات جامع ســالمت روستای خیرآباد با 5 میلیارد و 
960 میلیــون ریال اعتبار از دیگر طرح هایی بود که با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید.

حسینی خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این 2 طرح در 
مجموع 14 هزار و 54 نفر از جمعیت روستایی این شهرستان 

از مزایای این طرح ها برخوردار شدند.
افتتاح طرح الحاق بیمارســتان 32 تختخوابی شهرستان 
جاســک ، بهره بــرداری از 4 کلینیــک تخصصــی، مجتمع 
آزمایشگاهی دانشکده بهداشت بندرعباس، اورژانس بیمارستان 
ابن ســینا، سه بلوک زایمانی در بیمارستان های قشم، بستک 
و بندرلنگه و مرکز غربالگری سرطان از مهم ترین این طرح ها 

بوده است.
همچنین 2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی در روستاهای 
آبنما و خیرآباد شهرســتان رودان، به نمایندگی از 181 طرح 
بهداشــتی در قالب طرح تحول نظام ســالمت با حضور وزیر 

بهداشت به بهره برداری رسید.
هزینه اجرای طرح های بهداشتی و درمانی مورد بهره برداری 
قــرار گرفته در هرمزگان رقمی افزون بــر 750 میلیارد ریال 

اعالم شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر یک روزه 
به شهرستان رودان با حضور در کلینیک بنیاد خیریه نورآوران 
سالمت این شهر هفت بیمار را ویزیت و 4 عمل جراحی چشم 

را به صورت رایگان در این شهرستان انجام داد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس:

95 درصد دریاچه ارومیه 
خشک شد

شهردار:
مشهد دارای 3800 هکتار 

بافت فرسوده است
شهردار مشهد گفت: شهر مشهد دارای سه هزار و 
800 هکتار بافت فرسوده است که بیش از یک میلیون و 
280 هزار نفر و حدود 40 درصد جمعیت شهر مشهد در 

این بافت  ها سکونت دارند.
قاسم تقی زاده خامسی افزود: نوسازی بافت  های فرسوده جز 
با تسهیل  گری از سوی دولت و استفاده از ظرفیت شهرداری  ها 

امکان پذیر نیست.
وی گفت: نوسازی بافت  های فرسوده نیازمند حمایت ویژه 

دولت و کاهش بوروکراسی در تامین منابع مالی است.
وی ادامــه داد: دولت باید حمایت ویژه ای از نوســازی و 

بازآفرینی بافت  های فرسوده و ناکارآمد شهری داشته باشد. 
در مراســم افتتاح پروژه های مسکن در مشهد پروژه 94 
واحــدی رواق با زیربنای 11 هــزار و 700 متر مربع و پروژه 
64 واحدی مســعود با زیربنای هشت هزار و یکصد متر مربع 
در منطقه ثامن مشهد و پروژه سعادت با 42 واحد مسکونی و 
11 واحــد تجاری با زیربنای 9 هزار و 261 متر مربع در بولوار 

صاحب الزمان)عج( مشهد به بهره برداری رسید.
همچنین عملیات اجرایی پروژه 64 واحدی مهیا با زیربنای 
هفت هزار متر مربع و پروژه 50 واحدی نارنج با زیربنای 6 هزار 
متر مربع در منطقه ثامن مشــهد آغاز شد که 2 سال دیگر به 

بهره برداری خواهد رسید. 

رئیس پلیس راهور کرج خبر داد

ممنوعیت تردد 
خودروهای سنگین

 از ابتدای اسفند در کرج

نماینده مردم ارومیــه در مجلس گفت: 95 درصد 
دریاچه ارومیه خشک شده و تنها سطح آب پنج درصد 

است.
هادی بهادری با  اشاره به کاهش بارندگی ها در فصل بارشی 
امسال و به تبع آن کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، اظهار کرد: 
با وجود اینکه در حال حاضر 95 درصد دریاچه ارومیه خشک 
شــده و تنها پنج درصد آن باقی مانده است، اما هنوز امید به 

احیای یکی از شورترین دریاچه های جهان وجود دارد.
وی با  اشــاره به درخواست تعدادی از نمایندگان از رهبر 
معظم انقالب نسبت به تخصیص بودجه احیای دریاچه ارومیه، 
تصریح کرد: پیشــگیری از سدســازی در حوزه آبریز دریاچه 
و اجرای طرح های آبیاری نوین کشــاورزی و همچنین ســایر 
طرح ها در طی دو سال اخیر تا حدودی توانسته عامل انسانی و 
بی تدبیری های مدیریتی را که در سال های گذشته باعث کاهش 

آب ورودی به این دریاچه می شد را کنترل کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود:  اشــتباهاتی که در 
طی ســال های طوالنی در زمینه مصرف آب کشاورزی و نحوه 
آبیاری محصوالت و همچنین سدســازی های بی دلیل و بدون 
کارشناســی، صورت گرفته، علت اصلی خشــک شدن بخش 

اعظمی از دریاچه ارومیه است.


