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       مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: با توجه به کاهش ذخیره آب سد زاینده  
رود امکان تخصیص آب کشاورزی تاکنون میسر 
نشده، براین اساس امکان تأمین حقابه کشاورزان 

در سال جاری مقدور نیست. 
مسعود میرمحمد صادقی افزود: در این راستا قانون 
و شــورای  عالی آب برای این کار مکانیزم مشخصی را 

تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: مقرر شد که هزینه کشت از طرف 
بخش هایی که از حق آبه کشاورزان استفاده کردند به 
کشاورزان پرداخت شود که این موضوع در حال محاسبه 

اســت و در حال حاضر استاندار اصفهان به شدت در 
تهران پیگیر این مسئله است.

وی ادامــه داد: به زودی ظرف چند روز آینده این 
اقدام مشخص و به کشاورزان اعالم خواهد شد ضمن 
اینکه قرار است تسهیالتی برای کشاورزان شرق اصفهان 
و نیز در زمینه اشتغال و برای مشکالت دیگر از جمله 
بیمه و وام ها به زودی اخذ شــود که کشاورزان فشار 

بیشتری را متحمل نشوند.
میرمحمد صادقی بیان کرد: یک سری اقدامات در 
جهت بهبود معیشت و برداشتن فشارها از روی دوش 
کشاورزان با توجه به وضع مالی امسال انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت:  در چارچوب 
قرارداد فروش گازهای همراه نفت به بخش خصوصی، تحویل روزانه سه 
میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت مجتمع پارســی کالستر به شرکت 

سرمایه گذار آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب، 
بیــژن عالی پــور اظهار کرد: این شــرکت در راســتای سیاســت های 
شــرکت ملــی نفت ایــران برای حفاظــت از محیط زیســت، کاهش 
آالینده هــا و بهینه ســازی تولید و مصرف انرژی، ســال گذشــته دو 
 قــرارداد فروش گازهای مشــعل، با ســرمایه گذاران داخلی امضا کرد.

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب افزود:  مقرر شــد در 
قالب این قراردادها بخشی از گازهای همراه نفت واحدهای بهره برداری 
مــارون 3، مــارون 6، منصوری، کرنج و پارســی به منظــور فرآوری و 
 اســتفاده در تولید برق در اختیار آن دو شــرکت ایرانی گذاشته شود.

وی با اشاره به این که مقدمات و احداث تاسیسات مورد نیاز در مجتمع 
پارسی- کالســتر، برنامه پیش راه اندازی تاسیسات فرآوری گاز مشعل 
در جوار این مجتمع به اتمام رســیده اســت افزود: با تحویل روزانه سه 
میلیون فوت مکعب گاز مشــعل به تاسیســات شرکت سرمایه گذار در 
 چارچوب قرارداد فی مابین، این پروژه به مرحله پیش راه اندازی رسید.
عالی پور عنوان کرد: حفظ منابع ملی و محیط زیســت با پیشــگیری 
از هدرســوزی گازهای همراه نفت، بهینه سازی تولید و مصرف انرژی، 
بهره گیری از توان مالی و ظرفیت بخش غیردولتی در ســرمایه  گذاری 
 های کالن و اشتغال زایی و کسب درآمد از دستاوردهای این طرح است.

وی مســئولیت اجرای این طرح را به عهده معاونت بهینه سازی مصرف 
انرژی این شرکت دانست و گفت: طرح فروش گازهای ارسالی به مشعل 
با تضمین خرید محصول فرآوری شــده یا برق تولیدی از نیروگاه های 
کوچک گازی، ابتکاری است که در میان مدت از سوزاندن گازهای همراه 
جلوگیری کرده و عالوه بر آثار مثبت زیســت محیطی صرفه جویی قابل 

توجهی در زمینه صیانت از منابع انرژی دارد. 

 حقــوق معوقه دی ماه کارگــران کارخانه 
نساجی شماره 1 قائمشهر پرداخت شد.

 کارگران کارخانه نساجی شماره 1 که از یک سال 
پیش توســط شهرداری خریداری شد، تقریبا سه ماه 

حقوق معوقه خود را دریافت نکرده بودند.
دریافت نشــدن حقــوق معوقه ایــن کارگران و 
فشــارهای مالی، منجر به تجمع آنان در روز شــنبه 
هفته جاری مقابل عمارت شهرداری قائمشهر و سپس 
نشســت میان مدیرعامل این کارخانه با شــهرداری 

قائمشهر شده بود.
رئیس شورای اسالمی شهر قائمشهر دوشنبه شب 
در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا گفت: ما هم دل نگران 
حقوق کارگران نساجی شماره 1 هستیم و توانستیم 
ظهر امروز حقوق دی ماه کارگران نساجی را از منابع 

مالی شهرداری پرداخت کنیم.
علی اکبر حسین زاده با بیان اینکه اعتبار الزم برای 
پرداخت حقوق معوقه کارگران نساجی تامین اعتبار 
شــده، افزود : بر اساس زمان بندی حقوق بهمن ماه و 
اســفندماه کارگران کارخانه نساجی بزودی پرداخت 

خواهد شد.
هم اکنون 214 کارگر در کارخانه نساجی شماره 

یک مشغول به فعالیت هستند.

رفع تصرف از 195 هکتار 
اراضی ملی یزد

یزد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل منابع طبیعی اســتان یزد گفت: از 
ابتدای سال 1395 تاکنون 195 هکتاز از اراضی 
ملی این استان به ارزش 84 میلیارد ریال رفع 

تصرف و خلع ید شد.
محمدرضا آخوندی با بیان اینکه این استان پیشرو 
در اجرای طرح ملی کاداستر )حدنگار( در کشور است، 
افزود: تعهد این اداره کل در اجرای این طرح 260 هزار 
هکتار است که با تالش های انجام شده، در 740 هزار 

هکتار از اراضی ملی اجرا شده است. 
آخوندی وســعت مراتع استان را چهار میلیون و 
400 هــزار هکتار بیان کــرد و گفت: در حال حاضر 
زندگی پنج هزار خانوار روستایی استان به مراتع وابسته 

است که عمدتا دامدار هستند. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح 
کرد: برای توســعه فضای ســبز 9 پارک جنگلی به 

مساحت 140 هکتار ایجاد شده است.
وی ادامه داد: از 7/4 میلیون هکتار وسعت استان 
یــزد، 7/2 میلیون هکتــار آن را اراضی ملی و منابع 

طبیعی تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: در سال جاری افزون بر 900 هکتار 

عملیات نهال کاری با گونه های مقاوم انجام شد.
بــه گفته وی 400 خانوار بــه عنوان بهره بردار از 
گیاهان دارویی و صنعتی در استان یزد فعالیت دارند 

که از این طریق امرار معاش می کنند.

مددجوی البرزی کــه از مدت ها پیش با 
بیماری سرطان خون دست و پنجه نرم می کرد 
پس از دریافت تسهیالت 30 میلیون تومانی 
ضمن غلبه بر فقر و بیماری برای 11 نفر  اشتغال 

ایجاد کرد.
این مددجوی ساکن شهرستان کرج که در سال 
82 ازدواج کرده و صاحب یک فرزند دختر اســت، 
در ابتدا یک کارگاه پوشاک داشت و با کار و تالش 
ضمن تامین معاش خانواده برای همسر و دخترش، 

زندگی آرامی را فراهم کرده بود. 

ایــن مددجو در ســال 91 با ابتــال به بیماری 
سرطان خون مسیر زندگی اش تغییر می کند و به 
علت ناتوانی در تامین هزینه های ســنگین شیمی  
درمانی و داروی ضد سرطان به ناچار کارگاه و اثاثیه 

زندگی اش را می فروشد. 
این مددجو به پیشنهاد یکی از بستگان مبنی بر 
استمداد از کمیته امداد امام خمینی)ره(، در سال 93 
با مراجعه به این نهاد حمایتی و ارائه اسناد پزشکی 

درمانی تحت حمایت کمیته امداد قرار می گیرد. 
این مددجوی مرد 45 ســاله گفت: با موافقت 

کمیته امــداد در دو مرحله ســی میلیون تومان 
تسهیالت قرض الحســنه با اقساط بلندمدت بابت 
اجاره کارگاه و تجهیز تولیدی پوشاک دریافت کردم. 
وی افزود:  اکنون با توســعه کار ضمن خروج از 
چرخه حمایتی این نهاد و رســیدن به خودکفایی 
برای 11 زن سرپرســت خانوار در کارگاه تولیدی 
لباس کار، کاپشــن و پالتــو کارآفرینی کرده ام و 
به لطف خدا با مشــغول شــدن به کار به بیماری 
ســرطان هم کمتر فکر می کنم و در مبارزه با آن 

نیز موفق هستم.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی گفت: تولید امسال محصول 
اســتراتژیک زعفران در این استان نسبت به 

پارسال حدود 10 درصد افزایش داشته است. 
هاشــم نقیبی افزود: پائیز امسال حدود 280 تن 
زعفران از 84 هزار هکتار اراضی این استان برداشت 
شد که این رقم در سال گذشته حدود 256 تن بود.

وی اظهار کرد: این توقع وجود داشــت که تولید 

امســال زعفران خراسان رضوی به بیش از 320 تن 
برسد اما سرمای پائیز و گرمای تابستان موجب کاهش 

برداشت این محصول نسبت به پیش بینی ها شد. 
وی گفت: ســطح زیر کشت این محصول نیز در 
سال جاری نسبت به پارسال سه هزار هکتار افزایش 

داشت.
نقیبی با  اشاره به رتبه نخست خراسان رضوی از 
نظر سطح زیر کشت و تولید زعفران در ایران افزود: 

به طور میانگین از هر هکتار زمین در خراسان رضوی 
چهار تا پنج کیلو گرم زعفران برداشــت می شود که 
پارسال یک کشاورز نمونه در این استان از هر هکتار 
زمین 39 کیلوگرم زعفران برداشــت کرد که رکورد 

ملی محسوب می شود.
وی اظهــار کــرد: کشــت و تولید زعفــران در 
خراســان رضوی موجب ایجاد  اشتغال مستقیم برای 

حدود 131 هزار نفر شده است.

طی هفته گذشــته ده ها گاومیش در منطقه 
آلبوحمدان شهرستانو در روستاهای حاشیه سد 
دز در بخش مرکزی شوش به طرز مشکوکی تلف  

شده اند.
 یکی از گاومیش داران ساکن شهرک شهید بهشتی 
دراین ارتبــاط گفــت: 29 رأس از گاومیش های من در 

هفته های اخیر تاکنون تلف شده اند.
وی ادامه داد: از هفته های پیش گاومیش ها مشکالت 
پوستی پیداکرده به حدی که اواخر، وقتی به این حیوانات 

دست می زدم پوستشان از جسم کنده می شد.
مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شوش گفت: 
در اســرع وقت، با هماهنگی اداره محیط زیست و شبکه 
دامپزشکی اقدامات الزم برای بررسی علت تلف شدن این 

گاومیش ها را انجام خواهیم داد.
عدنان غزی، فرماندار شــوش نیز از پیگیری جدی 

این موضوع خبر داد.
مــرگ مشــکوک گاومیش ها خســارت زیادی به 
گاومیــش داران وارد کرده و باعث نگرانی شــدید اهالی 
ایــن منطقه از ادامه مرگ ایــن دام به عنوان تنها منبع 

درآمدشان شده است.

ساری - خبرنگار کیهان:
 مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران 
گفــت: طرح آرامش بهــاری در 300 بقعه 
مازندران از 25 اســفند 96 تا 15 فروردین 

97 در مازندران اجرا می شود.
حجت االســالم حیدری افــزود: این طرح با 
هدف خدمات رسانی شایسته به زائران و مسافران 
نوروزی، تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با 
توجه به منویات رهبر معظم انقالب و نشر معارف 
اسالمی، باورهای دینی و سبک زندگی اسالمی 

اجرا می شود.
وی با بیان اینکه مراســم سال تحویل و آغاز 
سال نو در 20 بقعه متبرکه مازندران اجرا می شود، 
گفت: مراسم سال تحویل در مازندران در حرم های 
مطهــر امامزاده عباس ســاری، امامزاده ابراهیم 
بابلســر، امامزاده ابراهیم و امامزاده عبداهلل آمل، 
بقعه آقا پالسید و آقا بسمل رامسر، آقا سیدحسین 
شــیرود تنکابن، امامــزاده عبداللوافی کالرآباد 
عباس آباد، امامزاده نبی علویکال نوشهر، امامزاده 
قاســم محمودآباد، بقعه جمشید کیاسلطان نور، 
امامــزاده یوسف بهشــهر، امامزاده یوســف رضا 

قائم شهر، امامزاده عباس بندپی برگزار می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اعزام 
185 مبلغ بومی و غیربومی به سراسر مازندران 
خبــر داد و افزود: مبلغیــن در 2 دوره که اولین 
دوره از 28 اسفند 96 تا 6 فروردین 97 و دومین 
گروه از 7 تا 15 فروردین است به سراسر مازندران  

اعزام می شوند.

تبریز- خبرنگار کیهان:
امام جمعه تبریز خواستار ارایه انتقادات 
ســازنده از ســوی خبرنگاران و پرهیز از 

تخریب شد.
حجت االسالم »محمدعلی آل هاشم« نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی در دیدار چند تن 
از خبرنگاران محلی با وی در »بیت امام جمعه« 
گفت: خبرنگاران باید برای بهبود مناسب شرایط، 
انتقاد سازنده کنند. وی افزود: مسئوالن نیز باید 
ظرفیت پذیرش انتقاد خود را باال ببرند. امام جمعه 
تأکید کرد: اخبار و گزارشات باید در جهت حل و 
فصل مشکالت باشند و مطبوعات در سالم سازی 

محیط ادارات کاماًل مؤثر هستند.
وی بر لزوم اطمینان خبرنگاران نســبت به 

صحت اخبار تأکید کرد.

رشت- خبرنگار کیهان:
 نکوداشت سی ویکمین ســالروز شهادت روحانی 
مجاهد حجت  االسالم »قربانعلی آقازاده« با حضور سردار 
کمیل مطیع دوست از فرماندهان دوران دفاع مقدس، در 
مسجد پوریای ولی روستای کمامردخ شهرستان فومن 

برگزار شد.
ســردار کمیل مطیع دوســت در این مراســم ضمن ذکر 
خاطراتی از شهید قربانعلی آقازاده گفت: شهید آقازاده انسانی 

بســیار متعهد، متخصص، 
متواضع و با شهامت و از همه 
مهم تر بسیار والیتمدار بودند 
این روحانی شهید علی رغم 
حضور فعال در امور فرهنگی 
با داشتن مسئولیت در کلیه 
عملیات های رزمی پیشتاز  

بوده است. 
ـزود: مراســم  ـ ف ا وی 
خاکســپاری آن بزرگــوار 
مصادف با تولــد فرزندش 

نیــز بود و هرگز از ذهنم پاک نمی شــود چــون در آن زمان 
شــهید گرامی آقازاده تمام فکر و حواسش به میدان نبرد بود 
و سرانجام همین عشق زیادش به جهاد در راه حق سبب شد 
که در آن عملیات اولین فردی در گردان ما باشــد که قبل از 
رسیدن نیروها به میدان نبرد بر اثر اصابت خمپاره دشمن به 

مقام واالی شهادت نائل آمد.
ســردار کمیل مطیع دوست در ادامه با ذکر بخش هایی از 
وصیت نامه شهید »قربانعلی آقازاده« اظهار داشت: امثال شهید 
آقازاده، برادران شهید خوش سیرت و غیره که جان خود را برای 
حفظ این خاک و نظام گذاشتند کم نیستند و اکنون وظیفه ای 
که ما در قبال ایثار و از خودگذشتگی آن بزرگواران داریم، ادامه 
دادن راهشان و زنده  نگه داشتن یاد و خاطره آنان برای نسل های 
آینده است. شایان ذکر است شهید »قربانعلی آقازاده« شهریور 
ماه سال 1345 در روستای کمامردخ شهرستان فومن به دنیا 
آمد. وی بعد از گذراندن تحصیالت دبیرستان راهی حوزه علمیه 
کاشــان شد و پس از شش ماه فراگیری دروس حوزوی راهی 
جبهه شــد و سرانجام در تاریخ 65/12/7 در منطقه عملیاتی 
شلمچه در عملیات کربالی 5 بر اثر اصابت ترکش خمپاره به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.
از این شهید بزرگوار یک فرزند دختر به یادگار مانده است.
حجت  االسالم قربانعی آقازاده در فرازی از وصیت نامه خویش 
می گوید: خدایا می خواهم  بدنم قطعه قطعه شــود اما اسالم 
و قرآن پابرجا بماند. می خواهم قربانی شــوم تا امت اسالمی 

باقی بماند.

سود فروش سوخت مرزنشینان 
خراسان رضوی واریز شد

تایباد- خبرنگار کیهان: 
فرماندار تایباد از واریز سود هفتمین مرحله فروش 
سوخت مرزنشینان خراسان رضوی در شهرستان های 

تایباد، تربت جام و خواف خبر داد.
حســین شرافتی راد گفت: این مرحله واریزی را اهالی 24 
روستای تایباد و 66 روستای تربت جام و 8 روستای خواف با 

جمعیتی بالغ بر 18 هزار و 848 خانوار شامل می شود.
وی مبلغ واریزی برای هر نفر را در این مرحله یک میلیون 
ریــال اعالم کرد و گفت: در مرحله دوم اجرای طرح 18 هزار 
و 848 خانوار مرزنشین منطقه سود حاصل از فروش سوخت 

را دریافت کرده بودند.
نماینده عالی دولت در شهرستان مرزی تایباد گفت: خراسان 
رضوی تنها استان کشور است که سه شهرستان مرزی آن زیر 

پوشش طرح فروش سوخت مرزنشینان قرار دارد.
وی گفت: این طرح شــامل روستاهای واقع در شعاع 25 
کیلومتر مرز است و مدت زمان مبلغ واریزی در هر مرحله نیز 
به میزان فروش سوخت بستگی دارد به طوری که در مرحله 
نخســت طرح یک میلیون واریز شد در مرحله دوم 600 هزار 
ریال مرحله سوم یک میلیون ریال مرحله چهارم پنجم و ششم 
و هفتــم یک میلیون ریال به آنان تعلق گرفته که در مجموع 
تاکنون 6 میلیون و 600 هزار ریال برای هر سرپرست خانوار 

واریز شده است.
شرافتی راد گفت: در این چارچوب فرآورده های نفتی طبق 
نرخ هــای مصوب کمیته مرکزی تعیین  نرخ از طریق تعاونی 
مرزنشینان به کشور افغانستان صادر می شود که این طرح عالوه 
بر ایجاد درآمد در کنار پرداخت یارانه دولت برای روســتاهای 
مرزنشــین باعث کاهش 60 درصدی قاچاق سوخت به خارج 
از کشــور و مهاجرت روستاییان از شهرها به داخل روستاهای 

مرزی شده است.

اهواز- خبرنگار کیهان:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: اجرای 
نقشه راه فرهنگی خوزستان از ابتدای سال 97 

آغاز می شود.
ســید عباس صالحی در نشست با اصحاب رسانه 
در اهواز با اعالم این خبر اظهار داشــت: در این سفر 
تفاهم نامه ای بین وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با 
استانداری خوزستان منعقد شده که به تنظیم نقشه 
راه 3 ســاله اســتان در زمینه فرهنگ کمک شایانی 
خواهد کرد و ســبب می شود که برنامه و فعالیت های 

این نهاد روشن تر شوند.
وی افــزود: در این تفاهم نامه موضوعات بســیار 
متنوعی وجود دارد و از سال 97 آغاز و تا سال 1400 

ادامه دارد.
به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی این تفاهم نامه 
در حوزه توسعه ای زیرساخت ها و پروژه ها و برنامه های 
فرهنگی، هنری، ادبی و نیز در حوزه حمایت از فعاالن 
عرصه فرهنگ و هنر و رسانه تدوین شده است. وی با 
بیان این که این تفاهمنامه غیر از موضوع هایی که جنبه 
غیر ریالی دارند برای سه سال آینده معادل حدود 84 
میلیارد تومان می باشــد، اضافه کرد: این رقم در کنار 
برنامه های غیرریالی کمک می کند گام های مؤثری در 

حوزه های یاد شده برداریم.
»صالحی« گفــت: از ابتدای فروردین با همکاری 
استانداری خوزســتان و شورای برنامه ریزی استان و 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی مناسبات در حوزه 
فرهنگ اســتان می تواند به فضای عمومی فرهنگی و 

هنری استان کمک کند.

سرویس شهرستان ها: 
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: خودروهای بدون معاینه فنی 
اجازه ورود به کیش در ایام نوروز را ندارند.
علیرضا قائدیان در نشستی خبری اظهار کرد: 
خودروهای ســاخت داخل که ســال تولید آنها 
بعد از 1390 اســت، همراه با معاینه فنی و نیز 
خودروهای خارجی که سال ساخت آنها از 1385 
هجری شمســی به بعد بوده، به همراه داشتن 
معاینــه فنی مجوز ورود بــه جزیره کیش را در 
ایام نوروز به مدت پنج روز دریافت خواهند کرد.
دبیر ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی کیش 
افزود: رانندگان خودروهای شخصی وارد شده به 
کیش باید بدانند در این جزیره چراغ قرمز وجود 
ندارد و مسیرها به صورت میادین تعریف شده اند؛ 
بنابرایــن باید به نظم و انضباط ترافیکی در ایام 
نوروز بیش از پیش توجه داشته و سرعت مجاز 
رانندگی در خیابان های این جزیره را رعایت کنند 

در غیر این صورت جریمه می شوند.
وی در ادامه اظهار داشــت: انجام پروازها از 
مبادی مختلف جزیره کیش در ایام نوروز افزایش 
می یابد و در طول این ایام چهار فروند شناور غیراز 
شناورهای موجود گردشگری بین جزیره کیش و 
سه بندر چارک، آفتاب و لنگه اضافه خواهد شد.
وی گفت: از بنادر چارک، آفتاب و لنگه شناور 
مسافری به جزیره کیش و بالعکس خواهیم داشت 
و چهار فروند شــناور که قابلیت حمل مسافر و 
خودرو را دارند به شناورهای برنامه ای این مسیرها 

افزوده شده است.
دبیر ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی کیش 

یزد- خبرنگار کیهان:
بیش از 19 هزار نفر از اقشار مختلف استان 

یزد به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند.
فرمانده سپاه الغدیر در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با اعالم این خبر افزود: در سال جاری اعزام های 
دانش آموزی از مهرماه آغاز شــد و تا بهمن ماه ادامه 
داشت و اعزام های دانشجویی نیز معموال در ماه های 
بهمن و اسفند صورت می گیرد و هم اکنون گروه های 
دانشجویی اســتان در مناطق عملیاتی جنوب کشور 
حضور دارند و این اعزام ها تا اواخر اسفند ماه که تا 2 

هزار دانشجو خواهد بود، تداوم خواهد داشت.
سرتیپ فتح اهلل جمیری افزود: در برگزاری اردوهای 
راهیان نور نهادهای مختلفی از جمله آموزش و پرورش 
و دانشگاه ها و سایر سازمان های فرهنگی همکاری و 

تعاملی خوبی دارند.
وی با تاکید بر اینکه اعزام راهیان نور سپاه الغدیر 
محدود به قشر خاصی نیست و عموم مردم می توانند در 

این اردوهای معنوی شرکت کنند، تصریح کرد: اقشار 
مختلفی از بســیج محالت و سایر قشرهای بسیج نیز 
در طول ســال و به خصوص از ایام عید نوروز به این 

مناطق اعزام می شوند.
وی افزود: افراد و خانواده هایی که مناطق عملیاتی 
جنــوب و یادمان های دفاع مقدس را به عنوان مقصد 
سفرهای نوروزی خود انتخاب می کنند، نیز می توانند 
با هماهنگی با بخش اردویی و راهیان نور سپاه الغدیر 
از امکاناتی که در نظر گرفته شده است استفاده کنند.

سردار جمیری گفت: پادگان شهید عاصی زاده اهواز 
که محل اســکان زائران یزدی کربالی ایران است، از 
شرایط مطلوبی برخوردار است و کادر اجرایی راهیان 
نور همه تالش خود را برای آسایش مسافرین و ایجاد 
شرایط بهره برداری مطلوب زائران از اردوهای راهیان 
نــور را به کار می گیرند، البته همچنان کاســتی های 
محــدودی وجود دارد کــه امیدواریم با مســاعدت 

مسئوالن ذی ربط این نیازها برطرف شود.

با حضور سردار کمیل مطیع دوست انجام شد

برگزاری سی ویکمین  سالروز شهادت
 حجت االسالم قربانعلی آقازاده

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

تحویل روزانه سه میلیون فوت مکعب 
گاز مشعل به بخش خصوصی آغاز شد 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد

اجرای نقشه راه 
فرهنگی خوزستان
 از ابتدای سال 97

حقوق معوقه کارگران 
کارخانه نساجی قائمشهر 

پرداخت شد

مرگ مشکوک ده ها 
گاومیش  در شوش

امام جمعه تبریز:

خبرنگاران
 به شکل سازنده

 انتقاد کنند

طرح آرامش بهاری
 در 300 بقعه مازندران 

اجرا می شود

       مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

امکان تامین حقابه کشاورزان اصفهان 
مقدور نیست

فرمانده سپاه الغدیر اعالم کرد

اعزام ساالنه 19 هزار نفر از اقشار مختلف 
مردم یزد به اردوهای راهیان نور

افزایش 10 درصدی تولید زعفران در خراسان رضوی

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش: 

در ایام نوروز خودروهای بدون معاینه فنی اجازه ورود به کیش را ندارند

با اشــاره به ممنوعیت ورود خودروهای سنگین 
نظیر کامیون، کامیونــت، مینی بوس و وانت به 
جزیره کیش اعالم کرد: هزینه ورودی هر خودرو 
به کیش 200 هزار تومان اســت که در مبادی 

ورودی دریافت می شود.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
در ادامه از راه اندازی خط مســافری دریایی یک 
روزه جزیره کیش - هندورابی خبر داد و اظهار 
کرد: هندورابی از مقاصد گردشگری در مجموعه 
جزایر کیش است که امکان بازدید یک روزه آن 

فراهم شده است.
دبیر ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی کیش 
ادامه داد: در ایام نوروز امسال نرخ هتل ها نسبت 

بــه نرخ های مصــوب پیشــین افزایش قیمتی 
نخواهند داشــت و عالوه بــر واحدهای اقامتی 
رسمی در ســطح جزیره برای اسکان مسافران 
کمپ خانوادگــی الغدیر با 2000 چادر اقامتی، 
کمپ مجردی المپیــک با 500 چادر اقامتی و 
ســتاد اســکان فرهنگیان با 10 مدرسه درنظر 

گرفته شده است.
وی اعالم کرد: عوامل نظارتی سازمان منطقه 
آزاد کیش بــه همراه جامعه صنفــی از جمله 
هتل داران به صورت 24 ساعته در نظارت بر ارائه 
خدمات فعالیت می کنند ضمن آنکه شماره تلفن 
4414 از 27 اسفندماه سال جاری تا 20 فروردین 

سال آینده پاسخگوی مسافران نوروزی است.

مددجوی البرزی با غلبه بر فقر و سرطان، کارآفرین شد

کمک پزشکان به بیمارستان
سرویس شهرستانها: به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت اهلل 
روحانی)ره( بابل، رئیس این مرکز از کمک 5 میلیارد ریالی پزشکان به 

این بیمارستان خبر داد.
شهرام سیفی گفت: دکتر ولی اهلل آرش یک دستگاه ماساژ قلبی پیشرفته 
الکترونیکی به همراه یک دستگاه الکتروشوک و خانواده خانم دکتر آل رضا 
دســتگاه های بیهوشــی مورد نیاز اتاق عمل را خریداری و همچنین یکی 
دیگر از پزشکان نیکوکار دو دستگاه دیالیز تهیه و به این مرکز اهدا نمودند.
وی ادامه داد:  ارزش این دستگاه ها بیش از 5 میلیارد ریال می باشد 
که دســتگاه های دیالیز اهدایی از بهترین نوع و دســتگاه ماساژ قلبی 
پیشرفته ترین دستگاه موجود در دنیا می باشد که به این مرکز اهدا شد 

و می تواند منشأ خدمات باکیفیت تر برای همشهریان عزیز باشد.
افتتاح پارک کوهستانی

اندیمشک - خبرنگار کیهان:  فاز اول پارک کوهستانی فدک در 
500 هکتار و با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال احداث شده است.

نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسالمی گفت: این پارک با نام 
فدک و با یاد حضرت زهرا)س( احداث و با ایجاد فضای امن و برخوردار 
از همه امکانات شرایط تفریح سالم و با امنیت برای عموم مهیا شده است.
فریدون حسنوند با اشــاره به تردد چند میلیون مسافر نوروزی در 
شهرســتان اندیمشک گفت:  اندیمشک و مردم این خطه میزبان  پنج 
میلیون مســافر نوروزی خواهند بود و چنیــن فضاهای تفریحی برای 

مسافران نوروزی نیز ضرورت دارد.
افتتاح 4 طرح

سمنان - خبرنگار کیهان: با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه 
ســمنان چهار طرح دانشکده مهندســی منابع طبیعی این دانشگاه در 

شهرستان مهدیشهر افتتاح شد.
رئیس دانشــکده مهندســی منابع طبیعی دانشگاه  سمنان گفت: 
این طرح ها شامل آزمایشگاه تخصصی دانشکده با هزینه 200 میلیون 
تومانی، سایت کامپیوتر با ظرفیت 12 نفر، سلف سرویس دانشجویی با 
ظرفیت 80 نفر و گلخانه گل ها و درختچه های زینتی و آپارتمانی است.

رضــا نقدی با بیان اینکه این طرح ها با بودجه جاری دانشــکده به 
بهره برداری رســید، افزود: دستگاه های موجود در آزمایشگاه تخصصی 
دانشکده شامل دستگاه یونیورسال اندازه گیری کلیه خواص مکانیکی، 
پلیمر، کامپوزیت، چوب و بتن، دســتگاه رطوبت سنج خاک  )pdr( و 

دستگاه  پرس هیدرولیک گرم و سرد است.
وی با بیان اینکه برخی از این دستگاه ها در آزمایشگاه های دانشگاه 
و حتی اســتان موجود نمی باشــد، برای همکاری بــا انجام آزمایش ها 
و طرح های پژوهشــی دانشــگاه و اســتان و گذراندن واحدهای عملی 

دانشجویان در این آزمایشگاه ها اعالم آمادگی کرد.
راه اندازی سامانه طالق

درچه-  خبرنگار کیهان: با حضور دکتر مجید ارجمندی معاون 
دفتر آســیب های اجتماعی سازمان بهزیســتی کشور سامانه طالق در 

استان اصفهان راه اندازی شد.
در ایــن روش متقاضیان طالق باید به اورژانس اجتماعی ســازمان 
بهزیســتی مراجعه و تقاضای طالق نمایند و یا از طریق سایت ثبت نام 
می کنند. ســپس به کلینیک های مددکاری اجتماعی و مراکز مشاوره 
معرفی می گردند و در مدت 45 روز 5 جلســه مشاوره شرکت می کنند 
تا اگر به صلح و سازش نرسد، از طریق مراکز مشاوره و کلینیک ها نامه 
عدم سازش به دادگاه ها ارسال و با رای دادگاه و حضور در دفتر ازدواج 

و طالق مرحله طالق انجام گیرد.
توزیع نهال

هندیجان - خبرنگار کیهــان: رئیس اداره منابــع طبیعی و 
آبخیزداری هندیجان گفت: سهمیه استان خوزستان برای کاشت انواع 
اصلــه نهال 300 هزار بوده که حدود 16  هزار اصله نهال آن ســهمیه 
هندیجان است و در هفته درختکاری در بین مدارس و سطح شهرستان 
توزیع به تعداد 136 شــهید واالمقام هندیجان در دوران دفاع مقدس 

انواع اصله نهال کاشته شد.
امیــن عبادی اظهار کرد: در یک برنامه 2 ســاله 600 هکتار در دو 
منطقه شهرستان هندیجان در شرق و شمال شهرستان تا محور جاده 
ماهشــهر 90 هزار اصله نهال با اعتبار 4 میلیارد و 600 میلیون تومان 
کاشته  خواهند شد و این روش کمکی و جنگل داری و پیشگیری از وجود 

ریزگردها و بیابان زدایی خواهد بود.
وی افزود: در شرق روستای دهنو که محل کانون ریزگردها است با 
همکاری بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت زدایی حدود 757 هکتار 

بیش از 106 اصله نهال کاشته شده است.
افزایش ظرفیت های اقامتی

اهواز - خبرنگار کیهان: رئیــس اداره میراث  فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شوشتر با بیان این که زیرساخت ها و زمینه های الزم 
برای پذیرایی از میهمانان نوروزی و گردشــگران آماده است، از افزایش 

ظرفیت های اقامتی این شهرستان برای نوروز 97 خبر داد.
»علی محمد چهارمحالی« ظرفیت های اقامتی شهرستان شوشتر را 
نسبت به سال های قبل مطلوب تر توصیف کرد و افزود: امسال چندین 
ظرفیت اقامتی جدید از جمله هتل طبیب، هتل افضل و هتل دانشگاه 
به ظرفیت های گذشته شهرستان افزوده شده که موجب شده است تا از 

این نظر نیز مشکلی در شهرستان وجود نداشته باشد.
وی با اشــاره به این که امســال در بحث پذیرایــی از میهمانان و 
گردشگران نیز مشکلی نخواهیم داشت، تصریح کرد: در بحث پذیرایی و 
سرویس دهی به گردشگران، اماکن متعدد جدیدی وارد چرخه شده اند 

که آمادگی پذیرایی از میهمانان و مسافران نوروزی را خواهند داشت.
قطار نوروزی جلفا

تبریز - خبرنگار کیهان: قطار نوروزی تبریز -جلفا به صورت رایگان 
و به مدت 30 روز از دیروز در بین این دو شهر آذربایجان شرقی به راه افتاد.

حرکت این قطار در راستای جذب گردشگر بوده و هر روز در ساعت 
7/30 صبح از تبریز به سوی جلفا حرکت و ساعت 19 از جلفا به تبریز 
بازمی گردد. قطار فوق تا 20 فروردین 97 مسافران و گردشگران نوروزی 

را جا به جا خواهد نمود.
کاروان شیعه و سنی

تایباد - خبرنگار کیهان: اولین کاروان تلفیقی تسنن و تشیع از 
شهرستان موری تایباد با ظرفیت شش دستگاه اتوبوس و 20 نفر عوامل 
اجرایی به تعــداد 260 نفر از تایباد عازم مناطق عملیاتی جنگی در 8 

سال دفاع مقدس شدند.
این کاروان تلفیقی خواهر و برادر اعم از تشیع و اهل سنت با بدرقه 

مردم والیت مدار تایباد عازم این سفر معنوی گردیدند.
نیکوکاران حامی یتیمان

* رئیس کمیته امداد شهرستان مرزی تایباد گفت: تعداد 322 یتیم 
تحت پوشش از خدمات 930 حامی خیر بهره مند هستند.

غالمرضــا التفاتی گفت: طی 11 ماه 478 میلیون تومان از ســوی 
حامیان به ایتام کمک نقدی و کاالیی شده است.

وی گفت: در جشــن نیکوکاری که در شهرســتان برگزار شده بود 
بــا جذب 170 میلیون تومان برنامه ریزی و تاکنون به همت امدادگران 
و کمــک  خیران و نیکــوکاران 134 میلیون تومان یعنی 77 درصد آن 

محقق شده است.
اهدای عضو

بابل - خبرنگار کیهان: سانیا ذبیح زاده پاشا، دختر 10 ساله اهل 
روستای پاشــا امیربخش بندپی  شرقی بابل که بر اثر پارگی ناگهانی و 
وسیع عروق مغز، دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت والدین نوعدوست 
اعضای حیاتی وی »دو کلیه، کبد و نسوج« به سه بیمار نیازمند اهدا شد.
به گفته آزیتا ابریشمی مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل 
هفتمین اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی بابل در سال 96 بوده است.


