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اهواز - خبرنگار کیهان:
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان در دیدار 
با نماینده مردم رامهرمز و رامشــیر در مجلس 
شورای اسالمی بر لزوم توجه به مشاهیری چون 
سلمان فارسی که زادگاه آنان خوزستان است، 

تاکید کرد.
»علیرضا ایزدی« در این نشست بیان کرد: رامهرمز 
و رامشیر دارای ظرفیت های فراوان و منحصر به فردی 
در زمینه توسعه گردشگری هستند که باید بیشتر به 

آنها رسیدگی کرد.
وی ادامــه داد: میراث فرهنگــی رامهرمز دارای 
گنجینه های ارزشمندی چون آثار »جوبجی« است که 

باید در حفاظت و حراست از آنها تالش کنیم.
ایــزدی به باغ و عمارت »صمیمــی« رامهرمز به 
عنوان بنایی تاریخی و ارزشــمند اشاره و تصریح کرد: 
باید از چنین فضاهایی به نحو مطلوب استفاده نماییم 
که بهترین راه آن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 

دراین زمینه است.
وی گفت: رامهرمز به سبب داشتن اقلیم مناسب در 
بسیاری از ماه های سال، می تواند در حوزه طبیعت گردی 

به عنوان مقصدی جذاب به کشور معرفی شود. 
مدیــرکل میراث فرهنگی خوزســتان در ادامه بر 
اهمیت توجه به مفاخر و مشاهیر خوزستان و نقش آنها 
در ایجاد چهره ای متفاوت از استان تاکید کرد و افزود: 
خوزستان مشاهیر ارزشمند بسیاری دارد که تاکنون 
به خوبی معرفی نشــده اند که ازجمله آنها می توان به 
سلمان فارسی که زادگاهش رامهرمز است، اشاره کرد.

 4 میلیارد تومان خسارت برف و یخ 
به باغ های بخش هزار جریب نکا

ساری- خبرنگار کیهان:
بر اثر بارش برف و یخبندان اخیر 800 هکتار از باغات 
سیاه  ریشه مناطق کوهستانی بخش هزار جریب نکا به 

ارزش 4 میلیارد تومان دچار خسارت شد.
محمد محمدیان بخشدار هزار جریب نکا گفت: به علت تغییر 
ناگهانی هوای اخیر 35 روستا از مجموع 63 روستای بخش هزار 
جریب نکا سفیدپوش شد و به علت کاهش شدید دما و برف و یخ 
800 هکتار از باغات گردو، آلوچه، سیب روستای باالدست بخش 
کوهستانی هزار جریب نکا دچار 50 تا 100 درصد خسارات شدند.

محمدیان با اشــاره به اینکه معیشت اصلی مردم این بخش 
از طریق اندک کشاورزی و دامداری و باغداری تامین می شود و 
اکثر باغات بیمه نیستند از مسئوالن درخواست کرد از محل ستاد 
حوادث غیرمترقبه برای جبران خسارات در حمایت از باغداران 

تسهیالت کم بهره و بالعوض پرداخت شود.

 17 طرح بهداشتی و درمانی طی مراسمی با 
حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در سبزوار به بهره برداری رسید.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: طرح 
کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم 
پزشکی سبزوار با زیربنای 2700 مترمربع و هزینه 100 
میلیارد ریال از مهمترین طرحهایی بود که با حضور 

سیدحسن قاضی زاده هاشمی افتتاح شد. 
علیرضا مسلم افزود: با حضور وزیر بهداشت همراه 
سرای بیماران مراکز آموزشی درمانی واسعی و شهید 
بهشتی که با کمک خیران نیک اندیش در 24 واحد 
مسکونی و هزینه 18 میلیارد ریال احداث شده است، 

به بهره برداری رسید. 
وی ادامه داد: در این مراســم بخش های آی.سی .

یو و ایزوله فشار منفی مرکز آموزشی درمانی واسعی 
نیز بهره برداری شد.

رئیس  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار افزود: همچنین 
از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس مرکز خدمات جامع 
سالمت شبانه روزی با امکانات بستری در بخش روداب 
ســبزوار با اعتبار 32 میلیارد ریال مورد بهره برداری 

قرار گرفت. 
وی گفــت: خانه های بهداشــت عباس آباد ملک، 
دیوانگاه، آریان، نوروزی و بخش رادیولوژی دیجیتال 
بیمارســتان ولیعصر)ع( شهرســتان جغتای از دیگر 
طرح هایی بود که با حضور وزیر بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی به بهره برداری رسید. 
وی افزود: پایگاه اورژانس جغتای، پایگاه بهداشت 
شهرک ابوذر سبزوار، پایگاه بهداشت حشمتیه سبزوار، 
آزمایشــگاه مرکزی درمانی روســتای نــوده انقالب 
شهرستان خوشاب، کلینیک درمانی حفیظ سبزوار و 
بخش بازتوانی قلب حشمتیه از دیگر طرح هایی هستند 

که از طریق ارتباط ویدیو کنفرانس افتتاح شدند. 
او مجموع اعتبارات هزینه شده برای این طرح ها 

را 230 میلیارد ریال اعالم کرد.

قانون مالیاتی در اصفهان
 به درستی اجرا نمی شود

اصفهان- خبرنگار کیهان:
رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: باید بررسی 
شود که چرا اصفهان در نوروز سال جاری جزو هشت شهر 

برتر گردشگری کشور به حساب نیامد.
اگــر حمایت از کاالی ایرانی در دســتور کار قرار گیرد باید 

بسترسازی برای اجرای آن نیز فراهم شود.
وی افزود: اگر قرار است امسال جدی و واقعی به تولید ملی 
نگاه شود باید ابتدا بانک ها حمایت خود را از اصناف نشان دهند 
و دولت، مسئوالن کشور و بخش خصوصی باید نگاهشان به تولید 
داخلی باشــد، حتی اداره دارایی نیز باید در این زمینه در مسیر 

درست خود گام بردارد.
رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان ادامه داد: چرا الیحه ای 
که دولت به مجلس می دهد و مجلس آن را قانون می کند و شورای 
نگهبان نیز مهر تأیید بر آن قانون می زند توسط یک کارمند جز 
در اداره دارایی اجرایی نمی شود و همین موضوع منشأ فشار بر 

تولید کننده ایرانی می شود.
شیردل تأکید کرد: در بخش صنایع دستی متأسفانه هر سال 
در ایــام نوروز به جای اینکه افزایش فروش در اصفهان داشــته 
باشیم با کاهش روبرو می شویم. کاهش آمار رفته رفته تولیدات 
تولیدکنندگان رابه صفر خواهد رســاند و کشورهای رقیبی که 
تولیدات ایرانی را کپی می کنند می توانند بازار را به دست بگیرند، 
برای مثال در صنعت اقتصاد نقره در دنیا حرف های زیادی برای 
گفتن داریم، اما قوانین دست و پا گیر این روزها تولیدکنندگان 

را دچار چالش در برابر رقبا کرده است.
وی اضافه کرد: امروز برای ورود و خروج نقره به دلیل قدیمی 
بودن قوانین، دچار چالش هســتیم و با این قوانین تولیدکننده 
ایرانی به چین سفر می کند و آنجا شروع به صادرات نقره می کند. 
این در حالی اســت که اصفهان تنها شهر در جهان است که در 

ساخت ظروف نقره منحصر به فرد است.

نقاره خانه بازار وکیل کرمان پس از 90ســال تعطیلی 
دوباره بازگشایی شد.

فواد توحیدی، دبیر پژوهشــکده جشنواره موسیقی نواحی 
ایران در آیین بازگشایی نقاره خانه کرمان گفت: بنای این نقاره 
خانه مربوط به دوران قاجار اســت و ســه مرتبه فعالیت داشت 
که برای اطالع رســانی رویدادهای روزانه برای اهالی بازار وکیل 

کرمان نواخته می شد. 
وی بیان کرد: نقاره زنی از هنرهای قدیمی اســت و قبل از 
اسالم در زمان جنگ نواخته می شد که بعد از اسالم برای اعالم 

نوبت های پنجگانه نماز و اخبار استفاده می شد. 
وی ادامــه داد: قدیمی ترین نقاره خانه ایران در امامزاده زید 
شــهداد فعالیت می کند و در ماه رمضان، طلوع و غروب آفتاب 

نواخته می شود. 
براساس این گزارش قدیمی ترین نقاره زن کشور استاد علی 
کریم شجاعی با 92 سال سن اهل شهداد کرمان است که مدت 

70 سال مشغول فعالیت است. 
بازار وکیل کرمان در مجموعه بازار بزرگ کرمان واقع شــده 

است و قدمت آن به دوره صفویه می رسد.

تبریز- خبرنگار کیهان:
بازوی قطع شده یک کودک 3 ساله در یک 
روستای هوراند، که به طور کامل قطع شده بود، 
در یک عمل جراحی 5 ساعته با موفقیت پیوند 

زده شد.
»خسرو آقاپور« رئیس روابط عمومی بیمارستان 
امام رضا)ع( تبریز گفت: »محمدامین« هنگام آبیاری 
زمین کشاورزی توسط برادرش، کنار تراکتور مشغول 
بازی بود که این حادثه اتفاق افتاد. وی افزود: دســت 
محمدامین هنگام سوارشدن به تراکتور به سمت پمپ 

آب پشت تراکتور گیر کرد که منجر به قطع شدن دو 
تکه بازو شد. به گفته آقاپور، با انتقال سریع عضو قطع 
شده و کودک مجروح به تبریز و با انجام عمل جراحی 5 
ساعته، دست و بازوی این کودک خردسال، با موفقیت 

پیوند زده شد و وضعیت وی رو به بهبود است.
»دارا- الوندفــر« فوق تخصــص جراحی عروق و 
پزشک معالج این کودک نیز گفت: اکنون محمدامین، 
بعد از گذشت دو هفته می تواند انگشتان خود را حرکت 
دهد و این مسئله نشاندهنده رو به بهبود بودن وضعیت 

بیمار است.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاون برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 18 نیروگاه 
برق در نقاط مختلف اســتان مشــغول بکار 
هستند گفت: 14 نیروگاه جدید در سال جاری 

به بهره برداری می رسند.
محمدحســین روحانی با اعالم اینکه براســاس 
دســتورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک عماًل 
احداث این نیروگاه ها از ســال 1388 در دستور کار 
شــرکت قرار گرفت افــزود: از آن زمان تاکنون بیش 
از 100 مگاوات ظرفیت این نیروگاه ها به بهره برداری 
رســیده است و در ســال جاری نیز با توجه به رشد 
مصرف برق احداث ایستگاهها و خطوط جدید با سرعت 

بیشتری ادامه می یابد.
وی همچنیــن تصریح کرد 125 مگاوات نیروگاه 
مقیــاس کوچــک در ســال جــاری در اصفهان به 

بهره برداری می رسد.
روحانی مزایای نیروگاه هــای مقیاس کوچک را 
افزایش حدود 10 درصــدی راندمان این نیروگاهها  
نسبت به نیروگاههای بخار و نیروگاههای گازی موجود، 
کاهش تلفات مربوط بــه انتقال توان از نیروگاههای 
بزرگ تا محل مصرف، افزایش ظرفیت ایســتگاهها و 
خطوط موجود جهت اســتفاده برای افزایش مصرف 
در پیــک بار و ایجاد اشــتغال و کارآفرینی در بخش 

خصوصی برشمرد.
وی گفت: انرژی الزم جهت تولید این نیروگاهها 

گاز طبیعی است.
معــاون برنامه ریزی و تحقیقــات برق منطقه ای 
اصفهــان تصریح کــرد: جهت افزایــش راندمان این 
نیروگاهها می توان گرمای ایجاد شده در دودکش های 
این نیروگاهها را اســتحصال کرد و از گرمای حاصل 
در ساختمان های مســکونی جهت گرمایش یا بعضاً 
ســرمایش استفاده نمود و یا در واحدهای صنعتی در 

بخش زنجیره تولید استفاده کرد.
اصفهان- محمدعلی شاه نجفی

رئیس اتاق اصناف همدان:

قاچاق دام زنده
 عامل گرانی گوشت

همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس اتاق اصناف همدان گفت: خروج غیرقانونی دام 
زنده به خارج از کشور به ویژه کشورهای عربی مهم ترین 

عامل گرانی گوشت شده است.
احمد گازرانی با اشاره به تب داغ قیمت گوشت در بازار اظهار 
کرد: متاســفانه این روزها خروج دام زنده از کشور، به مهم ترین 
عامل گرانی گوشت تبدیل شده اما گرانی دالر هم بر تب و تاب 

این بازار افزوده است.
وی عنوان کرد: دالالن و سودجویان در این بازار، دام زنده را 
در خارج از کشور به نرخ این روزهای دالر فروخته و بازار داخلی 
را دچار کمبود و تورم می کنند که متاســفانه به نظر نمی رسد 
این حجم از قاچاق دام از مبادی غیررسمی صورت گرفته باشد 

و نظارت ها در این موضوع ضعیف است.
رئیــس اتاق اصناف همدان ادامه داد: با افزایش قیمت دالر، 
نهاده های دامی هم افزایش یافته و بهانه دیگری بر افزایش قیمت 
گوشت شده است و طبعا این روند بر افزایش قیمت چرم و دیگر 

فرآورده های دامی نیز اثرگذار خواهد بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: از مجموع 2 هزار و 700 میلیارد ریال 
اعتبار حوزه بهداشت و درمان سفر هیئت 
دولت به استان خراسان رضوی، 400 میلیارد 
ریال به شهرستان تربت حیدریه اختصاص 

یافت.
ســید حســن قاضی زاده هاشــمی در باره 
بیمارستان زاوه نیز گفت: پیشرفت فیزیکی این 

بیمارســتان 20 درصد اســت و بیمارستان امام 
حسین)ع( هم توسط وزارت راه و شهرسازی در 
حال ساخت اســت که امیدواریم طی یک سال 

آینده به بهره برداری برسند. 
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه والت 
در مجلس شورای اســالمی نیز گفت: 60 سال 
قبل بیمارستانی در زاوه ساخته شده که هنوز با 
همان امکانات قبلی به ارایه خدمات می پردازد و 

این شایسته مردم منطقه نیست. 
سعید باستانی همچنین به کمبود تجهیزات 
پزشکی نظیر ام.آر. آی و اورژانس هوایی در این 

شهرستان  اشاره کرد. 
با حضور وزیر بهداشــت، درمان و آموزشــی 
پزشکی 26 پروژه در حوزه بهداشت و درمان این 
شهرستان افتتاح شد که برای ساخت، تکمیل و 

تجهیز آنها 70 میلیارد ریال هزینه شده است.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس:

دولت الحاق پارسیان
 به استان فارس را منتفی بداند

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی، 
گفت: دولت باید برای همیشــه قضیه الحاق شهرستان 

پارسیان )گاوبندی( به استان فارس را منتفی بداند.
حسین هاشمی تختی با اشاره به اقدام نامناسب برنامه نود 
در نمایش نقشــه ای مخدوش از هرمزگان که در آن بخشی از 
شهرســتان پارسیان از اســتان انتزاع و به استان فارس الحاق 
شــده بود، اظهار داشت: اینگونه اقدامات موجب ایجاد تنش و 
ناراحتی در میان مردم می شود و باید از بروز چنین تنش هایی 

پیشگیری کنیم.
وی بــا بیان اینکه امروز وحدت و همدلی بســیار خوبی در 
هرمــزگان وجود دارد، افزود: نباید با اقدامات نســنجیده، این 

وحدت و همدلی را خدشه دار کنیم.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
مردم هرمزگان از هرگونه سرمایه گذاری در این شهرستان چه 
از سوی ســرمایه گذاران استان فارس و یا سرمایه گذاران دیگر 

نقاط کشور استقبال می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در مصوبه شورای امنیت ملی به مسئله 
الصاق شهرستان پارسیان به استان فارس اشاره شده که منظور 
از آن ایجاد خطوط ارتباطی همچون خطوط ریلی است و مقوله 

الحاق، برداشت اشتباه دولتمردان می باشد.
هاشــمی تختی با بیان اینکه مسئوالن صدا و سیما از اقدام 
نسنجیده خود عذرخواهی کرده اند، گفت: آنها ضمن عذرخواهی 
از مردم اســتان، اعالم کردند که این اقدام کامال سهوی بوده و 

عمدی در کار نبوده است.

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت ساخت و توســعه زیربناهای کشور 
گفت: کردستان به خط ریلی سراسری متصل 

می شود.
 خیراهلل خادمی در حاشیه بازدید از طرح های 
راهسازی استان کردستان در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار کرد: هم اکنون عملیات زیرســازی این خط 
آهــن با روند خوبــی در حال اجراســت و انتظار 
می رود تا 2 و نیم ســال آینده بتوانیم خط آهن را 

به سنندج برسانیم.

وی افزود: در پیش بینی اولویت های ریلی کشور، 
تکمیل خط آهن پنج مرکز استان مورد توجه است 

که کردستان یکی از این استان ها است.
به گفتــه وی، قطعه ریلــی حدفاصل راه آهن 
سنندج به سمت همدان به زودی با اتمام زیرسازی 
مسیر، عملیات ریل  گذاری آن هم انجام می شود.

خادمی یادآور شــد: تعریف کریدور بزرگراهی 
شــمال به جنوب درغرب کشور از اقدامات دولت 
اســت و 320 کیلومتر از یک هزار و 400 کیلومتر 

آن در کردستان قرار دارد.

وی تاکیــد کرد: تاکنون 140 کیلومتر از 320 
کیلومتر باقی مانده در کردســتان به زیر ترافیک 
رفته است و 120 تا 130 کیلومتر آن نیز در حال 
اجراست و حدود 40 کیلومتر باقی مانده نیز بزودی 

به مناقصه می رود.
خادمی با  اشــاره به اینکه ســال گذشته تمام 
قطعات باقی مانده این محدوده مورد مطالعه قرار 
گرفته و اقدامات اولیه انتخاب پیمانکار آن صورت 
گرفته اســت، افزود: انتظار می رود این بزرگراه در 

قالب یک برنامه سه ساله به بهره برداری برسد.

وی احداث بزرگراه از مرکز کشــور به ســمت 
مریــوان را از دیگــر برنامه های دولت در اســتان 
کردستان اعالم کرد و گفت: این مسیر هم اکنون در 
قالب طرح های مختلف از جمله گردنه صلوات آباد و 
تعریض مسیر سنندج به مریوان در حال اجرا است.
خادمی یادآور شد: ســال گذشته درخصوص 
اعتبارات بخش بزرگراهی کردستان بیش از 120 
درصد تخصیص اعتبارات در کردستان داشتیم که از 
جمله آن می توان به بزرگراه مریوان - سنندج  اشاره 
کرد که 850 میلیارد ریال برای آن تخصیص یافت.

سد پیشــین واقع در شهرستان ســرباز در جنوب 
سیستان و بلوچستان در پی خشکسالی و کاهش شدید 

بارندگی ها خشک شد.
سد خاکی با هسته رستی پیشین با ظرفیت 175 میلیون متر 
مکعب آب با هدف جمع آوری آب باران  های فصلی، جلوگیری 
از روان شــدن سیالب ها و کمک به احیاء زمین های کشاورزی 

منطقه باهوکالت دشتیاری ساخته شده است.
این ســد در زمان پرآبی تامین کننده آب کشاورزی حدود 6 
هزار هکتار زمین  های زراعی و باغی منطقه باهوکالت و گرمبیت 
چابهار است و عالوه بر آن آب آشامیدنی و مصرفی مردم روستایی 

منطقه را نیز تامین می کند.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان سرباز 
اظهار داشت: هم اینک حجم آب سد پیشین کمتر از 25 میلیون 
مترمکعب است که 18 میلیون مترمکعب آن رسوب و غیر قابل 

بهره برداری است.
مجیب حســنی افزود: محدوده باالدست و پایین دست سد 

پیشین، زیستگاه اصلی تمساح پوزه کوتاه ایرانی )گاندو( است.
وی بیان کرد: سد پیشین نقش مهمی در اشتغال و تولید انواع 
محصوالت کشــاورزی در پایین دست دارد و بیش از 600 چاه 

کشاورزی رودخانه پایین دست را تامین می کند.
وی گفت: شهرســتان ســرباز با مشــکالت فراوان بی آبی و 
خشکســالی مواجه هست و تاکنون خسارت جبران ناپذیری به 

بخش های مختلف وارد شده است.
وی احداث آب شیرین کن، انتقال و استفاده از آب دریا برای 
تامین آب آشــامیدنی شهری و روستایی و تامین آب کشاورزی 

و صنعت را ضروری دانست.

 با حضور رئیس بنیاد مســتضعفان انقالب 
اسالمی دو هزار فقره سند مربوط به یکهزار و 
934 هکتار از اراضی زراعی و مســکونی بنیاد 
علوی در گلســتان به صورت رایگان به مردم 

شهرستان آق قال از توابع این استان اهدا شد.
محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان انقالب 
اسالمی در این مراسم گفت: این واگذاری در راستای 
منویات مقــام معظم رهبری و براســاس طرح ویژه 
محرومیت زدایــی بنیاد برای مناطــق کم برخوردار و 

محروم انجام شد.
به گفته وی؛ این چهل و هشتمین دوره واگذاری 
اسناد امالک و اراضی بنیاد علوی با همکاری اداره ثبت 

اسناد، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان است.
سعیدی کیا ادامه داد: اراضی زیر پوشش این اسناد 

318 میلیارد ریال ارزش دارد.
وی اضافه کرد: یکهزار و 380 فقره از این اســناد 
مربوط به زمین های کشاورزی با مساحت یکهزار و 900 

هکتار بوده و 240 میلیارد ریال ارزش دارد.

اعتبار اجرای 44 طرح مهم
 در خراسان رضوی اختصاص یافت

رئیس دفتر رئیس جمهــوری گفت: اعتبار مورد نیاز 
برای اجرا و تکمیل 44 طرح مهم و ضروری خراسان رضوی 

اختصاص یافت.
 محمود واعظی افزود: برای اجرای این طرح ها 21 هزار میلیارد 
ریال اعتبار ریالی و 200 میلیون یورو اعتبار ارزی هزینه می شود. 
وی بیان کرد: بستر اقتصادی در خراسان رضوی آماده است 
و این استان بازرگانان و فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی قوی 

و خوبی دارد.
وی با اشــاره به پایین بودن نرخ بیکاری در استان خراسان 
رضوی تاکید کرد: پارســال 124هزار شغل خالص با همکاری 

مطلوب بخش خصوصی و دولتی در این استان ایجاد شد.
واعظی با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی و اجرای اصل 
44 قانون اساسی گفت: باید از واگذاری امور به بخش خصوصی 
حمایت کنیم و دولت نباید در این زمینه بنگاه داری کند و وظیفه 

ما سیاست گذاری، نظارت و هدایت است.
وی از افزایش اختیارات استانداران در برخی از استان ها خبر 
داد و افزود: با توجه به ظرفیت های این خطه پیشنهاد آن بود که 
به استاندار خراسان رضوی اختیارات بیشتری داده شود و رئیس 

جمهوری هم با این ایده و تمرکز زدایی موافق است.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور خبر داد

فعالیت یازده هزار موسسه قرآنی 
در کشور 

اراک- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور گفت: یازده هزار 
موسسه و خانه قرآن شهری و روستایی در کشور فعال 

هستند.
مهدی قره شیخ لو با اشاره به اینکه این یازده هزار موسسه و 
خانه قرآنی به صورت  مردمی اداره می شــود اظهار داشت: این 
موسسات قرآنی در مراکز استان ها، شهرستان ها و روستاها فعالیت 
دارند و تالش داریم با جلب حمایت های الزم از ســوی دولت و 

مردم، این گونه موسسات قرآنی را توسعه دهیم.
وی بــا بیــان اینکه وظیفه موسســات و خانه های قرآنی و 
دارالقرآن ها، ارائه خدمات و آموزه های این حوزه به مخاطبان خود 
در گروه های سنی مختلف است افزود: استان مرکزی در حوزه 
قرآنی ظرفیت های بســیار خوبی دارد و طی پنج سال گذشته، 
این استان براساس ارزیابی عملکرد دارالقرآن ها،  جزو سه استان 

برتر در کشور بوده است.

استاندار کرمانشاه گفت: مسکن مهرهای 
فاقد متقاضــی در کرمانشــاه برای رفع 
مشکالت به انبوه سازان و سرمایه گذاران در 

استان واگذار می شود.
هوشــنگ بازوند در جلسه شــورای مسکن 
این اســتان اظهار داشت: مشکل مسکن مهر در 
کرمانشــاه ســبب اعتراض های جدی نسبت به 

عملکرد مسئوالن شده است.
وی خطاب به مسئوالن مربوطه پروژه مسکن 
مهر در اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه بر 
رفع موانع موجود برســر راه تکمیل این واحدها 
تاکید کــرد و گفت: هر مدیری که توان برطرف 
کردن مشــکالت مردم زلزله زده استان را ندارد 
و یا با بهانه جویی و مانع تراشــی در پیشبرد کار 
بهایــی نمی دهد، باید این اســتان را ترک کرده 
و در پســت های اداری سایر استان ها مشغول به 

خدمت شود.
بازوند با تذکر نسبت به عملکرد بنیاد مسکن 

و ارائه آمارهای مبهم و بدون شفاف ســازی که 
از سوی این دســتگاه اجرایی با وجود مشکالت 
مربوطه در جلسه شورای مسکن استان بیان شد، 
گفت: اگر مشــکالت و موانع را مطرح کنیم و به 
مشــورت بگذاریم راه حل مناسبی برای برطرف 

کردن آن خواهیم یافت.
وی با اشاره به اینکه طبق گفته متولیان اداره 
راه و شهرسازی استان بیش از 9 هزار و 400 واحد 
مسکن مهر در استان بالتکلیف مانده و بهره برداری 
نشده است، تاکید کرد: طبق قرارداد و مصوبات 
مربوطه تکمیل این پروژه ها تا آخر سال 97 باید 

در دستور کار قرار بگیرد.
این مسئول اظهار داشت: مشکل مسکن های 
مهر فاقد متقاضی طی مصوبات با تالش متولیان 
مربوطه در راستای تعیین تکلیف آن در اولویت 
رســیدگی قرار بگیرد، و بتوانیــم این واحدها را 
با اختیارات قانونی به انبوه ســازان و سرمایه دار 

متقاضی واگذار کنیم.

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
پرورش فکری  کانــون  اعضای  آثار هنری 
کــودکان و نوجوانان در نمایشــگاه هنرهای 

تجسمی بن به نمایش گذاشته شد.
همزمان بــا ایام شــعبانیه نمایشــگاهی از آثار 
هنرمندان شهرستان بن در رشته های مختلف هنرهای 
تجســمی از جمله نقاشــی، طراحی، خوشنویسی، 
مجسمه ســازی با فلزات، ویترای، صنایع دســتی و 

تابلوهای حجمی برگزار شد.
در این نمایشگاه که با همکاری اداره ارشاد اسالمی 
این شهرستان در سالن عمومی شهدا برگزار شد آثار 
هنری 50 کــودک و نوجوان از کانون نیز به نمایش 

گذاشته شد و مورد استقبال عموم واقع شد.
بر این اســاس آشــنای خانواده ها و مسئوالن با 
فعالیت های کانون جذب اعضای کودک و نوجوان به 
کارگاه های فرهنگی هنری کانون و افزایش تعامالت 
میان سازمانی از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه به 

شمار می رفت.
در این نمایشــگاه بیش از 279 اثر هنری از آثار 
هنرمندان کودک، نوجوان و بزرگسال شهرستان بن 

در معرض دید عموم قرار گرفت.

بهره برداری از
 کارخانه آهن اسفنجی جوین

مشهد- خبرنگار کیهان:
کارخانه آهن اسفنجی )واحد احیاء مستقیم( کارخانه پارس 

فوالد سبزوار به بهره برداری رسید.
کارخانه آهن اسفنجی، با ظرفیت تولید سالیانه 800 هزار تن آهن 
اسفنجی، موجب اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم برای هزار و 800 
نفر خواهد شــد. براساس برنامه ریزی های صورت گرفته کارخانه فوالد 
سبزوار در فاز نخست ســاالنه 800 هزار تن محصوالت فوالدی بلوم، 

بلیت و آهن اسفنجی را تولید خواهد کرد.

 اســتاندار مازندران گفت که با آغاز طرح 
مطالعاتی قطار تهران- شمال، مرحله نخست 
این پروژه بزرگ زیرساختی شمال کشور کلید 

خورد.
محمد اسالمی اجرایی شدن این طرح را منوط 
به تکمیل طرح مطالعاتی و تایید آن از سوی وزارت 

راه و شهرسازی اعالم کرد.
طرح مطالعاتی این پروژه بزرگ ملی بر اســاس 
اعالم کارشناسان دست کم حدود 2 سال زمان نیاز 
دارد و در صورت تایید، اجرای آن از ســال 99 آغاز 

می شود.
اســتاندار مازندران گفت که این طرح در قطعه 
نخست استان های البرز و گیالن را به مازندران متصل 
می کند و پس از آن شهرهای غرب مازندران و آمل 

هم به شبکه ریلی خواهند پیوست.
نماینده عالی دولت در مازندران قطعه دوم این 
پروژه را برقراری ارتباط ریلی از بندرانزلی به شرق 
مازندران و سپس استان گلستان معرفی کرد که مورد 
توافق استانداران استان های شمالی قرار گرفته است. 
اسالمی گفت که وزارت راه و شهرسازی به دنبال 
سرمایه گذار داخلی و خارجی برای اجرای این پروژه 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با 
اشاره به بارندگی های مناسب چند روز اخیر، از 
سرریز سدهای تنگ حمام، آزادی، سلیمانشاه 

و زاگرس این استان خبر داد.
کیاست امیریان از وجود هشت سد مخزنی در حال 
بهره برداری در استان خبر داد و افزود: ظرفیت ذخیره 
آب پشــت سدها 830 میلیون مترمکعب است که از 

این میزان تاکنون 96 درصد پر شده است.
وی با بیان اینکه آمار بارندگی اســتان تاکنون به 
456 میلی متر رســیده، اظهار داشــت: براساس این 
آمار 2 درصد از میانگین بلندمدت، بیشــتر بارندگی 
داشته ایم ولی این ها نمی تواند خشکسالی های گذشته 

را جبران کند.
امیریان با اشــاره به این ســوال که چرا با وجود 
بارندگی باال، باز هم از ســوی مسئوالن به کمبود آب 
اشــاره می شود، گفت: در 10 ســال گذشته هشت 
سال بارش ها از میانگین کمتر بوده و با کمبود بارش 

مواجه بودیم.
به گفته مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه، 
در این ســال ها بارش پایدار به صورت برف نیز اندک 
بوده و همه این عوامل دست به دست یکدیگر داده و در 
زمینه منابع آب زیرزمینی ما را دچار نگرانی کرده است.
امیریان خاطرنشان ساخت: آمارها نشان می دهد 
ســفره های آب زیرزمینی افت چشــمگیری دارند و 
بارندگی ها در یک ســال نمی تواند جبران کمبود آب 

منابع زیرزمینی را داشته باشد.

پس از 90سال تعطیلی

نقاره خانه بازار وکیل کرمان 
دوباره بازگشایی شد

سد پیشین سرباز
 خشک شد

معاون وزیر راه و شهرسازی:

کردستانبهراهآهنسراسریمتصلمیشود

واگذاری2 هزار سند بنیاد علوی به مردم آق قال  14 نیروگاه جدید سال 
جاری در استان اصفهان 
به بهره برداری می رسد

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان تاکید کرد

اهمیت توجه به مشاهیر 
خوزستان

نمایش آثار هنری کودکان 
و نوجوانان در نمایشگاه 

هنرهای تجسمی بن

استاندار:

خانه های مهر فاقد متقاضی در کرمانشاه
 به انبوه سازان واگذار می شود

رئیس بنیاد مستضعفان گفت:620 سند اهدایی به 
وســعت 34 هکتار نیز کاربری مسکونی دارد و ارزش 

تقریبی آن بالغ بر 78 میلیارد ریال است.
وی همچنین از آمادگی ایــن بنیاد در خصوص 
اعطای وام کارآفرینی و اشــتغال به ساکنین مناطق 

کم برخوردار خبر داد.

افتتاح 17 طرح بهداشتی 
و درمانی در سبزوار 

400 میلیارد ریال به حوزه درمان تربت حیدریه اختصاص یافت

استاندار مازندران خبر داد

طرح احداث قطار تهران- شمال
 کلید خورد

است و تاکنون چند سرمایه گذار خارجی نیز متقاضی 
اجرای این پروژه هستند.

استاندار مازندران اظهار داشت: با تکمیل طرح 
مطالعاتی، نســبت به سرمایه گذاران متقاضی برای 

اجرای طرح تصمیم گیری می شود.
بر پایه بررسی ها، با اجرای این طرح بزرگ ملی 
روزانه 200 هزار مسافر در این مسیر جابه جا می شود.

بازوی قطع شده کودک 3 ساله 
با موفقیت پیوند شد

چهار سد استان کرمانشاه 
سرریز کرد


