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به اتمام و آب کرخه از خط لوله دوم با قطر دو متر 
به شهرها و روستاهای این مسیر برسد.

استاندار خوزستان افزود: در سال 96 اعتبار هزینه 
شده برای تکمیل اجرای پروژه آب غدیر برای انتقال 
آب کرخه به آبادان و خرمشهر 850 میلیارد بود که 

ازسوی دولت تخصیص یافت.
شریعتی با اعالم این خبر که اجرای خط دوم لوله 
طرح غدیر به اهواز به قرارگاه خاتم به عنوان پیمانکار 
واگذار شده، گفت: طی یک سال آینده با تکمیل این 
خط، آب اهواز، دغاغله، ویس و شیبان از کرخه تامین 
خواهد شد و از کارون برداشت نمی شود و تامین آب 
آشامیدنی شهرهای شمال شرق و جنوب شرق نیز 

در دستور کار قرار دارد.
وی از پایان احداث تصفیه خانه فاضالب شــرق 
اهواز تا یک ماه آینده خبر داد و افزود: فاینانس داخلی 
کلکتورهای شرق کارون به مبلغ 460 میلیارد تومان 
در حال مناقصه اســت و تا یک هفته آینده تعیین 

تکلیف خواهد شد.
اســتاندار خوزســتان در ادامــه بیان داشــت: 
تصفیه خانه فاضالب غرب اهواز نیز از سال 93 آغاز 
اما رها شده بود که از سال گذشته مجدد پیگیری و 
فاینانسور چینی این طرح به مبلغ 60 میلیون دالر 

مشخص شده است.
اســتاندار خوزستان با اشــاره به امضای قرارداد 
پنج هــزار مگاوات فاینانســی بانک صنعت و معدن 
کشور با چین برای ساخت نیروگاه گفت: مقرر شد 
از این مقدار دوهزار و 500 مگاوات نیروگاه ســیکل 

ترکیبی در خوزستان راه اندازی شود که در امیدیه، 
شوشــتر و اندیمشک ســه نیروگاه 500 مگاواتی و 
فاز هفتم و هشــتم رامین با مجموع 980 مگاوات 

راه اندازی خواهد شد.
استاندار خوزســتان ادامه داد: فاز دوم نیروگاه 
خرمشــهر آماده اجراست و ستاد اجرای فرمان امام 
نیز آماده اســت که نیروگاه هزار مگاواتی در آبادان 
راه اندازی کند. همچنین شــرکت غدیر کار احداث 
980 مگاوات نیروگاه را در دزفول آغاز کرده اســت 
و شــرکت خصوصی جهانپارس یک نیروگاه 500 
مگاواتی از محل صندوق توسعه در اندیمشک احداث 
خواهد کرد. امیدواریم با این پروژه ها وابســتگی به 

نیروگاه های برق آبی کم شود.
شــریعتی با اشاره به اختصاص 50 میلیون دالر 
برای پایداری شــبکه برق استان گفت: این اعتبارها 
به زودی ابالغ خواهد شد. وزارت نیرو در بهمن ماه 
گذشته تامین آب فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری 
را پذیرفت و به دنبال تامین منابع این طرح هستیم.
وی درخصوص مبــارزه با پدیده ریزگردها بیان 
کرد: در بیش از 24 هزار هکتار از کانون های ریزگرد، 
نهال کاری صورت گرفته اســت و امسال برای رفع 
معضل ریزگردها در استان خوزستان 100 میلیون 

دالر اختصاص یافت.
استاندار خوزستان درخصوص تامین آب موردنیاز 
طرح های نهال کاری در کانون های بحرانی گردوغبار 
نیــز گفت: آب موردنیاز این نهال ها به ســختی در 

حال تامین است.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: متاسفانه آب شور دریا به قیمت 

آب شیرین به مردم آبادان فروخته می شود.
عامر کعبی افزود: سازمان منطقه آزاد اروند آنقدر 
تفاهمنامه با وزارتخانه های مختلف منعقد کرده  که 
اکنون در مهم ترین مشکل آبادان و خرمشهر که شوری 

آب است، مستاصل مانده است.
وی اظهار کرد: باید بکوشــیم تــا در کنار انجام 
اقدامات برای رفع بحران آب در شــهرهای آبادان و 
خرمشهر، آب بهای این دوره به منظور کمک و دلجویی 
از مردم دریافت نشود که این مستلزم پیگیری استاندار 

از ناحیه رئیس جمهور است.
وی تصریح کرد: جلســاتی در ســطح استان و 
شهرستان برگزار می شود اما متاسفانه نتیجه اش آب 
شــوری است که به مردم می دهیم و به روستاها نیز 

آبی تحویل داده نشده است.
کعبی افزود: اگر سازمان منطقه آزاد اروند مشابه 
همان کمک هایی را که در بخش های آموزش و پرورش، 
بهداشــت و غیره داشته  موضوع آب را که مهم ترین 
معضل شهری است به عنوان یک اولویت قرار می داد، به 
طور حتم بهبود قابل توجهی در وضعیت آب آشامیدنی 

شهرستان های آبادان و خرمشهر حاصل می شد.

وی اظهــار کرد: کمتر از 20 میلیارد تومان برای 
حل مشــکل عمده مردم یعنی آب نیاز است که باید 
هرچه سریعتر منابع تامین این اعتبار را از طریق رایزنی 
و حتی کمک ســازمان منطقه آزاد اروند پیدا کنیم. 
آبرسانی با  تانکر به روستاها پذیرفتنی نیست چرا که 
این روش دور از شان مردم است، شبکه های آبرسانی 

بایستی اصالح شوند.
کعبی تصریح کرد: آبــادان هر روز با یک بحران 
مواجه اســت؛ اما نباید اجازه سوءاســتفاده از بحران 

شوری آب به افراد فرصت طلب داده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه 

به وجود صنایع مختلف در ســطح شــهر و عوارض 
دریافتی ســازمان منطقــه آزاد از محل درآمدهای 
گمرکی، مالیاتی و صادراتــی و پروژه در حال انجام 
فاز دو پاالیشــگاه که در تمامی مــوارد درآمدزایی 
وجود دارد، می توان برای حل مشکل آب آشامیدنی 

منطقه بهره برد.
کعبی افزود: در بحث کشاورزی نیز با عبور از کنار 
رودخانه های اروند و بهمنشیر می توان درختانی را دید 
که بر اثر کمی و شــوری آب سوخته اند این در حالی 
است که با احیا و توسعه کشاورزی در منطقه می توان 

بیش از 20 هزار شغل ایجاد کرد.

نابسامانی های تاکسی تبریز را 
سامان دهید!

نگرانی شــورای شهر تبریز به حال رانندگان تاکسی، قابل درک 
اســت، ولی به نظر می رسد شورای اســالمی تبریز بیش از هر چیز 
می بایســت نگران وضعیت مردم و خدماتی که به آنان ارائه می شود، 
باشــد. کمک به گران تر شدن نرخ کرایه های تاکسی تبریز، به بهانه 
معاش رانندگان درحالی صورت می گیرد که هم اکنون صدها و شاید 
بیشــتر از 1000 دستگاه تاکســی فرسوده و زهوار دررفته در سطح 
شهر وجود دارد. پس از گذشت سال ها از وعده شهرداران و شوراهای 
گذشته، هنوز تاکسیمترهای تبریز روشن نشده اند و رانندگان در اغلب 
مسیرها کرایه ها را به نرخ های باالتر از ارقام اعالمی و غالبا نیز به بهانه 
نداشتن پول خرد، از مردم دریافت می کنند و مردم شاهد بداخالقی 
رانندگان و حتی درگیری های لفظی شدید و گاه فیزیکی بین مسافر 
و رانندگان هستند. شورای شهر در کنار نگرانی های معمول خود بهتر 
است فکری برای تاکسی های شهر که به جای ارائه خدمات به مردم، 
در ساعات اولیه صبح و ظهرها و عصرها، تبدیل به سرویس مدارس 
می شوند بکند. اصوال تاکسی های شهر تحت هیچ شرایطی نباید تبدیل 
به سرویس مدارس غیرانتفاعی و غیره شوند زیرا وظیفه تعریف شده 
آنان، ارائه خدمات به مردم است و درست نیست که مردم به دلیل صف 
کشیدن خیل تاکسی ها در جلوی مدارس برای حمل دانش آموزان، 
در کنار خیابان معطل بمانند. ضمن آن که تاکسی های تبریز همواره 
در روزهای بارش های بارانی و برف، در دســترس نیستند و اگر هم 
باشــند رانندگان به میل خود مسیر وکرایه را تعیین می کنند. حتی 
سیســتم و نحوه ارایه خدمات تاکسی به مسافران هوایی از فرودگاه، 
در شأن تبریز نیست. اعضای شورای شهر و شهرداری بهتر است به 
فکر نوســازی تاکسی ها، اعمال مقررات و ارتقای سطح اخالق مداری 
رانندگان باشند. شورای شهر ترتیبی دهد تا کارت پول ویژه تاکسی و 

دستگاه های تاکسیمتر درتاکسی ها، به کار بیفتند.
پیشنهاد می شود اعضای شورای شهر و شهرداری بطور جدی به 
فکر راه اندازی مترو، مونوریل، تراموا و تاکسی های جدید به سیستم 
حمل ونقل شهری تبریز باشند و اتوبوس های دودزا و کهنه را که دوباره 

وارد ناوگان حمل ونقل شهری تبریز کرده اند، از خط خارج سازند.
تاســف بار است که علیرغم این همه تبلیغات و داد و فریاد برای 
تبریز 2018 برنامه های این رویداد جهانی در شأن آذربایجان و تبریز 
نیســت و گردشگران خارجی و حتی ایرانی، اگر وارد این شهر شوند 
با یک متروی چند کیلومتری ناقص و انبوهی از تاکسی های فرسوده 

روبرو می شوند و هیچکس نگران این اوضاع نابسامان نیست. 
تبریز - سعید داور

کیش - خبرنگار کیهان:  
فوق تخصصی  مرکز  عمل جراحی  نخستین 
درمانــی و جراحی ســرطان )kcc( در کیش  

انجام شد.
بیمار مرد 47 ساله ای بود که به سرطان پروستات 

پیشرفته مبتال شده بود.
در این عمل جراحی که 3 ساعت به طول انجامید ، 
پروفسور جوان اورولوژیست برجسته ایران و جهان به 
همراه تیم پزشکی نخستین عمل مرکز تخصصی درمان 

سرطان کیش )KCC( را انجام دادند.
مرکــز درمانــی بیماری های ســرطان کیش در 

اسفندماه سال گذشته راه اندازی شد.
بخشــی از بیمارســتان  فوق  تخصصی کیش به 
عنوان مرکز درمان بیماران سرطانی اختصاص یافته 
و بنا است با استفاده از این ظرفیت و مشارکت بخش 
خصوصی برای توسعه و تجهیز سخت افزاری آن اقدام 

الزم انجام شود.

مردم چهارمحال و بختیاری از دیرباز در ماه 
مبارک رمضان به خصوص در هفته پایانی آداب 
و رسومی دارند که در هیچ کجای ایران در این 

ماه نظیر آن دیده نشده است.
ایــن 2 آیین تنها در چهارمحــال و بختیاری و 
رســمی زنانه است که در سالروز مجازات قاتل امام 

علی)ع( برگزار می شود.
این 2 آیین شــامل پخت نان و کلوچه محلی به 
نام »کاکولی« و رسم »حنابران« است که بیشتر در 
مناطق شهری به ویژه شهرکرد و فرخشهر رایج است.

 نان شیرینی کاکولی 
در گذشته مرسوم بود که همزمان با روز بیست 
و هفتم ماه مبارک رمضــان، زنان خانواده  اقدام به 
پخت نوعی نان شیرین و کلوچه شکل با نام محلی 
»کاکولی« می کردند که در برخی از نقاط استان هنوز 

این رسم وجود دارد. 
در ایــن آیین زنان همزمان با ســحرگاهان روز 
بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با تهیه آرد محلی 
و خمیر کردن آن با برافزوختن تنورهای گلی اقدام 

به پخت کاکولی می کرده اند.
انتخاب ســحرگاه بیســت و هفتم برای پخت 
کاکولی نیز به این منظور بوده است که برخی از مردم 
معتقدند روز بیست و هفتم رمضان روز قصاص ابن 

ملجم مرادی قاتل حضرت علی)ع( است.
زنانی کــه برای پخت نان کاکولی گردهم جمع 
شده اند، هر کدام کف دست خود را آرام روی خمیر 
چانــه اول برای تبرک با ذکر دعا می گذارند و آن را 
پهن می کنند، تا نان اول توســط یک خانم و بانوی 

»سیده« و مشهور به مومنه بر تنور کوبیده شود. 

بابل- خبرنگار کیهان:
فرمانده ســپاه ناحیه بابل گفت: بسیج 
سازندگی این ناحیه در حال ساخت 14 پروژه 
اختصاصی و کمک به 20 پروژه ای که توسط 
خیرین بابلی هزینه های آن تأمین شده در 

مناطق زلزله زده کرمانشاه است.
سرهنگ مرتضی رمضانی با حضور در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه از پروژه های بسیج سازندگی این 
ناحیه بازدید و اظهار کرد: با توجه به زلزله ســال 
گذشــته در کرمانشاه و خسارات بسیار زیاد باید با 
بکارگیری تمام توان آنچه را که الیق مردم قهرمان 
و مقاوم کرمانشاه است به کار گرفت چون در دوران 
دفاع مقدس این عزیزان جانانه در مقابل رژیم بعث 

مقاومت کردند و باید قدردان این زحمات بود.
این مسئول ادامه داد: سپاه ناحیه بابل نیز با 
توجه به ماموریتی که در قالب ساخت 14 واحد 
مسکونی برای زلزله زدگان سرپل ذهاب در منطقه 
قلعه شــاهین از سوی ســپاه کربالی مازندران 
دریافت کرد در حال انجام آن با تمام توان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بابل تصریح کرد: 
همزمان با ساخت این واحدها در همین منطقه 
20 واحد دیگر نیز توسط قرارگاه جهادی سجادیه 
در حال ساخت است. بسیج سازندگی بابل با این 

قرارگاه  همکاری دارد.
وی افزود: هزینه های این پروژه ها توسط مردم 

و خیرین شهرستان بابل تامین می شود. 
سرهنگ رمضانی گفت: هم اکنون بیش از 70 
درصد این پروژه ها انجام و مابقی ان شــاءاهلل در 

کمترین زمان ممکن محقق خواهد شد.

پارس آباد مغان- خبرنگار کیهان:
فرماندار پارس آباد مغان بر لــزوم راه اندازی صنایع 
 تبدیلی و بســته بندی در منطقه به منظور جلوگیری از 

خام  فروشی و ضرر و زیان کشاورزان تاکید کرد. 
علی عالئی در بازدید از روند عملیات برداشت محصول سیر 
گفت: این منطقه با برخورداری از خاک زراعی مرغوب و شرایط 
آب و هوایی ایده آل و تولید محصوالت استراتژیک سهم مهمی 

در رشد اقتصاد کشور و استان دارد.
وی افزود: پارس آباد مغان ظرفیت و اســتعداد باال و منحصر 
بــه فردی در بحث ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و ابســته به 
کشاورزی و سرمایه گذاری در زمینه فرآوری محصوالت زراعی، 

باغی و دامی دارد

شورای شهر تبریز فاینانس
 420 میلیون دالری مترو را تصویب کرد

تبریز- خبرنگار کیهان: 
شورای شهر تبریز فاینانس 420 میلیون دالری خط 2 مترو 

این شهر را با اکثریت آرا، به تصویب رسانید.
این مقــدار فاینانس برای خرید تجهیــزات 22 کیلومتر از مترو و 
اتمام 10 کیلومتر از آن، تصویب شــده است و 12 کیلومتر نیز از محل 
اعتبارات دولتی تکمیل خواهد شد. اعضای شورای شهر الیحه افزایش 
1500 میلیارد ریالی سهم شهرداری از محل فروش اوراق مشارکت برای 

خط یک مترو تبریز را نیز تصویب کردند.
همچنین شورا تصویب کرد دولت بازپرداخت 50 درصد فاینانس را 
تضمین می کند و عملیات حفاری مترو در تبریز، برای نخســتین بار با 
دو دســتگاه تی بی ام صورت می گیرد و به رغم افتتاح خط یک مترو تا 

آخر امسال، تکمیل کامل آن 2/5 سال زمان خواهد برد.
»مصطفی مولوی فرد میانجی« مدیرعامل مترو تبریز گفت: تا پایان 

نیمه اول امسال مترو به سه راه امین تبریز می رسد.

یک دکترای زمین شناسی گفت: با توجه به 
عکس های ماهواره ای که در طول 100 سال اخیر 
تغییرات  از وضعیت ولشت گرفته شده است، 
عمده ای در دریاچه دیده می شود و اگر مسئوالن 
به این تغییرات توجه نکنند، نابودی این دریاچه 

حتمی است.
جعفر قمی اظهار کرد: این دریاچه جزء 71 اثر ملی 
ایران و آثار طبیعی کشــور به شمار می رود که خود 
به خود متعلق به همه ملت است و تنها اختصاص به 

یک منطقه و شهرستان ندارد.
وی افزود: مساحت ولشت 15 هکتار با عمق 22 
متر بوده و 3/5 میلیون لیتر مکعب ظرفیت آب دریاچه 
اســت و یکی از منحصربه فرد ترین ذخایر آب شیرین 

کوهستانی محسوب می شود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی چالوس 
تصریح کرد: به طور عمده دریاچه های باالدست بر اثر 
عوارض زمین شناسی مانند آتشفشان یا لغزش ایجاد 
می شود و این دریاچه نیز بر اثر عوارض زمین شناسی 
ایجاد شــده است؛ تحریک عوارض زمین شناسی هم 

باعث از بین رفتن آن می شود.
قمی با  اشاره به اینکه دره هایی که به صورت عمیق 
در پایین دست دریاچه ولشت ایجاد شده، اثر گسلی 
است تاکید کرد: این دریاچه یکی از دریاچه های مرتفع 

ایران محسوب می شود.

همدان - خبرنگار کیهان:
معاون عمرانی اســتاندار همدان با اشاره به 
برقراری پــرواز همدان - تهران به عنوان یکی 
از محورهای مهــم در میزبانی از رویداد 2018 
همدان گفت: متاسفانه تاکنون استقبال از این 
پرواز ضعیف بوده و تداوم آن به مشارکت مردم 

و آژانس های مسافرتی وابسته است.
محمودرضــا عراقی در نشســت خبــری رویداد 
همدان 2018 افتتاح آزادراه همدان - ساوه - تهران 
و راه اندازی قطار همدان - مشهد را در راستای تقویت 
زیرســاخت های گردشگری عنوان کرده و افزود: رفع 
اشکاالت ریل راه آهن برای فعال شدن رسمی خط ریلی 
همدان - تهران و فعال شدن فرودگاه همدان از دیگر 
اقداماتی است که در راستای رونق صنعت گردشگری 

در استان همدان انجام شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
همدان نیز با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری تعداد 
موافقت  اصولی های صادر شــده افزایش یافته است، 
اظهار کرد: در سال گذشته 34 موافقت اصولی در حوزه 
گردشگری صادر شد که این موضوع نشان از جذابیت 

سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است.
علی مالمیر ادامه داد: ســال گذشــته 2 هتل در 
اســتان افتتاح شــد و امسال نیز ســه هتل دیگر در 
همدان افتتاح می شــود و خوشبختانه هیچ کمبودی 
در حوزه هتلی برای میزبانی مهمانان خارجی همدان 

2018 وجود ندارد.
وی به رشــد 37 درصدی صادرات صنایع دستی 
در ســال 96 نسبت به ســال 95، اشاره و بیان کرد: 
شهرستان ها در بخش های مختلفی از استان رویدادها 
و برنامه های مختلفی خواهند داشت ازجمله شهرستان 
مالیر با 9 رویداد و شهرستان بهار با 2 رویداد قطعی در 
برپایی هرچه بهتر این میزبانی مشارکت خواهند داشت.
در پایان این مراسم از پوستر رویداد 2018 همدان 

رونمایی شد.

خرید برگ سبز چای
ساری - خبرنگار کیهان: ساالنه بیش از 900 تن برگ سبز چای از 

چایکاران شهرستان رامسر خریداری می شود.
فرماندار شهرســتان رامسر گفت: کار برداشت برگ سبز چای در هزار 
و700 هکتار از باغات چای با همکاری 3 کارخانه چای این منطقه صورت 

گرفت.
محمد آزاد افزود: امسال قیمت برگ سبز چای 4 درصد گران تر شده 
و قیمت برگ سبز چای درجه یک 27هزار و 292 ریال و چای درجه دو 

15هزار و 283 ریال است.
وی گفت: هزارو100 بهره بردار چای در رامسر فعال هستند. 

آزاد با اشــاره به پرداخت 180 میلیون تومان تسهیالت به چایکاران 
رامسر از مردم خواست در راستای حمایت از تولید و کاالی ایرانی از چای 

محصول داخل استفاده کنند.
برگزاری یادواره شهدا

قائم شهر- خبرنگار کیهان: یادواره 72 شهید مسجد مهدیه عشقی 
شهرستان قائم شهر با حضور خانواده های شهدا و آحاد مردم برگزار شد. 

حجت االسالم شیروانی از اساتید حوزه و دانشگاه، شهدا را حافظان دین 
و قرآن و پیروان راستین انبیاء و اولیای الهی و والیت دانست و از مجاهدت ها 
و فداکاری های آنها به ویژه از شــهدای مسجد مهدیه عشقی قائم شهر در 

مقابله با دشمنان و ظالمان و ستمگران تجلیل کرد.
نوسازی تاکسی ها

همدان - خبرنگار کیهان: رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر همدان درخصوص نوسازی تاکسی ها گفت: دولت اعالم کرد از 
مهرماه سال گذشته تاکسی های پیکان حق تردد ندارند اما هنوز در همدان 
شــاهد تردد تاکسی های بسیار فرسوده پیکان هستیم که ازلحاظ ظاهری 

نیز وضعیت مناسبی ندارند.
کامران گردان بااشــاره به مشکل بیمه تعدادی از تاکسی داران، اظهار 
کرد: حدود 60 نفر از تاکسی داران به علت مشکالتی بیمه ندارند و همیشه 
این موضوع به ما منتقل می شــود که برای رفع این مشکل باید مدیرکل 
تامین اجتماعی و مسئوالن تاکسیرانی و نماینده این تاکسی داران جلسه ای 

داشته باشند.
اهدای شاهنامه

اهواز - خبرنگار کیهان: یک جلد شــاهنامه فردوسی دارای قدمت 
با ویژگی های خاص تاریخی توسط خانواده ای در اهواز به اداره کل میراث 

فرهنگی خوزستان اهدا شد.
صاحب این شــاهنامه نفیس و ارزشمند اظهار داشت: این شاهنامه به 
صــورت موروثی از پدران و اجداد به ما رســیده و با توجه به قدمت زیاد، 

برگه های آن درحال فرسوده شدن بود.
قدمت این شاهنامه حدود 160 سال است و جلد چرمی با حاشیه ساده، 
چاپ سنگی، خط نستعلیق، گراورهای نقاشی شده به سبک مینیاتور و دارا 
بودن فرهنگ الفاظ نادره از ویژگی های برجسته این شاهنامه تاریخی است.
این شاهنامه تاریخی ازسوی کارشناسان اسناد و نسخ خطی، بررسی 

و تایید شده است.
افزایش کشفیات سرقت

فرمانده انتظامی شهرســتان بهبهان گفت: طی 80 روز نخست سال 
جاری، کشــفیات سرقت در بهبهان 100 درصد افزایش نشان می هد که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 46 درصد افزایش نشان می دهد. 

سرهنگ رضاپاپی افزود: در همین مدت 131 درصد افزایش کشفیات 
جرائم خشــن و از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه 30 درصد کاهش 

وقوع جرائم خشن را داشته ایم.
احداث ایستگاه آتش نشانی

بابل - خبرنگار کیهان: یک ایستگاه آتش نشانی در حد فاصل میدان 
جمهوری و بسیج در ضلع شمالی شهر بابل احداث می شود.

زمین این ایســتگاه با متراژی حــدود 200 مترمربع در یکی از نقاط 
باارزش شهر توسط یکی از خیرین شهر اهدا شده که این خیر نیک اندیش 
هزینه احداث ایستگاه را نیز تقبل کرده است. نبود ایستگاه در این منطقه 
از شــهر بابل یکی از مشکالت و معضالت عدیده سازمان محسوب می شد 
با احداث و تجهیز این ایســتگاه بخش قابل توجهی از شــهروندان از ارائه 

خدمات به موقع سازمان بهره مند خواهند شد.
سخت گیری در معاینه متقاضیان استخدام

الیگودرز- خبرنگار کیهان: نماینده مردم الیگودرز در مجلس به 
سختگیری های بهداری نیروی انتظامی در معاینه متقاضیان استخدام در 

این نیرو اعتراض کرد.
محمد خدابخش از عملکرد بهداری نیروی انتظامی اســتان لرستان 
به دلیل اقدامات ســختگیرانه و نامعقول در معاینه متقاضیان الیگودرزی 
در زمینه اســتخدام در نیروی انتظامی به شدت انتقاد کرد و طی تماس 
تلفنی با سردار محمدیان نسب فرمانده نیروی انتظامی لرستان، خواستار 

تجدیدنظر در این خصوص شد.
وی افزود: در صورتی که جلوی اجحاف در حق متقاضیان الیگودرزی 
گرفته نشود، موضوع را از طریق فرمانده انتظامی کشور پیگیری خواهم کرد و 
در همین راستا با معاون پارلمانی نیروی انتظامی نیز طرح موضوع شده است.

بهره برداری از پروژه گردشگری
رشت- خبرنگار کیهان: استاندار گیالن از بهره برداری از نخستین 

پروژه گردشگری دریایی استان گیالن ظرف چند ماه آینده خبر داد.
مصطفی ساالری با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری دریایی، اظهار 
داشت: طی چند ماه آینده شاهد بهره برداری از نخستین پروژه گردشگری 

دریایی استان گیالن در شهرستان بندرانزلی خواهیم بود.
وی بــر ضــرورت بهره گیری از فرصت حضور گردشــگران در جهت 

اشتغالزایی تاکید کرد.
ابالغ سند جامع قرآنی

تبریز- خبرنگار کیهان: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 
شرقی از ابالغ سند جامع فعالیت های قرآنی به وزارت خانه ها خبر داد.

»محمد محمدپور« گفت: سند، از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی 
ابالغ شده است. 

همچنین حجت االسالم محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز با تقدیر 
از تشکیل شورای توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی استان خواستار ایجاد 
هماهنگی و همدلی بین نهادهای فعال در امور قرآنی شــد و افزود: امور 
قرآنی در کشور و استان دارای متولیان متعددی است که این مسئله موجب 
موازی کاری در فعالیت ها می شود و می بایست مشکالت حوزه های قرآنی 

حل و برطرف شوند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی خواســتار تقویت تشکل های 

قرآنی شد.
تغییر ساعت اداری

زاهدان- خبرنگار کیهان: به دنبال ابالغ تصویب نامه اصالحی هیئت 
وزیران در خصوص مجوز تنظیم ساعت کاری دستگاه های اجرائی، مدیریت 
برق سیستان و بلوچستان اعالم کرد: پیرو هماهنگی انجام شده بین شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان و استانداری سیستان و بلوچستان ساعت کاری 
ادارات استان از 20 خرداد تا اول شهریور ماه از ساعت 6 صبح تا 12/30 

ظهر خواهد بود.
تغییر ســاعت کاری در سیستان و بلوچستان با هدف صرفه جویی در 
مصرف برق در فصل گرما خواهد بود و همه ادارات و دستگاه های دولتی، 
بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی موظف به رعایت 

آن می باشند.
برگزاری جشنواره راه ابریشم

سمنان- خبرنگار کیهان: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان سمنان گفت: با توجه به پیشینه شهرستان مهدیشهر 
در حوزه عشــایری و سابقه تاریخی این شهرستان، این اداره کل درصدد 

برگزاری و ثبت جشنواره بین المللی راه ابریشم در مهدیشهر است.
محمد جهانشــاهی با ابراز خرسندی از توجه مدیران ارشد شهرستان 
مهدیشهر به حوزه گردشگری، ابراز امیدواری کرد: گردشگری این شهرستان 

به سمت گردشگری پایدار سوق پیدا کند.
وی گفت: یکی از برنامه های این اداره کل رویداد محور بودن اســت 
و براســاس ظرفیت های گردشگری مهدیشهر درنظر است جشنواره ها و 

رویدادهای ملی و بین المللی در این شهرستان برگزار شود.

یزد - خبرنگار کیهان:
کتابخانه های عمومی استان یزد در 5 شاخص عضویت، امانت 
کتاب، تعداد کتاب، زیربنای کتابخانه ای و تعداد کتابخانه جایگاه 

نخست کشور را دارد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یزد با بیان این مطلب گفت: 
هم اکنون 111 باب کتابخانه در استان یزد فعال است که از این تعداد 

98 باب نهادی، 12 باب مشارکتی و 1 باب نیز مستقل است.
رقیه دوست فاطمی ها افزود: هم اکنون حدود 2 میلیون و 94 هزار 

نسخه کتاب در کتابخانه های استان موجود است.
وی تصریح کرد:  در حال حاضر 99 هزار و 230 نفر از جمعیت استان 
عضو کتابخانه عمومی هستند که این میزان، حدود 9 درصد جمعیت 

استان را شامل می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه کتابخوانی 
یکی از شاخص های توسعه یافتگی جامعه ها است، اظهار داشت: 
در ســال های اخیر تالش شده است تا همه زیرساخت های الزم 
برای جذب مردم به مطالعه و بهره مندی از منابع کتابخانه ها فراهم 
شود که در این راستا بخش زیادی از کتابخانه های غیراستاندارد 
استان بهسازی شد و در کنار این امر نیز زیرساخت های عمرانی، 
فناوری اطالعات، تجهیزات کتابخانه ای و امکانات بخش کودک 

برای کتابخانه ها تامین شد.

اصفهان - خبرنگار کیهان:
عضو کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: به دلیل بی آبی و کم آبی در اصفهان 
تولید میوه، صیفی و سبزیجات در اصفهان به 

نصف رسیده است.
ناصر اطرج اظهار داشــت: با توجه به اینکه سال 
گذشته آبی برای کشــاورزی تخصیص نیافت میزان 
تولیدات صیفی، سبزیجات و میوه در اصفهان به 30 
تا 40 درصد رســیده است و به همین میزان اصفهان 
به واردات میوه، صیفی و سبزیجات به استان های دیگر 

وابسته شده است.
وی بیان داشت: وابســته شدن اصفهان به دیگر 
استان ها در حوزه تامین سبزی، صیفی جات و میوه ها 

باعث افزایش قیمت در این اقالم شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان 
تصریح کرد: اگر امسال نیز آبی تخصیص نباید به طور 

قطع سال آینده کشاورزی سختی خواهیم داشت.
وی گفت: در حوزه تامین ســیب زمینی و پیاز با 
وجودی که در اصفهان میزان تولیدات بسیار کاهش 
یافت و از استان های دیگر وارد کردیم اما شاهد افزایش 

قیمت نبودیم. 
وی ادامــه داد: با توجه به تولیــدات کم میوه در 
اصفهان و از سوی دیگر اعتصاب کامیون داران افزایش 
قیمت چندین برابری میوه های تابستانی مثل گیالس، 

زردآلو و گوجه درختی رقم خورد.
اطرج با اشاره به اینکه هلوی اصفهان هنوز به بازار 
عرضه نیامده است، گفت: ما هر سال روزانه در میدان 
تره و بار 300 دســتگاه کامیون میــوه و تره بار خالی 

می کردیم اما امروز 50 دستگاه رسیده است.
وی گفت: قیمت صیفی جات مثل هندوانه، گمرک 
و طالبی بسیار افزایش یافته چون در اصفهان میزان 

تولیدات به شدت کاهش یافته است.

کتابخانه های استان یزد
 در جایگاه نخست کشور

آداب و سنن رمضان در چهارمحال و بختیاری

هنگامی که نان ها آماده شد، زنان آن را به عنوان 
نذر برای همســایه ها به تعداد مشخص می برند و به 
اصطالح »کاکولی را برای افطار در بین در و همسایه 

پهن می کنند.« 
پخــت نان کاکولی قدمتــی دیرینه دارد و همه 
ساله نان کاکولی پخته شده حتی تا روز عید سعید 
فطر نیز در بین مردم شهرها و روستاهای شهرکرد 

توزیع می شود. 
پخــت نان کاکولی در ماههــای دیگر نیز انجام 
می شود، اما هیچ کدام حال و هوای روز بیست و هفتم 
مــاه مبارک رمضان را ندارد و پخت نان کاکولی در 

ماههای دیگر سال به صورت انفرادی است. 
زنان این نان را در روز 27 ماه مبارک رمضان که 
»روز قصاص قاتل امیرالمومنین علی)ع(« می دانند، 
می پزند و بدین ترتیب ارادات خود را به ائمه اطهار)ع( 

نشان داده و با پخش این نوع نان شیرین گونه، قصاص 
ابن ملجم قاتل امام اول شیعیان را جشن می گرفتند. 

حنابران ماه مبارک رمضان 
یکی دیگر از رســم های ماه رمضان که شناخته 
شده نیســت و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، 
حنابران یا حنای مراد اســت که در گذشــته انجام 
می شــد و هنوز در بین برخی زنــان در امامزاده ها 

انجام می شود.
زنان روزه دار و مومن شهرکرد از نیمه ظهر بیست 
و هفتــم ماه مبارک رمضان با حضور در امامزادگان 
حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد اقدام به برگزاری 

رسم حنا بران مس کرده اند.
در این آیین ســنتی، دختــران و زنان جوان در 
اماکن مقدس به ویژه امامزاده حلمیه و حکیمه خاتون 
شهرکرد به صورت نمادین حنا را به امامزاده می آورند 

تا پس از تبرک به خانه خویش ببرند.
زنــان برخی از نقاط چهارمحال و بختیاری پس 
از اقامه نماز صبح، بــه امامزاده می آیند و حنا را تا 
عصر کنــار ضریح امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون 

نگهداری می کنند.
آیین حنابران در عصرگاه روز بیست و هفتم ماه 
مبــارک رمضان در بین برخــی از زنان هنوز دارای 
اهمیت است اما در بین زنان و دختران جوان چندان 

مورد توجه قرار ندارد. 
آیین حنابران در نزد بانوان این استان به »حنای 

مراد« و »حنای اوالد« تقسیم می شود.
در آییــن حنابران زنان ظــرف حنا را در صحن 
امامزاده می چرخانند و هر کدام از آنها یک قاشــق 
از محتوای حنای خشک را در ظرف خود می ریزند 
و از ظرفی دیگر، از ظرف حنای خود نیز قاشقی به 

زنان دیگر هدیه می دهند.
براساس این سنت دیرین زنان هر مرادی که دارند 
را از خدا طلــب می کنند و این آیین تا اذان مغرب 
در استان چهارمحال وبختیاری تداوم خواهد یافت و 

سپس ظرف حنا را به خانه خویش می برند.
زنان روزه دار ظرف حنای خشــک را تا روز عید 
سعید فطر نگهداری می کنند و سپس آن را در روز 
عید فطر با آب یا گالب مخلوط می کنند و حنای تر 
را بر کف دستان خود می کشند تا رنگ حنا بر کف 

دستان زنان یا کودکان باقی بماند.
قدمت این آیین به حدود یک قرن می رســد و 
مردم روز بیســت و هفتم ماه رمضان را روز قصاص 
ابن ملجم مرادی -قاتل امام اول شیعیان - می دانند 

و روز امامت حضرت امام حسن)ع( برمی شمارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

آب شور دریا به قیمت شیرین به مردم آبادان فروخته می شود

به علت بی آبی و کم آبی

تولید میوه و سبزی در اصفهان
 به نصف رسید

ساخت 34 واحد مسکونی 
در مناطق زلزله زده 

کرمانشاه توسط بسیج 
سازندگی بابل

استاندار خوزستان:

وضعیت آب در آبادان، خرمشهر و شادگان نگران کننده است

فرماندار تاکید کرد
راه اندازی صنایع تبدیلی 

و بسته بندی در پارس آباد مغان

اهواز - خبرنگار کیهان:
استاندار خوزستان گفت: عمده تولید برق 

استان از منابع برق آبی است.
»غالمرضا شریعتی« با بیان اینکه وضعیت آب در 
آبادان، خرمشهر و در مناطقی از شادگان به دلیل باال 
بودن شوری نگران کننده است بیان داشت: امیدواریم 
حداکثر تا یک ماه آینده فاز دوم طرح آبرسانی غدیر 

در آستانه رویداد همدان 2018:

پروازهای همدان - تهران 
متوقف می شود

نابودی دریاچه 
»ولشت« مازندران 

حتمی است

نخستین عمل جراحی مرکز 
درمان سرطان کیش انجام شد


