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کوتاه از شهرستانها

تقدیر از رانندگان قانونمند

* طرح تشویق رانندگان منضبط و قانونمند آذربایجان شرقی با تقدیر
و اهدای جایزه به  70راننده ،اجرا شد.
این طرح در طول  2روزکاری مامورین پلیس راه «تبریز -آذرشــهر» و
«تبریز -بســتانآباد» و با استقرار اکیپهای کنترل نامحسوس اجرا شد و
طی آن رانندگان منضبط و قانونمندی که مرتکب تخلف رانندگی نشدهاند،
مورد تقدیر و توجه قرار گرفتند.

افتتاح  8کتابخانه

اهواز -خبرنگار کیهان :معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اهواز از
افتتاح  8کتابخانه جدید در این شهر خبر داد .احمد سراج با بیان این که در
ح شهر اهواز برخوردار
حال حاضر این معاونت از سه کتابخانه فعال در سط 
میباشــد ،افزود 8 :کتابخانه دیگر در حال احداث اســت که از این تعداد 7
مورد در سرای محلهها با امکانات بسیار خوبی در حال تجهیز سختافزاری
و نرمافزاری است.
وی گفت :ســرای محله کیانشهر در حال حاضر تجهیز شده و یکی از
بخشهای مهم آن کتابخانه است و همچنین کتابخانه دیگری با کمک یکی
از خیرین اهوازی در منطقه کوی آغاجری تجهیز شده است.
ســراج اظهار داشت :شهرداری اتوبوسی را به کتاب تجهیز کرده و قرار
است این اتوبوس در محالت کم برخوردار و مناطق حاشیه مستقر شود.

افتتاح سالن چند منظوره

مراغه -خبرنگار کیهان :مدیر کل بهزیســتی آذربایجان شــرقی از
افتتاح سالن چند منظوره آسایشگاه سالمندان خواجه نصیر مراغه خبر داد.
ارشــدزاده گفت :برای احداث این ســالن چند منظوره کمترین هزینه
صرف شده و با  650میلیون تومان به اتمام رسیده است.
وی گفت :بهترین تجهیزات و تاسیســات در این ســالن نصب شده و
ســالن ورزشی ،فرهنگی است که در راستای درآمدزایی به موسسه خیریه
خواجه نصیر مراغه قرار گرفته و در اوقات اضافی در اختیار سایر سازمانها
و مردم خواهد بود.

ساماندهی ترافیک شهری

* رئیس شــورای شــهر مراغه گفت :با توجه به صنعت گردشگری در
توسعه شهر ،طرحهای ترافیکی برای بهبود منظر شهری و سهولت در تردد
شهروندان اجرا میشود.
مرتضی غالمی ادامه داد :سد معبر و وجود دستفروشان در معابر عمومی
و بازار ،یکی از عوامل ایجاد مشکالت ترافیکی در شهر است که با برنامهریزی
مناسب ساماندهی و مرتفع خواهد شد.
وی اضافه کرد :با مصوبه کمیســیون ترافیک و شهرسازی این شورا با
ســدمعبر واحدهای صنفی و خودروهای دستفروش در معابر اصلی و فرعی
شهر برخوردار خواهد شد.

ممنوعیت کشت دوم شالی

ساری  -خبرنگار کیهان :مدیرعامل آب منطقهای مازندران با بیان
اینکه منابع آب زیرزمینی تقریبا در ســقف منابع تجدیدپذیر بهرهبرداری
میشود گفت :کیفیت آب زیرزمینی در مقایسه با  10سال گذشته تخریب
و شوری و نیترات روند افزایشی داشته لذا کشاورزان برای انجام کشت دوم
شالی مجاز بر استفاده از آب زیرزمینی نیستند.
محمدابراهیم یخکشی با اشاره به اتکا  30درصد بخش کشاورزی استان
به آب زیرزمینی تعداد چاههای عمیق و نیمهعمیق استان را حدود  90هزار
حلقه برشمرد و گفت :این پروانهها فقط برای یک کشت صادر شده و مالکین
چاه حق ندارند از آن برای کشت دوم استفاده نمایند.
وی میزان کســری مخزن آب زیرزمینی را در شش محدوده مطالعاتی
استان نسبت به دوره شاخص  80میلیون مترمکعب اعالم کرد.

صادرات ماهی به عراق و سوریه

* مدیــرکل دامپزشــکی مازندران گفت 414 :تــن ماهی خاویاری و
خوراکی تازه و منجمد در طی یک ماه گذشــته از مازندران به کشــورهای
عراق و روسیه صادر شد.
رضوانی از صدور مجوز صادراتی برای  47کیلوگرم خاویار ایرانی از استان
مازندران خبر داد و افزود :خاویار و ماهی خاویاری ایرانی به دلیل داشــتن
کیفیت عالی باارزشترین و گرانترین محصول در بازار جهان به شمار میآید.

راهاندازی رشته دانشگاهی تاکسیرانی

کیش  -خبرنگار کیهان :رشته دانشگاهی تاکسیرانی در دانشگاه علمی
کاربردی کیش راهاندازی میشود.
در مراســمی که از رانندگان نمونه حملونقل عمومی کیش تقدیر به
عمل آمد ،تفاهمنامه بین دانشــگاه علمی و کاربردی و معاونت حملونقل
جزیره کیش جهت رشته تاکسیرانی به امضاء رسید.
در این مراســم محمدی مدیرعامل شــرکت آب و عمران و خدمات از
راهاندازی نرمافزاری جهت ثبت تخلفات رانندگان و اساسنامه تشکل صنفی
ناوگان حملونقل کیش خبر داد که درحال تنظیم و نهایی شدن است.

ساخت تقاطع غیرهمسطح

اصفهان  -خبرنگار کیهان :شهردار اصفهان از آغاز عملیات اجرایی
پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی تا یک ماه آینده خبر داد.
قدرتاهلل نوروزی افزود :مقرر شده است تا یک ماه آینده کلنگ احداث
پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی واقع در آزادراه فرودگاه بر زمین
زده شود.
وی با بیان اینکه با بهرهبرداری پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی
و ادامه بلوار فرزانگان ،گره ترافیکی شــمال شرق شهر اصفهان باز میشود،
عنوان کرد :با احداث تقاطع غیرهمســطح شهید اردستانی واقع در آزادراه
فرودگاه ،خیابان  36متری به خیابان فرزانگان متصل و گره ترافیکی بزرگ
شمال شرق شهر اصفهان گشوده میشود.

حمایت نیکوکاران از ایتام

یزد  -خبرنگار کیهان :معاون توســعه مشارکتهای مردمی کمیته
امداد استان یزد با اشاره به رشد  12درصدی کمک حامیان نیکوکار استان
به ایتام و فرزندان نیازمند تحت حمایت در سه ماهه نخست امسال نسبت
به مدت مشــابه سال گذشــته در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین گفت:
نیکوکاران یزدی در سه ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و  153میلیون
تومان به ایتام و فرزندان نیازمند غیریتیم تحت حمایت کمیته امداد استان
یزد کمک کردند.
غالمرضا مشعلچی با بیان اینکه حدود  14هزار نیکوکار یزدی حمایت
ایتــام و فرزندان نیازمند را برعهده دارند ،افزود :هماکنون چهارهزار و 730
یتیــم و فرزند نیازمند غیریتیم از حمایت حامیان نیکوکار در اســتان یزد
بهرهمند هستند.
وی بیــان کرد :طرح اکرام ایتام و محســنین ازجمله طرحهای حوزه
مشــارکتهای مردمی این نهاد است که براســاس آن خیران میتوانند با
پرداخت حداقل  30هزار تومان به صورت ماهیانه ،حمایت مادی و معنوی
یک یا چند یتیم و فرزند نیازمند غیریتیم را به عنوان فرزندان معنوی خود
عهدهدار شوند.

اجرای  500پروژه
محرومیتزدایی
در مازندران

ساری -خبرنگار کیهان:
حــدود  500پــروژه محرومیتزدایی در
حوزههای راهســازی ،آبرســانی ،بهداشت و
درمان ،خانه عالم ،مسجد و ..با اعتبار  150میلیارد
تومان در مناطق محروم مازندران در سال جاری
اجرا میشود.
غالمرضا شــریعتی رئیس بسیج سازندگی استان
مازندران در حاشیه هفدهمین یادواره شهدای منطقه
هزار جریب در روســتای ســورک گفت :بخشــی از
اعتبارات  500پروژه محرومیتزدایی توسط سازمان
برنامه و بودجه اســتانداری و بخشی از طریق قرارگاه
محرومیتزدایی سپاه تامین و پرداخت میشود.
وی افزود :در سال جاری همانند سالهای گذشته
از منابع داخلی سپاه به  3هزار نفر تسهیالت پرداخت
تا ضمن ایجاد اشــتغال و کســب و کار زمینه رونق
اقتصادی فراهم شود.
رئیس بسیج سازندگی ســپاه مازندران افزود :با
مشارکت کمیته امداد و قرارگاه محرومیتزدایی سپاه
مازنــدران عملیات اجرایی  800واحد مســکن برای
محرومان و نیازمندان آغاز شده و تا پایان سال جاری
به بهرهبرداری میرسد.

پروازهای همدان به کیش
و مشهد لغو شد

همدان -خبرنگار کیهان:
مدیر فرودگاه همدان گفــت :پروازهای
همدان-کیش و همدان -مشهد تا اطالع ثانوی
به دلیل لغو چارتر کننده تعطیل شد.
ســهراب کلونــدی علت لغــو پرواز از ســوی
شــرکتهای چارترکننده را نوســان قیمت و نبود
توجیه اقتصادی برشمرد و اظهار کرد :برای برقراری
مجدد پروازها ،آژانسهای گردشگری همدان اقدام به
عقد قرارداد با شرکتهای هواپیمایی کردهاند اما به
دلیل باال بودن قیمتها تاکنون به نتیجه نرسیدهاند.
وی با بیان اینکه در حال رایزنی با شرکتهای
هواپیمایی برای برقراری مجدد این دو پرواز هستیم
افزود :فرودگاه همدان در چند سال گذشته با انجام
پرواز کیش و مشهد رونق گرفته و از حالت تعطیلی
خارج شــده بود ،اما این روزها شــاهد لغو این دو
پرواز است.
مدیــر فرودگاه همدان با بیان اینکه اســتقبال
شــهروندان همدانی از پرواز همدان -مشهد بسیار
مطلــوب بــود افزود :پــرواز همــدان -کیش نیز
رضایتبخش بود.
وی بــا تاکید بر اینکه پــرواز حجاج از فرودگاه
همدان برقرار اســت ،تاکید کــرد :در حال حاضر
عملیــات رفت حجاج به مقصــد جده از  17مرداد
تا  21مرداد در حال انجام اســت و از تاریخ  14تا
 21شهریور نیز عملیات بازگشت انجام خواهد شد.

همدان  -خبرنگار کیهان:
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان
مالیر ،حقوق کارگران بیکار شده در کارخانه
کیانکرد را احیا کرد.
بانک مرکزی بــا عدم تمکین از اجرای حکم
دادگاه ،واحد تولیدی کیانکرد مالیر را به تعطیلی
کشاند و موجب بیکاری کارگران این مجموعه شد.
دادگاه درقبال بدهی شرکت کیانکرد حکم

داد که این واحد تولیدی از لیســت ســیاه بانک
مرکزی خارج شده و میتواند تسهیالت اخذ کند
تا بتواند دوبــاره به چرخه تولید بازگردد و حتی
در این راســتا بانک ســرمایه هم محکوم شد اما
بانک مرکزی هیچ اقدامی در حمایت از این واحد
تولیدی نکرد و باعث تعطیلی این کارخانه و بیکار
شدن کارگران آن شد.
به دنبال دغدغه ایجاد شده برای خانوادههای

خرید  76هزار تن برگ سبز چای
از چایکاران استانهای شمالی

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی با
بیان اینکه  2هزار واحد مسکونی خسارتدیده
از حوادث در استان کرمان بازسازی شد ،افزود:
در مجموع  18هزار واحد دیگر در دســت
احداث است.
علیرضا تابش گفت :تالش داریم که تسهیالت
بالعــوض  50میلیون ریال افزایش یابد اما با توجه
به تغییــرات قیمتی ،مردم نبایــد منتظر افزایش
اعتبارات باشــند و باید در اســرع وقت نسبت به
تکمیل واحد مســکونی خود اقدام کنند تا قیمت
تمام شده افزایش نیابد.
وی افزود  :افزایش مبلغ وام بالعوض به صاحبان
واحدهای مســکونی خسارتدیده از حوادث با هر
میزان پیشرفت کار ،پرداخت خواهد شد.

نماینده ولیفقیه در همدان:

رسانهها
پادوی بیگانگان نباشند
همدان  -خبرنگار کیهان:
نماینده ولیفقیه در اســتان همدان با بیان
اینکه رسانهها باید در جامعه امیدآفرین باشند
گفت :رسانهها نباید با ایجاد یأس و ناامیدی در
بین مردم پادویی بیگانگان را بکنند.
آیــتاهلل غیاثالدین طه محمدی طی دیداری که
خبرنگاران استان با وی داشتند اظهار کرد :خبرنگاری
و نویســندگی از مقدسترین شغلهاست اما آسیب و
خطر آن هم بزرگ و شرایط فعالیت در آن مشکل است.
وی با تاکید بر خبررســانی به موقع گفت :گاه اگر
خبری به موقع اطالعرســانی نشود فاجعه رخ میدهد
کار رسانهها هم که با اذهان اجتماع ارتباط دارد شغل
مقدسی است.
وی خطاب به اصحاب رسانه توصیه کرد تراز کارتان
برای خدا و در راستای حل مشکالت مردم باشد و سپس
گفت :سعی کنید کســی را بیجهت پایین نکشید و
دیگری را باال نبرید بلکه بنگرید که مردم چه میخواهند
و نیاز اصلی جامعه چیست.

و همچنین مردم الرستان با تردد از این محور در کوتاهترین زمان
ممکن میتوانند با قطار یا خودرو به استان کرمان و مشهد مقدس
برسند طوری که فاصله الر تا ایستگاه راه آهن زاهد محمود 170
کیلومتــر  -الر تا حاجی آباد هرمزگان  200کیلومتر  -الر تا
سیرجان  330کیلومتر  -الر تا کرمان  450کیلومتر میشود.
باقــری فرد ادامه داد :یکی دیگر از ویژگیهای این مســیر
دسترســی مردم غرب و شرق استان هرمزگان است طوری که
مردم حاجی آباد و بســتک این استان میتوانند از این مسیر به
عنوان کوتاهترین مسیر تردد کنند.
وی بیان کرد :مردم استان کرمان و شرق استان هرمزگان برای
دسترسی به منطقه انرژی بر پارس جنوبی و همچنین عسلویه
میتوانند از این مسیر به عنوان کوتاهترین مسیر استفاده کنند.

کارگران این کارخانه ،دادستان شهرستان مالیر
شــخصا به این موضوع ورود کرده و از مسئوالن
کارخانه تقاضای احقاق حقوق این قشر زحمتکش
را کرد.
بــه گفته دادســتان شهرســتان مالیر طی
پیگیریهایی که انجام شد حقوق مقوقه کارگران
با پرداخت چک تادیه شــد و  140کارگر وجوه
مورد مطالبه خود را به این شکل دریافت کردند.

بازداشت
دو مسئول قزوین
به اتهام اختالس

دادستان قزوین از بازداشت مدیرکل سابق
اداره ورزش و جوانان اســتان قزوین و معاون
پیشین وی به اتهام اختالس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین،
حجتاالسالم اسماعیل صادقی نیارکی اظهار داشت:
این افراد وجوهی که برای مصرف خاص در نظر گرفته
شــده بود را بین خود تقسیم کرده بودند و به همین
دلیل بازداشت شدند.
وی خاطرنشــان کرد :پرونده این افراد در مرحله
تحقیقات است و نتایج بررسی به زودی اعالم میشود.
معاون سابق ورزش و جوانان استان قزوین در حال
حاضر مدیرکل ورزش و جوانان یکی از اســتانهای
کشور است.
این افراد با قرار وثیقه فعال آزاد شدهاند.
ساری -خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان چای کشور از خرید  76هزار
تن برگ سبز چای تاکنون از چایکاران استانهای
شمالی خبر داد.
ب جهانســاز افزود 76 :هزار تن برگ ســبز
حبی 
چای به ارزش  161میلیارد تومان از چایکاران گیالن
و مازندران خریداری شــد که  49درصد درجه یک و
بقیه درجه دو بود.
وی گفت :امســال  17هزار تن چای خشــک در
کارخانههای چایسازی گیالن و مازندران تولید شد.

جهانســاز گفت :چایکاران گیالن و مازندران در
ســه مرحله بهاره ،تابســتانه و پاییزه برگ سبز چای
برداشت میکنند.
رئیس ســازمان چای کشور با اشاره به اینکه یک
میلیارد و  748میلیون تومان از مطالبات به حســاب
چایکاران واریز شد گفت :تاکنون  109میلیارد و 282
میلیون تومان از مطالبات پرداخت شده است.
گفتنی اســت  55هزار خانوار چایکار استانهای
گیالن و مازندران در  25هزار هکتار باغ چای فعالیت
دارند.

دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان
مازندران گفت :ســازمان بازرسی استان یک
فقره پرونده قضایی مربوط به ســازمان عمران
شهرداری ساری بابت تخلف مالی  2هزار و 900
میلیارد ریالی را ارائه کرد که متهمان اصلی این
پرونده شناسایی شدند.
ســید یونس حسینی در نشســت خبری افزود:
عنوان این تخلف مالی هنوز از سوی بازپرس مبنی بر
«اختالس» «،جابجایی منابع پولی» و یا «سوء استفاده
مالی» مشخص و نهایی نشده است.
وی با اشــاره به اینکه متهمان این پرونده احضار
شدند اما از مدیران شهرداری ساری نیستند ،ادامه داد:
به هیچ وجه تحت فشار گروه های خاصی در مورد این
پرونده قرار نگرفته ایم و با هرکسی که در این زمینه

صحبت شده است ،اصرار بر برخورد قاطع بود.
دادســتان مرکز مازندران با اشاره به اینکه طبق
نظر بازپــرس این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و
کارشناسی بیشــتری دارد ،افزود :با شخص شهردار
ساری نیز  2بار در مورد این پرونده صحبت شد و ایشان
نیز بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان اصرار دارد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مازندران از
وجود  55پرونده تخلف مدیران و کارکنان دستگاههای
اجرایی و  48فقره پرونده تخلف شهرداران در استان
خبر داد و گفت :همه این پروندهها در حال بررســی
است.
حسینی گفت :دستگاه قضائی بدون تعارف بررسی
پروندههای تخلف دستگاههای اجرایی را انجام میدهد
خط قرمزی را نیز تعیین نکرده است.

متهمان تخلف مالی شهرداری ساری شناسایی شدند

بازسازی 2هزار واحد مسکونی خسارت دیده
از حوادث در کرمان

الرستان فارس با جاده به شبکه ریلی متصل شد
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان در جنوب استان
فارس اعالم کرد :با اتمام آسفالت آبنمای درز و سایبان،
الرستان از طریق ایستگاه زاهد محمود به استان کرمان
و شبکه ریلی کشور متصل شد.
محمدرضا باقری فرد در جمع خبرنگاران اظهارداشت :محور
الر به درز و ســایبان و حاجی آباد هرمزگان و کرمان به لحاظ
کاهش بیش از صد کیلومتری مسیر الرستان به استان کرمان و
مشهد مقدس از اهمیت زیادی برخوردار بود که عملیات آسفالت
آبنمای درز و ســایبان به پایان رسید و الرستان به شرق استان
هرمزگان و استان کرمان متصل شد.
وی افزود :با بهرهبرداری از این آبنما دسترسی مردم الرستان
به ایستگاه راه آهن سراسری کشورازطریق زاهد محمود میسر شد

مطالبات معوقه کارگران کارخانه کیانکرد مالیر پرداخت شد

فرماندار شهرستان زرند نیز گفت :از سه هزار و
 333واحد مسکونی آماده بازسازی در این شهرستان
 490واحد به اتمام رسیده است.
حبیباهلل خنجری افزود :افزایش قیمت مصالح
ساختمانی مشکالتی را در زمینه احداث ابنیه ایجاد
کرده که با افزایش مبالغ وامها میتوان تا حدودی
این مشکالت را برطرف کرد.

بهرهبرداری از 600واحد مسکونی
در منطقه زلزله زده کوهبنان

 600واحد مسکونی بازسازی شده در شهرستان
زلزلهزده کوهبنان و روستای جور با حضور رئیس
بنیاد مســکن انقالب اسالمی ،استاندار و جمعی از
مسئوالن استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
فرماندار کوهبنان در آیین بهرهبرداری از 600

واحد مسکونی خسارتدیده از زلزله  5/2ریشتری
آذر سال گذشته روستای جور این شهرستان گفت:
فرآیند اجرایی احداث واحدهای مســکونی در این
شهرســتان در حداقل زمان ممکن انجام و منابع
مورد نیاز نیز از سوی دولت تامین شد.
حســین ســاالری اظهار داشــت 600 :واحد
مسکونی در کوهبنان هم اکنون افتتاح شده و 730
واحد نیز در مرحله ساخت سقف قرار دارد.
وی عنوان کــرد :افزایش قیمت برخی مصالح
ســاختمانی موجب بروز مشــکالتی بــرای مردم
زلزلهزده در راســتای احداث واحدهای مسکونی
شــده و مواردی از جمله ثابت نگه داشتن قیمت
شــن و بتن در شهرستان بررسی و مورد رسیدگی
قرار گرفته است.

تخلف برخی مدیران مدارس دولتی

پول بده ،امتیاز بگیر ،ثبتنام شو

ممنوعیت ورود برنج خارجی
به مازندران
ساری -خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر
خرید بدون وقفه برنج از کشاورزان تاکید کرد.
عزیزاهلل شــهیدیفر قیمت خریــد توافقی برنج
و زمان آن را بســیار مناســب دانست و افزود :مراکز
خرید موظف هســتند از ســاعت هشت صبح تا 18
عصر به مدت  10ساعت نسبت به خرید این محصول
از کشاورزان اقدام کنند.
وی هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار برنج
اعالم کرد تا کشاورزان برای تحویل برنج ترغیب شوند
و از این فرصت مناســب برای تحویل برنج به مراکز
خرید بهره برداری الزم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد :کشاورزان برای تحویل برنج
به مراکز خرید ،از مراکز جهاد کشاورزی معرفینامه
دریافت کنند.
شــهیدیفر از ممنوعیــت ورود برنج خارجی به
مازندران خبر داد و گفت :هر گونه ورود برنج خارجی
به این استان قاچاق محسوب میشود و با متخلفین
برخورد قانونی خواهد شد.
وی تصریح کرد :واردات برنج به کشور از اول مرداد
ماه تا اول آذرماه ممنوع است.

آموزش زنان اصفهانی
برای مدیریت پسماند
در خانه

اصفهان -خبرنگار کیهان:
زنان خانهدار شــهر اصفهان با شرکت در
کالسهای آموزشی سازمان مدیریت پسماند
تصمیم دارند الگــوی رفتاری خود را در حوزه
بازیافت تغییر داده و به «آلودگیهای پالستیکی»
به معنای واقعی پایان دهند.
ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با
همکاری فرهنگســراهای مناطق  15گانه با برقراری
تورهــای بازدید زنان خانــهدار از کارخانه بازیافت و
کود آلی به منظور فرهنگسازی و ارتقاء سطح دانش
شــهروندان در زمینه مضرات استفاده از کیسههای
نایلونی را آغاز کرده است.
برگزاری دوره آموزشــی و اهــداء یک مجموعه
فرهنگی بــه بازدیدکننــدگان از برنامههای جانبی
تورهای بازدید از کارخانه کود آلی است .در حال حاضر
شهروندان  8منطقه از شهر اصفهان به بازدید از کارخانه
پردازش پسماند و تولید کود آلی پرداختند و در خالل
این بازدید کالس آموزشی با موضوع «مدیریت پسماند
در خانه» برای آنها برگزار شده است.
این بازدیدها تا پایان مردادماه جاری ادامه خواهد
داشت.
روزانه یک هزار تن پسماند خانگی در شهر اصفهان
جمعآوری میشود .نایلون یکی از اقالمی است که در
حال حاضر به میزان زیادی در پســماندهای شهری
تولید میشــود به طوری که  7درصد پســماندهای
روزانه شهر اصفهان معادل  70تن نایلون است که این
از معضالتی است که شهر را تهدید میکند.

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
 2هزار میلیارد ریال اعتبار
نیاز دارد

رئیس اداره آموزش و پرورش بندر ماهشهر
گفت :مواردی تحت عنوان کمک به مدرســه
در برخی مدارس وجــود دارد که اگر خیری
 1میلیون تومان به مدرسه کمک کند 10 ،امتیاز
به وی تعلق خواهد گرفت و به واسطه امتیاز
گرفتن ،میتواند فرزندش را ثبتنام کند.
مجتبی دیناروند افزود :برخی از مسئوالن مدارس
جهت ثبتنام ،درخواستهای چندصدهزار تومانی
میکنند ،برخی مدیران مدارس هم ،در قبال ثبتنام
به برخی از والدین گفتهاند چند میلیون تومان تحت
عنوان خیر کمک کنید ،تا صاحب امتیاز شــوید و
فرزندتان در مدرسه ثبتنام شود.
وی افزود :درخواســت مبالغ غیرمتعارف تحت
عناوینی مختلف؛ باعث نارضایتی عمده شهروندان
شــده و مستلزم ورود جدی دســتگاههای نظارتی
شهرستان بر روند ثبتنام مدارس است.

دیناروند اظهار کرد :مدارس دولتی شهرستان حق
دریافت هیچگونه وجهی جز هزینه کتب درســی و
بیمه را ندارند و اگر غیر از این باشــد تخلف صورت
گرفته و با آنها برخورد جدی میشود.
وی افزود :برخی مــدارس خاص مانند مدارس
شــاهد شهرستان و مدارسی که هیئت امنایی اداره
میشــوند ،وجوهی بابت کالسهــای فوقبرنامه از
دانشآموزان اخذ میکنند که در این زمینه هم هیچ
اجباری نباید وجود داشته باشد.
دینارونــد در خصوص مدیرانی که اقدام به اخذ
مبالغــی تحت عناوین کمک به مدرســه کردهاند،
تصریح کرد :کمک به مدرسه باید به اختیار اولیا در
طول سال تحصیلی انجام شود و چنین چیزی صحیح
نیست که هنگام ثبتنام خیری بخواهد به مدرسه
کمک کند و به واسطه امتیازگرفتن فرزندش را در
مدرسه ثبتنام کند.

فرماندار شیروان گفت :برای تکمیل مرحله
دوم و سوم نیروگاه ســیکل ترکیبی شیروان
 2هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
امینرضا مرآتی گفت :واحد یک بخار این نیروگاه
به بهرهبرداری رسیده است که به صورت میانگین 150
مگاوات برق تولید میکند.
وی افزود :با تکمیل  2مرحله دیگر واحد بخار در
مجموع کل  450مگاوات برق تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیگیر تامین اعتبار برای تکمیل
این پروژه هستیم گفت :با تخصیص به موقع اعتبارات
فازهای در حال ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تا سال  99به پایان خواهد رسید.
مرآتی افزود :پروژه نیروگاه شامل شش واحد گازی
هر کدام  159مگاوات و سه واحد بخار هر کدام 160
مگاوات که در مجموع یکهزار و  434مگاوات است.
سیکل ترکیبی شــیروان از نظر بزرگی و در کل
کشــور از نظر مقیاس بعد از نیروگاه دماوند تهران و
نکا شمال سومین نیروگاه است.
هم اکنون  700نفر در نیروگاه ســیکل ترکیبی
شــیروان فعالیت میکنند کــه  68درصد آن بومی
هستند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

مسئوالن اصفهان توانایی
دانشجویان جهاد دانشگاهی را
هنوز باور ندارند!
اصفهان -خبرنگار کیهان:
رئیس جهاد دانشــگاهی واحد صنعتــی اصفهان گفت:
ظرفیتهای الزم برای بازگرداندن آب (عملیاتی کردن آبهای
ژرف) اصفهان را داریم و اگر حمایت شــویم حاضریم با هزینه
خودمان آن را اجرا کنیم.
مرتضی تیموری در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت :جهاد
دانشگاهی اصفهان سه سال است که در مبحث آب وارد شده و کمیتهای
تحت عنوان (کمیته آب جهاد دانشگاهی) تشکیل داده است که در آن
کمیته ،ماموریت مطالعه بر روی آبهای ژرف به جهاد دانشگاهی واحد
صنعتی سپرده شده است.
وی ادامه داد :ما با مطالعه و بررسی مقالههای بینالمللی توانستیم
به نتایج خوبی در مطالعات آبهای ژرف برسیم و آمادگی خود را برای
عملیاتی کردن آبهای ژرف اعالم کنیم و این عملیات را در خراســان
جنوبی آغاز کردهایم.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان افزود :در اصفهان نیز
ظرفیت این را داریم که وجود آب را بررسی کنیم سپس حجم و کیفیت
آب را تخمین بزنیم و در پایان نقاط بهینه برای حفاری را انتخاب کنیم.
وی با بیــان اینکه تمام ظرفیتها بــرای عملیاتی کردن آبهای
ژرف بومی است ،گفت :تجهیزات برای این کار وارداتی است اما نیروی
داخلی ظرفیت اجرایی کردن این کار را دارندو پیشنهاد دادیم با هزینه
خودمان این کار را عملیاتی کنیم اما اســتاندار جوابی به ما نداد و ما
منتظر جواب ایشان هستیم این در حالی است که هنوز مسئوالن استان
توانایی دانشجویان محقق این دانشگاه را باور ندارند.

مهاجرت روستائیان سرند و ماودر
به طبس

طبس -خبرنگار کیهان:
نبود امکانات اولیه زندگی و کمتوجهی مسئوالن سبب
مهاجرت روستائیان روستاهای سرند و ماودر طبس به شهر
شده است.
دهیاران روستاهای سرند و ماو در طبس با اعالم این خبر افزودند:
کمتوجهی و عدم حضور مسئوالن در این دو روستا و عدم دسترسی
خانوادهها به مدارس مقطع متوسطه بروز حوادث غیرطبیعی همچون
خشکسالی پیدرپی ،سرمازدگی محصوالت ،سیل و کمبود آب باعث
شده طی دهه گذشته بالغ بر  30خانوار این دو روستا به شهرستان
طبس مهاجرت کنند.
عابدی دهیار ماودر گفت از ده سال پیش میزان آبدهی روستا
که از چشمه حاصل میشود به یک پنجم تقلیل یافته است که این
موضوع مشکالتی را برای روســتائیان ایجاد کرده است .وی افزود:
مشکل آب و کمبود آن به آسانی قابل حل است .و احداث استخرهای
ذخیره آب در این زمینه مشکلگشاست.
وی در جریان بازدید خبرنگاران از دو روستای هدف گردشگری
خواستار ایجاد پست بانک و نصب عالئم راهنمایی رانندگی در طول
 30کیلومتر جاده اصلی تا روســتا به علت کوهستانی بودن مسیر،
احداث گاردریل در جاده و رفع مشکالت آب آشامیدنی و کشاورزی
در این دو روستا شد.
در جریان این بازدید خبرنگاران از روســتاهای اصفهک ،زرگ،
سرند و ماودر دیدن کرده و با دهیاران این روستاها گفتوگو کردند.
مهمترین محصول کشاورزی این دو روستا کاشت و برداشت انغوره
است .روستاهای سرند و ماودر در  90کیلومتری شهرستان طبس
قرار دارند.

سه خانه تاریخی تبریز
بازسازی میشوند

تبریز  -خبرنگار کیهان:
خانههای مشروطه ،ستارخان و شیخ محمد خیابانی در
تبریز بازسازی میشوند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان
شرقی گفت :در سفر رئیسجمهوری به مناسبت تبریز  2018به
این شهر ،بودجه احیا خانهها تخصیص یافت.
مرتضی آبدار با تاکید بر این که موزه تاریخ پژوهی مشروطه
ســاخته میشــود از صدور اخطاریه برای تخلیه خانه ستارخان
در ایل گلی خبر داد و تاکید کرد :خانه موزه ســتارخان تا  4ماه
آینده احیا میشود.
«آبدار» گفت :تالش میشود با توسعه موزه مشروطه و تبدیل
آن به مرکز مطالعاتی مشروطه فعالیتهای خوبی صورت گیرد و
به دنبال تملک پالکهای مورد نظر میباشیم.

تغییر ساعت کاری ادارات گیالن

رشت  -خبرنگار کیهان:
تغییر ساعت کاری ادارات و موسسات دولتی گیالن به
دلیل استمرار گرمای هوا تا پایان مرداد ماه تمدید شد.
مصطفی ســاالری اســتاندار گیالن طی ابالغیهای به تمامی
دســتگاههای اجرایی ،شهرداریها ،سازمانها و موسسات دولتی
ساعت کاری را از ساعت 6و 30دقیقه صبح الی ساعت  13و 30
دقیقه تا پایان مردادماه در این اســتان تمدید کرد .گفتنی است
براساس این ابالغ ،بانکها و بیمهها از این مصوبه مستثنا بوده و
ساعت شروع به کار آنان به صورت معمول است.

پای صحبت مردم

تقویت مناطق گردشگری

از آنجایــی که طی ســال جاری افزایش نــرخ ارز باعث کاهش
سفرهای ســیاحتی و تفریحی به خارج از کشور شده است تقویت و
حمایت از مناطق گردشــگری کشورمان به ویژه جزایر کیش و قشم
از سوی مسئوالن مرتبط یک ضرورت انکارناپذیر است که باید مورد
توجه جدی قرار بگیرد.
جزایر کیش و قشم با دارا بودن سواحل منحصر بفرد و خیرهکننده
و آثار تاریخی ،میتواند بازوی توانمندی در اقتصاد داخلی خودنمایی
کند و در جلوگیری از خروج ارز نقش بسزایی داشته باشد.
جزایر قشــم ،هنگام ،هرمز و ...در خلیج فارس با انجام طرحهای
توسعه گردشگری نیز میتوانند مشتاقان زیادی را از داخل و خارج از
کشور به سوی خود جلب کنند.
کیش -فریدون پرینژاد

