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کوتاهازشهرستانها

اورژانس هوایی  پایگاه  ســی و هفتمین 
کشــور و چهارمین پایگاه اورژانس هوایی 
اســتان خراســان رضوی با حضور وزیر 
بهداشت و درمان در نیشابور به بهره برداری 

رسید.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این 
مراسم گفت: بخش اعظم طرح هایی که در نیشابور 

به بهره برداری می رسد به همت خیرین است.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی افزود: مردم و 
خیرین نیشــابور در دسترسی بیشتر به خدمات 
بهداشتی و درمانی مشــارکت گسترده دارند و 
می تــوان امیدوار بود این شــهر از نظر آموزش 
پزشکی به پیشرفت های خوبی دست پیدا کند. 

وی گفــت: این شهرســتان با نیــم میلیون 
جمعیت دارای 500 تخت بیمارستانی است که 
از این تعداد 200 تخت بیش از 60 سال قدمت 
دارد که این تعداد باید به یک هزار تخت برسد.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
همچنیــن از دانشــکده پرســتاری، مامایی و 

پیراپزشکی نیشابور بهره برداری کرد.
در سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

جرایم مسکن روستایی چهارمحال و بختیاری 
مشمول بخشودگی شد

شهرکرد - خبرنگار کیهان:
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: طرح بخشودگی جرائم تسهیالت مسکن روستایی این 

استان توسط بانک مرکزی ابالغ شد.
سهراب رئیسی نافچی افزود: با اجرای یک طرح پروژه در نظام بانکی، 
امکان بخشودگی جرایم اقساط معوق تسهیالت مسکن روستایی با کمتر 

از یک هزار میلیارد ریال امکان پذیر شد.
وی به حمایت مســتقیم دولت از اقشــار آسیب پذیر جامعه بویژه 
روســتاییان اشــاره و اضافه کرد: در راستای کمک به بدهکاران بویژه 

تسهیالت روستایی، اجرای این طرح در نظام بانکی کلید خورد.
وی ادامه داد: در قالب این طرح که اجرای آن تا پایان امسال تمدید 
شده اســت، بدهکاران بانکی مشمول جریمه می توانند از بخشودگی 
برخوردار شوند، ضمن آنکه تسریع در روند کاهش مطالبات غیرجاری 

بانک ها را نیز به دنبال دارد.

همدان- خبرنگار کیهان:
با حضور 7 هزار بســیجی، رزمایش بزرگ 
اقتدار ســپاهیان محمد رســول اهلل )ص( 2 

شهرستان همدان برگزار شد.
در این رزمایش، گردان های مختلف بسیجی اقتدار 

خود را به نمایش گذاشتند.
این رزمایش در راســتای ایجاد امید و اقتدار در 
جامعه و یأس و نا امیدی در دل دشمن در 32 استان 

کشور اجرا می شود.
رزمایش اقتدار عاشورایی محمد رسول اهلل 2 در سه 
محور برگزار می شود که مرحله نخست این رزمایش به 
صورت یک روزه بوده و در تمام شهرستان های استان 
نیروها در قالب گردان های بیت المقدس حضور داشتند.

مرحله دوم رزمایش در قالــب اردوهای جهادی 
از روزهای گذشــته آغاز شده و همچنان ادامه دارد و 
مرحله سوم طی هفته دفاع مقدس در مانوری هماهنگ 

با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

مدیــرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری 
سیستان و بلوچستان گفت: براساس برآوردهای 
انجام شده 300 واحد مسکونی روستایی محدوده 
مسجد حضرت ابوالفضل)ع( ایرانشهر در زلزله اخیر 

دچار آسیب دیدگی 30 درصدی شدند.
عبدالرحمان شــهنوازی اظهار داشــت: این حادثه 
طبیعی عالوه بر تلفات جانی که منجر به فوت یک نفر و 
مجروح شدن 2 نفر از شهروندان منطقه شده بود خسارات 

مالی نیز به منازل خشتی و گلی مردم وارد کرد.
وی ادامه داد: این منازل آســیب دیده در 14 آبادی 
محدوده مســجد حضرت ابوالفضل)ع( ایرانشهر گزارش 

شده است.
شــهنوازی افــزود: با توجه به اهمیــت این حادثه، 
پرداخت وام از محل طرح ویژه برای منازل آسیب دیده 
زلزله اخیر ایرانشهر در دستور کار مدیریت بحران سیستان 

و بلوچستان قرار گرفته است.

تبریز - خبرنگار کیهان:
در طول 18 سال گذشته تاکنون آب دریاچه ارومیه از 32 
میلیارد مترمکعب فقط 1/5 میلیارد مترمکعب آن باقی مانده 

است.
دبیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه آذربایجان شــرقی با اعالم این 
مطلب گفت: اگر دریاچه ارومیه احیا نشــود، مشکالت زیادی متوجه 
کشور خواهد شد. خلیل ساعی در همایش ملی تنش شوری در گیاهان 
و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور یادآور شد: زمانی آب 16 
رودخانــه مهم منطقه به دریاچه ارومیه می ریخت و تاکنون نیز اقدام 
مناسبی درخصوص جلوگیری از روند تبخیر آب دریاچه انجام نشده و 
از برنامه سال 1402 دو سال عقب افتاده ایم. به دلیل عدم وجود پول 
پروژه ها اجرایی نشــدند و دو سال اول موردنظر برای مرحله تثبیت به 
علت عدم تعامل برخی از دستگاه های اجرایی و نیز بارش کم، این دو 

سال به 4 سال افزایش پیدا کرده است.«
وی با اشاره به رودخانه »زاب« کردستان و طرح انتقال آب از آن به 
دریاچه ارومیه تصریح کرد: با پایان 36 کیلومتر تونل انتقال آب زاب به 
دریاچه، که تاکنون بیش از 22 کیلومتر آن به انجام رسیده، هرسال تا 
650 میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه می شود. ضمن آن که 
میزان پساب های تصفیه ای شهرهای بزرگ 20 میلیون مترمکعب خواهد 
بود که یک سوم نیاز آبی دریاچه را تامین می کند. ساعی گفت: افزایش 

هر یک میلی متر تراز دریاچه به 20 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد.

طرح پابند الکترونیکی به منظور مراقبــت الکترونیکی از زندانیان 
و کاهش جمعیت کیفری زندان ها با حضور مســئوالن قضایی در استان 

کرمان اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری، رئیس کل دادگستری استان کرمان در آیین 
اجرای طرح پابند الکترونیکی زندانیان افزود: با تالش معاون آمار و فناوری اطالعات 
دادگســتری و اداره کل زندان  های کرمان این طرح به ثمر رسید و استان کرمان 
برای نخستین بار به مراقبت الکترونیکی از زندانیان در حالت حبس دست پیدا کرد. 
یــداهلل موحد گفت: طرح پابند الکترونیکی زندانیان با هدف کاهش جمعیت 
کیفری در زندان ها و هزینه های دولت و کاهش آسیب هایی که در جامعه فرد زندانی 

و خانواده وی را تهدید می کند اجرا شده است. 
این مقام ارشد قضایی در استان کرمان اظهار داشت: 12پابند الکترونیکی سهمیه 
استان کرمان است و برای چهار نفر از زندانیان این پابند الکترونیکی نصب شده است. 
رئیس شــورای قضایی استان کرمان افزود: جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت 
و متهمانــی که در اجرای بند ›چ‹ ماده 217 قرار تامین مراقبت الکترونیک دارند، 
می  توانند از سامانه مراقبت الکترونیکی استفاده کنند و ضمن اینکه محکومین به 
حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص زیر سامانه الکترونیکی تحت 

نظارت قرار می  گیرند. 
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: محکومینی که متقاضی استفاده از این 
مراقبت الکترونیکی هستند، باید یک سپرده تودیع کنند تا برای خسارت هایی که 
اگر به این سامانه وارد کردند از آن سپرده برای تعمیر آن استفاده شود و همچنین 

محکوم باید اجاره ای نیز به صورت ماهیانه پرداخت کند. 
وی افزود: این طرح در ابتدا در مرکز استان اجرا می شود و سعی می کنیم پس 
از بررسی و دریافت پابند های بیشتر این طرح در زندان شهرستان ها نیز اجرا شود. 
حمید خالقی ســامانه نظارت این افراد در تهران است و زندانی از آنجا تحت 
مراقبت است، وی افزود: کسانی که پابند به آنها زده می شود می توانند در محدوده 
شــهر کرمان تردد کنند و دســتگاه در صورت خروج متهم از شهر کرمان هشدار 
می دهد، حدود 700 نفر در استان داریم که شامل استفاده از این سامانه می شوند.

هندیجان- خبرنگار کیهان:
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی هندیجان 
از اجرای طرح آشــیانه مهر در این شهرستان 

تاکید کرد.
علی رضا طوسی گفت: کمک های بالعوض مسکن 
به خانواده های بی بضاعت و بی سرپرســت روستایی 
هندیجان بدون مســکن تا سقف 8 میلیون تومان و 
تسهیالت وام مسکن تا ســقف 25 میلیون تومان با 
کارمزد 5 درصد و بازپرداخت 12 ســاله با همکاری 

خیرین پرداخت می شود.
وی اظهــار کرد: طرح آشــیانه مهــر در جهت 
ساماندهی و کمک رسانی به افراد مستمند و بی بضاعت 

روستایی که از مسکن و سرپناه محروم مانده اند اجرایی 
می شــود و با همکاری مســئوالن مربوطه استانی و 
کشــوری بنیاد مسکن انقالب اســالمی این طرح با 

جدیت در حال پیگیری است.
طوســی افزود: در مناطق روســتایی شهرستان 
هندیجــان به 20 نفر نیازمند حدود 6 میلیون تومان 
کمک های بالعوض برای ســاخت مســکن پرداخت 

شده است.
وی گفت: کسانی که وام های مقاوم سازی در مناطق 
روستاهایی را دریافت کرده اند ولی تاکنون نتوانستند 
مسکن خود را تکمیل نمایند به آنها کمک های بالعوض 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی پرداخت خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سازمان 
برنامه و بودجه کشور با اختصاص چهار هزار 
میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل 8/5 کیلومتر 

باقیمانده آزادراه قزوین- رشت موافقت کرد.
خیراهلل خادمی افزود: با چهار هزار میلیارد ریال 
اعتبار 8/5 کیلومتر باند رفت پروژه، حدفاصل شهر 

منجیل تا رودبار تکمیل می شود.
وی توضیح داد: این پروژه در سه مرحله اجرا شده 
اســت. مرحله نخست به طول 127 کیلومتر زیر بار 

ترافیک قرار دارد، مرحله دوم به طول 3/2 کیلومتر 
به عنوان کنارگذر شــهر منجیل برای رفع مشکل 
گلوگاهی تونل های قدیم منجیل با چهارخطه شدن 

محور موجود در حال استفاده است.
خادمی ادامــه داد: اجرای 8/5 کیلومتر انتهایی 
آزادراه قزوین- رشت به عنوان مرحله سوم در دستور 
کار قرار گرفت تا با ایجاد فرصت کســب و کار برای 
مردم شــهر رودبار با ساخت یک باند رفت از قزوین 
به رشــت و عبور از شــهر رودبار از سمت رشت به 

قزوین اجرا شود.
وی درباره رفع گره های ترافیکی جاده های منتهی 
به استان گیالن گفت: اکنون مطالعات آزادراه امامزاده 
هاشم- انزلی و امامزاده هاشم- چابکسر تکمیل شده 

و در مرحله جذب سرمایه گذار است.
در ایام تعطیالت، رفت و آمد در آزادراه قزوین- 
رشت افزایش قابل توجهی پیدا می کند و برخی روزها 
به علت ترافیک بســیار سنگین در این مسیر مردم 

ساعت ها معطل می شوند.

استفاده 25 هزار مازندرانی از 
تسهیالت اشتغالزایی بسیج سازندگی

ساری- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربالی مازندران گفت: 
تاکنون با اختصاص 1800 میلیارد ریال از منابع داخلی سپاه بیش 
از 25 هزار نفر در استان در بخش های مشاغل خرد و متوسط از 

تسهیالت اشتغالزایی بسیج سازندگی بهره مند شدند.
غالمرضا شریعتی محرومیت زدایی، ایجاد زیرساخت های اساسی 
برای کمک به نهادهای دولتی، اشــتغالزایی و به کارگیری جوانان و 
دیگر ظرفیت های مردمی برای خدمت رسانی را از اولویت های اصلی 

فعالیت های بسیج سازندگی سپاه ذکر کرد.
وی یادآور شــد: در حوزه توسعه و عمران روستایی تاکنون بیش 
از 2500 طرح بزرگ و کوچک توســط بســیج سازندگی سپاه کربال 

اجرا شده است.
شــریعتی افزود: بسیج سازندگی سپاه کربال امسال 250 میلیارد 
ریال برای پروژه های محرومیت زدایی هزینه کرد و این آمادگی را دارد 
با کمک دستگاه های دولتی در زمان 5 ساله برای همه اقشار محروم 

استان که فاقد مسکن هستند، مسکن بسازد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربال با اشاره به ساخت بیش از 
100 کیلومتر راه روستایی گفت: ساخت سالن و استادیوم ورزشی، خانه 
بهداشت، بیمارستان، کتابخانه از دیگر فعالیت های بسیج سازندگی در 
حوزه زیرساخت است که همه این طرح ها پس از تکمیل به دستگاه های 

دولتی مربوطه تحویل داده می شود.

اهواز - خبرنگار کیهان:
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
خوزســتان از برگزاری سومین جشنواره 
مطبوعات و رســانه های استان خوزستان 
در ســه بخش تخصصی، ویژه و موضوعی 

خبر داد.
محمد جوروند بیان داشــت: ارتقای محتوای 
کیفی نشریات و تقویت روزنامه نگاری حرفه ای؛ 
ارج نهادن به تالش هــای صادقانه خبرنگاران و 
روزنامه نــگاران و ایجاد نشــاط و افزایش رقابت 
مؤثر و ســازنده در تعالی و توســعه مطبوعات 
استان از اهم اهداف برگزاری جشنواره مطبوعات 

خوزستان است.
وی گفت: اصحاب رســانه استان خوزستان 
می تواننــد آثار خــود را در بخش های تخصصی 
از جمله ســرمقاله و یادداشت، عکس، گرافیک 
و صفحه آرایی، تیتر، خبر، مصاحبه و گزارش در 

جشنواره شرکت دهند.
مدیر کل ارشاد خوزستان گفت: بخش ویژه 
جشــنواره مطبوعات استان خوزستان با موضوع 
شعار سال 97 )حمایت از کاالی ایرانی( و بخش 
موضوعی جشــنواره با عناوین مســائل زیست 
محیطی خوزســتان و مدافعــان حرم دو بخش 
دیگری هستند که فعالین رسانه استان می توانند 

بناب- خبرنگار کیهان:
 طی مراســمی با حضور مسئوالن آذربایجان 
شرقی و شهرستان بناب مدرسه 6 کالسه خیرساز 
بنام »شادروان یعقوب فشنگچی« در بناب افتتاح 

و بهره برداری از آن آغاز شد.
این مدرسه با رعایت آخرین استانداردهای آموزشی 
در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع و زیربنای یک 
هزار متر مربع توســط فرزندان آن مرحوم احداث و در 
اختیار آموزش و پرورش شهرستان بناب قرار گرفته است.

جهت احداث و تکمیل این مدرســه 6 کالسه بالغ 
بر 12 میلیارد ریال توســط خانواده فشــنگچی هزینه 

شده است.
مدیرآموزش و پرورش بناب نیز در این مراسم ضمن 
تقدیر و تشکر از اقدام خانواده فشنگچی در احداث این 
مدرسه تصریح کرد: امسال همزمان با آغاز سال تحصیلی 
مدارس 26 هزار دانش آموز در شهرستان بناب در مقاطع 
مختلف تحصیلی روانه کالس های درس خواهند شد که 

نیازمند مدارس و تجهیزات مورد نیاز است.
محمــود قهرمانی افزود: هم اکنون 32 مدرســه در 
شهرستان بناب بصورت 2 شیفته اداره می شوند و برای 
تبدیل این مدارس به یک نوبته به 16 مدرسه جدید در 

شهرستان بناب نیازمندیم.
وی همچنین بر ادامه مســاعدت های الزم و احداث 

مدارس جدید توسط خیرین شهرستان تأکید کرد.

کرج- خبرنگار کیهان:
دوکیت تشــخیصی بیماری های دامی برای 
نخستین بار در کشور توسط موسسه واکسن و 

سرم سازی رازی کرج تولید شد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه 
کشور ما باید به دانش بومی و دانشمندان خود متکی 
باشــد تا در حوزه تشخیصی بتواند به موفقیت دست 
یابد افزود: برای تشخیص به موقع، سریع و پیشگیری 
از بیماری ها به حجم زیادی واکســن، مواد بیولوژیک 
و کیت های تشــخیصی نیازمندیــم و فعالیت مراکز 
دانش بنیان و موسســات تحقیقاتــی تولیدی مانند 
موسسه رازی می تواند پاسخگوی نیاز کشور به واکسن، 

فرآورده های بیولوژیک و کیت های تشخیصی باشد.
علیرضــا رفیعی پور مزیت اســتفاده از کیت های 
داخلی را، امکان کیفیت ســنجی و اثربخشی آنها از 
طریق انجام آزمایش های الزم دانســت و یادآور شد: 
این امــر در مورد کیت های وارداتــی چندان صدق 
نمی کند زیرا ممکن اســت اثربخشــی این کیت ها با 
آنچه در شناسنامه آنها آمده تفاوت هائی داشته باشد 
و ناچار باشیم با حداقل ها کار تشخیص را انجام دهیم.

رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور بیان کرد: 
کیت های داخلی به راحتی در مرکز ملی تشــخیص 
سازمان دامپزشکی ارزیابی می شوند و سازمان از تولید 

این کیت ها حمایت می کند.
رفیعی پــور اضافه کرد: در شــرایط تحریم هر جا 
کمبودی باشــد با همکاری موسســه رازی، سازمان 
دامپزشکی واردکنندگان واکسن با کیت های تشخیصی، 
در خصوص میزان دقیق واردات تصمیم گیری خواهد 

شد.

زنجان- خبرنگار کیهان: 
مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفت: خیران زنجانی در 
مرحله اول جشن عاطفه ها بیش از یک میلیارد و 200 میلیون 

تومان برای کمک به دانش آموزان نیازمند مشارکت کردند.
هدایــت صفری افــزود: کمک های جمع آوری شــده برای تهیه 
لوازم التحریر، کیف و کفش و پوشاک بیش از سه هزار و 142 دانش آموز 
تحت حمایت کمیته امداد در جشــن عاطفه ها استفاده شد و قبل از 

بازگشایی مدارس در بین آن ها توزیع می شود.
وی با اشاره به اینکه مرحله دوم جشن عاطفه ها با همکاری اداره 
آموزش و پرورش استان برگزار می شود، افزود: مراسم جشن عاطفه ها 
در 894 پایگاه جمع آوری کمک ها برای دانش آموزان نیازمند در سطح 

مدارس استان، برگزار می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ادامه داد: براساس هماهنگی به 
عمل آمده، کمک های جمع آوری شده در هر مدرسه توسط مدیران و 
اولیاء مدارس و با نظارت کمیته امداد بین دانش آموزان نیازمند همان 

مدرسه توزیع می شود.

اعزام بیش از 1800 مبّلغ به شهرها 
و روستاهای استان همدان

همدان - خبرنگار کیهان:
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان گفت: بیش از 
1800 مبلغ و مبلغه دینی به شــهرها و روستاهای استان 

همدان اعزام شده اند.
حجت االســالم علی دشتکی اعزام بیش از 1700 نفر مداح به 
هیئات و مراســم عزاداری در نقاط مختلف استان همدان اشاره و 
اظهار کرد: همگی این افراد قبل از محرم در همایش ها و دوره های 

آموزشی تخصصی و آموزشی شرکت داشته اند.
وی همچنین به فعالیت 285 مرکز قرآنی در اســتان همدان 
اشــاره کرد و افزود: این مراکز با رویکرد ترویج فرهنگ قرآنی به 

موضوع محرم ورود پیدا کرده اند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان از فعالیت بیش از 2 
هزار هیئت مذهبی در مناطق شــهری و روستایی استان همدان 

خبر داد.

رشت - خبرنگار کیهان:
قرارداد مطالعات طرح تراموای شهر رشت و 

حومه منعقد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت در جلسه انعقاد 
این قرارداد با تاکید بر اهمیت سرعت انجام کار پروژه 
قطار شــهری برای مردم اظهار داشت: بحث تراموا از 
شورای قبل آغاز و در دوره پنجم این موضوع در بودجه 

سنوات آتی گنجانیده شد.
سیدامیرحســین علوی با بیان اینکه شهر رشت 
در بحث ترافیک مشکالت زیادی دارد، شهر رشت را 
بزرگترین شهر شمالی کشور خواند و افزود: امید است 
پروژه قطار شهری با سرعت بیشتری پیش  رود تا در 

بودجه سال آینده فاز عملیاتی این پروژه آغاز شود.

فرمانده انتظامی اســتان سمنان از کشف 
زمین خواری میلیــاردی در میامی با تالش و 

هوشیاری مأموران نیروی انتظامی خبر داد.
ســرتیپ روح االمین قاســمی اظهار کرد: اخیراً 
گزارش شد که افراد سودجو و فرصت طلب در یکی 
از روستاهای اطراف میامی به تصرف اراضی ملی که 
به نام دولت است، اقدام کرده اند و از این رو، پیگیری 

پرونده در دستور کار قرار گرفت.
وی گفــت: در پی دریافت این گزارش، مأموران 
پلیس آگاهی اســتان ســمنان وارد عمل شدند و 

تحقیقات خود را آغاز کردند.
قاسمی بیان داشت: دو متهم 48 و 50 ساله در 
این پرونده از سوی مأموران پلیس آگاهی شناسایی 
و دســتگیر شــدند و هم اکنون در مرحله تکمیلی 

تحقیقات هستند.
وی از کشف 86 هزار و 29 مترمربع اراضی دولتی 
تصرف شــده با حصارکشی دو مجرم اقتصادی خبر 
داد و گفت: ارزش ریالی این زمین های کشف شــده 
برابر نظر کارشناســان امر، دو میلیارد تومان برآورد 

شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین گفت: 
مأموران انتظامی اســتان ســمنان موفق شدند در 
ســه عملیــات جداگانه ای که در این اســتان و در 
شهرستان های ســمنان و شاهرود انجام دادند، سه 
انبار نگهداری کاال با 11 میلیارد و 390 میلیون ریال 

انواع کاالهای احتکار شده را کشف کنند.
قاسمی افزود: در انبارهای مکشوفه، تعداد زیادی 
کاال از قبیل یخچال، کولر آبی، تلویزیون، لباسشویی، 
بخاری، اجاق گاز، شومینه و مقادیر قابل توجهی مواد 
غذایی و شوینده به صورت غیرقانونی نگهداری می شد.

معــاون وزارت راه و شهرســازی اعالم 
کرد که 17 شــهر جدید کشــور به مرحله 

جمعیت پذیری رسیده است.
حبیب اهلل طاهرخانی در شهر جدید هشتگرد 
استان البرز افزود: در بین شهرهای جدید کشور، 
شهرجدید هشتگرد از زیبایی و جذابیت معماری 

خاصی برخوردار است.
وی بیان کرد: اکنون وزارت راه و شهرسازی به 
منظور جذب نقدینگی و تامین مسکن نیازمندان 
درصدد واگذاری زمین برای ساخت 50 هزار واحد 

مسکونی جدید به بخش خصوصی است.
معــاون وزیر راه و شهر ســازی بیان کرد: این 

واحدهای مســکونی جدید بــدون دخالت دولت 
ساخته می شود که سهم شهر جدید هشتگرد 10 

هزار واحد مسکونی است.
وی کمبــود ســرانه ورزشــی و فرهنگی را از 
مهم ترین مشکالت شهرهای جدید کشور از جمله 

شهر جدید هشتگرد عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 
در آئیــن افتتــاح 10 پروژه عمرانــی، خدماتی، 
فرهنگی، ورزشی و تفریحی اظهار داشت: با گشایش 
پروژه های جدید عمرانی و تکمیل قطار شــهری 
مردم برای سکونت در شهر جدید هشتگرد رغبت 

بهتری نشان خواهند داد.

وی افــزود: تامیــن آب آشــامیدنی یکی از 
بزرگترین اقدامات محسوب می شود که با تخصیص 
منابع آبی از سد طالقان در آینده 300 هزار نفر از 

آن بهره مند خواهند شد.
وی از تصویب حریم و پهنه بندی شهر جدید 
هشتگرد و احداث شــهرک صنعتی شماره 2 در 
این شــهر خبر داد و گفت: قرار است با واگذاری 
زمین توسط اداره منابع طبیعی، شهرک صنعتی در 

حاشیه شهر جدید هشتگرد ساخته شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 
اظهار داشت: قرار بود 49 هزار واحد مسکونی مهر 
درشهر جدید هشــتگرد ساخته شود که تاکنون 

25 هــزار و 600 واحد تکمیــل و به مردم واگذار 
شــده و 9 هزار واحد نیز به شــرط تکمیل آورده 
مردم تا شــهریور ماه ســال آینده به بهره برداری 
برســد لیکن مابقی به علت استقبال نکردن مردم 

راکد مانده است.
6 پروژه عمرانی شامل 2 مدرسه، یک مسجد، 
یک مصلی، یک مجموعه ورزشــی و سرای محله 
با اعتبار 51 میلیارد تومان در شهرجدید هشتگرد 

به بهره برداری رسید.
همچنین عملیات ســاخت 4 پروژه عمرانی با 
اعتباری بالغ بر 455 میلیارد تومان در شهر جدید 

هشتگرد آغاز شد.

بیش از 30 میلیارد مترمکعب آب دریاچه ارومیه 
از بین رفته است

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد

جمع آوری بیش از ۱/2 میلیارد تومان 
در مرحله اول جشن عاطفه ها

معاون وزیر راه و شهرسازی:

17 شهر جدید کشور به مرحله جمعیت پذیری رسید

بهره برداری از پایگاه اورژانس هوایی در نیشابور 

به نیشابور، پایگاه اورژانس هوایی، ساختمان پنج 
طبقه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 
مرکز خدمات جامع سالمت، پنج خانه بهداشت، 
یک پایگاه سالمت شهری، بخش ICU و جراحی 

بیمارســتان 22 بهمن این شهرستان با هزینه 
بیش از 250 میلیارد ریال به بهره برداری رسید 
و عملیات اجرایی بخش قلب و CCU بیمارستان 

حکیم توسط خیر نیشابوری آغاز شد.

دوکیت تشخیصی 
بیماری های دامی در کرج 

تولید شد

اختصاص 4 هزار میلیارد ریال اعتبار به آزادراه قزوین - رشت

کشف زمین خواری میلیاردی در میامی شاهرود

اجرای رزمایش اقتدار سپاهیان محمد رسول اهلل)ص( 2 همدان

سومینجشنوارهمطبوعاتورسانههایاستانخوزستانبرگزارمیشود
آثار خود را با این مضامین به دبیرخانه جشنواره 

ارسال نمایند.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات اســتان 
خوزستان نیز گفت: جشنواره مطبوعات فرصتی 
اســت برای ایجاد انگیزه در میان خبرنگاران در 
جهت ارائه آثار کیفی؛ همچنین می تواند با ایجاد 
فضای رقابتی مقدمــه ای برای ارتقا کیفیت آثار 

تولیدی در رسانه ها باشد.
حسین حســین نژادیان در خصوص شرایط 
و مقررات شــرکت در جشــنواره بیان کرد: آثار 

ارسالی باید از تاریخ 1396/4/1 تا 1397/7/15 
در مطبوعات مکتوب استانی، واحد مرکزی خبر 
صدا و سیما خوزستان، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری، ضمائم نشــریات سراسری و یا صفحات 

استانی دارای مجوز استان منتشر شده باشند.
وی افــزود: آثار جشــنواره صرفــاً از طریق 
آدرس ســایت pressfestival.ir پذیرش می شود و 
عالقه مندان به شرکت در جشنواره می توانند آثار 
خود را از تاریــخ 1397/7/1 تا 1397/7/20 در 

آدرس فوق بارگذاری کنند.

اجرایطرحآشیانهمهردرهندیجان

زلزله به ۳۰۰ واحد مسکونی 
در روستاهای ایرانشهر 

آسیب زد

قرارداد مطالعات طرح تراموای 
شهر رشت به امضا رسید

اتمام عملیات حفاری
سرویس شهرستانها: مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی الرستان 
از اتمام عملیات حفاری هدینگ تونل شهدای خلیج فارس در محور 

الرالمرد حدفاصل ارد- فداغ خبر داد.
باقری فرد اظهار داشــت: حذف گردنه صعب العبور بالنگســتان 
حدفاصــل محور ارد- فداغ که در ســال 1389 با احداث تونل 860 
متری در دستور کار راه و ترابری وقت قرار گرفته و پس از انجام 80 
متر بدلیل عدم وجود منابع مالی متوقف شده بود، در سال 1395 در 
راستای حذف گردنه صعب العبور بالنگستان در لیست پروژه های رفع 
نقاط حادثه خیز مصوب سازمان راهداری قرار گرفت و به اداره کل راه 

و شهرسازی الرستان ابالغ شد.
وی افزود: قرارداد اجرای این عملیات به مبلغ 104 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منعقد و اتمام 

عملیات حفاری قسمت فوقانی تونل و بازگشایی آن به اتمام رسید.
بهره برداری از شبکه برق 

سرویس شهرستانها:  مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری چهارمحال و بختیاری از بهره برداری شبکه برق رسانی 

تاالب بین المللی چغاخور خبر داد.
بهمن عسگری سوادجانی گفت: شبکه برق رسانی تاالب بین المللی 
چغاخور از توابع شهرستان بروجن با اعتباری افزون بر هفت میلیارد 
ریــال از محل اعتبــارات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری و با نظارت شــرکت توزیع نیروی برق اســتان اجرا و 

بهره برداری شد.
وی تأکید کرد: برای اجرای شــبکه برق رسانی خط 20 کیلوولت 
تاالب بین المللی چغاخور حدود چهار هزار متر شبکه شامل پایه کوبی 

و نصب ترانس 50 کاوا انجام شده است.
افتتاح رینگ شهری

اهواز- خبرنگار کیهان: ضلع غربی بزرگ ترین رینگ شهری اهواز 
در مسیر پل ششم تا بلوار گلستان همزمان با اتمام عملیات زیرسازی 

و آسفالت خیابان های شهرک پیام افتتاح شد.
طول مســیر این پروژه شــش کیلومتــر در دو باند رفت و 
برگشــت به عرض 14 متر است که باعث کاهش زمان سفر از 
پل ششم تا بلوار گلستان از 12 دقیقه به 7 دقیقه خواهد شد، 
افتتاح این پروژه موجب کاهش 450 هزار ســاعت زمان سفر 

شهروندان می شود.
همچنین این پروژه در بعد صرفه جویی ریالی کاهش هزینه سفرها 
برای یک سال 54 میلیارد تومان را به همراه دارد و باعث 6/3 میلیون 
لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت در یک سال است که از نظر ریالی 

نیز 18 میلیارد تومان می شود.
رفع کمبود آب

ماسوله- خبرنگار کیهان: مشکل کمبود آب شهرک تاریخی 
ماســوله با افتتاح خط لوله انتقال آب چشــمه منطقه »دوله چای« 

رفع شد.
پروژه خط لوله پلی اتیلنی انتقال آب چشمه منطقه »دوله چای« 
به منبع آب شــهرک تاریخی ماســوله به طول 7 هزار و 100 متر با 
اعتبار 7 میلیارد ریال از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و طی 3 ماه 
به بهره برداری رسید که با افتتاح آن مشکل تأمین آب شهرک تاریخی 

ماسوله در فصول گرم و در زمان اوج حضور گردشگران مرتفع شد.
آموزش 800 هزار خارجی

تبریز- خبرنگار کیهان: در طول 35 سال گذشته 800 هزار تبعه 
خارجی، تحت پوشش آموزش سوادآموزی قرار گرفتند.

قائــم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل گفت: ســال 
گذشــته 76 هزار نفــر از اتباع خارجی از آموزش های ســوادآموزی 

برخوردار شدند.
غالمرضا کریمی افزود: حدود 2 میلیون بی ســواد 10 تا 50 سال 
در کشور است، در حالی که در دنیا فقط 1 درصد کاهش بی سوادی 
صــورت می گیرد در ایران بیش از 47 درصد رشــد در گروه های 10 
تا 50 ســال تحقق یافته که در هیچ یک از کمپین های سوادآموزی 

دنیا وجود ندارد.
وی گفت: 90 درصد امور نهضت سوادآموزی توسط بخش خصوصی 

انجام می شود.
افزایش قیمت قیر

 شهردار تبریز از افتتاح کارخانه آسفالت 160 تنی تمام اتوماتیک 
تبریز خبر داد.

»ایرج شهین باهر« گفت: یک تن قیر قباًل در بازار 8 میلیون ریال 
بود ولی اکنون آن را به 43 میلیون ریال می دهند.

برخی از کارخانجات قیر تبریز ضمن آلوده کردن هوای شهر، حاضر 
به فروش قیر به شهرداری نیستند و قیر را به خارج صادر می کنند.

وی افزود: اکنون با راه اندازی این کارخانه، آسفالت مرغوب تولید 
می شــود و با بهره برداری از این واحــد تولیدی در هزینه های خرید 
آسفالت صرفه جویی و کیفیت آسفالت معابر تبریز نیز افزایش می یابد.

طرح پابند الکترونیکی زندانیان 
در کرمان به اجرا درآمد

افتتاح مدرسه 6 کالسه خیرساز 
در بناب


