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معاون  کالنتــری  با حضــور عیســی 
حفاظت  رئیس ســازمان  و  رئیس جمهوری 
محیط زیست کشــور، تصفیه خانه فاضالب 
شهرک صنعتی شــهید باکری میاندوآب به 

بهره برداری رسید.
فرماندار شهرستان میاندوآب در آیین بهره برداری 
از ایــن طرح گفت: این طرح بــا 300 متر مکعب 
ظرفیت، ایجاد شبکه فاضالب به طول هشت کیلومتر 
و بــا 11 میلیارد ریال هزینه از محل اعتبارات ملی 

و داخلی، احداث شده است.
ناصــر امیری افزود: فاضالب شــهرک صنعتی 
میانــدوآب پس از تصفیه در ایــن تصفیه خانه، در 
آبیــاری فضای ســبز این شــهرک صنعتی مورد 
استفاده قرار گرفته و بخشی نیز به دریاچه ارومیه 

انتقال می یابد.
وی اضافه کرد: شــهرک صنعتی شهید باکری 
شهرســتان میاندوآب در سال 1372 در زمینی به 
مساحت 121 هکتار از تصفیه در این محل اعتبارات 
سفر رهبر معظم انقالب به استان آذربایجان غربی 
ایجاد شده و احداث تصفیه خانه در این شهرک، نقش 
مهمی در جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی 

دارد.
شهرســتان میاندوآب آذربایجــان غربی، پل 
ارتباطی این استان با آذربایجان شرقی و کردستان 
است و از نظر کشاورزی و دامپروری، پس از ارومیه، 
رتبه دوم در استان را دارد و از نظر صنعت نیز پس 
از شــهرهای ارومیه و خوی، در جایگاه سوم استان 

آذربایجان غربی قرار گرفته است.

پرونده مسکن مهر استان اصفهان 
دهه فجر امسال بسته می شود

اصفهان- خبرنگار کیهان:
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
تنها 180 واحد مســکن مهر استان اصفهان در شهرضا باقی 
مانده که تا دهه فجر جشن اختتامیه برگزار و پرونده این پروژه 

بسته می شود.
حمیدرضا امیرخانی اظهار داشت: در پروژه مسکن مهر در استان 
اصفهان از 160 هزار واحدی که تعهد آن با ما بود تنها 180 واحد در 

شهرضا باقی مانده است.
وی ادامه داد: این واحدها 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و 
تنها در بحث نصب کابینت، درها و قفل ها کمی کار مانده که بناست 
در دهه فجر جشــن اختتامیه مسکن مهر اســتان اصفهان برگزار و 

پرونده آن بسته شود.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی اصفهان تصریح کرد: هیچکدام از 
واحدهای استان بدون متقاضی نیست و همه آنها تعیین تکلیف شده اند.
امیرخانی با اشــاره به برخی مشــکالت روبنایــی و زیربنایی در 
پروژه های مســکن مهر استان اظهار داشت: در بحث روبنایی مشکل 
احداث مدارس وجود دارد که 50 درصد سهم تحت تعهد این اداره کل 
پیش بینی شده و با تخصیص اعتبار از جانب سازمان نوسازی مدارس و 

اعتبارات شهرستان این مهم نیز به انجام خواهد رسید.
وی در ادامه بیان داشــت: از 78 سایت مسکن مهر استان تاکنون 
60 سایت با مساحت 486 هکتار تحویل شهرداری ها شده و پیش بینی 
می شود که تا پایان سال مابقی شهرها نیز در بحث آماده سازی با توجه 

به توافقات به شهرداری ها تحویل شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
گفت: واحد تولید گاز ازت در راســتای طرح 
افزایش ظرفیــت تولید و بهبــود کیفیت 
پاالیشــگاه بندرعباس و تامیــن گاز ازت 
مصرفی واحد های جدید این پاالیشــگاه به 

بهره برداری رسید. 

 هاشم نامور افزود: واحد جدید تولید گاز ازت طرح 
افزایش ظرفیــت تولید و بهبود کیفیت دارای ظرفیت 
تولید 4هزار نرمال متر مکعب در ساعت گاز ازت است 
که با استفاده از تکنولوژی غربال مولکولی تولید می شود. 
بــه گفته وی، برای واحد هــای جدید در طرح 
افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت این پاالیشگاه 

همزمان با هفته بســیج و با هدف ترویج 
ازدواج آســان، 40 زوج بسیجی در مراسمی 
زندگی مشترک خود را در روستای داود آباد 

از توابع بخش مرکزی قرچک آغاز کردند. 
در این مراســم که در ســالن ورزشی روستای 
داودآباد قرچک برگزار شد، 40 زوج جوان بسیجی 
در حضور خانواده ها و مسئوالن شهرستان زندگی 

خود را آغاز کردند.

علی بهادر افزود: ۲۲ خودرو آمبوالنس جدید و پیشرفته 
به فارس اضافه شد.

آمبوالنس های وارد شده به این استان 5 آمبوالنس به شیراز ومابقی 
به دیگر شهرستان ها اختصاص می یابد.

وی خاطرنشــان کرد: افزایش آمبوالنس های جدید و پیشرفته به 
ناوگان اورژانس فارس عالوه بر کوتاه تر شــدن زمان انتقال بیماران به 
بیمارســتان ها و پایگاه های اورژانس، کمک شایانی در کاهش مرگ و 

میر ناشی از تصادف جاده ای و دیگر حوادث دارد.
بهادر با اشــاره به اینکه به لحاظ افزایش تعداد پایگاه ها و کارکنان 
اورژانس نسبت به برنامه ششم توسعه عقب تر هستیم، افزود: رسیدگی 
به مسائل رفاهی کارکنان اورژانس باید مورد توجه دستگاه های اجرایی 

قرارگرفته شود.
رئیس مرکز اورژانس فارس در ادامه این نشســت بیان داشــت: با 
افزایش 22 آمبوالنس جدید و پیشرفته به ناوگان اورژانس فارس تعداد 

آمبوالنس های این مرکز به 244 دستگاه افزایش یافته است.

کشف آثار ساسانی
 در تپه کهریز نوش آباد

آثــار و بقایای دوره ساســانی در کاوش های تپه کهریز 
نوش آباد در شهرستان آران و بیدگل کشف شد.

 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و 
بیدگل گفت: کشــف بقایای آثار آتشدانی از دوره ساسانی مزین به 
گچ بری هــای اصیل ایرانی و نقــش و نگارهای زیبا در کنار محوطه 
باستانی ویگل نشان دهنده وجود آثار ارزشمند این دوره  در منطقه 

آران و بیدگل است.
مجیــد نوری کهریز را به معنی تپه ای کوچک در دشــت کویر 
دانست و افزود: با توجه به کشف این اثر ارزشمند و وجود سفالینه ها 
در حوالــی کهریز تالش برای آغاز طرح مطالعاتی کاوش های بعدی 

در دستور کار قرار گرفته است.
شهرستان کویری و کهن آران و بیدگل با حدود 140 اثر تاریخی 
و معنوی ثبت شــده در فهرســت آثار ملی کشــور در جایگاه دوم 

شهرستان های استان اصفهان قرار گرفته است.

به عنوان  قنات دوطبقه »مون« اردستان 
عجیب ترین و تنها قنات دو طبقه جهان و یک 

شاهکار بی نظیر شناخته شده است.
این اثر شــاهکار به عنــوان عجیب ترین و تنها 
قنات دو طبقه جهان 26 تیر 1395 در اجالســیه 
استانبول ترکیه به عنوان بیستمین اثر ایران به ثبت 

جهانی رسید.
مهدی مشتاقی محقق و نویسنده با بیان اینکه 
قنات دوطبقه مون 800 ســال پیش در محله مون 
شهرستان اردســتان احداث شده است، افزود: این 
قنات از نمونه کارهای جالب علم مهندســی قدیم 
اســت که برای کاوش و حفر، مقنیان ورزیده با در 

نظر گرفتن شرایطی اقلیمی آن را ایجاد کرده اند.
وی با  اشــاره به اینکه این قنات سه و نیم تا 4 
کیلومتر طول دارد و عمق مادر چاه آن 31 متر است، 

گفت: این قنات 30 میله چاه دارد که همه آنها در 
داخل شهر اردستان قرار دارد.

این محقق و نویسنده با  اشاره به اینکه این قنات 
پیش از اسالم و به خصوص دوران کیانیان،  اشکانیان 
و ساسانیان احداث شده ، گفت: مزه آب کانال رویی 
از آب قنات زیری بهتر، شیرین تر و خوش طعم تر و 
در تابستان خنک تر است و آب قنات زیر سنگین تر 

و در تابستان گرم تر است،
وی با بیان اینکه مظهر این قنات در محله مون 
قرار گرفته که بــا فاصله 200 متر از یکدیگر ابتدا 
آب قنات رویی و ســپس آب قنــات زیرین ظاهر 
می شود، افزود: آب هر دو رشته قنات به سه قسمت 
تبدیل می شود که یک قسمت به روستای تلک آباد 
می رود و دو رشته دیگر جهت آبیاری باغ ها و مزارع 

محله مون استفاده می شود.

جاسک- خبرنگار کیهان:
معاون صید شیالت جاسک، گفت: 18 هزار تن انواع آبزیان از ابتدای سال جاری تاکنون در 

این شهرستان صید شد که در هم سنجی با پارسال 10 درصد افزایش نشان می دهد.
اکبر حیدری نژاد گفت: مدیریت بر ذخیره، تجهیز ناوگان صیادی آموزش صیادان، آب و هوا و تغییرات 
جوی و از همه مهمتر وجود پرقدرت نیروی نظامی کشورمان در آب های دور در برقراری امنیت در دریا و 

مقابله با دزدان دریایی سومالی را از عوامل افزایش صید در جاسک عنوان کرد.
حیدری نژاد ادامه داد: پنج هزار صیاد به وسیله 800 فروند لنج و قایق در این مدت اقدام به صید انواع 

ماهی کردند. بیشتر شغل مردم شهرستان 50 هزار نفری جاسک صیادی است.

حمیــدی باغدار بجنوردی توانســته 
بسیج  و  با حمایت های تســهیالتی سپاه 
سازندگی، برداشــت انگور در باغش را به  

میزان 10 برابر افزایش دهد.
جانشین فرمانده سپاه خراسان شمالی با اعالم 
این خبر اظهارداشــت: بسیج سازندگی خراسان 
شــمالی تســهیالتی را از محل اعتبارات اقتصاد 
مقاومتی متناســب با نیاز و طرح های کشاورزان 
اســتان در اختیارشان قرار داده  است که تاکنون 

برکات زیادی را برای این بخش داشته است.
محمدرضــا چمــن از آمادگی کامل ســپاه 
پاســداران اســتان درخصوص اهــدای وام های 
 اشــتغالزایی و صنایع تولیدی خبرداد و تصریح 
کرد: کشاورزان متقاضی وام می توانند با مراجعه 

به نواحی بسیج ســازندگی در استان از این وام  
10درصــدی در کم ترین زمــان ممکن بهره مند 

شوند.
وی خاطرنشان کرد: آقای حمیدی صاحب باغ 
انگور ساکن روستای حمید در گذشته با استفاده از 
روش های سنتی، از 7 هزار متر زمین خود تنها 5 
تن انگور برداشت می کردند که اکنون با استفاده 
از تسهیالت بسیج سازندگی و بهره گیری از روش 
داربستی باغات انگور توانسته برداشت خود را به 

40 تن برساند.
حمیدی کشاورز نمونه  روستای حمید اظهار 
داشــت: از کشــاورزان هم استانی می خواهم که 
باتوجه به شرایط کم آبی و کم صرفه بودن استفاده 
از روش های سنتی، با استفاده از تسهیالت بسیج 

ســازندگی سعی در اســتفاده از روش های نو و 
به صرفه داشته باشند.

حمیدی با اشاره به استفاده از روش های نوین 
کشاورزی در باغ خود تصریح کرد: در سال گذشته 
با تمام تالشی که در زمینه حرس و ریزمغزی ها 
داشتیم نهایت برداشــتمان 5 تن بوده است اما 
امسال با اســتفاده از تسهیالت بسیج سازندگی 
و بهره گیــری از روش داربســتی درختان انگور 

توانسته ام محصول خود را به 40 تن برسانم. 
وی بــا تأکید بر اجرای تورهای گردشــگری 
کشاورزی در استان گفت: تورگردی کشاورزی و 
بازدید از باغ های نمونه باعث می شود تا کشاورزان 
از نزدیک رشد و نتیجه عالی استفاده از روش های 

نوین را ببینند و از این روش ها استفاده کنند.
ساری- خبرنگار کیهان: 

نماینده مردم نکا، بهشــهر و گلوگاه در 
مجلس شــورای اســالمی گفت: با افتتاح 
اســکله های جدید و ایجاد زیرساخت ها در 
منطقه ویژه بندر امیرآباد واردات 40 درصد و 

صادرات 1۲ درصد افزایش یافت.
علی محمد شــاعری با اشاره به اینکه ظرفیت 
تخلیه و بارگیری کاال در بندر امیرآباد به 7 میلیون 
تن افزایش یافته است در خصوص مجوز منطقه آزاد 
برای امیرآباد افزود: با مصوبه شــورای برنامه ریزی، 
امیرآباد به عنوان تنها منطقه موردنظر برای دریافت 

مجوز معرفی شده است.
وی با بیان اینکه مازندران تنها اســتان مرزی 
است که منطقه آزاد ندارد، گفت: اقدامات اجرایی در 
استان انجام شده و تنها اجازه دولت مانده تا باالخره 
یک منطقه در استان امتیاز منطقه ویژه را دریافت 
کند و زمینه رشد و توسعه همه جانبه استان بیش 

از پیش فراهم شود.

تبریز- خبرنگار کیهان:
»میز شبیه ساز  به  کرواسی  زاگرب  طالی 

یک زلزله« ایران تعلق گرفت.
این میز را دو دانشجوی ایرانی در تبریز طراحی 
کردند که در مسابقات بین المللی اختراعات زاگرب 
2018 کرواســی دیپلم افتخار و مدال طال گرفت. 
رضا قربانی این میز طراحی شــده را که شبیه ساز 
عملیات یک زلزله می باشد با همکاری بهنام رفیعی 
دانشجوی برق ارائه نموده که به مهندسین عمران 
کمک می کند با اســتفاده از نتایج آن، ســازه های 

مقاوم تری در برابر زلزله طراحی و بسازند. 
قربانی دانشــجوی کارشناســی رشته فناوری 

اطالعات دانشگاه آزاد تبریز است.

حق آبه ایران از رودخانه ارس 
باید ذخیره شود

تبریز- خبرنگار کیهان:
به منظور مدیریت حق آبه ایران از رودخانه مرزی »ارس« 
می توان با احداث سدهای ندا آفرین و قیزقلعه سی ۲ میلیارد 

مترمکعب حق آب ایران را در سدها ذخیره کرد.
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نشست مدیران آب و 
کشاورزی این استان با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و معاون 
وزارت نیرو در آب و آبفا افزود: با این کار می توان 270 مگاوات برق 
تولید و 74 هزار  هکتار از  زمین های آذربایجان شرقی و اردبیل را 
نیز آبیاری کرد. یوســف غفارزاده اظهار داشت: برای طرحهای آب 
اســتان 11 هزار و 700 میلیارد ریال نیاز اســت  و حجم برداشت 
غیرمجاز از چاههای غیرمجاز 400 میلیون مترمکعب می باشد و با 
کســری مخزن آب زیرزمینی به میزان 1 میلیارد و 200 میلیون 

مترمکعب روبرو هستیم.
وی از واگــذاری 2000 هکتــار اراضی بهره برداری ســد »آی 
دوغمــوش«  به مردم برای اولین بار خبر داد و افزود: 6900 حلقه 
چاه غیرمجاز مسدود و کنتور هوشمند 2000 چاه مجاز نصب شده تا 
از مصرف بیش از اندازه 281 میلیون مترمکعب آب  جلوگیری شود.
»محمدحاج رســولی ها« معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز 
گفت: 15 درصد کل چاه های این استان مازاد بر مصرف می باشد که 
این رقم در برخی استانها بیش از 65 درصد است و باید مانع برداشت 
غیرمجاز شــد و با اتمام شبکه خداآفرین و قیزقلعه سی آذربایجان 

شرقی 50 هزارهکتار زمین، تا سال آینده زیر آبیاری می رود.

تحویل کلید 35 واحد مسکونی
 به محرومان مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:
 35 واحد مسکونی هر یک با 55 تا 60 مترمربع مساحت 

تحویل محرومان شد.
 این واحدها با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال که 30 درصد آن 
از محل کمیته امام )ره( امداد و مابقی از محل کمک خیرین و بسیج 
ســازندگی ســپاه کربال مازندران احداث شد همزمان با هفته بسیج 
در شــهرهای مختلف مازندران به محرومان تحویل شد. 200 واحد 
مسکونی برای محرومان در سطح اســتان مازندران در حال احداث 
اســت که این  خانه  های مسکونی در ایام دهه فجر انقالب اسالمی به 

محرومان واگذار می شود.
تاکنون 500 واحد مسکونی برای محرومان احداث و تحویل شد و 
ساخت 746 واحد دیگر از تیرماه جاری آغاز و به تدریج تا تیرماه 98 
احداث و در مناسبت های مختلف تحویل محرومان استان خواهد شد.

رونمایی از22 آمبوالنس 
پیشرفته اورژانس در شیراز

راه اندازی واحد تولید گاز ازت پاالیشگاه بندرعباس
بندرعباس به میــزان 2300 نرمال مترمکعب در 

ساعت گاز ازت مورد نیاز است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: 
پیش از راه اندازی واحد تولید ازت جدید، پاالیشگاه 
نفت بندرعباس به منظور استفاده واحد های عملیاتی 
خود دارای یک واحد ازت با توان تولید 2700 نرمال 
مترمکعــب در ســاعت گاز ازت و 400 نرمال متر 

مکعب در ساعت ازت به صورت مایع بود. 
نامور بیان داشت: گاز ازت یا نیتروژن از تفکیک 
جزء به جــزء هوای محیط به دســت می آید و در 
واحد های عملیاتی پاالیشگاه به منظور جلوگیری 
از خوردگی و همچنین کاهش خطر آتش سوزی و 

انفجار با کاهش اکسیژن محیط استفاده می شود.
وی حفظ و صیانت از محیط زیســت و کاهش 
آالیندگی زیست محیطی با جایگزینی گاز ازت به 
جای گاز طبیعی در مخازن مجهز به گاز پوششی، 
ارتقاء قابل مالحظه ایمنی مخازن دارای گاز پوششی 
و صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی از دیگر مزایای 

استفاده از گاز ازت عنوان کرد. 

افزایش 10 برابری برداشت انگور با حمایت بسیج سازندگی

افتتاح تصفیه خانه 
فاضالب شهرک صنعتی 

میاندوآب

واردات از صادرات 
در بندر امیرآباد 

پیشی گرفت

کوتاهازشهرستانها

شهرکرد- خبرنگارکیهان:
نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، 
ســامان و بن در مجلس شورای اسالمی 
گفت: طرح اردوبام چهارمحال و بختیاری 
هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و روی 

کاغذ مانده است.
اردشــیر نوریان در نشست با معاون توسعه 
و مدیریــت وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: 
بارها کارشناســان اعالم کردند که چهارمحال و 
بختیاری با دو هزار متر ارتفاع بهترین نقطه برای 
تمرینات هوازی ورزشکاران است و بر این اساس 
قرار  بود شــهرکرد مرکز استان محل »اردوبام« 

تیم های ملی شود.
وی افزود: طرح اردوبام چهارمحال و بختیاری 
به تصویب رســیده اما هنوز بــه صورت کامل 

اجرایی نشده است و این استان نیازمند حمایت 
وزارت ورزش و جوانان برای اجرایی شــدن این 

طرح است.
نوریان با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری 
با 100 کیلومتر فاصلــه با دو مرکز بر جمعیت 
کشور یعنی خوزستان و اصفهان، می تواند بخش 
کالنی از برنامه های ورزشــی ملی دو اســتان را 
پوشش دهد تصریح کرد:  کمبود سرانه ورزشی 
زیبنده مرکز اســتان نیســت و انتظار اســت، 
طرحهای عمرانی ورزشی در مرکز استان تکمیل 

شوند و به بهره برداری برسند.
نوریان یادآور شد: برخی از روستاهای استان 
با وجود 3 تا 4 هزار نفر جمعیت امکانات ورزشی 

ندارند و این برای جوانان مطلوب نیست.
وی گفت: ســرانه ورزشی اســتان برای هر 

ورزشکار 23 ســانتی مربع و حتی در کوهرنگ 
13 سانتی مترمربع است.

وی اضافه کرد: این استان ورزشگاه 12 هزار 
نفری ندارد و خوابگاه ورزشکاران یک دهه است 

چشم انتظار اعتبارات الزم است.
وی افزود: طرح هتل خوابگاه ورزشــکاران از 
سال 83 در شهرکرد آغاز شد و به دلیل کمبود 
اعتبار این طرح هنوز به بهره برداری نرسیده است.
مجموعه ورزشی المپیک شهرکرد نیز نزدیک 
به 15 سال ساخته شده است اما به دلیل جانمایی 
نامناســب، کمتر مورد اســتقبال ورزشکاران و 

خانواده ها قرار می گیرد.
معاون توســعه و مدیریــت وزارت ورزش و 
جوانان نیز برای تکمیل و توسعه طرح های نیمه  

تمام این استان قول مساعد داد.

طرح اردوبام چهارمحال و بختیاری هنوز روی کاغذ مانده است

اهدای طالی زاگرب»مون« تنها قنات دو طبقه جهان در اردستان 
 به میز شبیه ساز زلزله

میزان صید آبزیان  در جاسک افزایش یافت

 اســتاندار اردبیل گفت: این استان رتبه 
نخست مصرف فست فود در کشور را داشته 
و این زنگ خطری برای بهداشــت و سالمت 

عمومی است.
 اکبر بهنامجو در جلســه کارگروه ســالمت و 
امنیت غذایی اســتان افزود: مصــرف بیش از حد 
غذاهای آماده و فست فود ها موجب بروز بیماری های 
مختلفی می شود و باید این شیوه مصرف در استان 

مدیریت شود.
وی بیان کرد: مدیریت مراکز عرضه فست فود ها 
در استان و نظارت بر نحوه تهیه این غذاها از مواردی 
اســت که باید توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

مدیریت شود.
او با  اشــاره بــه قابلیت های اســتان در زمینه 
غذاهای سالم و سنتی اظهار داشت: حوزه سالمت 
و گردشگری باید اماکن اغذیه فروشی ها را به تهیه 

غذاهای سنتی و ارائه آن به مردم ترغیب کنند.
رئیس شــورای سالمت استان اردبیل با تاکید بر 
لزوم تدوین برنامه جامع سالمت از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی خواستار ارائه این برنامه به دستگاه های اجرایی 

جهت برنامه ریزی برای توسعه سالمت مردم شد.
بهنامجو توسعه ورزش های همگانی و مشارکت 
مردم و مسئوالن در طرح آمایش سالمت افراد باالی 
30 ســال را در شناسایی و کاهش عوامل خطر ساز 
ســالمت از جمله فشار خون ، دیابت و بیماری های 
قلبــی موثر دانســت و گفت: بر اســاس آمارهای 
ارائه شــده میزان مرگ و میر بــر اثر بیماری های 
غیر واگیردار از جمله بیماری های قلبی ، سرطان ها 
و حوادث در استان بیشتر شده که می توان با انجام 

اقدامات پیشگیرانه از میزان تلفات کاست. 
وی گفت: با توجه به بررســی های انجام شده ، 
85 درصد فوتی ها در کشــور و اســتان اردبیل بر 
اثر بیماری های غیر واگیــر بوده که با مراقبت های 
بهداشــتی و اصالح روش های تغذیه ای می توان به 

حفظ سالمت افراد کمک کرد.
استاندار اردبیل گفت: شاخص سالمت در استان 
پایین بوده و باید تالش کرد تا با تدوین برنامه جامع 
ســالمت این شاخص تا سه سال آینده به متوسط 

کشوری برسد.

اردبیل رتبه اول
 مصرف فست فود را 

در کشور دارد

40 زوج بسیجی در قرچک
 زندگی مشترک را آغاز کردند

بنیاد برکت وابســته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( تا پایان بهمن ماه 
بیش از یک هزار فرصت شغلی را در استان 

لرستان ایجاد می کند.
بــه گــزارش معاونت توســعه کارآفرینی 
اجتماع محــور بنیاد برکت، ایــن بنیاد ایجاد 
اشتغال در شهرهای دلفان، پلدختر، کوهدشت و 
رومشکان لرستان را به عنوان یکی از استان های 
محروم کشــور در قالب طرح های اشتغال زایی 
اجتماع محور آســمان و سحاب در دستور کار 

خود دارد.
براین اساس، تا به امروز 350 فرصت شغلی 
در زمینه پرورش دام سبک در این شهرستان ها 
به مرحله اجرایی رسیده و 700 اشتغال دیگر 

نیز تا بهمن ماه به بهره برداری خواهد رسید.
فرآیند اشــتغال زایی در استان لرستان از 
مردادماه امسال با حضور بنیاد برکت و تشکیل 
کمیته توسعه اشتغال در شهرهای مختلف این 
استان به ریاســت فرماندار و عضویت تمامی 
دســتگاه های اجرایی موثر در این حوزه کلید 

خورده است.
با تصویب رشــته های مســتعد در زمینه 
کارآفرینی، بــا توجه به ظرفیت های منطقه و 
پــس از آغاز شناســایی متقاضیان در مناطق 
محروم روستایی، نزدیک به 2500 نفر انتخاب 
و وارد فرآیند اهلیت سنجی توسط تسهیل گران 
بنیاد برکت شدند که از این تعداد، تا به امروز 
350 واجد شرایط به بانک عامل برای دریافت 

تسهیالت معرفی شده اند.
میانگین تســهیالت درنظر گرفته شــده 
برای هر متقاضی 250 میلیون ریال به شکل 
وام  قرض الحســنه و با تنفس پرداخت 4 ماهه 
است. همچنین فاز دوم این طرح، تا پایان بهمن 
ماه با ایجاد 700 فرصت شــغلی دیگر اجرایی 

خواهد شد.

بنیاد برکت
 بیش از یک هزار شغل 
در لرستان ایجاد می کند

جانشین فرمانده ســپاه 15 خرداد شهرستان 
قرچک در این مراســم گفت: هدف از برگزاری این 
جشن، ترویج فرهنگ ازدواج آسان به سبک زندگی 

اسالمی است.
سرگرد غالمرضا نجفی، افزود: تشکیل خانواده 
یکی از اساسی ترین و طبیعی ترین نیازهای انسان 
به شمار می آید و بسیاری از مشکالت روانی حاصل 
از تنش های زندگی روزمــره بهبود یافته وجبران 

می شود.
جانشین فرمانده ســپاه 15 خرداد شهرستان 
قرچک تصریح کرد: خانواده ها و مســئوالن باید با 
ایجاد زمینه های اشــتغال و کسب در آمد،اجرای 
مراسم ازدواج آسان و تأمین حداقل ها برای زندگی 
مشترک، جوانان را به سمت تشکیل خانواده سوق 

دهند.
ســرگرد نجفی گفت: ترویج فرهنگ ازدواج 
آسان می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را 
کاسته و دشمن را در تهاجم و شبیخون فرهنگی 

ناکام بگذارد.

رفع تصرف اراضی دولتی
اصفهان- خبرنگار کیهان: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا 
گفــت: عوامل یگان حفاظت از اراضی ایــن اداره، مقدار 40 هزار متر مربع از 
اراضی دولتی واقع در این شهرســتان را که متصرفین اقدام به شخم و ایجاد 

شیار در آن کرده بودند را رفع تصرف کردند.
غالمرضا سبزواری ارزش ریالی اراضی تصرف شده را 6 میلیارد ریال عنوان 

کرد و اظهار داشت: این اراضی پس از رفع تصرف به دولت بازگردانده شد.
اجرای برنامه بسیج

یزد- خبرنگار کیهان: همزمان با هفته بسیج بیش از 2500 برنامه بسیج 
در سطح استان یزد برگزار شد.

فرمانده سپاه الغدیر یزد گفت: همایش فرماندهان رده های مختلف بسیج، 
همایش شکوه هجرت، همایش اساتید بسیجی حوزه و دانشگاه، برنامه میقات 
صالحین، همایش بســیج جامعه زنان، حماسه حضور و همایش و دانشجویان 

بسیجی از جمله برنامه های شاخص در این هفته بود.
ســرتیپ فتح اهلل جمیری خاطرنشــان کرد: برگزاری بیش از 300 مورد 
نشســت های روشنگری و بصیرتی با موضوع دستاوردهای چهل سال انقالب 
اسالمی، جهاد کبیر، استکبار ستیزی و موضوعات تهاجم آل سعود به یمن مظلوم 

در سطح پایگاه ها و حوزه ها و نواحی و اقشار بسیج برگزار شد.
برگزاری صبحگاه مشترک

مانه و ســملقان- خبرنگار کیهان: فرمانده بسیج ناحیه سپاه مانه و 
ســملقان گفت: به مناسبت گرامی داشت هفته بســیج 140 برنامه در کلیه 
پایگاه های مقاومت بسیج با شعار بسیج مظهر ایستادگی پیشرفت وحدت در 
بخش مرکزی، بخش مانه و بخش سملقان، در کلیه پایگاه های بسیج برگزار شد.

سرگرد روح اهلل محمدی با برشمردن اجرای برنامه های شاخص گرامی د اشت 
هفته بســیج گفت: گلباران و عطرافشــانی گلزار شــهدا دیدار با ائمه جمعه 
شهرســتان دیدار با خانواده های شهدای بسیج با همکاری کلیه ادارات سطح 
شهر شرکت در نماز جمعه و برگزاری دعای ندبه، برگزاری صبحگاه مشترک 
نظامی، برگزاری یادواره شهدای اهل تسنن، بازدید از طرح های اقتصاد مقاومتی 
که در سال 97 مبلغ چهارصد میلیون تومان تسهیالت به متقاضیان با ایجاد 
اشتغال 25 نفر پرداخت شد و ایجاد پایگاه سالمت از برنامه های این هفته است.

در پایان با تقدیم هدایایی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج از خبرنگاران 
تجلیل به عمل آمد.

افزایش صادرات کیوی
ســاری- خبرنگار کیهان: مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره 
به تولید 2 و نیم میلیون تن مرکبات و 180 هزار تن کیوی ساالنه در استان، 
گفت: کیوی در ســال جاری بیش از دو برابر ســال گذشته صادر شد و این 

روند ادامه دارد.
شــهیدی فر گفت: در بحث محصوالتی ماننــد برنج، مرکبات، لبنیات و 
گوشت سفید هم گام های خوبی برداشته شد و نخستین بار بعد از چهل سال 

توانستیم برنج طارم محلی را به اروپا صادر کنیم.
وی افزود: یک شــرکت خصوصی مازندران با هماهنگی جهاد کشاورزی، 
صنایع و معادن و اتاق بازرگانی استان حدود 100 تن برنج طارم هاشمی را به 
ارزش حدود 3 میلیارد تومان در 4 محموله پس از گذراندن آزمایشات سخت 

سالمت غذایی به اروپا و کانادا صادر کرد.
آزادی محکومین غیرعمد

* رئیس کل دادگستری استان مازندران از آزادی 103 نفر از محکومین 
جرایم غیرعمد در 6 ماه اول امســال از سوی ستاد دیه استان مازندران خبر 

داد و گفت: از این تعداد 99 نفر مرد و 4 نفر زن هستند.
حجت االســالم والمسلمین تقوی فرد مجموع بدهی زندانیان آزاد شده را 
171 میلیارد و 567 میلیون و 384 هزار و 956 ریال عنوان کرد و افزود: مبلغ 
کل پرداختی از ســوی ستاد دیه )بانک ها- منابع کشوری و استانی- صندوق 
تأمیــن( برای آزادی زندانیان 23 میلیارد و 636 میلیون و 508 هزار و 151 

ریال بوده است.
وی افزود: با همکاری کارکنان دستگاه قضایی استان، مبلغ 19 میلیارد و 
594 میلیون و 413 هزار و 219 ریال با اســتفاده از اعسار و تقسیط از سوی 
دســتگاه قضایی استان جهت آزادی زندانیان غیرعمد کمک شد و شکات نیز 
به مبلغ 127 میلیارد و 548 میلیون و 734 هزار و 105 ریال از شکایت خود 

گذشت کردند.
تجلیل از کسبه خوشنام

بروجرد- خبرنگار کیهان: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: 
در هفته بســیج از جمعی از کســبه های خوش انصاف و خوش نام بروجردی 

تجلیل و قدردانی شد.
سرهنگ مجید سوری اظهار داشت: 60 برنامه متنوع از جمله اجتماع عظیم 

بسیجیان در هفته بسیج امسال در بروجرد به مرحله اجرا درآمد.
بزرگداشت هفته بسیج

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده ســپاه ســلمان استان سیستان و 
بلوچســتان گفت: در هفته بسیج 153 عنوان برنامه در سطح استان داشتیم 
که از این تعداد 29 عنوان در ســطح ستاد سپاه سلمان، 62 عنوان در نواحی 
و سپاهای نواحی، 31 عنوان در حوزه های مقاومت و 30 عنوان در پایگاه های 

بسیج اجرا شد.
ســرتیپ امان اهلل گشتاسبی با اعالم افتتاح 75 عرصه محرومیت زدائی در 
شهرســتان نیمروز از اجرای، مانور فرهنگــی خواهران، طرح جهادی انس با 
قرآن، خدمت رســانی نیروهای جهادی در قالب عمرانی، بهداشتی و درمانی، 
میزخدمت در مساجد و محالت و روستاها، میز خدمت در ادارات اجرای طرح 
شــهید رهنمون و اعزام پزشکان بســیجی به نقاط محروم راه اندازی 3 هزار 
نیروگاه خورشیدی، نشست روشنگری با محوریت مطالبات مقام معظم رهبری، 
روشنگری دستاوردهای 40 ساله بسیج، روایت گری 40 سالگی انقالب، حماسه 
حضور بسیجیان در 19 شهرستان در هفته بسیج خبر داد. وی افزود: بالغ بر 
2 میلیارد و 750 میلیون تومان برای اجرای پروژه های هفته بسیج در سطح 

استان هزینه شده است.
تولید و صادرات فوالد

تبریــز- خبرنگار کیهان: رئیس صنعت، معــدن و تجارت آذربایجان 
گفت: آذربایجان شرقی از قلب های مهم فوالد کشور است. نجاتی تاکید کرد: 
15 درصد شــمش فوالد ایران با بیش از 1/5 میلیون تن در آذربایجان شرقی 
تولید می شــود و 24 درصد ظرفیت تولید مقاطع فوالد ساختمانی نیز به این 
استان تعلق دارد که 5/5 میلیون تن را دربرمی گیرد وی میزان تولید واحدهای 
فوالدســازی اســتان در 7 ماه امسال را 610 هزار تن فوالدخام و 2 میلیون و 

144هزارتن محصول نهایی اعالم کرد.
تاسیس خانه قصه کودکان

اهواز - خبرنگار کیهان: غالمرضا شــریعتی استاندار خوزستان گفت: 
خانه قصه خوزســتان تاســیس و اعتبارات آن نیــز در اختیار کانون پرورش 

فکری قرار خواهد گرفت.
مرحله منطقه ای بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی که با حضور 
6 اســتان کشور از 30 آبان در اهواز آغاز شده بود شامگاه یک آذر 1397 در 
سالن همایش های بین المللی سازمان آب و برق خوزستان به کار خود پایان داد.
براساس رای هیئت داوران، متشکل از علی خانجانی، حسن دولت آبادی و 
سارا روستاپور، سمیه سپندی با قصه »آهنگ دوستی«  از اصفهان رتبه اول، 
زهرا میرزایی خواه با قصه »چه خانه  زیبایی«  از بوشهر رتبه دوم، آسیه رحمتی 
با قصه »زیباترین هدیه دنیا« از خوزســتان رتبه سوم، شعله ایل بیگی پور با 
قصه »بابا آلبالو« از چهارمحال و بختیاری رتبه چهارم و ســمیه یزدان بخش 
با قصه »غول هاپیشو« از استان فارس رتبه پنجم را کسب کردند و به مرحله 

ملی این جشنواره راه یافتند.
افت فشار آب

جاسک- خبرنگارکیهان: فرماندار شهرستان جاسک درخصوص مشکل 
افت فشار آب روستاها که توسط برخی شوراها مطرح شد بیان داشت: با توجه 
به ظرفیت بزرگ سد جگین و همچنین قرار گرفتن 90 روستای این شهرستان 
در کنار دریا نباید مردم روســتاهای ما مشکل آب داشته باشند بلکه با توجه 
به بارندگی های همیشــگی در منطقه سد حتی آب برخی نقاط را تامین کند 

و باید خوب مدیریت شود.
محمد رادمهر تشریح کرد: یکی از وظیفه مسئوالن دیدار چهره به چهره با 
مردم است تا از نزدیک مسائل و مشکالت شهر و روستاها را ببینند و شفاف به 
آنها گزارش عملکرد دهند و با تو جه به شرایط کنونی کشور موجب امیدواری 

و دلگرمی مردم باشند.


