
کلینیک مرکزی بابل 
افتتاح شد

بابل–خبرنگارکیهان:
بزرگترین کلینیک ویژه شــمال کشور با حضور 
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با اعتبار ۶۵ میلیارد ریــال در بابل به بهره برداری 

رسید.
کلینیکهایتخصصــیوفوقتخصصیامیدبابلدر
زمینیبهمساحتعرصهســههزارمترمربعبازیربنای۲
هــزارو۷۵۰مترمربعدر۳طبقهوبــااعتبارحدود۶۵

میلیاردریالساختهشدهاست.
رئیسدانشــگاهعلومپزشــکیبابلدرحاشیهمراسم
بهرهبرداریازاینطرحدرجمعخبرنگارانگفت:کلینیک
مرکزیدارای۱۷کلینیکوپاراکلینیکشاملبخشهای
تخصصیقلب،داخلی،جراحــی،ارتوپدی،مغزواعصاب،
تغذیه،طبسنتی،روانپزشکی،خونوآنکولوژی،گوارش،
پوســتومو،چشــم،گوش،حلقوبینی،زنانوزایمان،
کودکان،دندانپزشکی،توانبخشی،رادیولوژی،آزمایشگاهو

داروخانهاست.
فــرزادجاللیافزود:مرکزتخصصــیوفوقتخصصی
امیدبابلعالوهبرمردماینشهرســتانواستانمازندران
بهبیماراناســتانهایهمجوارنیزخدماتارائهمیدهد.
دانشگاهعلومپزشکیبابلمستقلازدانشگاهعلومپزشکی

مازندراناست.

۳۴۵ میلیارد تومان اعتبار 
برای ۱۵ پروژه جنوب کرمان پرداخت شد
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مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: همزمان با ایام اهلل 
دهه فجر و چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بهره برداری 
از ۵۹۷ واحد مسکن مهر و ۳۵/۶ کیلومتر راه روستایی در استان آغاز 

شده است.
قدرتاهللابکافزود:واحدهایمسکنمهریکهافتتاحشدهانددرشهرهای
بیشاز۲۵هزارنفرجمعیتخراســانرضوییعنیمشهد،تایباد،تربتجام،

قوچانوکاشمرقراردارند.
ویاضافهکرد:پروژهمســکنمهرکهازســال۱۳۸۶درخراسانرضوی
آغازشــدشــامل۱۱۹هزارو۳۹۵واحددرشهرهایجدیدگلبهاروبینالود،
شــهرهایباالی۲۵هزارنفرجمعیتوزیر۲۵هزارنفرجمعیتمیشودکه
پیشرفتاجراییآنبیشاز۹۰درصداست.مدیرکلراهوشهرسازیخراسان
رضویگفت:همزمانبادههفجربهرهبرداریاز۱۰طرحســاختوآســفالت
راهروســتاییبهطول۳۵/۶کیلومتردرشهرستانهایمشهد،کالت،بجستان،
جغتای،سبزوار،صالحآبادوفیروزهبااعتبار۱۲۸هزارو۵۰۰میلیونریالآغاز
شد.ابکافزود:بااحداثوآسفالتاینمحورهایروستاییسهولتترددبرای
روستائیانفراهمشدهوهماســتانیهامیتوانندازجاذبههایگردشگریاین

روستاهابهرهببرند.

۱00 مورد جهیزیه به نوعروسان خلخال 
اهدا شد

در آیینی ۱۰۰ مورد جهیزیه ایرانی به نوعروســان در شهرستان 
خلخال اهدا شد.

حجتاالسالمکریماسدیامامجمعهخلخالدراینآیینگفت:تشریفات
بیشازحد،چشموهمچشــمیهاوگرایشبهتجملگراییبرخیخانوادهها

ازدواجرابرایتعدادبیشتریازجواناندشوارکردهاست.
ویبسترســازیبرایازدواجآســانرایادآورشــدوگفــت:هرچهقدر
هزینههایآغاززندگیمشترکبرایجوانانآسانترباشددوریازآسیبهای

اجتماعیوحفظچهارچوبخانوادهپسازازدواجهمراحتترخواهدبود.
ویازتالشهایصورتگرفتهازســویســپاهخلخالدرامرتهیه۱۰۰
جهیزیهبراینوعروســاناینشهرستانوارسالآنهابهخانههایبختدرایام

دههپیروزیشکوهمندانقالباسالمیایرانقدردانیکرد.
جهیزیــهتهیهشــدهبراینوعروســانکهبههمتبســیجســازندگی،
خیریــنوبنیادبرکتتدارکدیدهشــدهبهارزش۶میلیــاردریالوازنوع

ایرانیاست.

افزون  بر ۳2 هزار هکتار از اراضی 
سیستان و  بلوچستان در سیالب خسارت دید
 رئیس ســازمان جهاد کشاورزی سیســتان و بلوچستان گفت:
۲۵ هزار و ۶۴۵ هزار هکتار از مزارع و هفت هزار و دو هکتار از باغات 

این استان براثر سیالب اخیر دچار خسارت شد.
غالمحیدرزورقیاظهارداشت:همچنیندرجریانسیالباخیرهفتهزار
و۳۲۲راسدامســنگینوسبک،تخریبهزارو۴۶۸حلقهچاه،۵۴۰رشته
قنات،هزارو۲۰۸واحددامداری،۶۲۰کلنیزنبورعســل،۶واحدمرغداری

و۱۶۲باباستخرذخیرهآبدرسیستانوبلوچستاندچارآسیبشدند.
ویآســیببهچهارهــزارو۳۹۵هکتارسیســتمآبیــارینوین،۱۰۲
کیلومترلولــهانتقالآبو۱۶۱کیلومترجادهدسترســیازدیگرپیامدهای
سیالباخیردرجنوبسیســتانوبلوچستانذکرکرد.رئیسسازمانجهاد
کشاورزیسیستانوبلوچستانبیانکرد:درمجموعسیالبدر۱۵شهرستان
اســتانبیــشاز۶۴۰میلیاردتومانبهبخشکشــاورزیمنطقهخســارت

واردکردهاست.
براســاسبرآوردهایاولیه۲۰هزارواحدمســکونیتحتتاثیرســیل
بودهوخسارتواردهبهزیرســاختهایاستانحدودسههزارمیلیاردتومان
برآوردشــدهکهبهجادهها،تاسیســاتآبوبرق،بخشکشــاورزی،منازل
مسکونیو...آسیبزدهاست؛افزونبرهفتهزارراسدامدرمناطقسیلزده

تلفشدهاند.

آغاز بهره برداری از ۵۹۷ واحد مسکن مهر
 در خراسان رضوی

وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ۶۰۴ کیلومتر بزرگراه 
برای استان فارس پیش بینی شده که از این میزان هم اکنون 
۴۸۰ کیلومتر آن در دست احداث است و ۱۲۴ کیلومتر دیگر 

کلنگ زنی شده است.
محمداسالمی،درحاشیهآیینافتتاح۱۰کیلومترازجادهداراب
بهزریندشــتبیانداشت:امیدواریمبابهرهبرداریازاینبزرگراهها

بخشیازمشکالتمردمایناستاندرحوزهراهبرطرفشود.
ویهمچنیندرموردوضعیتراههایشهرســتانهایدارابو
زریندشــتکهدرجنوبشرقیایناستانقراردارند،گفت:این۲
شهرستانبرایدولتواستانفارسمهمهستندوازاینرودرتقسیم

اعتباراتجایگاهقابلتوجهیدارند.
اسالمیاضافهکرد:ازمجموعمسیر۲۶کیلومتریجادهداراببه
زریندشت،۱۰کیلومترآنباصرفهزینه۲۰۰میلیاردریالافتتاح
وهمزمانعملیاتســاخت۱۶کیلومترمابقیاینراهبااعتبار۴۳۰
میلیاردریالآغازشد.ویادامهداد:۲طرحمصوب،تاسیسفرودگاه
وراهاندازیخطراهآهنشهرستاندارابنیزپسازتکمیلمطالعات
وهمچنینتخصیصاعتبار،واردمرحلهنهاییواجراییخواهدشد.
جعفرزاهدیدرهشــوری،مدیرکلراهوشهرسازیاستانفارس
همگفت:درحالحاضربیشترینعملیاتراهسازیدرشهرستانهای
ایناستاندرشهرستانداراببهطول۶۱کیلومترواعتباریکهزار

و۹۰۰میلیاردریالدردستاحداثاست.
۱۱ دستگاه آمبوالنس

 به ناوگان اورژانس فارس پیوست 

۱۱ دستگاه خودروی آمبوالنس پیشرفته به ناوگان اورژانس 
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیوست.

اینآمبوالنسهایجدیدپیشرفته،باصرفاعتباریمعادل۲۲۰
میلیاردریالبهاورژانسفارساختصاصدادهشد.دراینآمبوالنسها
جدیدترینتجهیزاتروزدنیانصبشدهاستوبهدلیلقابلیتچهار
چرخمتحرکقادراستدرمکانهایسختگذرولغزندهبهراحتی
ترددکند.هزینههریکازاینآمبوالنسهادرحدود۲میلیاردتومان
استوباافزودهشدنآمبوالنسهایجدید،آمبوالنسهایفرسودهاز

ناوگانعملیاتیاورژانسفارسخارجمیشود.
بیشــترینماموریتهایتصادفیدرمحورهایمواصالتیاستان
فارسبهترتیبدرمحورهایشیراز_اصفهان،شیراز_فسا_بندرعباسو
شیراز_کازرونصورتگرفتهو۲۱درصدماموریتهایاورژانسمربوط
بهحوادثترافیکیبودهاست.درحالحاضر۵۴درصدماموریتهاغیر
تصادفی،۱۲درصدبیماریهایقلبیو۱۲درصددیگررابیماریهای

تنفسیوانواعمسمومیتهاتشکیلمیدهد.

وزیر راه و شهرسازی:
4۸0 کیلومتر بزرگراه در فارس

در دست احداث است

کشورهای حوزه خلیج فارس 
سیر همدان می خورند

همدان-خبرنگارکیهان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان همدان با بیان اینکه باید 
جشنواره سیر همدان به صورت ملی برگزار شود گفت: امسال ۳۰ 
هزار تن سیر همدان بسته بندی و به کشورهای پاکستان، عراق، 

روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.
حسینفضلیدرجمعخبرنگاراننبوددستگاهپرتودهیسیردرهمدان
راازجملهمشــکالتدراینحوزهبرشمردوگفت:باتمامتوانبهدنبال
ثبتجهانیسیرهمدانهستیمازاینروانجمنسیرهمدانتشکیلشده

وبهزودیفعالیتخودراآغازمیکند.
ویبابیاناینکهشــرایطمناســبآبوهواییدرکنارحاصلخیزی
زمینهایهمدانموجبشــدهتابهعنوانیکیازمستعدتریناستانها
درزمینهکشاورزیشناختهشودافزود:کیفیتباالیسیرهمداندربین
مصرفکنندگانســببشدهتااینمحصولبهعنوانبرندشناختهشود.
مدیرجهادکشاورزیشهرســتانهمداندرادامهازافتتاح۱۰پروژهدر
بخشکشــاورزیهمزمانباآغازایاماهللدهــهفجرخبردادوگفت:این
طرحهــابااعتباریبالغبر۱۰میلیاردتومانواشــتغالزایی۱۴۷نفربه

بهرهبرداریمیرسد.
ویتصریحکرد:اینطرحهادربخشهایدام،طرحهاینوینآبیاری،
مرمتوالیروبیقنواتواحداثگلخانهبهبهرهبرداریرسیدوهمچنین
یکمجموعهپرورششترمرغکلنگزنیشد.فضلیافزود:استفادهازروش
هاینوینبهنژادیدرکشاورزیبامصرفآبکمتر،کشاورزیحفاظتی،
توسعهکشتهایگلخانهایازاولویتهایطرحهایکشاورزیشهرستان
همداناست.مدیرجهادکشــاورزیشهرستانهمدانخاطرنشانکرد:
براساسسندراهبردیتوسعهاستاندربخشکشاورزیساالنهبرای۷۸۰
نفراشتغالزاییدرنظرگرفتهشدهکهازابتدایسالتاکنونزمینهاشتغالزایی

۷۵۰نفرفراهمشدهاست.

تشکیل 34 پرونده تخلف انتخاباتی 
در همدان

همدان-خبرنگارکیهان:
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همدان از تشکیل ۳۴ 
پرونده تخلف انتخاباتی مربوط به داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات 

مجلس شورای اسالمی در استان خبر داد.
حسنخانجانیبابیاناینکهبیشترینمیزانپروندههامربوطبهتبلیغات
خارجاززمانتعیینشدهاستگفت:اینتبلیغاتزودهنگامانتخاباتیدر
فضایمجازیوحقیقیصورتگرفتهاســت.ویافزود:براســاسقانون
داوطلبانانتخاباتمجلسشــورایاسالمیمجازبهتبلیغدرزمانمجاز
تعیینشدههســتنددرغیراینصورتپروندهتخلفبرایآنهاتشکیل
میشــود.دادستانعمومیوانقالبمرکزاستانهمدانخاطرنشانکرد:
شعبویژهرسیدگیبهجرائمانتخاباتیدردادسراودادگستریتشکیلشده
وتاکنونهیچگونهحکمیبرایمتخلفانانتخاباتیصادرنشدهورسیدگی
بهپروندههادردستبررسیاست.ویتاکیدکرد:طبققانونهرگونهخرید
وفروشمستقیموغیرمستقیمرأیشاملتوزیعاقالمولوازمیکهبرای

دریافتکنندهجنبهانتفاعیداشتهباشد،جرممحسوبمیشود.

۱۳50 واحد مسکن مددجویی 
در استان کرمان به بهره برداری رسید

با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
یکهزار ۳۵۰ واحد مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( 
در شهرستان های جنوبی و شرقی استان کرمان به بهره برداری رسید
اســتاندارکرماندرآئینبهرهبرداریازیکهزارو۳۵۰واحدمســکن
مددجویانکمیتهامدادامامخمینی)ره(شهرستانهایجنوبیوشرقی
استانکرمانگفت:طییکسالگذشتههفتهزارشغلتوسطکمیتهامداد
دراستانکرمانایجادشدهوامسالایجاد۱۲هزارشغلتعهدکمیتهامداد
امامخمینی)ره(استاناست.محمدجوادفدائیبااشارهبهمشکلمددجویان
کمیتهامداددرتامینضمانتنامهبرایدریافتوامعنوانکرد:برایافرادی
کهتواناییتامینضمانتنامهجهتدریافتوامندارنداقداماتیدراستان

انجامدادهایم.

حدود 2 هزار چابهاری
ویزیت رایگان شدند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان گفت: هزار 
و ۷۷۸ نفر از روستاییان شهرستان چابهار در ایام اهلل دهه فجر توسط 
پزشــکان کاروان سالمت جمعیت هالل احمر کشــور به طور رایگان  

ویزیت شدند.
رسولراشکیاظهارداشت:اعضای۱۵نفرهپزشکعمومی،دندانپزشک،
متخصصزنان،اطفال،جراحعمومیومامااز۱۶تا۱۸بهمنهمزمانبادهه
فجردرروستاهایپالن،اورکیونوبندیانچابهارخدماتبهداشتیدرمانیارائه
دادند.ویبیانکرد:هزارو۱۰۰پکغذاییوبهداشــتینیزدراینمدتبین

مردممحرومروستاهایچابهارتوزیعشد.
مدیرعاملجمعیتهاللاحمرسیســتانوبلوچستانافزود:اعضایاین
کاروانعالوهبرویزیترایگانمردممحرومروســتاهایچابهاراقدامبهتوزیع

دارویرایگاننیزبینآنانکردند.

آغاز اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه
به اقشار ضعیف اصفهان

فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عــج( گفت: اهدای ۱۱۰ ســری 
 جهیزیه ۱۱۰ میلیــون ریالی به زوج های جوان نیازمند این اســتان

آغاز شده است.
سرتیپمجتبیفدادرجشنوارهونمایشگاهپایگاههایمقاومتبسیجبرتر
طرحاسوهاستاناصفهانافزود:اینتعدادجهیزیهدرقالبطرحمهرکریمانه۲
تهیهو۴۰سریآنبهمنظورارائهبهزوجهایمحلههایمختلفتحویلپایگاه

مقاومتشد.
ویادامهداد:طرحکریمانهیکهمزمانباآغازســالتحصیلیبهمنظور

تامینلوازمالتحریردانشآموزانبیبضاعتبرگزارشد.
فرماندهسپاهصاحبالزمان)عج(اضافهکرد:همچنیندراینهمایشاز۲

پایگاهنمونهواسوهکشوریو۲۳پایگاهبسیجاسوهاستانیتجلیلشد.
جشــنوارهونمایشــگاهپایگاههایمقاومتبســیجبرترطرحاسوهاستان
اصفهانباحضورفرماندهانخواهروبرادرپایگاههایمقاومتبســیجاســتان

اصفهاندرناحیهمقاومتامامصادق)ع(برگزارشد.

فرودگاه بین المللی تبریز به برف خور 
مجهز شد

تبریز-خبرنگارکیهان:
با صرف ۸۰ میلیارد ریال دستگاه برف خور پیشرفته برای فرودگاه 

بین الملی تبریز خریداری شد.
»رامیــنآذری«مدیــرکلفرودگاههایآذربایجانشــرقیگفت:هزینه
ماشینبرفخوارپیشرفته»فرزیا«ازمحلاعتباراتشرکتفرودگاههاوناوبری

هواییایرانتامینشدهاست.
ویافــزود:جمــعآوریبرفهــایباندهایفرودگاهوکاهشآســیببه

چراغهایباندبااستفادهازبرفخوارامکانپذیرمیشود.
آذریتصریحکرد:تجهیزفرودگاهتبریزبهسیستمودستگاههاوابزارهای
الزمموجــبافزایشضریبایمنــیهرچهبیشــترآندرحوزههایمختلف

میشود.

 رئیس  قوه قضائیه گفت: مشکالت صیادان 
بوشهری بررسی خواهد شد و اگر در استان 
قابل حل بود از سوی استاندار و اگر در حوزه 
استانداری نبود در تهران پیگیری خواهد شد.
حجتاالسالموالمسلمینابراهیمرئیسیدرسفر
بهاستانبوشهر،دربازدیدسرزدهازاسکلهصیادی
جفرهپسازشــنیدنمشکالتصیادانخطاببه
استاندارگفت:پیشازسفرباآقایجهانگیریمعاون
اولرئیسجمهوریتلفنیدرموردمشکالتصیادان
صحبتکردمکهگفتدرجلسهدولتاینموضوع

تصویبشدهاست.
ویازاستانداربوشهرخواستکهاینموضوعات
راپیگیریکندوبهصیاداناطمینانخاطردادکه

مشکالتآنهابررسیخواهدشد.
رئیسقوهقضائیهگفت:صیادانبهعنوانقشر

زحمتکشوسختکوشهستند.
درایــندیدارصیــادانوملواناننســبتبه

مشــکالتمختلفخودازجملهســوخت،قطع
شــدنپیاپیسامانهها،پیادهنشدنمناسبدولت
الکترونیکدراســکله،عدمبهرهمنــدیازامتیاز

ســختیکار،امتیازآبونداشتنبیمهگالیههایی
رامطرحکردند.

رئیسیپسازبازدیدسرزدهازاسکلهصیادی

جفــرهبهصورتازپیشاعالمنشــدهدرگمرک
بوشــهرومحلدپویخودروهایپرشماروارداتی

حضوریافت.
رئیسقوهقضائیهدراینبازدیددرجریانعلت
دپــووتعداداینخودروهاقرارگرفتومدیرواحد

مربوطهتوضیحاتیدراینرابطهارائهکرد.
همچنینآخرینوضعیــتپروندهخودروهای
وارداتیدرایندیدارازسویرئیسکلدادگستری
استانبوشهر،تشریحشدورئیسقوهقضائیهنسبت

بهتسریعدررسیدگیدستوراتیراصادرکرد.
رئیســیدرمــوردمانــدگاریکاالهاییکه
درگمرکوســامانههایفعــالدرگمرکجهت

پیشگیریازقاچاقراموردسؤالقرارداد.
ویدرادامــهباکارکنانگمرکگفتوگوکرد
ودرجریانمشــکالتآنهاقرارگرفتودرهمین
زمینهچنددستورخطاببهرئیسکلدادگستری

استانبوشهرصادرکرد.

کشور  بودجه  و  برنامه  رئیس  ســازمان 
گفت: برای ۱۵ پروژه جنوب اســتان کرمان 
حدود ۴۳۴ میلیارد تومــان اعتبار مصوب 
شد که حدود ۳۴۵ میلیارد تومان پرداخت 

شده است.
محمدباقــرنوبختدرجمــعخبرنگاراندر
شهرســتانعنبرآبادبااشــارهبهاینکهدرابتدای
جلسهشورایبرنامهریزیوتوسعهجنوباستان
کرمــانمصوبه۲هــزارو۱۷۶میلیــاردتومانی
رئیسجمهوریدراستانکرمانارزیابیشدافزود:
خوشبختانه۲هزارو۱۶میلیاردتومانتااینتاریخ
پرداختشــدهاســتوبایدحدود۴۰۰تا۴۵۰
میلیاردتومــانپرداختهانیزانجامتاپروژههای

توسعهاستانانجامشود.
معاونرئیسجمهوریبیانداشــت:درسفر

پیشینمبهجنوباســتانکرماننیزمصوبشد
کهما۱۰هزارواحدمســکونیدریکسالبسازیم
گرچهازنظرقراردادییکسالنشداماحدودپنج
هزارو۳۵۰واحدمســکونیتاکنونبهخانوادهها

تحویلدادهشد.
نوبختادامهداد:یکهزارو۳۵۰واحدتوســط
کمیتهامدادوچهارهزارواحدآنتوســطبنیاد

مسکنانقالباسالمیساختهشدهاست.
ویتصریحکرد:توافقکردیمکه۲هزارواحد

مسکونیجدیدنیزبهآنهااضافهکنیم.
معاونرئیسجمهوریادامهداد:یکهزارواحد
مسکونیدرجنوبکرمانکهدرسیالبدیماه
تخریبشــدهبودند؛بازســازیونوسازیو۶۰۰
واحدتعمیرمیشــودکهاعتباراتآندردولتبه

بنیادمسکنابالغشد.

شهرکرد-خبرنگارکیهان:
وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: اســتان 
چهارمحال و بختیــاری توانمندی ها و قابلیت های 
باالیی در زمینه تولید محصوالت صنعتی، کشاورزی 
و معدنی دارد و ساالنه ۲۴ هزار تن بادام بسیار مرغوب 

در این خطه تولید می شود.
ویتصریحکرد:بادامتولیدشــدهبایدبدوندخالت
واسطههاودالالندرخودایناستانفرآوری،بستهبندی

وبهبازارمصرفدرداخلوخارجازکشورصادرشود.
رحمانیاعالمکرد:بایدتمرکزصنعتدرشــهرهای
بزرگمتوقــفوبهمناطقکوچکتــروکمبرخوردارتر

هدایتشود.
ویازمدیــرانکارخانههایتولیــدیوصنعتیدر
اســتانهایکشورخواستکهگردشمالیبانکی،جذب
نیروهایموردنیاز،خریدکاالهاونیازهاوامورحملونقل
رادراستانهایحوزهتحتفعالیتخودانجامدهندواز

انجاماینموارددرپایتختکشورخودداریکنند.رحمانی
توضیحداد:تحققاینمهمموجبرونقوشکوفاییبیشتر

اقتصادیدراستانهایکشورخواهدشد.
ویحفظتولیدموجودکاالهاومحصوالتوراهاندازی
واحدهایتولیدیتعطیلشــدهراازجملهدیگربرنامهها
وسیاستهایاصلیوزارتصمتاعالمکردوگفت:این
وزارتخانهدرخصوصتحققکاملمواردیادشدهمصمم
اســت.ویاظهارکرد:دولتبرایحمایتازبخشتولید
مبلغ۴۰هزارمیلیاردریالتسهیالتبرایتوسعهصادرات

کشوردرنظرگرفتهاست.
رحمانیافزود:ازاینمبلغ۲۰هزارمیلیاردریالآناز
صندوقتوسعهملیو۲۰هزارمیلیاردریالدیگرازمنابع

بانکیتامینمیشود.
ویافزود:اینمیزانتسهیالتبرایایجادرونقدرحوزه
صــادراتباکارمزد۱۴/۵درصددراختیارمتقاضیانقرار
میگیرد.رحمانیادامهداد:استانچهارمحالوبختیاری
نیزمیتواندازاینفرصتبرایافزایشصادراتبهعنوان

پیشراناقتصادوزمینهسازرونقتولیدبهرهگیریکند.
وزیــرصنعتنیزگفت:تمامیخواســتههایبخش
خصوصــیچهارمحالوبختیــاریازطریــقمعاونان
اجرایــی و پیگیــری وزارتخانــه ایــن مســئوالن و

خواهدشد.

یزد-خبرنگارکیهان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
یزد از توزیــع ۱/۵ میلیارد تومان بن کتاب 
در دوازدهمیــن دوره نمایشــگاه کتاب و 
استان  این   مطبوعات محلی و رســانه های 

خبر داد.
»مجیدجوادیــانزاده«درجمعخبرنگاران
بهبرگزاریدوازدهمیندورهنمایشــگاهکتابو
مطبوعاتمحلیورسانههایاستانیزدبامحوریت
کودکونوجواناشارهکردوگفت:ایننمایشگاهاز
۲۳تا۲۹بهمنماهدرمحلجدیدنمایشگاههای

بینالمللییزدبرگزارخواهدشد.
ویگفت:درایندورهازنمایشگاه۷۰هزارو
۶۸۸عنوانکتاباز۱۷۲ناشرمستقلدربخش
عمومــیوکودکونوجوانو۲۰۷نمایندگیدر
بخشهایمذکــوردراختیــارعالقهمندانقرار

میگیرد.
ویســاعاتبازدیدازنمایشگاهرا۹تا۱۳و
۱۶:۳۰تا۲۱:۳۰اعالمکردوگفت:درحاشیهاین
نمایشگاهشاهدبرگزاریبرنامههایجنبیمرتبط
باانتخابیزدبهعنوانپایتختکتابکشــوردر
یکسالاخیرخواهیمبودازجملهآنهامیتوانبه
تجلیلازبرگزیدگانومروجانبرترحوزهکتاب،

تقدیــرازروســتاهایبرگزیدهدوســتدارکتاب
اســتانکهامســالازمیانآنهاروستایکردکوه
مهریزجزوبرترینهایکشــورینیزانتخابشد،
برگــزاریجــامباشــگاههایکتابخوانیکودک
ونوجــوانباعنایــتبهاینکهیزدباتشــکیل
یکهزارباشــگاهکتابخوانیدرســالجاریرتبه
نخســتکشــوررابهخوداختصاصدادهاست
وبرنامههــایدیگریمانندشــهربرگزیدهخالق
کتابخوانــیوکارواندانایــیوســایرمــوارد

اشارهکرد.
جوادیانزادهگفت:درنمایشگاهامسالعالوه
برحذفبخشکتبکمکآموزشی،بخشناشران
خارجینیزحذفشــدهوکتبدانشگاهینیزبا
سختگیریهایبیشتریبرایحضوردرنمایشگاه

پذیرششدهاند.
بهگفتهوی،درنمایشگاهامسالشاهدبرگزاری
اختتامیهجشــنوارهمطبوعاتمحلیاســتاننیز
خواهیمبودوکتابفروشیهایاستانتحتعنوان

همراهنمایشگاهحضورخواهندداشت.
مدیرکلفرهنگوارشــاداسالمیاستانیزد
گفت:بخشیازبنخریدکتبنمایشگاهیامسال
دراختیارمدارسجهتاحیایکتابخانههایشــان

قرارگیرد.

تبریز-خبرنگارکیهان:
۱۳۶۵ طرح به ارزش ۶۰ هزار میلیارد ریال 
در شــرقی آذربایجان شرقی به بهره برداری 

رسید.
محمدرضــاپورمحمدیاســتاندارآذربایجان
شــرقیگفت:عملیاتاجرایــی۶۲طرحبهارزش
۴۴۵۰میلیاردریالدرایامدههفجرآغازشــد.به
گفتهاســتاندار۱۱۵طرحازمجموعپروژهها،ملی
میباشندو۵۷۷طرحدرسطحروستاهایمنطقه

خواهدبود.

ویافزود:۱۱۳۷طرحعمرانیو۲۳۸طرحنیز
اقتصادیهستند.

استاندارارزشطرحهایعمرانیرابیشاز۵۵
هــزارمیلیاردریالوپروژههایاقتصادیرا۵هزار
میلیاردریالاعالموتصریحکرد:آبرســانیبه۱۷
روستا،نوسازی۸۴۰۰خانهروستایی،آبیارینوین
۶۳۰۰هکتار،گازرســانیبه۹۵روســتاواحداث
بخشــیازبزرگراهصوفیانبهشبســتردرمسیر
تبریز-سلماسونیزخطانتقالاتیلنازمیاندوآب
بهتبریز،ساخت۴۰مدرسهروستاییوشهریونیز

۲۲مرکزبهداشتیدرروستاهاوشهرهاازطرحهای
دههفجربود.

درهمینحالاعالمشدمجموعهایازطرحهای
جهادکشاورزیآذربایجانشرقیبهارزش۷۲۳۰
میلیــاردریالدردههفجر۹۸امســالافتتاحویا

کلنگزنیشدند.
احداثشبکهآبیاریاراضیکشاورزیپایابسد
»حاجیلر«-رودخانههــایمرزیدر۵۵۰هکتار،
سامانهنوینآبیاریتحتفشاردر۳۱۳۴هکتاربه
ارزش۳۲۹میلیاردریالازجملهاینطرحهابودند.

اســتاندار اردبیل گفت : مطالعه احداث و 
اردبیل - پارس آباد در حال  تکمیل راه آهن 
انجام بوده و ریل  گذاری ۱۰ کیلومتر این پروژه 

از سمت اردبیل تامین اعتبار شده است.
اســتانداری اطالعرســانی پایگاه بهگزارش
اردبیــل،اکبربهنامجوگفــت:راهآهناردبیل-
پارسآبادتداومراهآهــناردبیل-میانهبودهو
تالشبرایناستهرچهسریعترباتأمیناعتبار
اینپروژهازطریقخطریلیپارسآبادبهشــبکه

جهانیوصلشویم.
ویافزود:باراندازریلیپارسآبادتحولاساسی
دراقتصادواشتغالزاییمنطقهایجادمیکندکه

طــرحمطالعاتیآننیزدرحالاتماماتمامبودهو
درسالآتیاجراییخواهدشد.

استانداراردبیلگفت:شهرستانپارسآبادبه
لحاظبرخورداریازظرفیتهایخدادادی،زمین
حاصلخیزوشــرایطآبوهواییهمیشهمورد
توجهبودهاســتوباوجــودبهرهمندیازچنین
مواهبیمیتوانشــاهدتوسعهبیشازپیشاین

شهرستانبود.
ویاضافهکرد:باتکمیلوتوســعهشــهرک
گلخانهایپارسآبادتا۲سالآتیفعالیتاولینو
بزرگترینشهرکگلخانهایکشورراشاهدخواهیم
بودتــادرکارآفرینیورونقتولیدنیزبتوانگام

اساسیبرداشت.
درجریانســفریکروزهاستانداراردبیلبه
پــارسآبادمغان۱۰هکتارازگلخانه۵۰هکتاری
بــرادراندهنویدرشــهرک۱۵۰۰هکتاریآن

شهرستانافتتاحشد.
بــهگفتهاکبــربهنامجــو،۴۰۰هکتــاراز
اراضیشــهرکگلخانهایپارسآبادواگذارشده
۱۵۰هکتــاردرحالاحداثاســتو۲۵هکتار
درحــالآمادهســازیو۲۰هکتارقبــالافتتاح

شدهاست.
ویبیانکرد:تاســال۱۴۰۰همهاین۱۵۰۰
هکتاربهواجدینشــرایطواگذاروبهبهرهبرداری

میرســدویکمیلیونتنبااحتســابواگذاری
پایابسدخداآفرینبهمحصوالتتولیدکشاورزی

وگلخانهایافزودهمیشود.
گفتنیاستســازههایاینگلخانهازاسپانیا
واردشــدهوآخرینمتدســازههایســازگاردر

منطقهاست.
همچنینمرکــزدرمانــیخاتماالنبیایاین
شهرســتانبازیربنایی۱۸۰۰متــردردوطبقه
بــاهزینهایبالغبــر۵۵۰میلیاردریالدرزمین
اهداییشوراوشهرداریشهرپارسآباددرحاشیه
شهرتوسطقرارگاهخاتماالنبیاءکهاحداثشدهبه

بهرهبرداریرسید.

افتتاح ۳ طرح عمرانی و آموزشی
در تالش 

تالش–خبرنگارکیهان:
۲ واحد ســردخانه و یک باب مدرســه با 
اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
با حضور استاندار گیالن و مقامات محلی در تالش 

به بهره برداری رسید.
فرماندارتالشدراینآئینگفت:برایســاخت
سردخانهنگهداریمحصوالتکشاورزیدرشهرک
کشــلی،بهمســاحتدوهزارو۸۵۹مترمربعوبا۲
هــزارتنظرفیتنگهداری،۸۸میلیاردریالوبرای
ساختســردخانهروستایچلونصربهمساحتپنج
هزارمترمربعباظرفیتپنجهزارتنوبااشتغالزایی
برای۲۵نفر،۲۸میلیاردریالاعتبارهزینهشدهاست.
سیدعیسیمهدویافزود:ساختدبستان۶کالسه
برکتنیزبالغبر۱۶میلیاردو۵۰۰میلیونریالهزینه
برداشتهاست.شهرستانتالشبا۲۰۰هزارنفرجمعیت
دربخشهایمرکزی،اسالم،حویقوکرگانروددر۱۱۰
کیلومتریغربمرکزاستانگیالنواقعشدهاست.

۳ هزار و ۸50 میلیارد تومان 
طرح در استان مرکزی
به بهره برداری رسید

 اســتاندار مرکزی گفت: سه هزارو ۸۵۰ 
مبارک  با دهه  تومان طرح همزمان  میلیارد 
 فجر و چهــل و یکمین ســالروز پیروزی

 انقــالب اســالمی در ایــن اســتان به 
بهره برداری رســید که نســبت به ســال 
 گذشــته یک هــزار و ۴۰۰ میلیاردتومان 

افزایش یافته است.
ســیدعلیآقازادهافزود:بهرهبــرداریازاین
طرحها۱۳هزارفرصتشــغلیدراستانمرکزی
ایجــادکــردهوتعداداشــتغالایجادشــدهدر
سالجارینسبتبهپارسال۶هزارموردافزایش

یافتهاست.
ویازسرمایهگذاریخارجییکونیممیلیارد
دالریدرنیمهدومامســالدراســتانمرکزی
خبردادوگفت:ایناســتانبــاجذباینمیزان
ســرمایهگذاریرتبهنخســترادراینزمینهدر

کشوربهخوداختصاصدادهاست.
ویاظهارداشت:جذباینمیزانسرمایهگذاری
دراســتاننشانازدورزدنتحریمهایدشمنان

است.
ویبابیاناینکهحجمباالییازسرمایهگذاری
خارجــیدراســتانمرکــزیدرزمینــهایجاد
نیروگاهانجامشــده،افزود:وجــودبرخیقوانین
ضــدونقیــضدرکشــورازجملهمشــکالتبر
درکشــور تولیــد و ســرمایهگذاری راه ســر
اســتواینمشــکالتکاهشســرمایهگذاری
وبازگشــتســودبهســرمایهگذارانکشــوررا

بههمراهدارد.

اصفهان-خبرنگارکیهان:
استاندار اصفهان گفت: محصوالت گلخانه ای 
حدود یک سوم تولیدات باغی استان را به خود 

اختصاص داده است.
عباسرضاییتعدادطرحهایسرمایهگذاریدر
حالاجرادراســتانرا۳۷۵طرحبابیشاز۱۱/۵
هزارمیلیاردتومانســرمایهبخشخصوصیاعالم
وبیانکرد:دههفجرامسالیکهزارو۸۲۶طرح
بــااعتباریبالغبر۲هزارو۳۷۵میلیاردتوماندر

سطحاستانبهبهرهبرداریرسید.
ویتعدادنخبگانواستعدادهایبرترزیرپوشش
استانرا۲هزارو۸۰۰نفرواصفهانرابعدازتهران

دارایباالترینتعدادنخبهدرکلکشــوردانستو
اضافهکرد:۵۲۰واحدفناوروشرکتدانشبنیان
درشهرکعلمیتحقیقاتیاصفهان،مستقرهستند
واصفهانازنظرشرکتهایدانشبنیانرتبهدوم

کشوررابهخوداختصاصدادهاست.
رضایییادآورشــد:خطرنابودیمیراثایرانی
اسالمیدراصفهان،نابودیکشاورزیدربخشهای
میانیوشرق،خشکشدنباغهایچندصدسالهو
پیامدهایویرانگرخشک،شدنرودخانهزایندهرود
برزندگیوروانمردمازآثاربحرانکمآبیدراین

استاناست.
ویدرادامهبحــرانآبدرحوضهزایندهرود

رایکمعضلملیومتعلقبههمهکشــورذکرو
مهاجرت آالیندههایزیستمحیطی،خشکسالی،
بیرویه،وکنترلنشده،حاشیهنشینیوطرحهای
نیمهتمامبهجایماندهازســالهایگذشــتهرا

سیمایمحرومایناستانبرشمرد.
ویافزود:بابهرهبرداریازتونلکوهرنگســه
درآیندهنزدیکحدود۶۰میلیونمترمکعبآببا

پمپاژازتونلواردرودخانهخواهدشد.
رضاییاظهارداشت:درحالیکهمیزانپیشرفت
طرحسدکوهرنگ۳در۱۰سالگذشتهفقط۲۱
درصدبودهاســتاینطرحازبهمنسالگذشته

تاکنونحدود۴۱درصدپیشرفتداشتهاست.

وزیر صنعت و معدن:

استان چهارمحال و بختیاری قابلیت باالیی
در تولید محصوالت کشاورزی دارد

توزیع ۱/۵ میلیارد تومان بن 
در نمایشگاه کتاب یزد

۱۳۶۵ طرح در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

ریل گذاری ۱۰ کیلومتر از راه آهن اردبیل - پارس آباد مغان تامین اعتبار شد

استاندار:

مهاجرت بی رویه از آثار بحران کم آبی در استان اصفهان است

رئیس  قوه قضائیه: 

مشکالتصیادانبوشهریپیگیریمیشود


