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فرماندار:
وزارت نیرو 

مانع اجرای سد میدانک2 فریدونشهر است
اصفهان - خبرنگار کیهان:

فرماندار فریدونشــهر اظهار داشت: عملیات اجرایی 
ساخت سد میدانک دوم در سال 1390 آغاز شد ولی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان و وزارت نیرو به دلیل منع بارگذاری 

بر حوضه زاینده رود مانع ادامه اجرای این طرح شده اند.
ناصر اســدی افزود:  این ســد در حوضه آبریز دز و کارون قرار 
دارد و هیچ ارتباطی به حوضه آبریز زاینده رود ندارد و دولت برای 
انجام مطالعات و اجرای فاز اول این سد هزینه کرده و فرمانداری 
شهرســتان نیز 2 سال اعتبار برای ساخت این سد تخصیص داده 
و جاده دسترسی آماده شده است، اما وزارت نیرو و آب منطقه ای 

همواره مانع از اجرای آن هستند.
وی اضافه کرد: با بهره برداری از این سد 10 میلیون مترمکعب 
آب این منطقه جمع آوری می شود و عالوه بر تامین آب آشامیدنی 
چندین روســتای دهستان عشایری فریدونشهر،  امکان زیر کشت 
بردن 3000 هکتار از اراضی پایین دست منطقه نیز فراهم خواهد 

شد.
اســدی با اشاره به اقلیم و شرایط آب و هوایی سرد شهرستان 
فریدونشهر، گفت: فریدونشهر با نرخ بیکاری 13/1 درصد، باالترین 
نرخ بیکاری را در اســتان اصفهان دارد و این مســئله مهمترین 
آســیب اجتماعی شهرستان است و بیکاری همچنان دغدغه اول 

این شهرستان است.
اسدی همچنین خاطرنشان کرد: با بهره برداری از سد میدانک2 
عالوه بر زیر کشت بردن بخش قابل توجهی از اراضی پایین دست، 

می توان نرخ بیکاری شهرستان را کاهش داد.
فرمانــدار فریدونشــهر در ادامه با بیان اینکه اجرای شــبکه 
جمع آوری فاضالب فریدونشــهر به دلیل ســطحی بودن آب های 
منطقه از اولویت های اصلی شهرستان است ادامه داد: نبود شبکه 
جمع آوری فاضالب باعث نیتراته شدن آب های پایین دست می شود.
وی از پیشــرفت حدود 40 درصد اجرای شــبکه جمع آوری 
فاضالب خبر داد و گفت:  با اینکه همه شاخص های زیست محیطی 
و اجتماعی برای ساخت تصفیه خانه فاضالب فریدونشهر دیده شده 
امــا مردم محل اجازه ســاخت آن را در محل کنونی نمی دهند و 
برای ساخت آن دچار مشکالت اجتماعی هستیم اما در تالشیم با 
همکاری مردم فریدونشهر این مشکل را نیز هرچه زودتر رفع کنیم.

ساخت و ساز مستحکم با »خشت« در یزد
یزد- خبرنگار کیهان:

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد از عزم جدی 
یزدی ها برای ساخت و ساز مستحکم با خشت خبرداد.

مقرر شــد تا پایان سال جاری پیش نویس آیین نامه ساخت و 
ساز با خشت تهیه شود. 

صدور مجوز ساخت و ساز با خشت در یزد، گام بزرگی در جهت 
ســاخت و ساز سبز و دوست دار محیط زیست و اتفاقی مبارک در 
عرصه احیای معماری بومی کشور محسوب می شود و یزد طالیه دار 

ترویج و رونق دوباره معماری گلین در کشور می باشد.
 در حالیکه از معماری گلین به عنوان معماری آینده در جهان 
یاد می شود و اکثر کشورهای توسعه یافته ضوابط این نوع معماری 
را دارا می باشند ولی در ایران که میراث دار این نوع از معماری در 
جهان است، ساخت با انواع روش های معماری خاک ممنوع است 

و تخلف محسوب می شود.
استاندار یزد:

دستگاه های کم کار 
باید به مردم معرفی شوند

یزد- خبرنگار کیهان:
اســتاندار یزد گفت: مردم و رسانه ها باید با دستگاه های 
فعال و کم کار استان در اجرای مصوبات و تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتی آشنا شوند.
محمدعلی طالبی در رابطه با 30 پروژه اقتصاد مقاومتی اســتان 
افزود: پروژه هایی باید برای اجرا به تهران ارسال شوند که شاخص های 
موردنظر در آنها رعایت شده و اولویت های استان مانند بهره مندی بیشتر 
مناطق کمتر برخوردار، محدودیت منابع آب و اشتغال فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی بیکار در آن رعایت شــود که خوشــبختانه در بعضی از 

پروژه های ارائه شده به نحو مطلوبی به این مهم توجه شده است.
استاندار یزد در رابطه با راه اندازی سامانه و پایگاه تخصصی مجازی 
»باما« که با هدف تأمین آینده شــغلی دانش آموزان و دانشجویان در 
140 رشــته دانشگاهی در حوزه های بهداشت، ایمنی، محیط زیست 
و انرژی شروع به فعالیت کرده اظهار داشت: این اقدام توانسته پیوند 

مناسبی در این شرایط بین دانشگاه و محیط کار ایجاد کند.
»طالبی« افزود: این سامانه صرفاً برای فارغ التحصیالن دانشگاهی 
نیست بلکه جهت گیری بسیار مناسبی به دانشجویان می دهد که در 
طول تحصیل خود بتوانند برای حضور در بازار کار آماده شوند و بهترین 

انتخاب رشته تحصیلی را انجام دهند.

واحدهای مسکونی روستایی بناب 
مقاوم سازی شدند

بناب- خبرنگار کیهان:
فرمانــدار بناب گفت: از 14 هزار و 188 واحد مســکونی 
روستایی در شهرســتان بناب تا پایان سال 97 هفت هزار و 

445 واحد مسکونی مقاوم سازی شدند.
امین رفیعی در جلســه شورای مسکن شهرســتان بناب با بیان 
این که تا پایان ســال 97، 52 درصد واحدهای مسکونی روستایی در 
بناب مقاوم سازی شدند؛ افزود: تا این مدت 9 هزار و 446 فقره سند 

مالکیت نیز به واحدهای مسکونی روستایی بناب صادر شده است.
وی سهم شهرستان بناب از وام مساکن روستایی را در سال 98- 
600 فقره عنوان کرد و افزود: 240 میلیارد تسهیالت با سود 5 درصد 
به متقاضیان برای مقاوم سازی مساکن روستایی پرداخت خواهد شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب خاطر نشان کرد: تا پایان 
سال 98 یکصد هزار واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی در سطح 
کشور احداث خواهد شد و سهم شهرستان بناب از این محل 340 واحد 
اســت که برای هر واحد مسکونی دولت 750 میلیون ریال تسهیالت 

بانکی با نرخ سود 9 درصد برای متقاضیان پرداخت خواهد کرد.
رفیعی تصریح کرد: چون روســتای خوشه مهر جدیدا شهر شده، 
ضروری است تسهیالت بانکی برای شهر خوشه مهر نیز اختصاص یابد.
شهرستان 140 هزار نفری بناب در 110 کیلومتری جنوب استان 

آذربایجان شرقی واقع شده است.

ممنوعیت واردات برنج تا پایان فصل برداشت
ساری- خبرنگار کیهان:

اســتاندار مازندران در خصوص ادامه ممنوعیت واردات 
برنج و اخبار منتشره در خصوص واردات برنج از سوی شرکت 
بازرگانی دولتی گفت: با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این 

باره گفت وگو کرده ام. 
حســین  زادگان افزود: وزیر صنعت، معــدن و تجارت در این باره 
دستور داده تا پایان فصل برداشت و اطالع مجدد هیچ گونه تخصیصی 

در این زمینه صورت نگیرد.
وی گفت: خبر منتشره مربوط به واردات شرکت بازرگانی دولتی 
برای ذخیره سازی است و در حال حاضر مجوز واردات داده نمی شود.

وی افزود: واردات برنج از سوی این شرکت فقط برای تامین ذخایر 
اســتراتژیک و تنظیم بازار کاالهای اساسی بوده است و واردات برنج 

کماکان ممنوع است.

وزیر راه وشهرســازی در حاشیه بازدید از 
پروژه همت گفت: پروژه آزادراه تهران- شمال 

تا آخر تابستان به بهره برداری خواهد رسید. 
محمد اسالمی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در پــی تکمیل پروژه های متعدد مربوط به آزادراه ها 
با افزایش 50 درصدی حجم آزادراه در سطح کشور 
همراه خواهیم شد و هم اکنون در کشور هزار و 100 

کیلومتر پروژه آزادراه در دست اجرا است.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: پروژه کنارگذر 
جنوبــی با طول 160 کیلومتــر از جمله مهمترین 
پروژه ها اســت که آبیــک را به چرمشــهر متصل 
می کند؛ این پروژه یکی از اقدامات بزرگی اســت که 
رفت وآمدهای اســتانی را پوشش می دهد و به رفع 

ترافیک کمک خواهد کرد.

اسالمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی و دولتی 
در راستای اجرای پروژه های مختلف راه سازی همکاری 
کرده اند، اضافه کرد: پروژه همت در حال حاضر پیشرفت 
خوبی داشته است؛ مشکل مالی در پروژه همت مطرح 
نیست و تنها مورد مشکل معارضین است که باید رفع 
شود.  تقاطع های غیرهم سطح زیادی در کشور در حال 
اجرایی شدن است. سعی داریم پروژه همت را در هفته 

دولت زیر بار ترافیک ببریم.
وی ادامه داد:  در این پروژه باید دکل برق فشــار 
قوی منتقل شود که در این باره هماهنگی ها با وزارت 

نیرو انجام شده است.
وزیــر راه   و شهرســازی گفــت: پــروژه آزادراه 
 تهران - شــمال قبل از پایان تابستان به بهره برداری

خواهد رسید.

فاز یک آزادراه تهران - شمال تا آخر تابستان به بهره برداری می رسد

 زنجانی ها از خرید و فروش هرگونه فیش 
زمین توســط تعاونی های ویالشهر یک و ۲، 
نورپران، علوم پزشــکی، اطباء، ونک و غیره 

خودداری کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اعالم 
این خبر گفت: طی ســال های گذشــته در استان 
زنجان شرکت تعاونی هایی غیرقانونی فیش زمین های 

خــارج از محدوده زمین خرید و فروش کرده اند که 
غیرقانونی است.

 مسعود بیات منش افزود: هشت شرکت تعاونی 
غیرقانونی زمین در حریم شــهر قــرار گرفته اند و 
تعهداتی ایجاد و فیش هارا بین مردم فروخته اند که 
این فیش هــا دالل بازی را رونق می دهد و خروجی 

تولید مسکن محقق نمی شود.

 وی خاطرنشــان کرد: شــرکت تعاونی مسکن 
موظف به ساخت و تولید مسکن است و فروش زمین 

توسط آنها غیرقانونی است.
 بیات منش اظهار داشــت: زنجان کشش ندارد 
زمین های خارج از محدوده وارد محدوده شــود چرا 

که سرمایه آن را نداریم.
 وی ادامه داد: این ســرمایه اعم از ریالی، منابع 

طبیعی، محیط زیستی، آب، برق، و سایر انرژی است 
که باید همه این موارد محقق و زمین های خارج از 

محدود وارد محدوده شهری شود.
 بیات منش افزود: برای ممانعت از خرید و فروش 
و دالل بازی فیش های زمین خارج از محدوده همه 
دســتگاه های اجرایی و قضایی عــزم خود را جزم 

کرده اند. 

با حضور وزیر جهاد کشاورزی، 1۲5 طرح 
بر 9330  افزون  اعتباری  با  بخش کشاورزی 
میلیارد ریال در آذربایجان شرقی بهره برداری 

یا کلنگ زنی شد.  
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی یک واحد 
مرغداری تخم گذار 150 هزار قطعه ای در مرند را 

افتتاح کرد.
این واحد مرغــداری با ظرفیــت نهایی قابل 
افزایــش تا 600 هــزار قطعه بــوده و در مرحله 
 اول ســاالنه بیش از 2400 تــن  تخم مرغ تولید 
می کند و برای 23  نفر به صورت مســتقیم و 30 
نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.  

فــاز  جهادکشــاورزی  وزیــر  همچنیــن 
اول گلخانــه 25 هکتــاری بیلوردی شهرســتان 
 هریــس بــه مســاحت 5 هکتــار را کلنگ زنی 

کرد.   
این گلخانه با ظرفیت تولید 7500 تن سبزی 
و صیفی و در فاز اول با ظرفیت تولید 1500 تن با 

سرمایه گذاری 270 هزار میلیون ریال و با اشتغال 
60 نفر ایجاد می شود.  

 تولیــد ماهی قــزل آالی رنگین کمان در 60 
دستگاه قفس با هزینه 16 میلیارد ریال و با ظرفیت 
100 تن ماهی و اشتغال زایی برای پنج نفر از دیگر 

این طرح ها است.  

بهره برداری از ۹۳۳۰ میلیارد ریال طرح کشاورزی در آذربایجان شرقی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان فارس از ثبت شیراز به عنوان 
شهر ملی صنایع دستی خبر داد و اعالم کرد: 
پــس از ثبت ملی و جهانی منبــت آباده در 
به عنوان شهر ملی  سال گذشته، ثبت شیراز 

 صنایــع دســتی در کانــون توجــه قرار 
گرفت. 

مصیب امیری افزود: 200 کارگاه تولیدی بزرگ 
با اســتاندارد و تولید باال در شــیراز صادر شــده  و 
حداقــل 20 هزار نفر تولید کننده صنایع دســتی 
در ایــن شــهر فعالیت دارند و جمعــا 112 اثر نیز 
 موفق به دریافت نشــان مرغوبیت صنایع دســتی 

شده است.
همچنین بروجرد به عنوان شهر ملی ورشوسازی، 
بندرلنگه به عنوان شــهر گالبتــون دوزی، بایگ در 
خراســان رضوی به  عنوان شــهر ملی ابریشم کشی، 

زنجانی ها از خرید و فروش فیش زمین های تعاونی پرهیز کنند

خوســف در خراســان جنوبی به  عنوان شهر ملی 
مله بافی، اهواز به  عنوان شــهر مینای صبی، دزفول 
به عنوان شهر کپوبافی، هرسین به عنوان شهر گلیم و 
تویسرکان به عنوان شهر ملی منبت گلریز، روستای 

بحیری اســتان بوشــهر به  عنوان روستای عبابافی، 
تنگه سرحه از سیستان و بلوچستان به عنوان روستای 
حصیربافی و روستای مهرگرد استان اصفهان به عنوان 

روستای بافته های داری ثبت ملی شدند.

شیراز شهر ملی صنایع  دستی شد

همدان- خبرنگار کیهان:
 مدیرعامل ســتاد دیه همــدان از آزادی
30 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در همدان به 
 مناسبت عید قربان تا عید غدیر در قالب طرح

»عید تا عید« خبر داد.
یداهلل روحانی منش با بیان اینکه طرح »عید تا 
عید« شامل زندانیان مهریه نمی شود گفت: اولویت 
ســتاد دیه فراهم کردن زمینــه آزادی زنان، افراد 

مسن، بیمار، تولیدکننده، کشاورز و کاسب است.
وی با اشاره اینکه برخی از خانواده محکومان 
کیفری شامل: زندانیان موادمخدر، سرقت و رد مال 
برای آزادی زندانی به ستاد دیه متوسل می شوند 
عنوان کرد: ســتاد دیه به زندانیان جرائم عمد از 

جمله جرائم کیفری نمی تواند کمک مالی کند.
وی با تأکید بر مشــارکت شهروندان و خّیران 
برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، یادآور شــد: 
در حــال حاضر 295 نفــر زندانی جرائم غیرعمد 
در زندان هــای همدان وجود دارد که 9 نفر از آنها 

خانم هستند.

به مناسبت اعیاد قربان و  غدیر

آزادی 30 نفر 
از زندانیان جرائم غیرعمد 

در همدان

مشهد- خبرنگار کیهان:
معاون خدمات شــهری شهرداری مشهد 
از اختصاص اعتبــار 100 میلیارد تومانی برای 
جداســازی آب آشــامیدنی از آب خام در 
 راســتای شــبکه آبیاری فضای سبز شهری 

خبر داد.
مهدی یعقوبی گفت: موضوع جداســازی شبکه 
آبیاری فضای سبز شــهری جزو اولویت  های اصلی 

مدیریت شهری است.
وی افــزود: در همین راســتا اعتبارات شــبکه 

جداسازی آب آشــامیدنی از خام، برای سال جاری 
بالغ بر 100 میلیارد تومان است.

معاون خدمات شــهری شهرداری مشهد عنوان 
کرد: این رقم بیش از 20 برابر اعتبار ســال گذشته 

است.

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای جداسازی شبکه آبیاری در مشهد

معرفی عاملین آتش سوزی
ساری- خبرنگار کیهان: در راستای طرح ممنوعیت آتش زدن کاه و 
کلش و سوزاندن ساقه های برنج، مامورین یگان حفاظت و کارشناسان ادارات 
حفاظت محیط زیســت شهرســتان های آمل و فریدونکنار ضمن تذکر به 
کشاورزان، 25 متخلف را که اقدام به آتش زدن کاه و کلش و آلودگی زیست 
محیطی نمودند را به مراجع قضایی معرفی کردند.آتش زدن کاه و کلش که 
برای آماده ســازی شالیزار جهت کشــت دوم برنج در برخی شهرستان های 
مازندران توسط کشاورزان انجام می گیرد دودهای ناشی از آن عالوه بر فضای 
 روســتاها، خیلی از شهرها و مناطق خوش آب و هوای مازندران را نیز آلوده 

می سازد.
تقدیر از خبرنگار کیهان

همدان- خبرنگار کیهان: مدیر کل تبلیغات اسالمی استان همدان در 
آیین اختتامیه جشنواره دین و رسانه در همدان با بیان اینکه فضای رسانه با 
گذشته بسیار متفاوت شده است گفت: کسانی که در فضای مجازی فعالیت 
دارند می توانند نقش به سزایی در هدایت جامعه و افکار عمومی داشته باشند.
حجت االسالم محمد هادی نظیری آستانه با تأکید بر اینکه فعاالن رسانه 
باید از رسانه به عنوان ابزاری کارآمد در جهت پیشبرد آرمان ها و اهداف نظام 
بهره گیرند خاطرنشان کرد: رسانه می تواند به عنوان پیشقراول، ظرفیت ها، 
آســیب ها و موانع را شناســایی کند. گفتنی است در این مراسم از 600 اثر 
ارسال شده به جشنواره از 9 اثر برگزیده تقدیر و تجلیل به عمل آمد که سیده 
لیال آقامیری خبرنگار کیهان در استان همدان به عنوان برگزیده بخش فیلم و 

مستند کوتاه در بخش فضای مجازی معرفی شد.
جدا کردن بودجه دانشگاه ها

سنندج- خبرنگار کیهان: رئیس دانشــگاه کردستان گفت: اعمال 
نظرهای شخصی برای جدا کردن بودجه دانشگاه ها از وزارت علوم و تحقیقات 

به پیکره نظام آموزشی صدمه وارد می کند و انسجام آن را از بین می برد.
جهان شــیر امینی افزود: اینکه کمیســیون آموزش مجلس به صورت 
مســتقیم برای دانشگاه ها بودجه تعیین کند به صالح نظام آموزشی کشور 
نیست و باعث از هم گسیختگی نظام آموزشی دانشگاه ها می شود و انسجام 

بین آنها را از بین می برد.
وی اظهار داشت: پیشنهاد جدایی بودجه دانشگاه ها از وزارت علوم توسط 
هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی مطرح شده است که به نفع نظام آموزشی 
نیست و اشخاص به تنهایی تصمیم گیرنده برای اهداف آموزشی کشور نیستند.

رفع مشکل نان
تبریز- خبرنگار کیهان: مدیرکل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و 
پاســخگویی به شــکایات وزارت صنعت از عدم وجود مشکل کمبود نان در 

کشور خبر داد.
اکبر صادقی گفت: برغم گالیه مردم از کمبود نان، مشکلی وجود ندارد و 

با هر گونه احتکار نان و گران فروشی آن برخورد می شود.
برق دار شدن روستا

شهرکرد- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: روستای اسدآباد در شهرستان کوهرنگ برق دار 
شد.مجید فرحزاد افزود: روســتای 10 خانواری اسدآباد از توابع شهرستان 
کوهرنگ با صــرف اعتباری بالغ بر یک هــزار و 400 میلیون ریال برق دار 

شد.روستای اسدآباد در 20 کیلومتری مرکز شهرستان کوهرنگ قرار دارد.
طرح بسیج فشار خون

ساری- خبرنگار کیهان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 
24 درصد از جمعیت باالی 30 ســال این اســتان در معرض بیماری فشار 

خون باال قرار دارند.
موســوی افزود: ساالنه در کشور 97 هزار نفر براثر ابتال به بیماری فشار 
خــون باال جان خود را از دســت داده که مازنــدران رتبه چهارم را به خود 

اختصاص داده است.
پروژه های فرودگاهی

ساری- خبرنگار کیهان: مدیر کل فرودگاه های استان مازندران گفت: 
پروژه های مختلف عمرانی فرودگاه های استان در حال اجراست.

وطن خواه پروژه های در دســت اجرای فرودگاه های اســتان را حصار و 
دیوارکشــی پیرامونی فرودگاه ســاری، اجرای طرح زهکشــی و فاضالب و 
تصفیه خانه مرکزی، تملک اراضــی فاز 2 و احداث انبار مرکزی در فرودگاه 
ساری و توسعه ترمینال فرودگاه نوشهر و همچنین مقاوم سازی سطوح پروازی 
و آزادسازی حریم پروازی فرودگاه رامسر برشمرد. وی گفت: این پروژه ها بیش 
از 140 میلیارد تومان اعتبار را به خود اختصاص داده که تمامی آنها از محل 
اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تأمین و تخصیص یافته است.

ورود ۲0 میلیون مسافر به مازندران
* شمار مسافران و گردشگران داخلی و خارجی به مازندران از مرز 20 

میلیون نفر گذشت.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: بیش از 20 
میلیون مسافر و گردشگر از ابتدای خرداد ماه تا پایان تیر امسال به مازندران 
سفر کرده اند و دو میلیون نفر هم در مراکز اقامتی شامل هتل ها، مهمان پذیرها، 

مساجد و تکایا، اقامت گزیده اند.
ســیف اهلل فرزانه افزود: یکی از راههای توسعه صنعت گردشگری، رونق 

بوم گردی است.
وی خاطرنشان کرد: طرح تبدیل آب بندان های مازندران به مراکز جذب 

گردشگر در دست بررسی و اجراست.
فریدونشهر امن ترین شهر

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرماندار فریدونشهر اظهار داشت: براساس 
آمار و تعداد پرونده های دادگستری و گزارش های نیروی انتظامی شهرستان 
فریدونشهر، این شهرستان یکی از امن ترین شهرهای ایران محسوب می شود.

ناصر اســدی گفت: فریدونشــهر دارای 5 قوم لر، فارس، گرجی، ارمنی 
و ترک بطور مســالمت آمیز کنار یکدیگر با همدلی زندگی می کنند و هیچ 

مشکلی با یکدیگر ندارند.
وی از شناسایی اولویت های روستاهای شهرستان خبر داد و گفت: امسال 
حدود 60 طرح عمرانی در روســتاهای مصوب و غیر مصوب شهرستان در 
حال اجرا است و حدود 10 مدرسه نیز با کمک خیران و اعتبارات دولتی در 

شهرستان در حال ساخت است.
نقش رسانه ها در کاهش جرایم

یزد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: فعالیت 
رسانه ها و ارتباط مسئوالن نیروی انتظامی با آنها برای اطالع رسانی درست 

و کافی، سبب کاهش جرایم بوده است.
سرتیپ محمدرضا میرحیدری اظهار داشت: در استان یزد نقش رسانه ها 
در حفظ آرامش جامعه و همراهی مردم با نظام حاکمیت، نســبت به سایر 

استان ها همراه تر و همسوتر بوده است.
وی با بیان اینکه اعضای باند مخوفی که سال های سال مبادرت به انتقال 
مواد مخدر داشت، در استان همجوار یزد شناسایی و با تعقیب و مراقبت در 
یکی از محورهای اســتان شناسایی و دســتگیر شدند، افزود: در استان یزد 
شاهد کاهش 18 درصدی سرقت مغازه، کاهش 10 درصدی سرقت منزل به 
لحاظ آمار و کاهش بسیار محسوس تر در حوزه نوع و خشونت آن، کاهش 34 
درصدی کیف زنی، کاهش 25 درصدی سرقت اتومبیل و یک درصدی اماکن 
خصوصی، 7 درصدی داخل خودروها، 100 درصدی سرقت محموله ها، 33 
درصدی جیب بری و در حوزه سرقت احشام هم کاهش 21 درصدی بودیم.

تقدیر از خبرنگاران
بابــل- خبرنگار کیهان: مدیر آموزش و پرورش بابل در دیدار با علی 
کفایی مهر خبرنگار پیشکسوت کیهان در بابل اظهار داشت باید از خبرنگارانی 
کــه بی طرفانه و فارغ از بحث های جناحی از جان مایه گذاشــته و با انرژی 

وصف ناپذیر در عرصه خبر تأثیرگذارند تقدیر کرد.
جایمند با اشاره به تالش های خستگی ناپذیر خبرنگاران، در انعکاس اخبار، 
و مشکالت سعی فراوان داشته اند، ابراز داشت. باید مسئوالن با »اصحاب قلم« 
همکاری کرده و آنها را در انجام رسالت خویش با آغوش باز بپذیرند. وی از 

خبرنگار کیهان تقدیر کرد.

یزد- خبرنگار کیهان:
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
یزد از ممنوعیت اســتفاده از کاغذ در اکثر امور 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی این دانشگاه خبر داد.
محمدتقــی صادقــی گفت: حذف نســخه چاپی 

پایان نامه های کارشناســی ارشد و دکترا در دستور کار 
قرار گرفت.

به گفته وی مقرر شد از شهریورماه امسال و همزمان 
با شروع زمان دفاع از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی، 
پایان نامه ها صرفا به صورت الکترونیک در اختیار استاد 

راهنما و مشاور قرار بگیرد.
صادقی افزود: تاکید شده است حتی در فرآیند داوری 
نیز از نسخه الکترونیک پایان نامه استفاده شود و حتی 
گزارش هــای علمی و حل تمرین دروس نیز از نســخه 

الکترونیک استفاده شود.

حذف کاغذ از امور آموزشی دانشگاه یزد

اصفهان- خبرنگار کیهان: 
استاندار اصفهان افزود: با توجه به اینکه کشور 
با جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه استکبار 
جهانی روبه رو شده اســت، توانسته ایم مدیران 
سرمایه گریز را در استان اصفهان شناسایی و با 
مدیران دغدغه مند و سرمایه پذیر جایگزین کنیم.
عباس رضایی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: بانکی 
حــق ندارد قوانین و بخش نامه های خود بانک را مالک 
قرار دهد،  بلکه قوانین بانک مرکزی و باالدســتی باید 

سرلوحه قرار گیرد.
اســتاندار افزود: پیشــرفت و توسعه استان مرهون 
مدیرانی اســت کــه همدلی آن ها باعث دســتیابی به 

موفقیت های متعددی شده است.
رضایی با بیان اینکه دشــمنان نظام به دنبال ایجاد 
یأس و ناامیدی در کشور ما هستند، گفت: رسانه ها باید 

در جهت ایجاد امید به مردم قدم بردارند.

استاندار اصفهان:

مدیران سرمایه گریز 
در استان اصفهان
 برکنار می شوند

به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار، یک زن 
زندانی در زندان یاسوج با کمک مالی و حمایت 
جمعی از خبرنگاران کهگیلویه وبویراحمد آزاد 

شد.
این زن سرپرست خانوار با چهار سر عائله به دلیل 
نداشــتن توان مالی در پرداخت اجاره خانه ، توسط 

صاحب خانه به زندان افتاده بود.
جمعی از خبرنگاران با حضور در اداره کل زندان ها 
و اقدامات تامینی و تربیتی اســتان با پرداخت مبلغ 
بدهی این زن سرپرست خانوار، موجبات آزادی وی 

را از زندان فراهم کردند.
مدیرکل زندان ها و اقدامــات تامینی و تربیتی 
کهگیلویه وبویراحمد همچنیــن گفت: 50 زندانی 
غیرعمد این استان با تالش خیرین و ستاد دیه استان 
و کمیته های صلح و ســازش و نیز رضایت شاکیان 
بمناسبت عیدهای سعید غدیرخم و قربان در آستانه 

آزادی و رهایی از زندان هستند.
اســماعیل جمیاری اظهار داشت: آیین جشن 
آزادی این تعداد زندانی غیرعمد برگزار خواهد شد.

وی یادآور شــد: میزان بدهی ایــن 50 زندانی 
غیرعمد افزون بر 17 میلیارد ریال بود که حدود 10 
میلیارد ریال ان توســط خیرین و کمیته های صلح 
و ســازش و با جلب رضایت شــاکیان به بدهکاران 

بخشیده شد.
جمیــاری تصریح کرد: مبلغ مابقی نیز توســط 

خیرین و ستاد دیه مرکزی و استانی تامین شد.
وی گفت: تعداد 48 نفــر از این تعداد مرد و 2 

تن نیز زن هستند.
مدیرکل زندان ها و اقدامــات تامینی و تربیتی 
کهگیلویه وبویراحمد ادامــه داد: هم اینک بیش از 
500 زندانی غیرعمد در سطح استان نیازمند کمک 
خیرین و جلب رضایت شــاکیان برای رهایی از بند 

زندان هستند.

خبرنگاران یک زن زندانی را 
در یاسوج آزاد کردند

همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس اتحادیه کیف، کفش و چرم همدان 
گفت: مواد اولیه زیره کفش وارداتی اســت و 
واحدهای تولیدی بــرای تامین مواد اولیه با 

مشکل مواجه هستند.
احمد گازرانی در جمع خبرنگاران با بیان این که 
در آینــده همدان به عنوان پایتخت صادرات کفش 
ایران به عراق خواهد بود گفت: بخشــی از مشکالت 
صنعت چرم در همدان توســط مدیران مرتفع شده 
امــا همچنان نبود نیروهای متخصص در این زمینه 
یکی از مشکالت به شمار می آید و نیازمند آموزش 

افراد متخصص هستیم.

وی عدم بیمه کارگران را یکی دیگر از مشکالت 
این بخش عنوان کرد و گفت: انتظار می رود سازمان 
تامیــن اجتماعی در این زمینــه همکاری الزم را با 

اصناف استان داشته باشد.
وی بــا بیان این که صنعــت کیف و کفش چرم 
همدان مدتی به فراموشــی سپرده شده بود گفت: 
خوشبختانه این صنعت احیا شده و مسئوالن برای 
حل مشکل، درصدد حمایت از این صنعت هستند.

دبیــر اتاق اصناف همدان افزود: امروز از کیف و 
کفش چرم همدان به عنوان برند برتر یاد می شــود 
بــه طوری که قابل رقابت با ســایر برندهای مطرح 

کشور است.

واحدهای تولیدی کفش همدان با مشکل روبه رو هستند

دو هزار و 500 طرح عمرانی و اشتغال کمیته 
امداد امام خمینی)ره( خراسان رضوی با حضور 
معاون اول رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و دارایی 

و رئیس کمیته امداد به بهره برداری رسید.
در حاشیه مراسم این افتتاح که به صورت ویدئو 
کنفرانس در مشهد انجام شد مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( خراسان رضوی گفت: از این تعداد 
طرح دو هزار واحد مســکونی و 500 طرح اشتغال 

مربوط به ایجاد نیروگاه های خورشیدی است.
حبیب اهلل آسوده افزود: برای راه اندازی این تعداد 
طرح در مجموع 970 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده 
است که850 میلیارد ریال آن مربوط به پروژه های 
مسکونی و 120 میلیارد ریال آن مربوط به طرح های 

حوزه اشتغال است.
وی ادامه داد: اســتان خراســان رضوی امسال 
در ساخت واحدهای مسکونی برای مددجویان زیر 

پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( رتبه نخست 
کشور را کسب کرده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی گفت: 75 
درصد طرح های بهره برداری شده در روستاها و 25 

درصد در شهرها بوده است.
همچنین معاون اول رئیس جمهوری با حضور در 
شهرستان چناران چهار طرح تولیدی و صنعتی را در 

شهرک صنعتی این شهرستان افتتاح کرد.
اســحاق جهانگیری کارخانه تولیدی زرین فرم 
را که با ســرمایه گذاری ارزی شش میلیون و یکصد 
هزار یورو و موجب اشــتغال 66 نفر شــده است به 

بهره برداری رساند.
طرح خط تولید نوشــیدنی هم با ظرفیت تولید 
28 هزار بطری و 48 هزار قوطی در ســاعت دومین 
طرحی اســت که با حضور اســحاق جهانگیری به 

بهره برداری رسید.

بــرای اجرای این طرح، 15 میلیون و 164 هزار 
یورو سرمایه گذاری صورت گرفته و با راه اندازی آن 

برای 108 نفر اشتغال ایجاد می شود.
خط تولید دی اکســید سومین طرحی بود که با 
حضور معاون اول رئیس جمهوری در شهرک صنعتی 
چناران به بهره برداری رسید. در این واحد صنعتی گاز 
کربنیک مورد نیاز برای استفاده در صنعت نوشیدنی 
تولید می شــود و برای اجرای این طرح یک میلیون 

و 725 هزار یورو سرمایه گذاری انجام شده است.
یک واحد تولیدی پرورش گاو شیری با ظرفیت 
هــزار راس نیز از دیگــر طرح هایی بود که با حضور 
معاون اول رئیس جمهوری در چناران به بهره برداری 

رسید.
در این واحد تولیدی که با ســرمایه گذاری250 
میلیارد ریالی راه اندازی شده برای 60 نفر به صورت 

مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.

با حضور معاون اول رئیس جمهور

۲۵۰۰ طرح کمیته امداد خراسان رضوی
به بهره برداری رسید

جاسک - خبرنگار کیهان:
فرماندار جاسک گفت: جاسک ظرفیت مناسبی 

برای پرورش شتر دارد.
محمد رادمهر در مورد جمع آوری شترها از جاده های 
هرمزگان به خصوص در شرق هرمزگان بیان کرد: شهرستان 
جاســک با توجه به شــرایط آب و هوایی و وجود عرصه 
بیابانی، به مکانی مناســب برای پرورش و زندگی شــتر 
تبدیل شده است این شهرستان یکی از مناطقی است که 
صنعت شترداری از دیرباز در آن وجود داشته و این صنعت 
در حال حاضر به اقتصاد معیشــتی و حتی تجاری تبدیل 
شده است. خسکسالی و مقاومت شتر به کم  آبی و شرایط 
پوشــش گیاهی شهرستان جاسک ایجاب کرده که مردم 

عالقه زیادی به پرورش این حیوان داشته باشند.
به گفته وی، شــترهای ســرگردان جاسک در محور 
پرتــردد جاســک-میناب و جاســک-کنارک جاده های 
شهرستان را به قربان گاهی تبدیل کرده اند که خطرآفرین 

هستند.
وی افزود: ضرورت دارد تا صاحبان شــترها با هدایت 
آنها به سوی مناطق امن و دور از جاده ها زمینه مهار این 

معضل بزرگ را فراهم کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایجاد ایستگاه های بیشتر 
از دیگر راهکارهای موثر برای کاهش تردد این حیوان در 
جاده ها است که نیازمند تخصیص اعتبار مورد نیاز است. 
با پالک دار شــدن شترها و نصب شبرنگ به آنها، عالوه بر 
دقت بیشــتر مالکان آنها در نگهداری از این حیوان اهلی، 
از بروز بسیاری از حوادث جاده ای نیز پیشگیری می شود.

فرماندار:

جاسک ظرفیت مناسبی 
برای پرورش شتر دارد


