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هیئت های عزاداری حسینی 
زندانیان را آزاد می کنند

تبریز- خبرنگار کیهان:
برای اولین بار بنا به پیشنهاد ستاد دیه آذربایجان شرقی 
هیئت های عزاداری حسینی هزینه  آزادی زندانیان جرایم 

غیرعمد را پرداخت می کنند.
رسول تقی پور مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی گفت: این امر 
خیر در قالب طرح »هر هیئت، آزادی یک زندانی« صورت می گیرد.

وی افزود: طرح توســط هیئت های عزاداری حســینی استان 
عملیاتی و اجرا می شــود. تقی پور از آمادگی هیئت های عزاداری 
حســینی برای ورود به این عرصه خبر داد و اظهار داشت: تاکنون 
هیئت های عزاداری متعددی برای تقبل و پرداخت  هزینه های آزادی 

هر زندانی جرایم غیرعمد اعالم آمادگی کرده اند. 
وی در این خصوص به پرداخت بدهی 5 زندانی توسط هیئت   

موکب »ولی اهلل« تبریز اشاره کرد.

اجرای سوگواره بصیرت عاشورایی 
در خراسان رضوی

مشهد- خبرنگار کیهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از اجرای 
سوگواره بصیرت عاشورایی همزمان با ماه محرم و صفر در 

بیش از 100 بقعه این استان خبر داد.
حجت االســالم احمدزاده با اشــاره به این که این سوگواره در 
21 شهرستان استان اجرا می شود، اظهار داشت: سوگواره بصیرت 
عاشورایی در راســتای ترویج فرهنگ عاشورا که نقش مهمی در 

فرهنگ دینی ما دارد، به اجرا درمی آید.
وی تصریح کرد: همزمان بــا اجرای این طرح، 120 مبلغ در 

سطح بقاع استان نیز به فعالیت های تبلیغی می پردازند.
وی افزود: در راستای اجرای نیات امینانه واقفین، همزمان با ماه 
محرم و صفر در چهار هزار موقوفه استان، در سه محور روضه خوانی، 

تعزیه داری و اطعام به اجرای برنامه  خواهیم پرداخت.

توزیع ۱۵۰ سری جهیزیه 
بین محرومان خوزستان

  مسئول محرومیت زدایی قرارگاه منطقه ای کربال در جنوب 
غرب گفت: 1۵0ســری جهیزیه برای توزیــع در مناطق محروم 
خوزســتان آماده شده که در آیینی با حضور جمعی از مسئوالن 

سپاه خوزستان ۵۶ سرویس آن بین محرومان توزیع شد.
سرهنگ پاسدار رحمان عدالت پور در آیین توزیع 5۶ سری جهیزیه 
بــه زوج های جوان در مناطق محروم در جمع خبرنگاران در مقر قرارگاه 
کربال در اهواز بیان کرد: هر کدام از این جهیزیه ها به ارزش 150 میلیون 
ریال هستند که بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و محرومان 

خوزستان توزیع شد.
وی افزود: این جهیزیه ها 12 قلم بوده که شامل اقالمی نظیر یخچال، 
ماشــین لباس شــویی، اجاق گاز، فرش، ســرویس چینی، آبمیوه گیری، 

جاروبرقی، پتو و سرویس قابلمه است. 
مســئول محرومیت زدایی قرارگاه منطقــه ای کربال در جنوب غرب 
ادامه داد: این سری جهیزیه ها با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
خوزستان بین مددجویان زیرپوشش توزیع شد و در روزهای آینده نیز ۹۶ 

سرویس جهیزیه دیگر نیز بین محرومان توزیع می شود.
وی بیان کرد: این 5۶ جهیزیه بین زوج های جوان در شهرستان های 
آبادان، خرمشهر و اروندکنار و باقی جهیزیه ها بین شهرستان های شادگان، 

شوش، اندیشمک توزیع می شود.
مسئول محرومیت زدایی قرارگاه منطقه ای کربال در جنوب غرب گفت: 
همچنین ارائه خدماتی نظیر الیروبی نهرها، تسطیح زمین ها و لوله کشی 
آب شرب در مناطق محروم و توزیع یک هزار و 500 بسته معیشتی بین 
مردم شهرســتان های آبادان، خرمشهر و شادگان از دیگر برنامه های این 

قرارگاه در زمینه محرومیت زدایی بوده است.
وی گفت: احداث واحدهای مســکونی برای مددجویان زیرپوشــش 
بهزیســتی در شهرستان آبادان، خرمشهر و شــادگان از برنامه های این 

قرارگاه است.

خدمت رسانی پزشکی به ۵24 نفر 
در شهرکرد

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه قمر بنی هاشم)ع( 
اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: تیم های بهداشتی- 
درمانی، آموزشی و مشاوره ای طرح ملی شهید دکتر رهنمون 
کانون بسیج جامعه پزشــکی مرکز بهداشت شهرستان 

شهرکرد به محله 32 مهدیه اعزام شدند.
مهین غفاری افزود: تیم اعزامی متشــکل از پزشک عمومی، 
کارشناس سالمت روان، کارشــناس تغذیه و کارشناسان مراقب 
سالمت بود، که در این اعزام خدمات بهداشتی- درمانی، آموزشی 

و مشاوره ای به 524 نفر از مردم منطقه ارائه شد.
وی اضافه کرد: ویزیت رایگان توســط پزشــک عمومی، ارائه 
داروی رایگان توســط تیم پزشک عمومی، آموزش های بهداشتی 
توسط کارشناس مراقب سالمت، خدمات مشاوره ای سالمت روان، 
آموزش های فرهنگی، غربالگری قند خون، فشار خون و چربی خون، 
ارجاع به مراکز خدمات جامع سالمت، تشخیص بیماری های قابل 

گزارش از جمله خدمات ارائه شده توسط تیم اعزامی بود.
وی گفت: این تیم همچنین خدمات فوق را به 28۹ نفر از اهالی 

روستای شیخ علیخان این استان ارائه دادند.

پنج روستای بیله سوار مغان 
صاحب گاز شدند

طرح گازرســانی به پنج روســتا در شهرستان مرزی 
بیله سوار مغان به بهره برداری رسید.

فرماندار بیله ســوار در آیین افتتاح گازرسانی به روستاهای و 
قشالق های منصور ، رحمان، قشــالق الهویردی، خورخور علیا و 
شورقویی گفت: این پروژه ها با اعتبار 11 میلیارد ریال  اجرا شده 

است.
حسن قبادی افزود: با افتتاح این طرح ها 125 خانوار روستایی و 
عشایری شهرستان با جمعیت 500 نفر از نعمت گاز بهره مند شدند. 
وی بیان کرد: با افتتاح این پروژه ها مجموع روستاهای برخوردار 

از گاز به 1۳۹ روستا رسیده است.
فرماندار بیله ســوار عنوان کرد: تاکنون ۹2درصد از روستاهای 
شهرستان گازرسانی شده  و انتظار می رود تا پایان سال این روند 

افزایش و به ۹۷ درصد برسد.

کوتاهازشهرستانها

تحویل خودرو عملیاتی
تبریز- خبرنگار کیهان: با حضور استاندار آذربایجان شرقی 
خودروی دو دیفرانســیل عملیاتی مخصوص مناطق سخت 

عبور، تحویل بخشداری های این استان شد.
این خودروهــا با بیش از 1۷۷ میلیــارد ریال خریداری 
شده اند و بین بخشداری های 21 شهرستان آذربایجان شرقی 

توزیع گردیدند.
بهره برداری از 21 طرح

* در بزرگداشــت هفته دولت 21 طرح راهداری و حمل 
و نقل جاده ای آذربایجان شرقی به ارزش ۳۳۹ میلیارد ریال 

به بهره برداری رسید.
طرح های مزبور شامل 102 کیلومتر آسفالت در محورهای 
مختلف، احداث پل های چند دهنه، ساخت و تجهیز باشگاه 

پلیس راه مرند و احداث زیرگذر بودند.
کلنگ زنی پاسگاه

بناب- خبرنگار کیهان: کلنگ احداث پاسگاه محیط بانی 
آغداش به زمین زده شد.

پاســگاه محیط بانی آغداش با زیربنــای 1۹2 مترمربع و 
اعتبــاری بالغ بر ۶ میلیارد ریــال احداث و تکمیل و تحویل 

حفاظت محیط زیست بناب خواهد شد.
با تکمیل و بهره برداری از این پاســگاه محیط بانی تعداد 
پاسگاه های محیط بانی در تاالب قره قشالق بناب به ۳ پاسگاه 

افزایش خواهد یافت.
بهره برداری از ساختمان پلیس

کیش- خبرنگار کیهان: با حضور مسئوالن جزیره ساختمان 
اداری جدید پلیس راهور کیش افتتاح و به بهره برداری رسید.
گفتنی است: این ساختمان در زمینی به مساحت سه هزار 
مترمربع در دو طبقه دارای فضاهای البی، اداری، آمفی تئاتر 

و سربازخانه می باشد.
بخش هــای اصلی این پروژه نیز شــامل بخش اداری به 
مســاحت 800 مترمربع، حوزه شــماره گذاری و نگهبانی به 
مساحت 400 مترمربع است که با احداث این پروژه سهولت 
در شماره گذاری خودروها و بخش هایی که نیاز به اخذ استعالم 

از آنها ضروری است فراهم شد.
افتتاح سردخانه کشاورزی

قائم شهر- خبرنگار کیهان:  در هفته دولت دومین سردخانه 
نگهداری محصوالت کشاورزی قائم شهر با ظرفیت ۳000 تن 

در روستای شامیرکال افتتاح شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان قائم شهر ادامه داد: این 
سردخانه با مســاحت کل ۶000 مترمربع شامل ۳000 متر 

فضای مسقف و تعداد 8 سالن 150 تا 400 متری است.
مجید جعفری خاطرنشــان کرد: ایــن طرح با اعتبار ۳0 
میلیــارد ریال و دریافت تســهیالت ۳500 میلیون ریالی از 
محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی با تعداد 5 کارگر ثابت 
و دارای بیمه و 100 کارگر فصلی به بهره برداری رسیده است.

۵11 برنامه هفته احیاء امر به معروف
مشــهد- خبرنگار کیهان: همزمان بــا هفته احیاء امر به 
معروف و نهی از منکر 511 برنامه در ســطح استان اجرایی 

می شود.
دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی 
گفت: ۹ هزار و 800 طالیه دار معروف در سطح استان فعالیت 
می کنند. رجایی افزود: بیشــترین تذکر لسانی در استان در 
محورهــای فرهنگ میزبانی- اقتصــاد مقاومتی و حجاب و 

عفاف می باشد.
بدهی به شهرداری

رشت- خبرنگار کیهان: شهردار رشت از بدهی 121 میلیارد 
تومانی دستگاه های اجرایی این شهرستان به شهرداری خبر 

داد.
شهردار رشت ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: در حال 
حاضر براســاس اسناد موجود 1۷ دستگاه اجرایی شهرستان 

رشت، 121 میلیارد تومان به شهرداری بدهکار هستند.
ناصر حاج محمدی اضافه کرد: شــهرداری رشت بیش از 
۷50 میلیــارد تومان به اشــخاص حقیقی و حقوقی بدهکار 
اســت و اگر طلب شهرداری از دستگاه های اجرایی از طریق 
ذی حسابان دنبال شــود، پیش بینی ما عایدی 500 میلیارد 
تومانی از این طریق اســت که این مبلغ می تواند شهرداری 
 رشــت را 5 سال جلو ببرد و بسیاری از مسائل شهری را حل 

کند.
مراسم رونمایی از کتاب

خرمدره- خبرنگار کیهان: مراسم رونمایی از کتاب مسافر 
کربال تالیف شــیخ حبیب اله کالنتری در ســالن اجتماعات 
فرمانداری خرم دره با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد.

امام جمعه شهرستان حلقه گمشده در شهرستان را وقف 
فرهنگی در جهت حمایت از تالیفات نویســندگان اعالم کرد 
و در ادامه از ریاســت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در جهت 
برنامه ریزی های خوب فرهنگی و هنری و تجلیل از نویسندگان 

شاخص در شهرستان تقدیر کرد.
حجت االسالم سیدعلی حســینی اظهار داشت: تکریم از 
اســاتید در زمان قید حیات بسیار نیکو و پسندیده می باشد. 
وی ضمن تجلیل از شــیخ حبیب اله کالنتری گفت: ایشــان 
دست نوشته های زیادی دارند که در صورت چاپ شدن می تواند 
کتاب های خوبی برای عالقه مندان باشد. امام جمعه شهرستان 
در ادامه افزود: شــیخ حبیب اله کالنتری از مفاخر شهرستان 
 و کتاب مســافر کربال نمونه ای از دست نوشــته های ایشان 

است.
جراحی تومور نخاعی

ســاری- خبرنگار کیهان: نخستین جراحی تعبیه شنت 
نخاعی و شکمی در بیمارستان امام خمینی)ره( فریدونکنار 

با موفقیت انجام شد.
ابراهیم سرابی، متخصص جراحی مغز و اعصاب بیمارستان 
امام خمینی)ره( فریدونکنار با اعالم این خبر گفت: در تشخیص 
تومور نخاعی دو بانو با داشتن عالئم درد شدید همراه با مایعات 
انتشاری اندام تحتانی و ضعف حین راه رفتن، پس از مراجعه 
به این بیمارســتان و انجام معاینات پزشکی و تصویربرداری، 
 جراحــی تومور نخاعی در هــر دو مورد بــا موفقیت انجام 

شد.
آبرسانی به روستا

* در هفته دولت بهره برداری از دو ســد انحرافی و کانال 
آبرسانی دو روستای ورازده علیا و باریکال)ناپالرود( شهرستان 

نور آغاز شده است.
افتتاح این پروژه ها با حضور مســئوالن محلی و جمعی از 

اهالی در دو مراسم جداگانه افتتاح شد.
رضایی مدیر منابع آب شهرستان نور با اشاره به اهمیت این 
دو پروژه گفت: برای آبرسانی 200 هکتار از اراضی کشاورزی 
منطقه باریکال مبلغ 1۳ میلیارد ریال و برای آبرسانی روستای 
ورازده علیا شهرستان نور مبلغ ۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری 

شده است.

کارخانه تولید کود کمپوست قم 
افتتاح شد

سیستم خط تفکیک و تولید کود کمپوست 
شهر قم، طی آیینی به بهره برداری رسید.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 
شــهرداری قم در حاشــیه این آیین افــزود: برای 
راه اندازی این سیستم 100 میلیارد ریال اعتبار خط 
و 150 میلیارد ریال در مجموع هزینه شــده است. 
سید محسن میرهادی اضافه کرد: با راه اندازی این 
طرح برای 45 نفر به صورت مســتقیم و 150 نفر 
به صورت غیرمســتقیم اشــتغال ایجاد شده است.
وی بیان کرد: کاهش 40 درصدی هزینه های دفن 
معادل ساالنه 2 میلیارد تومان، جلوگیری از آلودگی 
آب و خــاک و جلوگیری از اســتهالک تجهیزات و 
 خودروهای حمل کننده پسماند از اهداف این طرح 
است. وی خاطرنشان کرد: همچنین مدیریت و کنترل 
شیرابه، حفاظت و برخورداری از محیط زیستی پایدار و 
باکیفیت و مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح 
 بهداشت شهری از اهداف دیگر این سیستم کارآمد

 است.
روزانــه ۷00 تن زباله از ســطح قم جمع آوری 
می شــود و سیســتم خط تفکیــک و تولید کود 
کمپوســت شهر قم ظرفیت تبدیل روزانه ۳00 تن 
زباله را دارد و تا پایان ســال 1400 تمام زباله های 

شهری قم به کود کمپوست تبدیل می شود.

شهردار اهواز: 

پیمانکار قطار شهری اهواز 
خلع ید شد

اهواز- خبرنگارکیهان:
شهردار اهواز گفت: بنا داریم پیمانکار 
قطار شهری اهواز را خلع ید کنیم چون 
شرکت کیسون جفای زیادی در حق اهواز 

کرده است.
»موســی شاعری« در جمع اصحاب رسانه 
بیان کرد: کشــور در شــرایط اقتصادی بدی 
به ســر می برد و بخش عمده ای از درآمدهای 
شــهرداری کاهش پیدا کرده و در شهر اهواز 
به خاطر اضافه شدن بندی تحت عنوان شرایط 
فوق العاده، شاهد افزایش حقوق کارمندان بودیم 
که این موضوع هزینه های جاری شهرداری را 

افزایش داده است.
وی گفت: کاشت تعدادی نخل بالغ را برای 
فصل کشت در اهواز در نظر داریم و آب نماهایی 
که خراب شده بودند را بازسازی و در بلوار کارگر 

نیز آبنما احداث خواهیم کرد.
وی از انعقــاد موافقت نامــه اجرایی ۳00 
میلیارد تومانی با قرارگاه سازندگی خاتم جهت 
اجرای تقاطع میدان دانشگاه و جمهوری و یک 

سالن ورزشی بزرگ نیز خبر داد.
شــاعری تصریح کرد: 80 درصد شــبکه 
فاضالب شــهراهواز فرســوده و متاسفانه در 
۳00 نقطــه باالزدگی فاضالب داریم که قطعا 

در بارندگی امسال با مشکل مواجه می شویم.
وی بــا بیان اینکه تعداد اتوبوس در شــهر 
اهواز بســیار کم و حدود 1۳0 دســتگاه است 
که برنامه ریزی شده تا به 155 دستگاه برسد، 
گفت: از سال ۹2 دولت هیچ یارانه ای برای خرید 

اتوبوس اختصاص نداده است.

 فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی گفت: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
در آذربایجان شــرقی 3۸ طرح عمرانی به 
پایان رسانده اســت و 11 طرح را در حال 

اجرا دارد.
سرلشکر حسین سالمی  در بازدید از طرح های 
عمرانی آذربایجان شــرقی گفت: خط دوم قطار 
شهری تبریز، خط آبرسانی به تبریز، جاده مراغه- 

هشــترود و سد کلقان چای از طرح های مهم در 
حال اجرای این قرارگاه است.

وی خاطرنشــان کــرد: تنهــا راه خــروج از 
فضاســازی های اقتصادی و سیاســی دشمنان 
متکی شــدن به ظرفیت داخلی است و مقاومت 
اقتصادی و رونق تولید، عامل بســیار مهم گذر از 

شرایط به وجود آمده کنونی است.
سرلشکر سالمی اظهار کرد: دشمنان ما بدانند 

با ایســتادگی، خوداتکایی و تالش کاری خواهیم 
کرد تا آنها تسلیم اراده ملت ایران شوند.

سرلشکر سالمی، در بازدید از مجتمع معدنی 
مس ســونگون گفت: این معدن نماد خودباوری، 
خوداتکایی و اســتقالل اقتصادی در آذربایجان 

شرقی است.
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
ادامــه داد: ایــن معدن با ذخیــره 2 میلیارد تن 

سنگ مس فعال است و با تکمیل چرخه تغلیظ، 
پاالیــش و ذوب مس ســونگون به همت جوانان 
 کشورمان  اشتغال خوبی در این بخش ایجاد خواهد 

شد.
سرلشکر سالمی  گفت: امروز هدف دشمنان ما 
فلج کردن اقتصاد کشور است بنابراین باید آرایش 
اقتصادی و فضای کسب و کار جامعه را بر اساس 

خنثی سازی این سناریوی خطرناک بگیریم

قرارگاه خاتم االنبیاء ۱۱ طرح در آذربایجان شرقی اجرا می کند

استان  عالیات  عتبات  بازسازی  مسئول ستاد 
کرمانشاه گفت:متقاضیان برپایی موکب در مسیر 
زوار عتبات عالیات در اربعین حسینی تا 1۵ شهریور 

فرصت ثبت نام دریافت پروانه موکب داری دارند.
بهمن صحرایی مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات 
استان کرمانشاه با اشاره به بازگشایی مرز خسروی برای 
تردد زوار عتبات عالیات در اربعین امسال گفت : امسال 
موکب های استان کرمانشاه در دو مسیر تردد زوار عتبات 
عالیات از مرز خســروی و مهران برای خدمات رسانی به 

زوار عتبات عالیات فعال خواهند شد.
او گفت: در شهرســتان های اسالم آبادغرب، داالهو، 
ســرپلذهاب و به ویژه در شهرستان قصرشیرین به دلیل 

تراکم باالی جمعیت نیاز به برپایی موکب وجود دارد.
او بــا بیان اینکه همه افرادی که قصد برپایی موکب 
دارند باید مجوز بگیرند، افزود: متقاضیان دریافت پروانه 
موکبداری باید جهت ثبت درخواســت خود به ســامانه 
 www.mokeb.org موکبــداران بــه آدرس الکترونیکــی

موکب داران کرمانشاه باید مجوز بگیرند

مراجعه کنند.
صحرایی گفت: امســال تاکنون بیش از 120 موکب 
برای دریافت پروانه اقدام کرده اند که البته تقاضا ها رو به 

افزایش است.

او گفــت: اربعین گذشــته 120 موکب در اســتان 
کرمانشاه و 1۶ موکب از استان کرمانشاه در کشور عراق به 
زوار عتبات عالیات خدمات رسانی می کردند که پیش بینی 

می شود اربعین امسال این آمار افزایش یابد.

سه محصول دانش بنیان با هزینه 3۸0 میلیارد 
ریال در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رونمایی 

شد.
استاندار اصفهان در مراسم رونمایی از این محصوالت 
شرکت های دانش بنیان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت:توجه به شرکت های 
دانش بنیان و اســتارتاپ ها در اولویت اصلی این استان 
قرار دارد. عباس رضایی افزود: دستگاه بازرسی ایکس ری 
چمدانی شــرکت بهیار صنعت ســپاهان بــا نام تجاری 
پرتوسازان و با ارزش ۳00 میلیارد ریال که با بومی سازی 
100 درصدی در ســخت افزار و نرم افزار از حیث داشتن 
المپ ایکس ری ساخت داخل، به عنوان دستگاه صد در 

صد ایرانی در نوع خود محسوب می شود.
این دستگاه قابل استفاده در کلیه مبادی ورود و خروج 

بار در کشور، ورودی ساختمان ها، ادارات و مراکز نظامی، 
تجاری و دولتی و به منظور استفاده در کلیه فرودگاه ها و 

ایستگاه های راه آهن محلی در داخل کشور است.
سیستم پردازش گندله های فوالد که توسط شرکت 
دیده رایان صنعتی اصفهان طراحی شده است قابلیت هایی 
نظیر به روزرسانی اطالعات در بازه های زمانی 5 دقیقه ای، 
ذخیــره اطالعات، نمایش نمودارهــای مختلف از توزیع 
گندله ها، تفکیک گندله ها به چهار سایز از قبل تعیین شده 
و تهیه بانک اطالعاتی از تصاویر گندله ها را ایجاد می کند.
ارزش این فناوری ۳0 میلیارد ریال برآورد شده است.
لیزرهای حکاکی و پزشکی محصول دیگری است که 
رونمایی شد، توسط این لیزرهای حکاکی و برش می توان 
نقش های پیچیده و برش های بســیار ظریف را با عمق 

دلخواه و با دقت و سرعت باال بر انواع فلزات ایجاد کرد.

محصول این نوع برشکاری و حکاکی بسیار دقیق بوده 
و از دوام باالیی برخوردار است که با این دستگاه می توان 
بر فلزاتی همچون برنج، آهن، آلومینیوم، اســتیل، طال و 

نقره و انواع ورق های نازک را برش داد.
این سامانه دارای سیستم کنترل کننده چند محوری 
بوده که باعث می شود حکاکی با سرعت باال در راستاهای 
دلخواه امکان پذیر اســت و ارزش ایــن فناوری نیز 50 
میلیارد ریال برآورد شــده اســت. همچنین مرحله اول 
کارگاه های تجاری سازی پارک ابوریحان با زیربنای یکهزار 
و 500 مترمربع و ســاختمان شرکت های فناور فراکوش 
سپاهان با زیربنای یکهزار و ۶50 مترمربع، کنترل توان 
نویــن پویا ۶۳0 مترمربع و فناور پویا ســپاهان یکهزار و 
80 مترمربع به عنوان سرمایه گذاری بخش خصوصی به 

بهره برداری رسید.

۳ محصول دانش بنیان در اصفهان رونمایی شد

عملیات اجرایی ساخت 2 نیروگاه سیکل 
ترکیبی با ظرفیــت 32۴ مگاوات، با حضور 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی 
ایران در سایت نیروگاه شهید سلیمی نکاء در 

شرق مازندران آغاز شد.
 مدیرعامل نیروگاه شــهید سلیمی نکاء اعتبار 

مــورد نیاز برای تکمیل ایــن 2 واحد نیروگاهی را 
افزون بر14 هزار میلیارد ریال بیان کرد.

محســن نعمتی در آییــن کلنگ زنی 2 واحد 
نیروگاه ســیکل ترکیبی نکاء اجــرای این طرح را 
در راســتای عملیاتی کردن طرح توســعه نیروگاه 
شهید سلیمی نکاء و توسعه پایدار برق کشور بیان 

کرده است.
وی مدت زمان تکمیل این 2 نیروگاه را حدود 
24 ماه بیان کرد و اظهار داشــت: با تکمیل این 2 
نیروگاه حدود ۳24 مگاوات به ظرفیت برق تولیدی 

در نیروگاه شهید سلیمی نکاء اضافه می شود.
به گفته نعمتی با اتمام عملیات ساخت این واحد 

نیروگاهی سیکل ترکیبی، عملیات ساخت یک واحد 
نیروگاه بخار نیز با ظرفیت 1۶0مگاوات در حاشیه 
این نیروگاه در راستای توسعه نیروگاه شهید سلیمی  

شروع خواهد شد.
وی اضافه کرد: با تکمیل این 2 واحد برای حدود 
500 نفربه صورت شناور ایجاد اشتغال خواهد شد.

آغاز عملیات اجرایی ساخت ۲ نیروگاه سیکل ترکیبی درمازندران

 معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای اصفهان با  اشاره به اینکه دبی 
آب خروجی از مخزن ســد زاینده رود ۸۵ 
مترمکعب در ثانیه است، گفت: با توجه به 
این آمار، روزانه ۶ میلیون مترمکعب آب از 

این سد کم می شود.
حسن ساســانی در آیین افتتاح سامانه های 
مکانیزه جمع آوری ضایعات رودخانه ای زاینده رود 
و بیومانیتورینگ مواد سمی  در جمع خبرنگاران 
افزود: ذخیره سد زاینده رود در زمان حاضر به ۶54 

روزانه ۶ میلیون متر مکعب آب از سد زاینده رود کم می شود
میلیون مترمکعب رسیده است.

وی بیــان کــرد: هم اینک ورودی ســد 28 
مترمکعب بر ثانیه است و 85 مترمکعب بر ثانیه 
از طریق دریچه های ســد به بیرون از آن انتقال 

می یابد.
معــاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان اضافه کــرد: آب زاینده رود تا 
پایان شهریورماه در رودخانه جریان دارد و برای 
کشاورزان غرب تا بیستم شهریور و برای کشاورزان 
شرق منتظر اعالم نظر جهاد کشاورزی هستیم که 

تا چه زمانی آب نیاز دارند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه سال آبی جدید 
از مهرماه شروع می شود، باید شورای هماهنگی 
حوضه زاینده رود تصمیم گیری مجدد برای ادامه 
جریــان زاینده رود انجام دهند و هر تصمیمی که 
در این شورا گرفته شود ما آن را انجام می دهیم.

ساســانی تصریح کرد: هنوز تصمیمی  برای 
کشت پاییزه کشاورزان گرفته نشده اما نیمه دوم 

آبانماه بهترین زمان برای این نوع کشت است.
وی ادامه داد: شــورای هماهنگی حوضه آب 
زاینده رود مصوب کــرده که آب رودخانه طوری 
توزیع شود که حجم مخزن سد زاینده رود تا پایان 
شهریور ماه از 450 میلیون متر مکعب کمتر نشود.

عملیات اجرایی کنارگذر شمالی شهرکرد آغاز شد
شهرکرد- خبرنگار کیهان:

عملیــات اجرایی کنارگذر شــمالی 
شــهرکرد و تقاطع های غیر هم سطح در 

استان چهار محال و بختیاری آغاز شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: برای 
اجرای این طرح به طول حدود ۶ کیلومتر 1۷ 

میلیارد ریال هزینه می شود.
داریوش حســینی افزود: برای اجرای این 
طرح 2 دســتگاه پل دو دهانه 20 متری و 1۳ 

دستگاه پل آبرو و زیرگذر احداث می شود.
حسینی ادامه داد: با احداث طرح کنارگذر 
شمالی شهرکرد و تقاطع های غیر هم سطح به 
طول 1۶ کیلومتر، میدان قمر بنی هاشــم)ع( 

شهرکرد به چهار خطه شهرکرد- سامان متصل 
خواهد شد.

همچنین در آیینی بــا حضور محمد باقر 
نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور طرح توسعه تولید خوراک 
میگودر شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری به 

بهره برداری رسید.
با راه اندازی این خط تولید با سرمایه گذاری 
500 میلیــارد ریال، بخش خصوصی کشــور 
 از واردات خــوراک میگــو به کشــور بی نیاز 

شد.
خط توسعه تولید خوراک میگو چهارمحال و 
بختیاری با ظرفیت روزانه 150 تن، ساالنه بیش 

از ۶0 درصد نیاز مصرفی کشور را تامین می کند.
وی اضافه کرد: با بهره برداری از این خط ۷0  

نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند.
همچنین در بزرگترین واحد تولید خوراک 
و آبزیــان خاورمیانه در چهارمحال و بختیاری 
انواع خوراک ماهیان سرداری، گرمابی، زینتی، 

دریایی و میگو تولید می شود.
با راه اندازی بزرگترین واحد تولید خوراک 
و آبزیــان خاورمیانه در چهارمحال و بختیاری 
۳ هزار میلیارد ریال هزینه و زمینه اشــتغال 
مســتقیم 2 هزار و 500 نفر فراهم شده است. 
در این واحد ساالنه 150 تن انواع خوراک آبزیان 

تولید و روانه بازار مصرف می شود.

 شهردار قم گفت: ۸0 واگن قطار شهری 
برای راه اندازی مترو به قم اختصاص یافت.

ســید مرتضی ســقائیان نژاد در آیین افتتاح 
۷5 طرح شــهرداری قم افــزود: یک هزار و 200 
میلیــارد تومان بودجــه مورد نیاز بــرای خرید 
 ایــن 80 واگــن بوده که به قــم اختصاص  یافته 

است.
وی اضافه کرد: با پیش بینی انجام  گرفته 5/2 
کیلومتر از طرح قطاری شهری قم اوایل سال ۹۹ 
به صورت رســمی به بهره برداری خواهد رســید.

راه اندازی خط مترو قم به 2 مرحله تقسیم بندی 
شده است که در مرحله نخست مسیر قلعه کامکار 
تا میدان مطهری و در مرحله دوم مســیر میدان 
 مطهری تا ایستگاه مسجد مقدس جمکران راه اندازی 

می شود. 
وی همچنین با  اشــاره به افتتاح 14 بوستان 
شهری در قم گفت: با بهره برداری از این بوستان های 
جدید سرانه های فضای سبز از 14/1 مترمربع به 
1۹/۷ مترمربع افزایش می یابد. شهردار قم گفت: در 
مبحث فضای سبز هرسال ۳00 هکتار به ظرفیت 
فضاهای ســبز قم اضافه می شود و هدف گذاری 
شهرداری قم در رابطه با احداث بوستان های ویژه 
بانوان، راه اندازی این مراکز تفریحی در تمام مناطق 

هشت گانه است.
وی ابراز کرد: در راســتای ساماندهی مشاغل 
مزاحم شــهری 48 ســوله شــهرک صنوف به 

متقاضیان واگذار خواهد شد.

۸۰ واگن قطار شهری 
به قم اختصاص یافت

قاین- خبرنگار کیهان:
وزیر صنعت، معــدن و تجارت 2 طرح 

صنعتی را در قاین افتتاح کرد.
 UPVC واحد تولید پروفیــل و درب و پنجره
در شــهرک صنعتی قاین از جمله طرح هایی بود 
که با حضور وزیر صمت به بهره برداری رسید، این 
واحــد تولیدی در زمینی به مســاحت 24 هزار و 
4۹ مترمربع و با زیربنای ۹ هزار متر مربع احداث 

شده است.
این کارخانــه اولین کارخانه تولید پروفیل در 

خراســان جنوبی است که با ســرمایه گذاری 80 
میلیــارد تومانی بخش خصوصــی راه اندازی و با 
بهره برداری از این پروژه برای 100 نفر  اشــتغال 
ایجاد شــده اســت، همچنین کارخانه پروفیل و 
درب و پنجــره UPVC قاین قرار اســت تولیدات 
خود را به کشــورهای ترکیه، عراق و افغانســتان 
صادر کند. عمده محصوالت این کارخانه به صورت 
انحصاری و برای نخستین بار در خاورمیانه در این 
کارخانه تولید و عالوه بر نیاز داخلی روانه بازارهای 
افغانســتان، عراق، ســوریه، عمان و تاجیکستان 

می شود، در حال حاضر 150 نفر به صورت مستقیم 
در این کارخانه مشــغول کار هستند که با اجرای 
طرح های توسعه و گســترش کارخانه این تعداد 
نیروی انســانی به ۳00 فرصت شــغلی افزایش 

خواهد یافت.
همچنیــن واحد تولیدی لولــه از پلی  اتلین با 
ظرفیت تولید 20 هزار تن در زمینی به مساحت 10 
هزار و 18۹ متر مربع و زیربنای دو هزار و ۳41 متر 
مربع و با سرمایه گذاری ۳5 میلیارد ریال در قاین 
افتتاح که موجب  اشتغال زایی 12 نفر شده است.

افتتاح ۲ طرح صنعتی در قاین

صفحه 7
چهار شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
۴ محرم ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۲7۵


