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افتتاح 6 پروژه میراث فرهنگی
سرویس شهرستان  ها: سرپرســت نمایندگی میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی شهرستان ســرخه گفت: به مناسبت 
هفته دولت، 6 پروژه در حوزه  های میراث فرهنگی و سرمایه گذاری 
به صورت همزمان و از طریق سیســتم ویدئو کنفرانس در سرخه 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان سمنان، »بهمن اخالقی« افزود: این پروژه ها 
شامل مرمت امامزاده شیخین روستای ایج، سنگ فرش معبر شهید 
ایمانی نسب، محوطه سازی کاروانسرای السجرد و آب  انبار سرخه، 
ساخت و ایجاد سرویس بهداشتی روستای بیابانک و خانه حشمت 

الشکر است.
وی از رونمایی از آثار معنوی ناملموس شهرستان سرخه شامل 
خرسک بافی افتر، نان چپاتین سرخه، غذای قلیه حربزه السجرد، 
غذای دوکنا ســرخه، کلوچه و نان فتیر افتری، کلوچه غربال سری 
ســاده و گردویی افتر، نان دل دوکر- پنیر دو کرد و آرشوو دو کرد 

افتری با حضور استاندار سمنان و جمعی از مسئوالن خبر داد.
8 پروژه عمرانی بهره برداری شد

سرویس شهرستان ها: پروژه های عمرانی شهرستان دامغان، هشت 
پروژه عمرانی برق رســانی با حضور استاندار و جمعی از مسئولین 

افتتاح شدند.
طرح احداث 420 متر شبکه روشنایی معابر در روستای بخش  آباد 
با اعتبار 384 میلیون ریال طرح تقویت ترانس های سطح شهرستان با 
ظرفیت یک هزار کیلوولت آمپر جهت تامین برق متقاضیان به مبلغ 

یک میلیارد و 797 میلیون ریال به بهره برداری رسیدند.
طرح بهینه سازی شبکه توزیع برق و نصب چهار دستگاه پست 
زمینی در نقاط مختلف این شهرستان با هزینه 889 میلیون ریال 
و طرح توسعه شبکه فشار ضعیف شهر دیباج با اعتبار 229 میلیون 

ریال، از جمله پروژه هایی است که در هفته دولت افتتاح شدند.
طرح نصب هشت ست کات اوت واقع در فرعی های فیدر جاوید 
بــه مبلغ یک میلیارد و دو میلیون ریال و طرح جا به جایی و رفع 
حریم شبکه در سطح شهرســتان، با هزینه 799 میلیون ریال، از 

دیگر طرح های افتتاح شده به شمار می رود.
طرح تعویض 10 دســتگاه کنتور غیر دیماندی طرح فراسامانه 
هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی)فهام( به مبلغ 205 میلیون 
ریال و طرح بهســازی یک هزار و 250 انشــعاب تکفاز و سه فاز و 
نصب 300 انشعاب و لوازم اندازه گیری با اعتبار سه میلیارد و 208 

میلیون ریال در این شهرستان بهره برداری گردیدند.
الزم به ذکر است: به منظور افتتاح این تعداد از پروژه  های قید 
شده، مبلغ هشت میلیارد و 513 میلیون ریال سرمایه گذاری شده 

است.
مدیریت سبز آرامستان 

کرج- خبرنگار کیهان: مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: 
اقدامات سازمان آرامستان های شهرداری کرج در حوزه مدیریت سبز 

می تواند به الگویی برای سایر ادارات استان و کشور تبدیل شود.
فردین حکیمی با اشــاره به توسعه مدیریت سبز در آرامستان 
بهشــت ســکینه)س( اظهار کرد: ایجاد نیــروگاه مقیاس کوچک 
خورشــیدی در راســتای به کارگیری انرژی های پاک، جمع آوری 
آب های سطحی و استفاده دوباره از آب باران، استفاده از خودروهای 
برقی در محوطه سازمان، مدیریت مصرف کاغذ با راه اندازی پنل های 
الکترونیکی اطالع رسانی، بهر ه گیری از سیستم اتوکالو در راستای 
بی خطرسازی پسماندهای عفونی، توجه ویژه به مدیریت منابع آب، 
به روز رســانی تصفیه خانه  جهت اســتفاده مجدد آب و همچنین 

جمع آوری مکانیزه پسماندها بخشی از این اقدامات بوده است.
وی افزود: انتظار می رود تمامی دستگاه های اجرایی با الگوبرداری 

از این سازمان به سمت تحقق مدیریت سبز حرکت کنند.
ثبت 9 اثر طبیعی آثار ملی

ساری- خبرنگار کیهان: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی مازندران از ثبت 9 اثر طبیعی مازندران در فهرست 

آثار ملی ایران خبر داد.
سیف اهلل فرزانه گفت: آبشار و دره کانیونی شرشری بهشهر، غار 
گل زرد آمل، آبشــار آب مراد السم آمل، رویشگاه سوسن چلچراغ 
روستای اطاقسی بابل، درخت بلوط کهنسال روستای گاو زن محله 
بابل، درخت گردوی کهنسال روستای غالمی بهشهر، چنار کهنسال 
روستای تیل نو گلوگاه، درختان بلوط کهنسال روستای نفت چال 
سوادکوه شــمالی و درخت داغداغان کهنسال امام علی گلوگاه در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
تامین پروتئین ضد آفت مگس

* 100 تن پروتئین برای مبارزه با آفات مگس میوه مدیترانه ای 
باغ های مرکبات تامین شده است.

معــاون کنترل آفات ســازمان حفظ نباتات کشــور گفت: در 
اســتان های گیالن و کرمان و برخی از اســتان های گرمسیری که 
کشــت مرکبات در آن انجام می شود آفت میوه مگس مدیترانه ای 

مشاهده شده است.
علی مراد سرافرازی با بیان این که به دلیل تحریم ها امکان واردات 
محلول و طعمه های پروتئینی به کشور وجود ندارد، گفت: یک شرکت 
دانش بنیان در کشور اقدام به تولید محلول ها کرده و نیاز کشور از 

این محصول برطرف شده است.
وی نیاز ســاالنه به مصرف پروتئین هیدرولیزات برای مبارزه با 
آفــات را 70 تن اعالم کرد و افزود: شــرکت های داخلی تا ظرفیت 
100 تن توانایی تولید این مــواد پروتئینی که جلب کننده مگس 
میوه اســت را دارد. معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور 
افزود: 60 درصد مدیریت آفت، جمع آوری میوه های باقیمانده روی 
درخت است که سبب بروز خسارت برای سال های آینده خواهد شد.

افتتاح 12 استخر ورزشی
همــدان- خبرنگار کیهان: مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
همدان از افتتاح 2 اســتخر ورزشی همزمان با هفته دولت خبر داد 
و گفت: 10 اســتخر در استان به بخش خصوصی واگذار شده بود 
که با پیگیری به آموزش و پرورش بازگردانده شــد. محمد پورداود 
گفت: موضوع مدرسه محوری یکی از اولویت های وزارت آموزش و 
پرورش است.وی با اشاره به این که قریب به نیمی از مدارس استان 
در زمینه حیات پویا فعالیت می کنند افزود: در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش به ورزش و سالمت دانش آموزان توجه شده است.

تولید ساالنه 50 هزار تن شیر
ساری- خبرنگار کیهان: شهرستان ساری با تولید ساالنه 50 هزار تن 
شیر 6 هزار و 258 تن گوشت قرمز به عنوان قطب تولید فرآورده های 

دامی استان شناخته شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی ســاری با اشاره به جایگاه خاص سبوس در 
تغذیه دام به علت پروتئین با کیفیت باال و فســفر زیاد آن، اظهار کرد: 
کمبود فسفر علوفه در خوراک علوفه خواران با مصرف سبوس می تواند 
جبران شــود. سبوس به علت داشتن کربوهیدرات به عنوان یک منبع 
تامین انرژی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. رضا پورفالح افزود: در پنج 
ماه نخســت امسال، دو هزار و 634 تن ســبوس بین دامداران در این 
شهرســتان توزیع شد. وی با بیان این که کنسانتره پروتئین سبوس به 
عنوان منبع خوب پروتئینی دارای کیفیت مناســب و به عنوان مکمل 
غذایی در غذای دام قابل استفاده است، اضافه کرد: از این مقدار سبوس 
گندم یارانه ای توزیع  شده، 729 تن سهم کارخانه خوراک دام مازندران 

برای تولید خوراک دام اختصاص داده شده است.

صفحه 7
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
۱۶ محرم ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۲۸۳

پای صحبت مردم

72 دیگ غذای نذری 
در سید حمزه تبریز پخت شد

تبریز- خبرنگار کیهان:
به نیت 72 شهید مظلوم کربال 72 دیگ غذای نذری در 

امام زاده سیدحمزه تبریز پخت شد.
غذای نذری پخت شده در آستان مقدس »سیدحمزه«، بین 10 
هزار بیمار بیمارستان رازی، نیازمندان خیریه نوبر و تحت پوشش 

کمیته امداد امام خمینی توزیع شد.

جداسازی آب آشامیدنی از فضای سبز یزد 
به اعتبار نیاز دارد

یزد - خبرنگار کیهان:
رئیس شورای اسالمی شهر یزد با بیان اینکه جداسازی 
آب آشــامیدنی از آب فضای سبز یزد بیش از 100 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: شهرداری یزد به تنهایی قادر 

به انجام این کار نیست.
غالمعلی سفید در نشست اعضای شورا و شهرداری با وزیر نیرو 
و اســتاندار یزد اظهار داشت: مشکل اصلی استان یزد آب است و 
مدیران اســتانی نهایت تالش برای رفع مشکالت  در این حوزه را 

به کار بسته اند.
وی افزود: شــورای شهر برنامه های متعددی در این حوزه در 
دســت اقدام دارد که از جمله این موارد جداکردن آب آشامیدنی 
از آب فضای سبز است که تاکنون هم اقداماتی انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد شورای شهر تسریع در انجام این 
کار است خاطرنشان کرد: جداسازی آب آشامیدنی می تواند عمر 

استفاده از خط انتقال را ده ها سال افزایش دهد.

مرگ تدریجی قنات های همدان
همدان - خبرنگار کیهان:

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
گفت: در سایه کاهش اعتبارات احیای قنات ها شاهد مرگ 

تدریجی قنات های استان هستیم.
ابراهیم فرامرزی در جمع خبرنگاران، تعداد کل قنات های استان 
را 2 هزار و 473 رشــته عنوان کرد و گفت: این تعداد 6/5 درصد 

قنات های کشور را شامل می شود.
وی با اشــاره به اینکه مالیر با داشتن 621 رشته قنات دارای 
بیشترین تعداد قنات در ســطح استان است، افزود: در سال های 
گذشته قنات های استان مورد بی مهری قرار گرفتند و بارندگی های 
شدید و جاری شدن سیل در سال جاری موجب شد تا بسیاری از 

قنات های استان از دایره انتفاع خارج شود.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان 
اینکه تعداد قنات های خسارت دیده از  سال گذشته تاکنون 326 
رشــته بوده است یادآور شــد: از مجموع قنات های خسارت دیده 
استان 702 رشته در سال گذشته و پنج رشته در سال 98 احیاء 

و به چرخه انتفاع بازگردانده شدند.
وی مجمــوع اعتبارات ملی و اســتانی مصــوب برای احیای 
قنات های استان همدان در سال گذشته را 486 هزار و 765 میلیون 
ریال عنوان کرد و افزود: در مجموع 298 هزار و 760 میلیون ریال 

از این اعتبارات به استان تخصیص یافت.
فرامرزی گفت: مجموع اعتبارات ملی و اســتانی مصوب سال 
98 برای استان 84 هزار و 514 میلیون ریال است که تاکنون 50 
هزار و 93 میلیون ریال به اســتان تخصیص یافته است و همین 
امر نشــان از کاهش شدید اعتبارات اختصاص یافته به این امر در 

سال جاری است.
وی ریزش دیواره داخلی کوره و انسداد جریان آب، رهاسازی 
و عدم نگهداری قنات توسط بهره برداران، دخل و تصرف در حریم 
قنات و تخریب ســازه قنات، ناکافی بــودن اعتبارات دولتی برای 
احیاء و مرمت قنات ها و عدم توجه مســئولین به قنات ها به عنوان 
یک منبع آبی و پایدار به نســبت آبیاری تحت فشار را از مهم ترین 

موانع و مشکالت خواند.

انتقاد فرمانده سابق سپاه عاشورا 
از برخی هیئت های عزاداری

تبریز- خبرنگار کیهان:
فرمانده سابق سپاه  پورجمشیدیان  علی اکبر  سرتیپ 
عاشورا آذربایجان شرقی و معاون هماهنگ کننده نیروی 
زمینی سپاه از برخی هیئت های عزاداری حسینی در کوتاهی 

آنان نسبت به شهدا و خانواده های شهیدان، انتقاد کرد.
وی در یادواره 72 شهید عاشورایی »شنب غازان« تبریز گفت: 
برخی هیئت ها، نام شــهدا را فراموش کرده اند. حتی یک عکس از 
شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم در بعضی از هیئت ها نیست 

در حالی که این هیئت ها دم از حسین)ع( می زنند.
شــما چطور حسینی و زینبی هستید که یک بار نیز از پدران 

شهید دعوت نکردید.
سرتیپ پورجمشیدیان اظهار داشت: اصحاب واقعی سیدالشهداء 
شهدای انقالب و دفاع مقدس و مدافعان حرم هستند. این چه رسم 
ناجوانمردانه ای اســت که عده ای از همه چیز خود بگذرند و برای 
برقراری پرچم حــرم زینب کبری)س( جان بدهند ولی برخی از 

هیئت های عزاداری یادی از این شهدا نکنند.
وی افزود: شهدا حق حیات به گردن همه ما دارند. شهدا همه 
چیز ما و آبرو و غیرت ما هســتند و حق نداریم لحظه ای و ذره ای 

آنان را فراموش کنیم.

کردستان مرداد امسال 
در تورم نقطه به نقطه 
استان آخر کشور شد

نرخ تورم ماهانه اســتان کردســتان در 
مرداد ماه امسال منفی چهار دهم درصد بود 
که باعث شــد این استان در رده سی و یکم 

جدول تورم نقطه به نقطه کشور قرار بگیرد.
معاون آمار و اطالعات ســازمان برنامه و بودجه 
کردســتان اظهار داشت: نرخ تورم ماهانه کشور در 
مرداد ماه گذشــته، 0/6 )شــش دهم( درصد بود 
که بنابراین کردســتان آخرین استان کشور از این 

لحاظ شد.
مسعود سالمی بوکانی نرخ تورم نقطه به نقطه 
مرداد در کردستان را 47/4 درصد اعالم کرد و افزود: 
این نرخ در کشور 41/6 بود و در این بخش کردستان 

در پله هفتم کشور قرار داشت.
وی اضافه کرد: البته این جایگاه نشانه وضعیت 
بسیار باالی تورم در استان نیست چرا که از اول سال 
96 تا مرداد 97 شرایط اقتصادی استان در مقایسه با 
دیگر استان های کشور بسیار مطلوب بود و بهترین 

شرایط را در سال 96 و نیمه اول 97 دارا بود.
سالمی بوکانی با  اشاره به اینکه شیب افزایش نرخ 
تورم در کردستان به دلیل واکنش شدید بازار استان 
به دالر تندتر از دیگر استان ها بوده است، افزود: نرخ 
تورم در مواد خوراکی پایین تر از مواد غیرخوارکی 
در استان بود چون در مواد خوراکی در جایگاه 20 
کشــور بودیم و آن هم ناشی از سیاست های دولت 
در تنظیم بــازار و تامین، توزیع و نظارت بر عرضه 

مواد خوراکی است.
نزدیکی به مرز و به تبع آن واکنش باال به افزایش 
قیمت دالر، مواردی بود که معاون آمار و اطالعات 
ســازمان برنامه و بودجه کردستان آن را عامل نرخ 

باالی تورم در مواد غیرخوراکی اعالم کرد.

5 زندانی جرایم غیرعمد 
تبریز آزاد شدند

تبریز - خبرنگار کیهان:
از محل وجوه حاصلــه موقوفات خیرین 
اوقاف و امور خیریه اســتان 5 زندانی جرایم 

غیرعمد زندان تبریز، از زندان آزاد شدند.
»علیرضا قوی دل« سرپرست زندان مرکزی تبریز 
گفــت: آزادی این افــراد از محل کمک های اوقاف 

کشور صورت گرفته است.
وی افــزود: با همکاری مــددکاری زندان و نیز 
اوقاف و گذشت شاکیان از بخشی از مطالبات خود، 

این 5 نفر آزاد شدند.
امسال 201 زندانی آذربایجان شرقی با پرداخت 

23 میلیارد ریال بالعوض از زندان رهایی یافتند.

همدان- خبرنگار کیهان:
استاندار همدان از اجرای 41 طرح بزرگ 
ملی در زمینه های زیرساخت و تولیدی در 
این استان خبر داد و گفت: بهره برداری از 
پروژه های در دســت اجرا موجب توسعه و 

جهش استان خواهد شد.
سید ســعید شــاهرخی در کارگروه حقوق 
شــهروندی استان همدان، گفت: اولویت نخست 
استان توجه به معیشت، اشتغال شهروندان بوده 
که برگرفته از تأکیدات رهبر انقالب مبنی بر رونق 

تولید و ایجاد اشتغال است.
وی با بیان اینکه در ســند راهبردی توسعه 
استان برنامه عملیاتی سه ساله با پیش بینی 150 
هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده 

اســت افزود: با اجرای ایــن طرح ها و این میزان 
سرمایه گذاری ســاالنه به طور متوسط 20 هزار 

فرصت شغلی برای جوانان ایجاد می شود.
اســتاندار همدان با تأکید بر اینکه ظرفیت و 
موقعیت جغرافیایی مناسب همدان موجب شده 
تا مورد اقبال ســرمایه گذاران قــرار گیرد عنوان 
کرد: طرح های بســیاری در حوزه سرمایه گذاری 

در حال اجرا است.
وی با عنوان اینکه 991 واحد در بخش صنعت، 
کشاورزی و معدن در حال فعالیت هستند یادآور 
شــد: 550 طرح در حوزه کشــاورزی، صنعت و 
گردشــگری با ارزش 30 هــزار میلیارد در حال 

اجرا است.
شاهرخی با اشــاره به اینکه از 300 واحد در 

پنج ماهه امسال، 26 واحد تعطیل به چرخه تولید 
بازگشــتند گفت: در اســتان هیچ واحد تولیدی 

به خاطر تحریم ها از کار متوقف نشده است.
وی با بیان اینکه همدان با سرعت بسیار روی 
ریل توسعه قرار گرفته است خاطرنشان کرد: در 
پنج ماهه امسال 8 هزار و 981 فرصت شغلی ایجاد 
شــده به طوری که 47 درصد اشتغال پیش بینی 

شده امسال محقق شده است.
استاندار همدان از پیشرفت 90 درصدی انجام 
پروژه شهرک واحدهای صنفی و بنکداران غرب 
کشور در همدان خبر داد و گفت: سه منطقه ویژه 
اقتصــادی از جمله جهان آباد فامنین با یک هزار 
هکتار اراضی آماده واگذاری به ســرمایه گذاران 

است.

استاندار همدان خبر داد

اجرای 41 طرح بزرگ ملی در همدان

ثبت نام بیش از900 موکب مردمی اربعین در خوزستان 

معاون صید و بنادر ماهیگیری شــیالت 
استان بوشهر گفت: برای جلوگیری از وارد 
شدن خسارت به ذخایر آبزیان، صید میگو 

ممنوع شد. 
منصور پاپــری افزود: در مدت صید این آبزی 
برای افزون بر 500 شناور لنج و قایق مجوز صید 
صادر شد و صیادان استان بوشهر میگوی صید شده 
خــود را از طریق 25 بندر صیادی و مرکز تخلیه 

صید آبزیان، وارد بازار کردند.
وی از افزایش میزان صید میگو در استان نسبت 
به ســال گذشته خبر داد و گفت: هزار و 438 تن 

میگو در توسط صیادان استان در مدت تعیین شده 
صید شــده که این میزان نسبت به سال گذشته 
40 درصد افزایش داشته است درحالیکه در سال 
قبل هزار و 20 تن میگو در آب های استان بوشهر 

صید کرده بودند.
وی افزود: بیشترین میزان میگوی تخلیه شده 
 در اســکله های شهرســتان بوشــهر ثبت شــده 

است.
پاپری گفت: امســال 90 درصد میگوی صید 
شده گونه ببری سبز و 10 درصد آن گونه سر تیز 

یا میگوی سفید است.

ممنوعیت صید میگو در آب های بوشهر 

استان خوزستان  عالیات  عتبات  رئیس ستاد 
اظهار کرد: تاکنون بیش از 900 موکب در ســامانه 
ثبت نام کرده اند و شــاهد رشد بیش از 30 درصد 

آمار نسبت به سال گذشته هستیم.
سید محمود موسوی افزود: همه  مردم استان بدون 
محدودیــت و گزینــش با مراجعه به ســامانه و ثبت نام 

می توانند موکب دار باشند و موکب داری از حالت اختصاصی 
خارج شده و امسال صد در صد مردمی شده است.

وی گفت: امسال موکب های داخلی نیازمند به گذرنامه 
نیستند، بلکه مردم با کد ملی می توانند موکب خود را ثبت 
کنند. رئیس ستاد عتبات عالیات افزود: امسال 60 موکب 
در کشــور عراق و در شهرهای العماره، نجف، کاظمین، 

کربال، مسیر نجف تا کربال داریم که روزانه موظف به اسکان 
100 هزار نفر و توزیع 350 هزار غذا هستند.

وی افزود: امســال در مرز شــلمچه  روزانه، اقدام به 
اســکان 100 هزار نفر و توزیــع  200هزار غذا و در مرز 
چذابه روزانه اقدام به اســکان 80 هزار نفر و توزیع 180 

هزار تغذیه خواهیم کرد.

مدیــرکل حــج و زیــارت قزوین از 
عالقه مندان به شرکت در پیاده روی اربعین 
پایانی  خواست ثبت نام خود را به روزهای 
موکول نکنند و از هم اکنون برای این مهم 
اقدام کنند تا با هیــچ محدودیتی مواجه 

نشوند. 
محمدرضا یوسفی افزود: تاکنون برای ثبت نام 
زمان خاصی در نظر گرفته نشــده و تا آســتانه 
اربعین امکان ثبت نام وجــود دارد و افرادی که 
می خواهند از کشــور خارج شوند باید گذرنامه 

معتبر داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه تاکنون 2 هزار و 938 نفر 
در استان برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح 
ثبت نام کرده اند و  این روند همچنان ادامه دارد، 
اظهار داشت: هزینه ثبت نام در این سامانه 220 
هزار ریال است و اگر از طریق دفاتر حج و زیارت 
ثبت نام شود 30 هزار ریال هم حق الزحمه دریافت 
می شود که در مجموع 250 هزال ریال می شود.

وی افزود: امســال با توجه به اینکه ویزا برای 
ســفر به عراق  لغو شده است، مسائلی مربوط به 

کالهبرداری و یا سوءاستفاده اتفاق نخواهد افتاد.
وی اضافه کرد: امســال اعزام کاروانی نداریم 
و زائــران در مســاجد و هیئت ها  و تکایایی که 
می خواهند برای پیاده روی شــرکت کنند، باید 

مسائل امنیتی را در نظر داشته باشند.
وی با بیان اینکه زائران باید اصل بیمه نامه و 
اصل کارت شناسایی که از طریق سامانه سماح 
پرینت می گیرند را همراه خود داشته باشند، گفت: 
گذرنامه باید از روز اعزام 180 روز و یا 6ماه اعتبار 

داشته باشد.

یوســفی با  اشــاره به اینکه زائران تا یک ماه 
می توانند در خاک عراق اقامت داشــته باشند، 
گفت: ســال گذشته 18هزار و 603 نفر در قالب 
9 هزار و 421 گروه از استان قزوین در پیاده روی 
اربعین شرکت کردند که امسال پیش بینی می شود 

به حدود 40 تا 45 هزار نفر برسد.
مدیرکل حج و زیــارت قزوین گفت: همراه 
داشتن ارز الزامی نشده اما با توجه هزینه هایی که 
در کشور عراق وجود دارد بهتر است که زائران ارز 

به همراه داشته باشند.

مدیرکل حج و زیارت قزوین:

زائران اربعین ثبت نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند 

تردد بیش از 8 هزار 
زائر ایرانی از گذرگاه های 

مرزی خوزستان 
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خوزستان گفت: در روزهای تاسوعا و عاشورای 
حسینی امسال 8 هزار و 349 زائر ایرانی از 

مرزهای شلمچه و چذابه تردد کردند. 
غالمعباس بهرامی نیا مجموع تردد زائران ایرانی 
از مرز چذابه را یک هزار و 279 نفر برشمرد و افزود: 
از این مرز 618 مســافر ایرانی به عراق سفر کرده و 
661 نفر نیز وارد کشور شدند. وی اظهار کرد: در مرز 
شلمچه نیز 4 هزار و 114 نفر مسافر ایرانی به عراق 
سفر کرده و 2 هزار و 956 نفر نیز وارد خاک کشور 
شــدند که در مجموع تردد 7 هزار و 70 نفر به ثبت 
رسید. بهرامی نیا ادامه داد: همچنین در ایام تاسوعا 
و عاشــورا ورود 419 و خروج 521 مسافر عراقی از 
مرز چذابه به ثبت رســید. وی گفت: در این مرز نیز 
شاهد ثبت ورود 2 هزار و 820 مسافر عراقی به ایران و 
خروج 4 هزار و 799 نفر مسافر عراقی از کشور بودیم.

وزیر نیرو گفت: نرخ بیکاری یزد باید تک 
رقمی شود 

وزیر نیرو گفت: هم اکنون آمار بیکاری در استان 
یزد 12 و هشت دهم درصد است و باید طی دو سال 

نرخ بیکاری تک رقمی شود. 
رضا اردکانیان خاطرنشــان کــرد: اگر در این 
ســمت باقی بمانم و به شــاخص کمیت که تک 
 رقمی شدن آمار بیکاری است دست نیابیم، ناموفق 

بودیم.
وی بــا بیان اینکه وجــود 400 هزار کولرهای 
آبی در اســتان یزد وجود دارد که 250 هزار کولر 
در شهرستان یزد قرار دارد، گفت: ما باید به شکلی 
عمل کنیم که بتوانیم کولرهای گازی را در استان 
رواج دهیم و بخشــی از آب صرفه جویی شده را به 
همان افرادی اختصاص دهیم که سرمایه گذاری در 

این بخش داشته اند.
وی با  اشــاره به فعالیت های اثربخش در دولت 
برای حل مشکالت بیکاری کشور، خاطرنشان کرد: 
در این موارد بخش خصوصی نیز می تواند در کنار 

وزیر نیرو:

نرخبیکارییزدبایدتکرقمیشود

دولت، یک حرکت رو به جلو داشته باشد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه استان یزد قطعا نباید 
از حیث تامین انرژی مشــکلی داشته باشد اذعان 
داشــت: طرح های بلندمدت تامین آب برنامه ریزی 

و مجوزهایی صادر شــده و بخش هایی هم در حال 
نهایی شدن اســت و بدون شک در استان یزد در 
بخش صنعت و خدمات و نیازهای شرب و بهداشت 

در آینده مشکل نخواهیم داشت.

احداث شده  واحد مســکونی  نخستین 
استان  بسیج سازندگی سپاه  روح اهلل  توسط 
مرکزی به یک خانوار ســیل زده شهرستان 

شازند واگذار شد.
نخستین واحد مســکونی احداث شده توسط 
بسیج سازندگی ســپاه  روح اهلل استان مرکزی طی 
مراسمی با حضور فرمانده سپاه روح اهلل و جمعی از 
مسئوالن به یک خانوار سیل زده شهرستان شازند 

واگذار شد.

مسئول بســیج سازندگی اســتان مرکزی در 
این مراســم گفت: در استان مرکزی 5 هزار واحد 
مسکونی سیل زده در استان مرکزی وجود دارد که 
با تالش جهادگران استان مرکزی و همکاری بنیاد 
مسکن نخستین واحد مســکونی سیل زده توسط 
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی افتتاح شد. امید 
محترمی اظهار داشت: جهادگران استان مرکزی در 
12 شهرستان استان مشغول فعالیت بوده و این واحد 
مسکونی را در روستای نورآباد شهرستان شازند ظرف 

مدت 40 روز احداث کردند.
وی تصریح کرد: هم اکنون برنامه اولویت دار بسیج 
سازندگی و جهادگران استان مرکزی ساخت 300 
واحد مســکونی سیل زده در سطح استان و تحویل 

آن تا قبل از فصل سرما است.
محترمــی ادامــه داد: بازســازی 200 واحد 
مســکونی در سطح اســتان مرکزی در برنامه های 
بسیج سازندگی قرار داشت که بخش زیادی از آن 

انجام شده است.

واگذاری نخستین واحد مسکونی احداث شده در منطقه سیل زده شازند 

ساری- خبرنگار کیهان:
پروژه میان گذر شهید آملی به طول 700 
متر و با اعتبار 60 میلیارد ریال زیر بار ترافیک 
رفت و از این طریق بلوار پاسداران ساری به 
کمربندی شــمالی)بلوار امام روح اهلل)ره(( به 

یکدیگر متصل شده اند.
انــزوای ترافیکی این منطقه پس از آنکه پروژه 
کمربندی شــمالی ســاری که همچنان به صورت 
نیمه تمــام در حال بهره برداری اســت، با گذر از 
میانه خیابان 22 بهمن، سه راه جویبار را به بزرگراه 
ساری- قائم شهر وصل می کند. ابتدا قرار بود مشکل 
ساکنان منطقه با ساخت پل روگذر رفع شود، اما به 
دلیل هزینه باالی طرح، زیرگذری نه چندان درخور و 
مهندسی احداث شد و مردم کوی 22 بهمن همواره 
در طول سالیان اخیر نسبت به این وضعیت گالیه 
داشــتند. بزرگراه قائم شهر به ساری از پرترددترین 
جاده های کشور است و اکنون مسافران می توانند با 
استفاده از این میان گذر، درگیر ترافیک ورودی شهر 

نشده و به کمربندی شمالی هدایت شوند.
این پروژه به طول 700 متر برای رفع مشکالت 
ترافیکی و تسهیل در رفت و آمد، در دوره پنجم شورا 
کلنگ زنی و در مدت کمتر از یک سال بازگشایی شد.
پروژه میان گذر شهید آملی با اعتبار 4/5 میلیارد 
تومانــی در حوزه عمرانی و 1/5 میلیارد تومانی در 

بخش تملکات اجرایی شد.

افتتاح پروژه میان گذر 
شهید سیدحسین آملی در ساری

پروژه های نیمه کاره در لنگرود
لنگرود یکی از شهرســتان های شرق گیالن با قدمتی چندین 
ساله و آثار تاریخی فراوان از مکان های دیدنی و گردشگری زیادی 

برخوردار است. 
در دو سال گذشته مسئوالن این شهر در راستای بهبود فضای 
شــهری و زیباســازی تالش کردند اقدام به بازسازی و زیباسازی 
پارک آزادی داخل شــهر کردنــد. از آنجا که تمامی پروژه های این 
شــهر نیمه کاره رها می شود، زمین این پارک که توسط آقا و خانم 
خیری وقف شده تا فضای سبز و استراحتگاهی برای مردم این شهر 
فراهم شــود شــهرداری بعد از مدت 2 سال این پروژه نیمه کاره را 
افتتاح کرد و این در حالی است که هم اکنون دور تا دور این پارک 
با فنس و داربســت بســته و کار تعطیل شده است و معلوم نیست 
شهرداری و شورای شهر چه تدبیری برای آن در نظر گرفته اند. این 
پارک به جای این که فضای شادی و نشاط برای مردم فراهم آورد 
مشکالتی را برای مردم ایجاد کرده است. وجود ایستگاه های مسافری 
دور تا دور این پارک معضلی برای ترافیک این شــهر ایجاد کرده و 
کاســب های متفرقه نمای این پارک را زشت کرده اند. از مسئوالن 
شهر تقاضامندیم تا پروژه ای به پایان نرسیده پروژه دیگری را شروع 
نکنند تا در صورت تامین نشــدن منابع، همزمان شــاهد چند کار 

نیمه تمام در شهر نباشیم.
جمعی از اهالی شهرستان لنگرود

فاضالب، بافت تاریخی یزد را 
به شدت تهدید می کند

یزد- خبرنگار کیهان:
اسالمی  عمران شورای  کمیسیون  رئیس 
شهر یزد گفت: فاضالب به تهدیدی نگران کننده 

برای بافت تاریخی یزد تبدیل شده است.
محســن عباســی در نشســت اعضای شورا و 
شــهرداری با وزیر نیرو و استاندار یزد افزود: بافت 
تاریخی از جمله بزرگترین ســرمایه های یزد برای 

نسل امروز و آینده است.
عضو شورای اسالمی شهر یزد تصریح کرد: یزد 
به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای تاریخی جهان 
شناخته شده است و این موضوع نشان دهنده ظرفیت 

بسیار باالیی است که یزد در حوزه تاریخی دارد.
به گفته وی: در طول سال های گذشته متاسفانه 
هیچ زمانــی برای این محــدوده طرح جمع آوری 
و مدیریت فاضالب تهیه نشــده و همــواره تافته 
جدابافته ای از شــهر در نظر گرفته شــده و اجرای 

فاضالب آن به آینده موکول شده است.
وی تصریح کرد: با توســعه گردشگری پس از 
ثبــت جهانی حجم فاضالب تولیدی در این بخش 
به شــکل فزاینده ای افزایش یافته و االن بخشی از 

آن به قنات ها منتقل می شود.
وی اظهار داشت: فیلم های تهیه شده از زیربافت 
نشــان می دهد که نه تنها سالمت ساکنان و بافت 
تاریخی یزد در خطر است بلکه آسیب جدی برای 

بناهای تاریخی به دنبال دارد.
عباسی افزود: مدیریت پساب در بافت تاریخی 
و طراحی راه درمان برای آن قاعدتا با شرایط عادی 
متفاوت است و باید از ظرفیت مشاورانی که نسبت 

به این بافت تخصص الزم را دارند استفاده شود.
عباســی گفت: یزد تنها شهر ثبت شده ایران و 

تنها شهر ثبت شده شیعی جهان است.


