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تصویر مظلومیت غزه

ک�رج -خبرنگار کیهان :در راس��تای حمایت از مردم غزه،
هنرمندان انجمن هنرهای تجس��می کرج مظلومیت کودکان غزه
را به تصویر کشیدند.
بیش از  100نفر از هنرمندان هنرهای تجسمی کرج با حضور
در پارک ایرانزمین کرج مظلومیت مردم غزه به خصوص کودکان
را به تصویر کشیدند و اقدامات دشمنان علیه این کشور را با نقاشی
آتش و خون محکوم کردند.

افتتاح طرح های آبرسانی

الرس��تان -خبرنگار کیهان :چند طرح آبرسانی و برقرسانی با
حضور معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه الرس��تان
در بخش صحرای باغ الرس��تان با اعتباری بالغ بر  7میلیارد ریال
به بهرهبرداری رسید.
تأمین و تکمیل آب آشامیدنی روستای آبکوهی همراه با حداث
مخزن  30متر مکعبی آب و  1600متر احداث شبکه توزیع و 300
متر احداث خط انتقال با اعتباری بالغ بر  700میلیون ریال و احداث
 3دستگاه پست هوایی در شهر عمادده و  10دستگاه در روستاهای
هرمود ،زروان ،دشتی ،دهمیان ،باغ ،کارگاه و دیدهبان با هدف رفع
افت و ولتاژ برق این مناطق از اهم پروژههای افتتاحی است.

رونمایی از سوئیچ مخابراتی

اراک -خبرن�گار کیهان :از جدیدترین دس��تاورد س��وئیچ
مخابراتی کش��ور با «برند» آش��نای اول اس��تان مرکزی ،دراراک
رونمایی شد.
سوئیچ مخابراتی آشنای اول برای نخستین بار در کشور با تیم
مهندسی استان مرکزی طراحی و اجرا شد.
با راهاندازی این سوئیچ ،استان مرکزی تا  5سال آینده از خرید
این نوع سوئیچها بینیاز است.

شب شعر ملکوت هشتم

طبس -خبرنگار کیهان :مراس��م محفل ادبی ش��ب ش��عر
«ملکوت هشتم » در محل سالن همایشهای آستان مبارک حضرت
حسینبن موسیالکاظم(ع) طبس برگزار شد.
در این مراسم جمعی از شعرای برجسته کشوری که در محضر
رهبر معظم انقالب اشعاری قرائت کرده بودند به قرائت اشعار خود
پرداختند.

پرهیز از خرید در عربستان

* امام جمعه طبس گفت :حجاج ایرانی از خرید در بازارهای
عربستان پرهیز کنند .چون خرید از بازار عربستان تقویت دشمن
و داعش اس��ت و وسیلهای میشود برای کشتن مسلمانان و ایجاد
تفرقه بین آنها.
حجتاالس�لام سیدابراهیم مهاجریان مقدم افزود :حجاج باید
مراق��ب و مواظب باش��ند و از کارهای خرافی مثل بس��تن قفل و
پارچه به پنجرهها و برداش��تن خاک پرهیز کنند تا بهانه به دست
دشمن ندهند.

اختصاص  500میلیون دالر برای افزایش بهرهوری آب در سیستان

مش�اور عالی وزیر جهاد کش�اورزی از اختصاص 500
میلیون دالر اعتبار برای افزایش بهرهوری آب در اس�تان
سیستان و بلوچستان خبر داد.
محمدحس��ین ش��ریعتمداری افزود :امس��ال برای افزایش
به��رهوری آب و اج��رای روشهای نوین آبی��اری یک میلیارد و

معاون وزیر آموزش و پرورش :

 5میلیارد تومان به مدارس منطقه اروند
اختصاص یافت

مع�اون وزی�ر آم�وزش و پ�رورش و رئیس
سازمان مدارس غیردولتی از اختصاص  5میلیارد
تومان برای توسعه و تجهیز و کیفیسازی مدارس
منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت :سازمان مناطق
آزاد ه�م همین مبلغ را به این منطقه اختصاص
داد.
مرضیه گرد در مراسم تبادل تفاهمنامه با شورای
عالی مناطق آزاد افزود :قرار است مناطق آزاد معادل
س��رانهای ک��ه آموزش و پ��رورش در ه��ر منطقهای
اختصاص میدهد نیز اختصاص دهد تا ش��اهد رشد

و ش��کوفایی مدارس و مناطق آموزش و پرورش این
مناطق باشیم.
وی از ارزشیابی و ارزیابی معلمان در این مناطق
با مشارکت شورای عالی مناطق آزاد خبر داد و گفت:
آم��وزش و پ��رورش پاداشهایی را در پایان س��ال به
معلمان برتر میدهد .گرد افزود :با رعایت این تفاهمنامه
انتظار داریم معلمان متعهد و متخصص برای ماندن یا
اعزام به این مناطق پیشگام شوند.
وی بر کیفیس��ازی فعالیت معلم��ان بومی این
مناطق تاکید کرد.

دانشنامه اینترنتی امام رضا
به روزرسانی شد

قم -خبرنگار کیهان:
در آستانه سالروز والدت
هشتمین اختر تابناک آسمان
امامت و والیت دانشنامه امام
علیابن موس�یالرضا(ع) بر
روی شبکه جهانی حوزه نت
به روزرسانی شد.
مس��ئو ل ا ر تبا ط��ا ت و
اطالعرس��انی مرک��ز ،ه��دف از
تولید این دانش��نامه را کمک به
امر پژوه��ش و تحقیق محققان
و پژوهش��گران حوزه دانش��گاه
اعالم کرد.
علیاکبر پوستچیان افزود:
این دانشنامه غنی با برخورداری
از  496مطل��ب ش��امل گزیده

کتاب ،پرس��ش و پاسخ ،چکیده
پایاننام��ه ،مجالت و مقاالت در
قالب  15موضوع جهت استفاده
کاربران ارائه شده است.
ی نور،
وی ادام��ه داد :معرف 
فضایل و کرامات ،زندگانی و دوره
امامت ،شهادت ،آموزهها و آثار،
سیره حضرت ،شاگردان و برکات
حضور امام رض��ا(ع) در ایران از
جمله مطالب این دانشنامه است.
وی زی��ارت ام��ام ،ام��ام و
پرس��شها را نیز از جمله دیگر
مطالب این دانشنامه عنوان کرد
و افزود :تاریخچه اماکن مربوط
به امام ،امام در آینه هنر و ادب،
کتاب و کتابشناس��ی حضرت،

اختصاص  120میلیارد ریال
برای مشاغل خانگی چهارمحال وبختیاری

افتتاح بیمارستان

شاهرود -خبرنگار کیهان :وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در اختتامیه پانزدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم
پزش��کی کشور گفت :شاهرود ش��هری دانشگاهی میباشد و برای
انجام برخی پژوهشهای پزشکی مناسب است.
سیدحسین قاضیزاده هاشمی در این سفر خود ،بخش اطفال
بیمارس��تان امام حسین(ع) ش��اهرود را افتتاح و از بخش جراحی
قلب در حال ساخت این بیمارستان و پردیس دانشگاه و بیمارستان
فاطمیه(س) دیدن کرد.

اهدای لوح سپاس

ش�هرکرد -خبرنگار کیهان :قائم مقام شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی کشور در آیین تجلیل از همیاران شورای هماهنگی
تبلیغات اس�لامی اس��تان چهارمحال و بختی��اری به ملک محمد
زمانی دهکردی سرپرس��ت و خبرنگار روزنامه کیهان دراین استان
لوح س��پاس اهدا و از تالش وی به خاطر انعکاس مطلوب اخبار و
رویدادهای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تقدیر کرد.

جلوگیری از پیامکهای توهینآمیز

خرمآب�اد -خبرنگار کیهان :ارس��ال کنندگان پیامکهای
تفرقهانگیز و توهینآمیز تعقیب و مجازات میشوند.
فرمانده انتظامی لرستان افزود :پلیس فتا در لرستان ماموریت
یافته کسانی را که پیامکهای توهینآمیز و تفرقهافکن نسبت به
افراد و اقوام ارسال کنند شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
س��رتیپ محمد قنبری از آغاز فعالی��ت پلیس فتا در این باره
خب��ر داد و گف��ت :بنا بر تبعات منفی و روند روبهرش��د این اقدام
غیراخالقی س��وء اس��تفاده کنندگان مجرم محسوب شده و تحت
پیگرد قرار میگیرند.

جریمه استفاده کنندگان المپ زنون

اصفهان -خبرنگار کیهان :رئيس پلیس راهنمایی و رانندگی
استان اصفهان از برخورد قانونی با رانندگان خودروهای دارای المپ
زنون و خیره کننده خبرداد.
«سرهنگ حسین غالمی» اظهار کرد :خودروهای دارای المپ
زنون و خیره کننده پانصدهزار ریال ،جریمه میشوند.
وی افزود :استفاده از نورافکن با چراغ دارای نور خیرهکننده با
چراغهای الوان ،اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در
ن شهرها و مرکز استانها ،جادههای بین
جلوی وسیله نقلیه در کال 
شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تخلف محسوب میشود.

افتتاح دو طرح فاضالب

اه�واز -خبرن�گار کیه�ان :با ه��دف س��اماندهی وضعیت
فاضالبهای شهری در آبادان  2طرح مهم ایستگاه پمپاژ فاضالب
و  40کیلومتر خطوط شبکه فاضالب آبادان به بهرهبرداری رسید.
علیاکبر علیمرادی با اشاره به ظرفیت  710لیتر در ثانیهای این
ایستگاه گفت :مشکل دفع فاضالب منازل در مناطق  350هکتاری
امیرآباد و هاللبریم توس��ط احداث این ایستگاه پمپاژ و انتقال آن
از طریق خطوط تحت فشار و ثقلی به ایستگاه باال دست رفع شد.
وی با اشاره به بهرهبرداری از شبکههای مدرن دفع فاضالب در
مناطق مختلف آبادان  40کیلومتر طول شبکه 2 ،هزار فقره انشعاب
واگذار شده و صرف 97میلیارد ریال اعتبار را به عنوان مشخصات
این پروژه نام برد.

جذب گردشگران درمانی

کیش -خبرنگار کیهان :رئیس بیمارستان تخصصی و فوق
تخصصی کیش در مراسم تقدیر از پزشکان و فعاالن عرصه بهداشت
و درمان جزیره کیش گفت :زمینههای توسعه زیرساختها با افزایش
تجهیزات ،امکانات ،کیفیت خدمات درمانی و حضور پزشکان متبحر
کشورمان در بیمارستان بینالمللی کیش باعث جذب گردشگران
درمانی به جزیزه کیش شده است.
خلخالی از افزایش تختهای بیمارس��تان کیش از  32به 64
تخ��ت ،افزایش  2دس��تگاه آمبوالنس جدید به ن��اوگان اورژانس،
راهاندازی بخشها و کلینیکهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی
شامل بخشهای کودکان ،آندوسکوپی ،کلونوسکوپی ظرف یک سال
اخیر در کیش خبر داد.
وی تاس��یس و راهاندازی کلینیکهای تخصصی امام علی(ع)
شامل زنان ،پوست ،مو و زیبایی افزایش امکانات دیالیز ،ایجاد بخش
ایزوله تنفس��ی را از دیگر اقدامات برای توسعه گردشگری سالمت
در کیش برشمرد.

 250میلیون تومان (آورده دولت برای  200هزار هکتار) اعتبار
اختصاص یافته است.
وی گفت :استفاده از روشهای علمی تغدیه گیاهی ،توسعه
مکانیزاس��یون و بکارگی��ری فناوریهای ژنتیک��ی نیز از دیگر
راهکارهای افزایش بهرهوری آب در مزارع است که امسال اجرا

شهرکرد -خبرنگارکیهان:
برای ایجاد واحدهای کوچک خانگی در روستاها و شهرهای
اس�تان چهارمحال وبختیاری مبلغ  120میلی�ارد ریال اختصاص
یافته است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان افزود :این مبلغ در اختیار
س��ازمانهای صنعت ،معدن و تجارت ،فنی وحرفهای ،جهاد کش��اورزی
وکمیته امداد امام خمینی(ره) اس��تان چهارمحال و بختیاری قرارگرفته
اس��ت تا بتوانند واحدهای کوچک خانگی برای خانوادههای روس��تایی و
شهری ایجاد کنند.
داوود ش��یوندی با اشاره به اینکه طرح ایجاد این واحدهای کوچک
خانگی در راستای شعار هرخانه یک کارخانه اجرا شده است اضافه کرد:
خانوادهه��ا عالوه برکار روزمره در منازل خود میتوانند نس��بت به ایجاد
واحدهای کوچک اقدام و از این طریق درآمد کسب کنند.

امکان بارورسازی ابرها با ژنراتورهای زمینی
در خراسان جنوبی

رئی�س مرکز مل�ی باروری
ابرها گفت :امکان بارورس�ازی
ابرها در خراسان جنوبی بدون
استفاده از هواپیما و با استفاده
از ژنراتوره�ای زمین�ی وج�ود
دارد.
جوادیانزاده در نشست علمی
امکانسنجی بارورس��ازی ابرها در
بیرجند با اشاره به این که این روش
از ارزانتری��ن راههای اس��تحصال
آب و ب��رون رف��ت از خشکس��الی
اس��ت ،اف��زود :طرح ب��اروری ابرها
هم اکن��ون در آذربایجان غربی در
حال اجراس��ت و هزینه تمام شده
ه��ر  1000مترمکعب آب��ی که از
بارورس��ازی ابرها به دس��ت میآید
 15دالر اس��ت در حالی که شیرین
کردن همین مقدار آب  2000دالر
و تولید همی��ن میزان آب به روش
تصفیه فاض�لاب  220دالر هزینه
دارد.رئیس مرکز ملی باروری ابرها
افزود :این مرکز تاکنون در استانهای
اصفه��ان ،یزد ،فارس ،چهارمحال و
بختیاری ،تهران ،قم ،مرکزی ،زنجان،

اردبیل ،گیالن ،همدان ،آذربایجان
شرقی و آذربایجان غربی طرحهایی
را برای بارورس��ازی ابرها اجرا کرده
که بیشتر این طرحها در استانهای
اصفهان ،یزد ،فارس و چهارمحال و
بختیاری انجام شده است .مدیر گروه
تحقیقات مرکز مل��ی باروری ابرها
هم در این نشست با اشاره به نتایج
بررس��یهای چندروزه کارشناسان
این مرکز در خراسان جنوبی گفت:
 21نقط��ه در ارتفاع��ات خراس��ان
جنوب��ی ب��رای نص��ب ژنراتورهای
بارورسازی ابرها شناسایی شده است.
گلکار افزود :برای نصب و راهاندازی
هر یک از این ژنراتورها  450میلیون
تومان نیاز است و پیشبینی میشود
با توجه به شرایط اقلیمی خراسان
جنوب��ی ب��ا فعالیت ای��ن ژنراتورها
حدود  80میلی��ون مترمکعب آب
قابل بهرهبرداری ،در فصل بارندگی
استحصال ش��ود .وی هزینه جاری
بهرهبرداری از این ژنراتورها در طول
دوره بارندگی را هم  5میلیارد تومان
اعالم کرد.

(ع)

همچنین امام رضا(ع) در رسانه و
اینترنت از دیگر عناوین دانشنامه
امامرضا(ع) به شمار میرود.
پوس��تچیان ابراز داش��ت:
عالقهمندان میتوانند با مراجعه
به این دانشنامه مناسبتی عنوان
دیگری از جمله؛ علمای مدفون
درجوار ح��رم رض��وی ،حضور
امامزادگان در ایران ،گس��ترش
تش��یع در ایران ،وضعیت خاص
شیعیان و ویژگی امامت امام(ع)،
سفر حضرت به خراسان ،علمای
خراس��ان ،فرزن��دان ام��ام(ع)،
س��ادات رض��وی ،والیتعهدی،
امام و خالف��ت را مورد مطالعه
قرار دهند.

توسط جهاد دانشگاهی
صورت گرفت

رونمایی از
چهار طرح
تحقیقاتی
و پژوهشی
در تبریز

تبریز -خبرنگار کیهان:
چهار طرح تحقیقاتی و
پژوهشی جهاد دانشگاهی
واحد آذربایجان ش�رقی با
حض�ور رئيس ای�ن نهاد در
تبریز رونمایی شد.
طراحی و س��اخت توربین
ب��ادی  400وات افقی به روش
مهندس��ی معکوس ،س��امانه
بس��ته روش��نایی خورشیدی
م��دل  ch803ویژه عش��ایر و
مناط��ق دور افت��اده ،یخچال
قابل حمل کوچک خورشیدی
و ( hot tabانشعابگیری گرم
گاز) به روش مهندسی معکوس،
چهار طرح تحقیقاتی و پژوهشی
هستند که رونمایی شدند.
رئي��س جهاد دانش��گاهی
کشور در آیین رونمایی از این
طرحها گفت :برای پیش��رفت
و توس��عه دانشگاهها ،پیشرفت
علم��ی دانش��جویان و ظه��ور
اس��تعدادها و به ثمر رس��یدن
آنها الزم است که این نهاد برای
تحقق آن تالش میکند.
حمیدرض��ا طیب��ی افزود:
در حوزهه��ای علم و فنآوری،
پزشکی ،ناباروری ،علوم سلولی
و ملکولی پیش��رفتهای قابل
توجه��ی در جهاد دانش��گاهی
صورت گرفت��ه که قابل عرضه
هستند.
طراحی و س��اخت توربین
ب��ادی  400وات افق��ی ب��رای
مناط��ق بادخیز فاقد ش��بکه
برق ،س��امانه بس��ته روشنایی
خورشیدی مدل  ch803ویژه
عشایر و مناطق دور افتاده دارای
قابلیت تامین روشنایی تا یکهزار
و  100وات س��اعت با خروجی
 220ولت ،یخچال خورشیدی
کوچک و طراحی دستگاه hot
( tabانش��عابگیری گرم گاز)
طرحهای رونمایی شده هستند.

برپایی جشنواره آشهای سنتی در نیر

اردبیل -خبرنگار کیهان:
جش�نواره آشهای سنتی با
حض�ور نمایندگان  12اس�تان در
شهرستان نیر برگزار شد.
این جشنواره در منطقه گردشگری
بوالغالر شهر نیر با استقبال خوب مردم
منطقه و گردش��گران برگزار ش��د که
معرفی قابلیتهای گردشگری منطقه
از مهمترین اهداف برگزاری آن بود.
در غرفههای مختلف این جشنواره با پخت انواع آشهای محلی نظیر آش دوغ ،گیلدیک آشی ،آش کشک و آش گوجه
از حاضرین پذیرایی شد.
براساس اعالم رای داوران ریحانه سلماننژاد از تبریز با پخت آش کشک حائز رتبه برتر شد و شهال داداشپور و اکرم مردانه
از اس��تانهای کردس��تان و اردبیل با پخت آشهای شلیمی و گوجه رتبههای دوم و سوم را به دست آوردند.برپایی غرفههای
نقاشی و هنری ،اجرای موسیقی آذری و برگزاری پرشور رقابتهای بومی و محلی از دیگر برنامههای جنبی این جشنواره بود.

میشود.وی همچنین از اختصاص یک و نیم میلیارد دالر برای
افزایش بهرهوری و تجهیز و نوس��ازی مزارع کش��اورزی استان
خوزس��تان خبرداد و افزود :اگر راهکارهای افزایش بهرهوری از
منابع آب اجرا نش��ود در آین��ده نمیتوانیم کاهش منابع آب را
جبران کنیم.

برگزاری یادواره گرامیداشت  115شهید
دفاع مقدس کومله لنگرود

لنگرود -خبرنگار کیهان:
یادواره گرامیداش�ت
 115شهید دفاع مقدس از
بخش «کومله» شهرستان
لنگرود در مسجدجامع این
منطقه برگزار شد.
در این مراسم حجتاالسالم
والمسلمین ش��هیدی نماینده
ولیفقی��ه در بنی��اد ش��هید و
مع��اون رئیسجمه��ور گفت:
ام��روز خانواده معظم ش��هدا
بیشتر از همیشه در خط نظام و رهبری هستند و ما مدیون پایداری خانواده معظم شهدا هستیم
که همچنان در حفظ ارزشهای نظام و رهبر معظم انقالب تالش میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :کوچهای در بخش کومله داریم که هر خانهاش یک
شهید تقدیم انقالب اسالمی کرده است .ما باید قبور این شهدا را زیارتگاه خود سازیم .سرهنگ
پاسدار «کمیل مطیعدوست» مسئول ستاد یادواره شهدای بخش کومله نیز گفت :بخش «کومله»
لنگرود سرزمین سردار شهید «حسین امالکی» است که رهبر معظم انقالب کلمه «قهرمان» را
در مورد این رزمنده دالور جبهههای نبرد حق علیه باطل به کار بردند« .کومله» زادگاه ش��هید
«سیفاهلل عبدالکریمی» است که در کنار شهید بهشتی از شهدای 72تن انفجار حزب جمهوری
اسالمی است .در این بخش چندین خانواده با  3شهید و  2شهید حضور دارند و اهداء  115شهید
انقالب اسالمی کارنامه درخشان مردم والیتمدار این منطقه است.
در پایان ش��رکتکنندگان در مراس��م با حضور در مزار شهدا با آرمانهای اسالمی و انقالبی
آنان تجدید میثاق کردند.

فرهنگ عمومی یزد در غربت

یزد دارای تمدن و فرهنگی غنی و برخاسته از آیین و ریشه اسالمی
و مذهبی و دینی است و امروز به عنوان حسینیه ایران شناخته میشود.
گوشهای از همین خصوصیات بزرگ است که نشان میدهد که
توج��ه به فرهنگ یزد باید در نزد مس��ئوالن و متولیان اجرایی مورد
توجه خاص و ویژهای قرار گیرد.
امروز ش��اید یکی از ضعفها و کاس��تیهای مدیریتی در استان
یزد ،ضعف عملکرد ش��ورای فرهنگ عمومی است که طی سالهای
اخیر نتوانس��ته با قوت و قدرت و صالبت الزم به ایفای نقش مهم و
اساسی و پایهای خود ،یعنی توسعه و تقویت جایگاه فرهنگ عمومی
در استان بپردازد.
حدود  6ماه از سال میگذرد و گویا تنها یک جلسه از این شورا
برگزار ش��ده و بهانهای که برخی میتراش��ند ،عدم معرفی مدیرکل
جدید ارشاد است.
این نگاه را باید مسئوالن استان داشته باشند که تخریب و سست
شدن پایههای فرهنگی و عقیدتی مردم بدون شک ریشه بسیاری از
مشکالت و گرفتاریها و معضالت جامعه خواهد بود.
آنچه مس��لم است اینکه طی سالهای اخیر ،طرحی و برنامهای
جدید از شورای فرهنگ عمومی استان مشاهده نشده و اگر اقداماتی
شده ،اطالعرسانی درست و مناسبی در این زمینه انجام نگرفته است.
به نظر میرسد شورای فرهنگ عمومی استان یزد نیازمند نوسازی
و بازس��ازی افکار و ایدههای جدید و نو است و حضور شخصیتهای
فرهنگی برجس��ته و دارای برنامه و ایده ،در کنار اعضای اصلی ش��ورا
بتواند جانی تازه در کالبد این ش��ورا بدمد و به حرکت آهسته و کند
شورای فرهنگ عمومی ،شتاب و سرعت و تحرک دو چندان بخشد.
محمدرضا حایریزاده

استاندار خبرداد

احداث  2نیروگاه سیکل ترکیبی
در یزد

مدیرعامل شرکت برق:

تمامی مصوبات برقرسانی سفر رهبری
به کرمانشاه اجرایی شد

کرمانشاه خبرنگار کیهان:
تمامی مصوبات ابالغ شده
سفر رهبری به شرکت توزیع
برق استان کرمانشاه اجرایی
شد.
مدیرعام��ل ش��رکت توزیع
برق استان کرمانشاه تصریح کرد:
در س��فر رهبر معظ��م انقالب به
استان کرمانشاه مصوباتی در حوزه
برقرسانی به شرکت توزیع ابالغ
شد که تمامی این پروژهها شامل
احداث  4کیلومتر روشنایی معابر،
نص��ب بیش از  5هزار عدد چراغ

روشنایی در ش��هرها و روستاها،
اصالح و بهینهس��ازی شبکه برق
بیش از  100روستا ،اصالح بیش
از  350کیلومتر شبکههای برق
در شهرستانهای استان ،اصالح
بیش از  6کیلومتر ش��بکه معابر
شهرهای اسالمآباد غرب ،داالهو،
کنگاور و کرمانش��اه و همچنین
برقرسانی به  11روستای سطح
استان اجرا شد.
علیمراد مرادی مجد با اشاره
به افزای��ش  14درصدی مصرف
برق در سالجاری نسبت به سال

گذش��ته افزود :متاسفانه اجرای
قانون هدفمندی یارانهها در حوزه
انرژی تنها یک س��ال در کاهش
مصرف برق تاثیر گذاشت و پس
از آن در استان کرمانشاه به همان
مصرف سابق برگشت.
وی اف��زود :در ح��ال حاضر
 150هزار و  434روستای استان
کرمانشاه از نعمت برق برخوردار
هستند که از این تعداد  5روستا
با بیش از  50خانوار با استفاده از
نیروگاههای خورش��یدی برقدار
شدهاند.

شهردار:

دو مدیریتی مهمترین مشکل شهر جدید هشتگرد است

کرج -خبرنگار کیهان:
شهردار ش�هر جدید هشتگرد دو مدیریتی
ب�ودن این ش�هر را مهمترین عامل بس�یاری از
مسائل شهری خواند.
کام��ران عظی��مزاده گف��ت :دو مدیریتی بودن
مهمترین مشکل ش��هر جدید هشتگرد است چرا که
اگر در هر نقطه از ش��هر مش��کلی وجود داشته باشد،
شهروندان شهرداری را مسئول به وجود آمدن مشکل
میدانند و به س��راغ ما میآیند در صورتی که بیشتر
تمرکز ما در فازهای یک و دو و همچنین قس��متی از

فاز سه بوده که تحویل شهرداری شده است.
وی افزود :بیش��تر مشکالت س��اکنان پروژههای
مسکن مهر که در فازهای دیگر ساکن هستند مربوط
به سازنده شهر یعنی شرکت عمران است و شهرداری
ت��ا قبل از تحویلگیری ای��ن فازها امکانات الزم برای
خدمترسانی به آنان را ندارند.
وی اظه��ار کرد :عدم وجود امکانات زیرس��اختی
مناسب از جمله سیستم تصفیه فاضالب یکی دیگر از
مشکالت این شهر است و برخورداری از یک سیستم
تصفیه فاضالب مناسب حق طبیعی مردم است.

کمبود فضای آموزشی و معلم مقطع ابتدایی در البرز
کرج -خبرنگار کیهان:
یک�ی ا ز مهمتر ی�ن
چالشهای استان البرز کمبود
فض�ای آموزش و معلم مقطع
ابتدایی است.
مدیرکل آم��وزش و پرورش
اس��تان البرز با اعالم این مطلب
افزود :تراکم ب��االی کالسها در
این اس��تان به گونهای است که
در برخی مناطق و بعضی مقاطع
تحصیل��ی تراکم دانشآموزی در
کالسها بیش از هشت دانشآموز
بیشتر از میانگین کشوری میباشد
که پیامد آن کالسهای متراکم و
وجود مدارس دو نوبته است.

خسرو ساکی افزود :در استان
الب��رز با توزیع نامت��وازن فصلی
آم��وزش و جمعیت دانشآموزی
مواجه هستیم ،بطوریکه در بعضی
نواحی فضا به میزان کافی وجود
دارد و تع��داد دانشآم��وزان به
نسبت اس��تاندارد کم است ولی
در برخی نواحی همچون آموزش
و پرورش ناحیه  4کرج با کمبود
فضای آموزشی مواجه هستیم.
وی اظهار داشت 90 :درصد
م��دارس ناحیه چهار کرج ضمن
اینک��ه به ص��ورت دو نوبته اداره
میشوند دارای کالسهای متراکم
هستند.

مدیرکل آم��وزش و پرورش
اس��تان الب��رز یک��ی دیگ��ر از
مش��کالت در اس��تان را ضع��ف
تناس��ب بین نیروهای موجود با
نیازه��ای آموزش و پ��رورش به
لحاظ رش��ته ،جنسیت و مقطع
تحصیلی برش��مرد و یادآور شد:
یکی از مش��کالت کمبود نیروی
انس��انی در مقطع ابتدایی است
که طبق برآوردهای انجام ش��ده
در س��ال تحصیلی آینده با توجه
به بازنشس��تگی معلمان و رشد
دانشآم��وزی با کمب��ود حدود
یکهزار معلم در این مقطع مواجه
هستیم.

تشکیل تیم حفاظت از اراضی کشاورزی در کرمانشاه

کرمانشاه -خبرنگار کیهان:
با هدف جلوگیری از تغییر
کاربری اراضی زراعی و باغهای
استان ،اکیپ حفاظت از اراضی
در کرمانشاه تشکیل شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع
انسانی س��ازمان جهاد کشاورزی
اس��تان کرمانش��اه گفت :با هدف
جلوگی��ری از تخری��ب اراض��ی
کشاورزی طرح پیشگیری از تغییر
کاربری غیرمج��از اراضی زراعی و
باغها در استان به اجرا درآمد.

علی اشرف حیدری اظهار کرد:
یکی از چالشهای امروز در کشور
بخصوص اس��تان کرمانشاه حفظ
محیطزیس��ت و عرصههای زراعی
و باغی است.
حی��دری تصری��ح ک��رد :در
س��الهای اخیر با رشد شهرنشینی
و ارزش اف��زوده زمی��ن و نی��از به
تامین مس��کن شاهد دستاندازی
گروهی س��ودجو و ناآگاه به اراضی
کش��اورزی و تبدی��ل و تخری��ب
ای��ن قبیل عرصهها ب��ا ترفندهای

استاندارتاکید کرد

گوناگون بودهایم که سازمان جهاد
کش��اورزی اس��تان با اس��تناد به
قانون اصالحی قانون حفظ کاربری
اراضی زراع��ی و باغها و همچنین
مجوز معاونت توسعه منابع انسانی
وزارت کشاورزی مبادرت به انعقاد
قرارداد با مؤسسه خصوصی خدمات
حفاظت��ی و مراقبتی تحت نظارت
مرکز انتظام پلیس پیشگیری برای
ایجاد گش��تهای سیار و مراقبت از
اراضی شهرس��تان کرمانشاه کرده
است.

انتقال آب دریای خزر به استان سمنان به هر قیمتی

سمنان -خبرنگار کیهان:
اس�تاندار س�منان با اش�اره به پروژه انتقال آب
دریای خزر به استانهای مرکزی کشور گفت :اجرای
این پروژه و انتقال آب خزر به اس�تان سمنان را با هر
قیمت تمام شده خواستاریم.
محمد وکیلی با اشاره به برخی بررسیهای انجام شده
مبنی بر قیمت آب انتقالی دریای خزر به اس��تان س��منان
ب��ه ازای هر مترمکعب  50ه��زار ریال ،افزود :اگر قیمت هر
مترمکعب آب انتقالی دریای خزر  200هزار ریال هم باشد
بازهم به صرفه است و ارزش دارد.

وی ب��ا بیان اینکه به هیچوجه و به هیچ قیمتی راضی
به حض��ور واحدهای صنعتی و تولیدی آالینده در اس��تان
س��منان نیستیم ،اضافه کرد :در این مورد زیر بار هیچ اهرم
فشاری نمیرویم.
وکیلی با اش��اره به تدوین نظریه پایه توس��عه اس��تان
س��منان در معاونت برنامهریزی این استانداری ،با تاکید بر
اینک��ه در تدوین این نظری ه به ظرفیتها و مزیتهای تمام
بخشها توجه میش��ود ،اظهار کرد :توس��عه تمام بخشها
همانند کشاورزی ،صنعت و معدن ،آموزش عالی ،گردشگری
و ...در نظریه پایه توسعه استان سمنان مدنظر است.

یزد -خبرنگارکیهان:
مدیرعام�ل ش�رکت برق منطقهای ی�زد از راهان�دازی مرکز
تحقیقات انرژی خورشیدی در این شهر با همکاری دانشگاه یزد
خبرداد.
محمدحس��ین صباغزادگان درباره بهرهگیری اس��تان یزد از انرژی
خورشیدی در تولید برق ،افزود :تاکنون چند واحد تولید انرژی خورشیدی
در این استان راهاندازی شده است.
وی خاطرنش��ان کرد:قدرت برق نیروگاهی در استان یزد در ابتدای
س��ال جاری  1620مگاوات بود اما با راهاندازی نیروگاه اردکان به قدرت
 160مگاوات قدرت تولید برق در این استان به 1780مگاوات رسیده است.
صباغزادگان از عملیات ساخت  2نیروگاه جدید در استان یزد خبر
داد و گفت :دو نیروگاه س��یکل ترکیبی به ظرفیت هرکدام  500مگاوات
در اردکان و صدوق درحال س��اخت اس��ت که با تکمیل این دو نیروگاه،
ظرفیت برق نیروگاهی استان به 2780مگاوات افزایش خواهد یافت.

انجام عمل جراحی بزرگ کردن
استخوان فک تحتانی در رشت

رشت -خبرنگارکیهان:
برای نخستین بار در گیالن عمل جراحی بزرگ کردن استخوان
فک تحتانی در بیمارستان سوانح و سوختگی والیت رشت بر روی
یک نوجوان  14ساله انجام شد.
علیرض��ا فدایی فوق تخصص جراحی پالس��تیک ترمیمی و زیبایی
و مس��ئول گروه این جراحی اظهارداش��ت :با انجام عمل «دیسترکش��ن
مندبیل» یا بزرگ کردن اس��تخوان فک تحتانی ،فک این بیمار به حالت
طبیعی باز میگردد.
وی با اشاره به اینکه کوچک بودن بیش از اندازه فک این نوجوان یک
بیماری نادر مادرزادی است افزود :نارسایی تنفسی ،تغذیهای و زیبایی از
مشکالت این بیماری است
آرمان پرویزی رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی والیت رشت هم با
اشاره به اینکه دستگاه استخوان ساز فک که برای جراحی این بیمار بکار
رفته ساخته متخصصان ایرانی است گفت :پیش از این دستگاه استخوانساز
فک با هزینه بسیار باال از سوئیس وارد کشور میشد.

اختصاص اعتبار برای مقابله با گرد و غبار
در سیستان

از مح�ل اعتب�ارات خشکس�الی اس�تان سیس�تان و
بلوچس�تان ،تاکنون حدود  14میلی�ارد تومان برای مقابله
با پدیده گرد و غبار و طوفان شمال استان اختصاص یافته
است.
مدیرکل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان با اعالم
این خبر گفت :این اعتبارات برای احیاء و مقابله با پدیده طوفان و
خسارات ناشی از آن در بخشهای منابع طبیعی آبخیزداری ،تثبیت
شنهای روان ،طرح بادشکن در حاشیه مزارع و تکمیل بیمارستان
تخصصی بیماریهای تنفسی در منطقه شمال است.
اربابی با اش��اره به تخصیص اعتبار ویژه استانداری سیستان و
بلوچستان به روستاهای محمد شاهکرم شهرستان زهک به منظور
جبران خس��ارات زیاد ناشی از وقوع طوفانهای گردو خاک افزود:
به منظور مقابله با بیماریهای تنفس��ی نیز تعداد زیادی ماس��ک
فیلتردار بین مردم منطقه توزیع شده است.
وی گفت :با اس��تفاده از تمام ت��وان و ظرفیت مراکز علمی و
پژوهشی کشور ،برنامه جامع و کاربردی جهت مدیریت مناسب و
ایجاد شرایط بهتر زندگی و کاهش آثار مخرب ناشی از گرد و غبار
منطقه شمال تدوین خواهد شد.

استاندار:

آب و برق سمنان  1400میلیارد ریال
اعتبار گرفت

سمنان -خبرنگار کیهان:
اس�تاندار س�منان از
اختص�اص اعتب�اری بالغ بر
یک هزار و  400میلیارد ریال
برای صنع�ت آب و برق این
استان در سفر  2روزه وزیر
نیرو خبر داد.
محمد وکیلی با اش��اره به
اینکه توانمندیهای فراوانی در
استان وجود دارد که باید از قوه
به فعل تبدیل شود افزود :طی

چندین س��فر به شهرستانها
و بخشهای اس��تان ،مس��ایل
مختلف را شناسایی و برای حل
آنها دس��تور پیگیریهای الزم
را ص��ادر ک��ردهام.وی با تاکید
ب��ر اینکه هم به ص��ورت کوتاه
مدت ،و هم به صورت بلند مدت
حل مشکل کمبود آب مدنظر
استانداری است ،خواستار کمک
کارشناسان و صاحبنظران در
این زمینه شد.

