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کوتاه از دهه فجر

در  سنگبری  واحد   180 از 
شهرســتان الیگودرز کمتر از 
10 واحد فعال است که تعطیلی 
170 واحد سبب بیکاری حدود 

5 هزار کارگر شده است.
نماینــده مردم الیگــودرز در 
مجلــس در رابطــه بــا وضعیت 
سنگبری های شهرستان الیگودرز، 
اظهار داشــت: با توجــه به اینکه 
اکثر معادن شهرستان الیگودرز از 
نوع سنگ چینی )سنگ تزیینی( 
است به خاطر تغییر الگوی مصرف 
اکنون اکثر معادن این شهرستان 
تعطیل شده به طوری که از 180 
دهنه معــدن، کمتر از 10 معدن 

فعال است.
محمدتقی توکلی افزود: خیلی 
از سنگبری هایی هم که به تبع آن 
سنگبری ها در الیگودرز ایجاد شد 
به خاطر اینکه از نظر فنی قیمت 
تمام شده بهره برداری از معادن باال 
اقتصادی، تکنولوژی  بود به دلیل 
قدیمــی و نداشــتن بازارتعطیل 
شدند و اکنون بعضی از آن ها سنگ 

محالت تولید می کنند.
وی تعداد کارگران بیکار شده 
معادن شهرستان الیگودرز را حدود 
پنج هزار نفر برشمرد و عنوان کرد: 
کارگران خوبی در معادن شهرستان 
الیگــودرز فعالیــت می کردند اما 
به خاطر تعطیل شــدن کارگاه ها 

یا بیکار شــدند و یا بــرای کار به 
استان های دیگر مراجعه کردند.

توکلــی در رابطــه با وضعیت 
تولید ســنگ کربنات کلسیم نیز، 
اظهار داشت: در این راستا حدود 
14 کارخانــه فرآوری ســنگ در 
الیگودرز فعال اســت و چون این 

کلسیم  کربنات  سنگ  شهرستان 
منحصر به فرد و درجه خلوص آن 
باالی 98 درصد است بازار خوبی 
دارد ولی چون صنایع پایین دستی 
یا تبدیلی در الیگودرز ایجاد نشده 
این نوع ســنگ در جاهای دیگر 

استفاده می شود.

170 واحد سنگبری در الیگودرز تعطیل شدند

با  گفت:  لرســتان  استاندار 
اموال  باید  بخشی  بین  همکاری 
تعیین  آریا  امیر منصــور  گروه 

تکلیف شوند.
هوشنگ بازوند افزود: گروه امیر 
منصور آریا در این اســتان پنج واحد 
تولیدی صنعتی بزرگ را داراست که 
باید با همکاری بین بخشی و پیگیری 
ویژه دادگستری تعیین تکلیف شوند.
وی تصریح کرد: در ســفر رئیس 
قوه قضائیه به این استان بر پیگیری 
ســریع پرونده اموال گــروه آریا در 
لرستان تاکید شد و امیدواریم تا پایان 
سال جاری تکلیف این اموال در استان 
مشخص شــود تا بتوان در راستای 
ایجاد تولید و اشــتغال در لرستان از 

این صنایع راکد استفاده کرد.
بازوند اضافه کرد: صنایع غذایی 
گهر دورود، سیلیکون متال بروجرد، 
سنگ بری  خرم آباد،  ماشین ســازی 
ازنا و معــادن قیر از جمله طرح های 
بالتکلیف گــروه امیر منصور آریا در 
لرستان اســت که با پیگیری انجام 
شده درصد ســهام همه این طرح ها 

مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: در برخی از 
این طرح ها سهام امیر منصور آریا و 
شرکا مشخص شده که دادگاه نیز در 
بررســی های خود با سرعت عمل به 
دنبال تعیین تکلیــف نهایی بوده و 
سهم امیر منصور آریا با عنوان رد مال 

برگشت خواهد خورد.

شــهر بــم از نخاله های 
از  مانده  برجای  ســاختمانی 
زلزله  و دوران بازســازی این 

شهر پاکسازی می شود.
فرمانــدار بم در مراســم آغاز 
اجرای این طرح گفت: پاکســازی 
شــهر بم با کمک سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و با اســتفاده از 
خودروهــا و تجهیــزات این نهاد 

انجام می شود.
رضا اشک ابراز امیدواری کرد با 
اجرای این طرح که دو ماه به طول 

می انجامد، چهره شهر بم در آستانه 
سال جدید دگرگون شود.

سرهنگ ســیاوش مسلمی نیا 
فرمانده بســیج ســپاه بم نیز از 
اســتقرار 22 دستگاه خودروهای 
سنگین و تجهیزات فنی و عمرانی 
سپاه پاسداران در بم و بروات برای 
ساختمانی  نخاله های  جمع آوری 
خبــر داد و گفــت: در کنار این 
طرح؛ گروه فنی و مهندسی سپاه 
کار تعمیر ماشین آالت شهرداری 

بم را نیز انجام می دهد.

کمک سپاه به پاکسازی بم از نخاله های ساختمانی

مبتکر جــوان نجف آبادی 
شوینده  پودر  بار  نخســتین 

صددرصد گیاهی تولید کرد.
به گزارش خبرگــزاری صدا و 
سیما، سارا پارسا گفت: این پودر با 
ترکیب پنج گیاه خوراکی تولید شده 
و بدون هیچ گونه عوارض زیســت 
محیطی و بهداشتی قابل استفاده 
برای شستشوی لباس، ظرف، بدن 

و حتی محیط منزل است.
که  نجف آبــادی  مبتکــر  این 
دانشجوی رشته پزشکی در دانشگاه 
آزاد واحد نجف آباد است افزود: پودر 
شــوینده گیاهی با ترکیب سبزی 
و صیفی ساخته شــده که پس از 
شست وشو پســاب آن کود مغذی 

برای گیاهان و فضای سبز است.
وی نبود نمونه مشابه این پودر 
شوینده، نداشتن محدودیت زمانی 
مصرف، حذف عوارض پوســتی و 
تنفســی برای مصرف کنندگان به 

ویژه کودکان را از ویژگی های این 
اختراع برشمرد و گفت: پودر تهیه 
شده رنگی سفید و قرمز دارد و به 
لحاظ تولید و میزان بسیار مقرون 
به صرفه اســت به گونه ای که 40 
گرم آن امکان یک شست وشــوی 
کامل و موثر را برای هفت کیلوگرم 
لباس کثیف فراهم می کند و مانع 
ایجاد الکتریسیته ساکن در لباس ها 

می شود.
وی با بیــان اینکه برای اجرای 
این طرح در مدت ســه سال بیش 
از 5 میلیون ریال هزینه شده است 
افزود: با تولیــد انبوه این محصول 
هر کیلوگرم پودر شــوینده گیاهی 
حدود 70 هزار ریال در بازار عرضه 
خواهد شد. این طرح پس از تایید 
در معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی 
اصفهان و طی مراحل آزمایشگاهی 
در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت 

صنعتی ثبت شد.

مبتکر نجف آبادی پودر شوینده گیاهی 
تولید کرد

مدیرکل راه آهن استان اصفهان از همکاری ایران و آلمان در 
راستای بهبود ناوگان ریلی کشور خبر داد و گفت: این همکاری از 

استان اصفهان آغاز می شود.
حسن ماسوری اظهار کرد: براساس توافق انجام شده اجرای طرح های 

مشترک با آلمان ها در طی پنج سال انجام می شود.
وی اضافه کرد: احداث خط ریلی اصفهان- خوزستان، دو خطه کردن 
مســیر میبد یزد- زرین شهر اصفهان و احداث خط اصفهان- گلپایگان- 
مرکزی از جمله طرح های در دست اقدام برای توسعه ناوگان ریلی کشور 

و استان اصفهان است.
مدیرکل راه آهن استان اصفهان با بیان اینکه سرمایه گذاری در صنعت 
ریلی کشور از معافیت های مالیاتی و ارزش افزوده برخوردار است از بخش 

خصوصی برای سرمایه گذاری و توسعه خطوط ریلی کشور دعوت کرد.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری اصفهان نیز گفت: رویکرد 
دولت در توسعه حمل و نقل و به خصوص صنعت ریلی کشور جدی است.

محمدعلی طرفه اظهار کرد: آغاز عملیات احداث قطار سریع الســیر 
اصفهان- تهران نیز در همین راســتا انجام می شــود که مناقصه خرید 

تجهیزات این طرح نیز در روزهای گذشته انجام شد.
وی با اشــاره به اینکه 11 کیلومتر از 200 کیلومتر طرح توسعه خط 
ریلی استان اصفهان به بهره برداری رسیده است، افزود: همچنین آزادسازی 

16 کیلومتر دیگر انجام شده و مابقی نیز منتظر اجرای عملیات است.
چهارمین رام قطار اصفهان- مشــهد و بالعکس با عنوان »قطار ویژه 

غدیر« در اصفهان راه اندازی شد.
ایــن رام قطار به ارزش تقریبــی 36 میلیارد تومان قابلیت جابجایی 

440 مسافر را دارد.
این قطار از ســرعت نامی 160 و ســرعت عملیاتی 140 کیلومتر در 

ساعت برخوردار است.

تالش
 برای بهبود ناوگان ریلی اصفهان

جشنواره غذاهای محلی در روستای سیاه اسطلخ صومعه سرا 
برگزار شد.

دبیر این جشــنواره گفت: جمعی از بانوان صومعه سرایی به مناسبت 
سی و هفتمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 37 غذای محلی نظیر 
باقال قاتق، ترش تره، اردک شــکم پر، سیرابیج، چخرتمه، میرزا قاسمی، 

کباب مرغ، انواع آش، پلو و کتلت به نمایش گذاشتند.
زینــب علیزاده افزود: در پایان این جشــنواره بــه 3 کدبانوی نمونه 

جوایزی اهدا شد.
در گیالن 170 غذا، شیرینی و ترشی محلی پخت و تهیه می شود.

این اســتان شمالی یکی از متنوع ترین استان های ایران از نظر غذای 
محلی است.

برپایی جشنواره غذا
 در صومعه سرا

مدیر جهاد کشاورزی دلفان از تعطیلی تنها کارخانه شیر این 
شهرستان خبر داد.

فرشاد بابایی، اظهار کرد: در دلفان فقط یک کارخانه شیر موجود است 
که مدت 5 ماه غیر فعال بوده و عماًل تعطیل است.

وی گفت: 4 ایســتگاه جمع آوری شیر مجاز در شهرستان فعال است 
و برخــی هم به صورت غیرمجاز اقدام به جمع آوری شــیر می کنند و به 

کارخانه های شهرستان های همسایه تحویل می دهند.
بابایی یادآور شــد: 1200 بهره بردار دامی در شهرســتان مشغول به 

فعالیت هستند.

تنها کارخانه شیر »دلفان«
 تعطیل است

کشتی گردشگری کف شیشه ای با ظرفیت حمل 120 گردشگر 
در قشم فعالیت خود را آغاز کرد.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: 
این شناور که نخستین کشتی کف شیشه ای در استان است، سرمایه گذار 

بخش خصوصی با 2 میلیارد تومان اعتبار خریداری کرده است.
مسعود کرباسچی افزود: کشتی کف شیشه ای قرار است در مسیر جزیره 
قشم به جزایر الرک، هرمز و هنگام تردد و گشت های نیم روزه را برگزار کند.
معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشــگری ســازمان منطقه آزاد قشم، 
گفت: از آنجا که آب های ساحلی جزیره الرک بسیار شفاف است و حالت 
آکواریوم طبیعی را دارد بنابراین گردشــگرانی که با این شــناور به این 
جزیره ســفر کنند می توانند به راحتی دنیای زیر آب را تماشا کنند و از 

آن نهایت لذت را ببرند.

نخستین کشتی کف شیشه ای قشم 
به آب انداخته شد

ســفیر چین در جمهوری اسالمی ایران گفت: خط پروازی مشهد- 
ارومچی بزودی راه اندازی می شود.

 پانگ سن در دیدار با رئیس نمایندگی  وزارت امور خارجه در شمال و شرق 
کشــور با اشاره به سفر رئیس جمهوری چین و دیدار وی با رئیس جمهوری ایران 
گفت: ما می توانیم در این تعامل و همکاری نزدیک دوباره جاده ابریشم را احیا کنیم.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شــمال و شرق کشور هم با اشاره به 
همکاری های خراسان رضوی با استان سینگ  کیانگ چین، ظرفیت های استان از 
جمله حمل و نقل، ترانزیت، صنعت و گردشگری را برای همکاری بسیار مناسب 
عنوان کرد. غالمعباس ارباب خالص افزود: وجود دو منطقه ویژه اقتصادی شامل 
سرخس و دوغارون در این استان و ارتباطات خوب این مناطق با کشورهای آسیای 

میانه و افغانستان، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری است.
وی با بیان اینکه چین شریک مورد اعتماد است اظهار کرد: خراسان رضوی 
پروژه های متعدد برای ســرمایه گذاری در صنعت و گردشگری دارد که می تواند 

زمینه همکاری مشترک قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برخی همکاری های این استان با چین در سطح ملی است، 
افــزود: پروژه هایی چون برقی ســازی قطار تهران- مشــهد که با همکاری چین 
اجرایی شــده و نیز راه آهن مشهد- گلبهار که در سطح استانی است نمونه ای از 

این همکاری ها است.

سفیر پکن در تهران:

خط پروازی مشهد- ارومچی چین 
راه اندازی می شود

عملیات اجرایی ساخت بزرگ ترین شهرک ماهیان زینتی 
کشور با حضور استاندار مرکزی، در شهرستان محالت از توابع 

این استان آغاز شد.
رئیس ایســتگاه ملی تحقیقات ماهیان زینتی محالت افزود: این 
شــهرک در کنار دهکده گل و گیاه محالت در گســتره 13 هکتار با 

5/5 هکتار فضای کارگاهی و پرورش ماهیان زینتی ساخته می شود.
مهدی رضایی افزود: ظرفیت اسمی این شهرک ساالنه 10 میلیون 
قطعه اســت که در 21 واحد پرورشی تولید می شــود و با راه اندازی 
واحدهای پرورشی آن، برای بیش از 200 نفر اشتغال مستقیم فراهم 

خواهد شد.
وی گفت: در کنار این شــهرک استخر تفریحی، ساختمان اداری، 
آزمایشــگاه، سالن قرنطینه، باغ پرندگان، مسجد، ساختمان آموزش و 
آکواریوم عمومی برای ایجاد یک منطقه تفریحی- گردشگری پیش بینی 

شده است.
رضایی ادامه داد: برای اجرای پروژه شهرک ماهیان زینتی در محالت 
10 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شــده که در مرحله نخست از ماده 

180 قانون بودجه، چهار میلیارد ریال به آن تخصیص یافته است.
محالت رتبه اول در تنوع گونه های ماهیان زینتی و رتبه دوم تولید 
این نوع ماهیان را در کشور دارد، صادرات ساالنه 700 هزار دالر ماهی 
زینتی از محالت نشــان از استعداد این شهرستان در تولید و صادرات 

غیرنفتی دارد.

آغاز ساخت بزرگترین شهرک 
 ماهیان زینتی کشور در محالت

تعاونی  اتحادیــه  رئیس 
مرغداران اســتان خوزستان 
گفت: بــه دلیل ورود بی رویه 
سایر  شــده  تولید  مرغ های 
خوزســتان،  به  اســتان ها 
مرغداران خوزستانی در آستانه 

ورشکستگی قرار گرفته اند.
محمد حســین زمانــی بیان 
کرد: استان ایالم سه برابر ظرفیت 
مصرف خود مرغ تولید می کند و 
به دلیل هم مرز بودن این استان 
به خوزستان مر غ های مازاد تولید 
خود را به خوزستان منتقل می کند.

وی گفت: مرغداری های استان 
به اندازه ظرفیت مصرف اســتان 
که حدود ســه هزار و 500 تن در 
ماه اســت تولید مرغ دارند اما به 
دلیل ورود بــی رویه مرغ از ایالم 
مرغداری هــای اســتان در حال 

ورشکستگی هستند.
زمانی گفت: کشــتارگاه ها در 
خرید و فروش مرغ با اتحادیه های 
مرغــداران در اســتان همکاری 
نمی کنند و بــدون هیچ برنامه و 
قیمت مصوبی اقــدام به خرید و 
فروش مرغ می کنند که این مهم 
باعث ایجاد مشکالتی در بازار مرغ 

استان شده است.
وی با اشــاره به اینکه درحال 
حاضر 9 کشتارگاه مرغ در استان 
وجود دارد افزود: کشتارگاه استان 
از مرغداری های استان های دیگر 
برای سود بیشتر مرغ را زیر قیمت 
خریداری می کننــد و به اقتصاد 
مرغداری های اســتان ضربه وارد 

می کنند.
زمانی گفت: متاسفانه مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان خرید و 

فروش مرغ در کشتارگاه های استان 
را بدون توجه به قیمت مصوب در 
اســتان  با هر قیمتی آزاد کرده و 
پیگیری در مورد تخلفاتی که این 
کشتارگاه ها انجام می دهند ندارد.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور 
دام خوزستان نیز گفت: برای بازار 
عید نوروز امســال در استان یک 
هزار تن مرغ و 100 تن گوشــت 
منجمد وارداتی خریداری و ذخیره  

شده است.
هادی سالمات گفت: مرغ هایی 
که برای بازار عید امسال تهیه شده 
اســت از تولیدات درون اســتانی 

نیست.
وی گفــت: بنکداران اســتان 
از خارج از اســتان مرغ خریداری 
می کنند که اکثر این مرغ ها تاریخ 

انقضاء آن ها رو به پایان است.

مرغداران خوزستان در آستانه ورشکستگی
 قرار گرفتند

ساخت 6 زائرسرای ارزان 
قیمت در پایتخت معنوی ایران 
همزمان با دهه فجر آغاز شد.

زائر  مرکزی  بنیاد  مدیرعامل 
امــام رضا)ع( گفــت: همزمان با 
دهه مبارک فجر ســاخت شش 
بنا شــامل زائرسرای ارزان قیمت 
کرمانشاه،  اصفهان،  اســتان های 
یزد و کردســتان و دو زائرسرای 
شهر کاشان و زائرسرای آرامی های 

شهر کاشان آغاز شد.
سیدحســین عابــدی افزود: 
شهر  آرامی های  زائرسرای  زمین 
کاشان به مساحت 700 متر مربع 

به همت متولیان این زائرسرا تهیه 
شده است، زائرســرای حسینیه 
اصفهانی هــا نیــز در زمینی به 
مســاحت هفت هــزار مترمربع 

ساخته می شود.
زائر  بنیاد مرکزی  مدیرعامل 
امام رضا)ع( گفت: زمین زائرسرای 
ارزان قیمــت کرمانشــاه نیز در 
حــدود 700 متر مربع اســت و 
زائرسرای یزدی ها نیز در زمینی 
به مساحت تقریبی 800 مترمربع 

بنا می شود.
عابــدی زمیــن زائرســرای 
ارزان قیمت کردستان را 550 متر 

مربع و زمین زائرسرای ارزان قیمت 
شهر کاشان را 513 مترمربع اعالم 
کرد و گفت: قرار است کاشانی ها 
زمین دیگری را هــم خریداری 
و به مســاحت فعلی زمین خود 

اضافه کنند.
وی بــه آمــار زائرســراهای 
پیشرو نیز اشاره کرد و ادامه داد: 
هم اکنون زائرسرای کمیته امداد و 
نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب 
در دانشگاه ها دو زائرسرای پیشرو 
اســت که عملیات اجرایی آنها از 
برخوردار  توجهی  قابل  پیشرفت 

است.

ساخت 6 زائرسرای ارزان قیمت 
در مشهد

کنتور هوشمند آب برای اولین 
بار در کشــور توسط یک محقق 
فناوری  واحدهای  رشد  مرکز  در 
دانشگاه شــهرکرد ساخته و به 
مناسبت دهه مبارک فجر رونمایی 

شد.
این کنتور هوشــمند بــا قابلیت 
پیش پرداخت و ذخیره سازی اطالعات 
مشترک توسط سیدرسول البرزی، از 
محققان فعال در مرکز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه شهرکرد با بهره گیری 
از سیســتم MTT طراحی و ساخته 

شده است.
ایــن اختراع مزیــت رفع عیوب 

کنتورهای طراحی شده با سیستم های 
AMR ،RF و حــذف منبع تغذیه 
دائم در این سیســتم برای جلوگیری 
از تداخــل میدان های مغناطیســی، 
صرفه جویــی بیشــتر در مصرف آب، 
حذف کامل هزینه قرائت کنتور، رفع 
قطعی و ســهولت صــدور قبض آب 
را به همراه دارد. این دســتگاه نمونه 
داخلی و خارجی ندارد و دارای گواهی 
ثبــت اختراع از اداره مالکیت صنعتی 
کشــور، تاییدیه از پژوهشگاه صنعتی 
اصفهان و دعوت شده در جشنواره ژنو 
سوئیس و نمایشگاه اختراعات آمریکا

Intex 2016 است.

محقق دانشگاه شهرکرد کنتور هوشمند آب ساخت

وزیر  امــور صنایع  معاون 
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کارخانه قند تعطیل شده یاسوج 
با تمهیدات اندیشیده شده، از 
به چرخه  دوباره   95 فروردین 

تولید باز خواهد گشت.
محســن صالحی نیا در بازدید 
از این کارخانه افزود: کارخانه قند 
یاسوج از قدیمی ترین کارخانه های 
قند ایران اســت که بایــد دوباره 

فعال شود.
وی اظهار کرد: نخستین مشکل 
این کارخانــه بحث تعیین تکلیف 
مالکیت آن اســت کــه پیش بینی 
می شود بین دو تا سه هفته آینده، 
مالکیت آن با واگــذاری به بخش 

خصوصی مشخص شود.
کــرد:  بیــان  صالحی نیــا 
فعالیت هایی در زمینه نوســازی و 
بهســازی این کارخانه در دســت 
اجراست که تا پایان سال 1394 به 

اتمام می رسد.
برای نوسازی  وی عنوان کرد: 
ایــن کارخانــه 100 میلیارد ریال 
پیش بینی شده که 60 درصد آن را 
دولت و 40 درصد را نیز مالکان این 

کارخانه تامین خواهند کرد.
صالحی نیا گفت: 600 تن شکر 
خام و یک هزار و 500 تن چغندر 
قند نیز برای این کارخانه پیش بینی 
شــده است که می تواند برای رونق 

این کارخانه کافی باشد.
کارخانــه قند یاســوج که در 
1344 ساخته شد نخستین کارخانه 
استان کهگیلویه و بویراحمد است و 
در دوره های مختلف راکد و دوباره 

فعال شده بود.

کارخانه قند یاسوج
 به چرخه تولید

 باز می گردد

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران استفاده از هر نوع امکانات 
و فضای آموزشی مدارس را برای تبلیغات انتخاباتی به نفع یا زیان 

نامزد های انتخاباتی ممنوع اعالم کرد.
علی قاســمی گفت: هیچ کس اجازه واگذاری و یا استفاده از امکانات 
و فضای آموزشــی را برای نامزد های انتخاباتی ندارد و این مقررات شامل 

مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی هم می شود.
وی افزود: تنها ترغیب و تشــویق مردم برای شــرکت پرشور در پای 

صندوق های رای در فضا های آموزشی مجاز است.
قاسمی از فرهنگیان و معلمان خواست تا درباره اهمیت حضور مردم 

در پای صندوق های اخذ رای بیشتر صحبت کنند.
استان مازندران با 9 حوزه انتخابیه دارای 12 کرسی در مجلس شورای 

اسالمی و چهار نماینده در خبرگان رهبری است.

تبلیغاتانتخاباتیدرمدارسمازندران
ممنوعاست

مدیرکل امور شهری و شورا های استانداری خوزستان از معرفی 
بیش از هفت شهرداری در استان به هیئت رسیدگی به تخلفات 

اداری خبر داد.
پیمان کاظمی نژاد اظهار کرد: این تخلفات درباره بخش های مختلف 
اعم از اداری، امالک، حقوقی و اســتخدامی بوده و پرونده ها هم اکنون در 

حال رسیدگی است.
وی با اشــاره به ارزیابی شهرداری ها در شــش بخش، یکی از موارد 
را اســتخدام در شهرداری ها عنوان کرد و افزود: استخدام فقط از طریق 
مجوز و آزمون ســازمان شهرداری ها امکان پذیر است، در غیر این صورت 

با شهرداری های متخلف برخورد خواهد شد.
کاظمی نژاد اضافه کرد: اخیرا یکی از شهرداری ها که 30 نفر نیروی 
انســانی را از طریق شــورای شهر استخدام کرده بود بعد از تذکر و اعالم 

مهلت چند روزه، ناچار شد این نیروها را اخراج کند.
وی همچنین گفت: هیچ اصراری به تاســیس شــهر جدید نداریم و 

در حال حاضر سیاست دولت این است که شهرهای جدید ایجاد نکند.
کاظمی نژاد درباره اختصاص نیافتن اعتبارات تملک دارایی به برخی 
از شــهرداری ها از جمله اهواز گفت: تالش اداره کل شهری این است که 
اعتبارات بیشــتری به شــهرداری ها تعلق گیرد اما واقعیت این است که 
اعتبارات استان با کاهش چشمگیر روبه رو بوده که بر روی همه بخش ها 

تاثیر گذاشته است.
وی افزود: کاهش ساخت و ساز در شهرها و به تبع آن کاهش درآمد 
شــهرداری ها از این عوارض یکی از مشکالت کنونی شهرداری هاست، از 
ســوی دیگر با کاهش فروش شــرکت های بزرگ صنعتی همچون فوالد 
درآمدهای شــهرداری ها از ارزش افزوده نیز کاهش یافته اســت به طور 
مثال اهواز با کاهش 13 درصدی و آبادان با کاهش 15 درصدی اعتبارات 

ارزش افزوده روبه رو بوده است.
کاظمی نژاد اظهار کرد: کمک های وزارت کشور به شهرهای کوچک 

در قالب اختصاص ماشین آالت و تامین قیر است.

مدیرکل امور شهری خوزستان: پرونده 7 شهرداری در 
تخلفات اداری در حال بررسی است

اجرای 2 هزار و 345 طرح
تبریز- خبرنگار کیهان: به مناسبت فرارسیدن دهه فجر به 124 روستای 
آذربایجان شرقی گازرســانی شد و برای این پروژه گازرسانی 165 میلیارد ریال 
هزینه شــده است. همچنین 124 پروژه برق در همین استان با هزینه ای بالغ بر 
197 میلیارد ریال به بهره برداری رســید. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
آذربایجان شرقی هم گفت: در دهه فجر 9 هزار و 864 خانه روستایی و شهری با 

اعتبار 4 میلیارد و 80 هزار میلیون ریال مورد بهره برداری قرار گرفتند.
قربان محمدی افزود: طرح هادی نیز در 22 روستا در مرحله اجرایی قرار گرفت. 
به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان در دهه فجر 2 هزار و 345 
طرح در مناطق شهری و روستایی آذربایجان شرقی به مرحله اجرا درآمده است.

فعالیت دوباره 4 کارخانه
زاهدان- خبرنگار کیهان: استاندار سیستان و بلوچستان در دهه فجر درباره 
اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال در منطقه گفت: در حال حاضر 1700 نفر جوان 
در کارگاه راه آهن چابهار به ایرانشهر مشغول به کار شده اند و در سال جاری 3009 

نفر در آموزش و پرورش استان جذب شده اند.
اوسط هاشمی افزود: تعدادی از کارخانه های بسته بندی و سردخانه که تعطیل 
شده بودند مجددا فعال شدند. 4 پروژه پتروشیمی برای استان مجوز گرفته ایم که 
یکی کلنگ زنی شده است و هم اکنون تعداد زیادی در سایت پتروشیمی و فوالد 

چابهار مشغول به کار شده اند.
وی درباره فعالیــت بازارچه های مرزی گفت: این بازارچه ها در هر جایی که 
زمینه وجود داشــته است فعال شده اند به طوری که ماهانه 25 هزار تن گوشت 

مورد نیاز کشور از طریق همین بازارچه های مرزی وارد می شود.
راه اندازی قطار گردشگری

آق قال- خبرنگار کیهان: همزمان با فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر و به منظور 
معرفی جذابیت های تاریخی و گردشــگری استان گلستان و جذب گردشگران و 
مســافران داخلی و خارجی قطار گردشــگری گرگان، اینچه برون راه اندازی شد. 
مدیر کل راه آهن شــمال شــرق 2 به بیان ویژگی های قطار گردشگری پرداخت 
و اظهار داشــت: قطارهای گردشگری نوع دیگری از کاربرد قطارهاست که برای 
جابه جایی مســافران و بازدیدکنندگان از مناطق طبیعی و اماکن باستانی مورد 

استفاده قرار می گیرند.
محمدرضــا قربانی افزود: این قطار مســافربری دارای چهار واگن با مجموع 
ظرفیت 336 نفر است که به صورت روزانه در مسیر گرگان تا مرز اینچه برون به 

جابه جایی مسافر می پردازد.
بهره برداری از 20 طرح کشاورزی

شهرکرد- خبرنگار کیهان: به مناسبت بهره برداری از 20 طرح در بخش 
کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در جمع خبرنگاران گفت: برای اجرای 
ایــن طرح ها مبلغ 184 میلیارد ریال اعتبار پرداخت و زمینه اشــتغال 183 نفر 

فراهم شده است.
ذبیح اهلل غریب این طرح ها را شامل آب و خاک و امور فنی و مهندسی، بهبود 
تولیدات دامی، بهبود تولیدات گیاهی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، شیالت 

و امور آبزیان و ساختمان های اداری اعالم کرد.
بهره برداری از 82 طرح

اردبیل- خبرنگار کیهان: در آستانه سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
51 طرح کشاورزی در مناطق مختلف استان اردبیل به بهره برداری رسید. به منظور 
اجرایی شدن این طرح ها760 میلیارد ریال هزینه شده است. همچنین با حضور 
مسئوالن اســتان 31 طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی در شهر کوثر اردبیل با 

اعتباری افزون بر 97 میلیارد ریال راه اندازی شد.
افتتاح پل هلیله رو

جاســک- خبرنگار کیهان: پل هلیله رو با 4 دهانــه 15 متری با صرف 
اعتباری افزون بر 80 میلیارد ریال، 8 طرح روستایی در حوزه های انرژی، آموزشی 
و مخابرات با هزینه ای بالغ بر 34 میلیارد و 693 میلیون ریال، ســاختمان حوزه 
علمیه مهدیه با 775 مترمربع فضای آموزشی و یک هزار و 457 مترمربع خوابگاه 
و 3 دبستان یک کالسه روستایی با اعتباری بالغ بر 106 میلیارد تومان در جاسک 

مورد بهره برداری قرار گرفتند.
واگذاری 10 هزار واحد مسکن مهر

اصفهان- خبرنگار کیهان: بهره برداری از 10 هزار واحد مسکن مهر در استان 
اصفهــان زورخانه موال علی)ع( در منطقه 3 شــهر اصفهان با هزینه ای افزون بر 
5 میلیارد ریال، 90 پروژه راهســازی و یک بیمارســتان 158 پروژه کشاورزی از 
جمله طرح هایی بود که در دهه فجر در اســتان اصفهان به بهره برداری رسیدند. 
همچنین 22 پروژه عمرانی خدماتی، ورزشــی در شاهین شهر با اعتباری بالغ بر 

185 میلیارد ریال افتتاح شدند.
افتتاح 532 پروژه توزیع برق استان زنجان

زنجان- خبرنگار کیهان: همزمان با آغاز سی و هشتمین بهار پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، 532 پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در قالب 89 طرح 
بزرگ اعم از طرح های تامین برق مراکز بهداشــتی، درمانی، آموزشی، کشاورزی، 
صنعتی، مجتمع های مســکونی و همچنین افتتاح پروژه ساختمان های اداری- 
رفاهی، کاهش تلفات انرژی، روشنایی معابر و نیز اصالح و بهینه سازی شبکه های 

توزیع برق استان با اعتباری بیش از 101 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
همچنین در حوزه آب و فاضالب شهری 4 طرح مورد بهره بردرای و کلنگ زنی 
قرار گرفت و 14 پروژه آبرسانی به روستاها با اعتباری افزون بر 25 میلیارد و 610 

میلیون ریال به بهره برداری رسید.
بهره برداری از سیستم جدید فاضالب بیمارستان رازی

اهواز- خبرنگار کیهان: مدیر بیمارستان رازی اهواز از بهره برداری سیستم 
جدید فاضالب این مرکز آموزشی درمانی با اعتباری بالغ بر 850 میلیون ریال در 
دهه مبارک فجر انقالب اسالمی خبر داد.»سلیمان کمایی« اعتبار این پروژه را بالغ 
بر 850 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: یکی از مشکالت عمده بیمارستان رازی، 
سیستم فرسوده فاضالب این مرکز درمانی بود که به دلیل فرسودگی و عمر باالی 
70 ســال، جوابگوی تخلیه فاضالب بیمارستان نبود و مشکالتی را در این زمینه 
ایجــاد کرده بود. وی تصریح کرد: نصب حوضچه های دانه گیر در ابتدای خطوط 
اصلی به منظور جلوگیری از ورود شن و ماسه و سایر وسایل فلزی و سنگین به 
داخل خطوط فاضالب، نصب شبکه سیمی ریز در انتهای خطوط فاضالب و محل 
تقاطع خطوط اصلی به منظور جلوگیری از تردد موش ها به داخل خطوط فاضالب 
از مهمترین نکاتی است که در ساخت سیستم جدید فاضالب، اعمال شده است.

افتتاح 213 طرح
اراک- خبرنگار کیهان: 75 طرح عمرانی، خدماتی، ورزشــی در ســاوه با 
اعتباری افزون بر 50 میلیارد تومان، 45 طرح عمرانی، خدماتی، کشاورزی با صرف 
هزینه ای بالغ بر 7 میلیارد تومان، 48 طرح عمرانی، کشــاورزی با اعتباری افزون 
بر 8 میلیارد تومان و 45 طرح دیگر در شهر فراهان با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد 
تومان در استان مرکزی به بهره برداری رسیدند در ایام دهه فجر ساختمان جدید 
بخش تخصصی اطفال در بیمارستان امیرکبیر اراک افتتاح شد. این ساختمان در 

4 طبقه با هزینه ای افزون بر 50 میلیارد ریال ساخته شده است.
افتتاح 4 طرح در حوزه پزشکی

کرمانشاه- خبرنگار کیهان: با حضور استاندار کرمانشاه 4 طرح مربوط به 
حوزه علوم پزشکی با اعتباری بیش از 85 میلیارد ریال افتتاح شد.

طرح های مرکــز مهارت های بالینی مرحوم دکتر صادقی به عنوان بزرگترین 
مرکز غرب کشور با اعتبار 30 میلیارد ریال، بخش سی تی اسکن بیمارستان امام 
خمینی)ره(، مجموعه اتاق های عمل مدرن بیمارستان معتضدی به عنوان مجهزترین 
اتاق های عمل غرب کشور، بخش های نوسازی شده و بزرگترین مرکز روان زنان 
غرب کشور بیمارستان فارابی و بخش آی سی یو 14 تختی بیمارستان امام رضا)ع( 

از جمله طرح هایی بود که توسط استاندار کرمانشاه افتتاح شدند.
587 طرح مورد استفاده قرار گرفت

همدان- خبرنگار کیهان: همزمان با سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، تعداد 587 طرح و پروژه عمرانی و خدماتی  در استان همدان به بهره برداری 
رسیده و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود. تبار معاون سیاسی امنیتی استانداری 
همدان در این خصوص، اظهار داشت: برای اجرا و یا آغاز عملیات طرح های مزبور، 

اعتباری بالغ بر 4 هزار و 200 میلیارد ریال هزینه و یا پیش بینی شده است.
محمدابراهیــم الهی افــزود: از این تعداد، 514 طــرح عمرانی و خدماتی با 
صرف افزون بر 3 هزار و 510 میلیارد ریال در اســتان به بهره برداری رســید که 
در بخش های مختلف امور زیربنایی، خدماتی، شــهری و روســتایی، گازرسانی، 
برق رسانی، امور تولیدی، صنعت، کشاورزی، فرهنگی، ورزشی، بهداشت و درمان 

و آموزشی به اجرا درآمده است.

استاندار لرستان بر تعیین تکلیف اموال 
گروه امیرمنصور آریا تاکید کرد

رئیــس ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی ایــالم از هزینه 
میلیارد  بر 12 هزار  بالغ  اعتباری 
ریال در شبکه های فرعی آبیاری 
و دشت عباس  فکه  عین خوش، 

دهلران خبر داد.
سید اســکندر صیدایی با اشاره 
به جایگاه ویژه شهرستان دهلران در 
استان ایالم  بسترهای توسعه ای، منابع 
آب و خاک و اراضی مستعد کشاورزی 
و ســرمایه های انسانی این شهرستان 
مرزی گفت: با توجه به این موضوعات 

باید برنامه ریزی مناســبی در جهت 
توسعه بیشتر شهرستان انجام شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری های 
دولت در شبکه های عین خوش، فکه 
و دشــت عباس افزود: بیش 12 هزار 
میلیــارد ریال در ایــن بخش به کار 
گرفته شده و شبکه های اصلی منابع 
آب شهرستان تکمیل شده که منجر 

به تحول کشاورزی منطقه می شود.
و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
برنامه ریزی اســتان ایالم یادآور شد: 
جهاد کشــاورزی نیز در شبکه های 2 
و 3 و 4 فعالیــت خــود را در فاز های 
مختلف پروژه های این شهرســتان و 

آبرسانی به اراضی در حال اجرا دارد.
صیدایــی ابراز امیــدواری کرد با 
تزریق منابع مالی خوبی که در سطح 
ملــی و اســتانی برای ایــن پروژه ها 
پیش بینی شده شاهد عملیاتی شدن 
و اثرگذاری این پروژ ه ها در شهرستان 

و استان باشــیم.وی به طرح احیای 
50 هــزار هکتار دشــت های عباس، 
عین خوش و فکه در دهلران اشــاره 
و تاکید کــرد: این طرح نقش مهمی 
در اشتغال، درآمد زایی، افزایش تولید 
و توســعه پایــدار در منطقه دارد که 
پیگیــری می شــود تا منابــع ملی و 
اســتانی این پروژه ها نیز افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
نیز در این بازدید گفت: در راســتای 
اجرای فعالیت های آب و خاک دولت 
در شهرســتان دهلران بــا توجه به 
ظرفیت های آن ســرمایه گذاری های 
کالنی انجام داده است.عبدالرضا بازدار 
افزود: شهرســتان مرزی دهلران تنها 
شهرســتانی است که از 2 پروژه ملی 
تامین اعتبار می شود. وی اضافه کرد: 
برای 60 هزار هکتار شبکه های فرعی 
این شهرستان اعتباری بالغ بر 12 هزار 

میلیارد ریال هزینه می شود.

اختصاص12هزارمیلیاردریال
برایشبکههایآبیاریدهلران


