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کوتاه از شهرستان ها  

اهواز - خبرنگار کیهان:
فرهنگی  میــراث  مدیرکل 
خوزستان گفت: شوش به عنوان 
سومین اثر تاریخی خوزستان ثبت 

جهانی خواهد شد.
افشین حیدری در نشست خبری 
با اصحاب رســانه گفــت: ایران هر 
ســاله تنها یک ســهمیه برای ثبت 
جهانــی دارد که بــا حمایت انجمن 
پرونده  فرهنگی  میراث  دوست داران 
ثبت جهانی شوش که آرزوی دیرینه 
باستان شناسان و میراث دوستان این 
حوزه بود به صحن مجمع یونســکو 
رفــت و شــوش به عنوان ســومین 
اثر تاریخی خوزســتان ثبت  جهانی 

خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان 
افزود: امروز اعتبار عمرانی استان در 
ســطح ملی و اســتانی بــه بیش از 
ســی میلیارد تومان رسیده است و به 
زودی از سند چشــم انداز حوزه های 
گردشــگری، صنایع دستی و میراث 

فرهنگی رونمایی خواهد شد.
حیدری با اشــاره به اینکه اداره 
میراث فرهنگی خوزســتان در سال 
گذشــته در تدوین ســند توســعه 
صنایع دســتی توانســت به عنوان 
استان برتر کشور معرفی شود گفت: 
اســتان در خصوص زیرســاختهای 

»آبی بنوش« ســنتی دیرینه و فراموش نشده در بندر ریگ 
استان بوشهر است که در ماه مبارک رمضان بجا آورده می شود.

در فرهنگ هر منطقه از کشور ایران رسوم خاصی در ماه مبارک رمضان 
که برگرفته از عقاید دینی و مذهبی مردم آن منطقه و بیشتر به صورت 
مشترک است وجود دارد اما در بندر ریگ رسمی خاص به نام آبی  بنوش 

است که سالیان متمادی در این بندر بجا آورده می شود.
این ســنت که در دیگر شهرهای ایران به روش های گوناگونی انجام 
می شود، بیدار کردن مردم هنگام سحر برای اقامه نماز است که نوای آن 

در شهر طنین انداز می شود.
در بجا آوردن این سنت افرادی از طریق بلندگوی مساجد با پشت بام ها 
با خواندن ابیاتی مردم را با خبر می کنند که هنگام اذان صبح نزدیک است.
ایــن نوا 15 دقیقه قبل از اذان صبح خوانده می شــود و مضمون آن 
این اســت که مردم از خواب بیدار شــوید و خود را هر چه زودتر برای 

روزه داری مهیا کنند.
»آبی بنوش لعنت حق بر یزید کن، جان را فدای مرقد شــاه شــهید 
کن« آبی بنوش تشنه لبان را بیاد کن، لعنت به شمر و خولی و ابن زیاد 

کن، ابیاتی است که در سحر طنین انداز می شود.
برپایی آیین مقابله هر شب در مساجد، گره گشو در پانزدهم ماه مبارک 
رمضان و رفتن مردم بر سر مزار اموات در بامداد عید سعیدفطر از دیگر 

آیین های ماه مبارک رمضان در بندر ریگ است.
بندر ریگ از توابع شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قرار دارد.

و  ابالغ  از  گیالن  استاندار 
اختصاص 405 میلیارد تومان 
در  یافته  تخصیص  اعتبارات 
سفر رئیس جمهوری به استان 
که اواخر فروردین ماه امسال 

انجام شد، خبر داد.
افزود:  نجفــی  محمدعلــی 
از 805 میلیــارد تومــان اعتبار 
تخصیص یافته برای 29 پروژه در 
ســفر رئیس جمهوری به استان، 
405 میلیارد تومان معادل 50 و 
ســه دهم درصد اعتبار به گیالن 

ابالغ شده است.
تخصیص  از  همچنیــن  وی 
اعتباراتی مناســب برای تکمیل 
دو پروژه راه آهن قزوین- رشــت 
و نیز باقی مانده آزادراه رشــت- 
قزویــن از محل اعتبارات ســفر 

رئیس جمهوری خبر داد.
نجفی همچنین تخصیص 50 
میلیارد تومان اعتبار برای تسطیح 

10 هزار هکتار از اراضی شالیزاری 
را از دیگر ابالغیه های این ســفر 
عنوان و اضافه کرد: عالوه بر این، 
برای تســطیح ســه هزار هکتار 
شالیزار اعتباراتی از وزارت جهاد 

کشاورزی ابالغ شده است.
وی یاد آور شد: طی 35 سال، 
فقــط 68 هزار هکتــار از اراضی 
تسطیح شده بود حال اینکه طبق 
مصوبات سفر، 50 هزار هکتار از 
اراضی طی پنج ســال تســطیح 

می شود.
تخصیص  همچنیــن  نجفی 
کامل 30 میلیــارد تومان اعتبار 
برای پره های صیادی، اختصاص 
45 میلیارد تومان اعتبار برای 11 
سد الستیکی، 80 میلیارد تومان 
اعتبار برای آبرسانی شهرها و پنج 
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 
کتابخانه مرکزی رشت را از دیگر 

اعتبارات ابالغ شده عنوان کرد.

ســد   11 راه انــدازی  وی 
الســتیکی را از مهمتریــن این 
اقدامــات عنوان و تصریح کرد: با 
استفاده از اعتبار اختصاص یافته 
در ایــن بخــش، می تو انیم دو تا 
سه سد از این سدها را تکمیل و 
همزمان 8 سد الستیکی دیگر را 

شروع کنیم.
نجفــی همچنیــن از تعیین 
زمیــن بــرای ســاخت کارخانه 
پتروشیمی با ســرمایه گذاری 2 
هزار میلیــارد تومانی در منطقه 
لوشان این استان خبر داد و گفت: 
با ساخت این کارخانه آرزوی مردم 

گیالن برآورده می شود.
وی تصریح کــرد: این پروژه 
مشــکل زمین و معارض داشت 
که مسئله تامین زمین در لوشان 
برطرف شد و تاکنون بیش از 50 
گروه سرمایه گذاری برای احداث 

این کارخانه ابراز تمایل کردند.

طبس- خبرنگار کیهان:
بافندگان زن طبســی بیش از 800 متر مربع فرش بافته و به 

عتبات عالیات اهداء کردند.
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: تاکنون 
مقدار 803 متر مربع فرش با همکاری بیش از 4 هزار بافنده زن طبسی 

برای عتبات عالیات در این شهرستان بافته و اهداء شده است.
علی محمدی افزود: عالوه بر این هم اکنون توســط این بانوان 437 

متر مربع دیگر  در حال بافت است.
وی با بیان اینکه قیمت هر متر مربع فرش 6 میلیون ریال می باشــد 
اظهار کرد: فرش های بافته شده به فروش می رسد و جهت خرید مصالح 
ساختمانی برای بازسازی و توسعه حرم حضرت امیرالمومنین علی)ع( و 

همچنین فاطمه زهرا)س( در نجف اشرف هزینه می شود.

مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی آذربایجان 
غربی گفت: 16 زندانی جرایم غیرعمد با برگزاری 
آیین ویژه به مناسبت هفته قوه قضائیه از زندان 

ارومیه آزاد شدند.
علی جلیلی افزود: بــرای آزادی این زندانیان که 
بــه علت بدهکاری های مالی و مهریه به حبس افتاده 
بودند، 500 میلیون ریال کمک مالی شــده است.وی 
اضافه کرد: همچنین به مناسبت این هفته با برگزاری 
همایش ویژه ای بــا عنوان زندان و حمایت قضایی از 
زندانیان و خانواده های آنان، تعدادی از زندانیان دارای 

شرایط الزم به مرخصی اعزام شدند.
جلیلی ادامه داد: در قالب این جشن، کارت هدیه 
به خانواده 47 زندانی دارای شرایط و نیازمند اعطا شد.
وی اظهار کــرد: عالوه بر این تعــداد، از ابتدای 

امســال 26 نفر زندانی جرایم غیرعمد در آذربایجان 
غربی با همکاری خیران و شاکیان آزاد شده و به جمع 
خانواده های خود پیوسته اند. قتل غیرعمد )شبه عمد 
و خطایی(، صدور چک بالمحل غیرکالهبرداری، دیه 
تصادف هــای رانندگی و ترک نفقه و پرداخت نکردن 
مهریه از جمله موارد جرایم غیرعمد به شمار می روند. 
نداشتن هر نوع سابقه محکومیت کیفری، نداشتن فساد 
اخالقی، عدم اشتهار به فسق و فجور، نداشتن اعتیاد به 
مواد مخدر و داروهای روانگردان، داشتن حسن شهرت، 
سالمت نفس و صداقت در گفتار و کردار، داشتن حسن 
ســلوک در ایام حبس به تایید مدیر زندان و نداشتن 
هیچ نوع امکان یا درآمد مالی برای پرداخت دیه با تایید 
گروه تحقیق از شرایط پرداخت تسهیالت به زندانیان 

جرایم غیرعمد برای آزادی است.

دهلــران و مهران نمود بیشــتری 
داشــته و زندگی را بر ساکنان این 

مناطق سخت کرده است.
مدیرکل هواشناسی استان ایالم 
گفت: مردم شهرستان های دهلران 
و مهران، طی 24 ســاعت گذشته 
به ترتیب با دمای 51 و 48 درجه 
سانتیگراد باالی صفر، هوای گرم و 

سوزانی را تحمل کردند.
لملوکــی  ا شــیخ  یوســف 
افــزود: بیشــترین دمــای هوا در 
شهرســتان های ایالم و ایوان 42، 
دره شــهر و لومار 47، سرابله 45 و 
آبدانان 43 درجه سانتیگراد باالی 

صفر گزارش شده است.
مدیرکل هواشناســی اســتان 
ایــالم از ادامه مــوج گرما تا پایان 
هفته جاری در اســتان خبر داد و 
گفت: بر اساس پیش بینی ها، موج 
گرما در استان همچنان فعال بوده 
و در پایــان هفته با افزایش یک تا 
2 درجه ای نسبت به روزهای قبل 

مواجه خواهیم بود.

مازندران  اراضی  امور  مدیر 
از  هکتار  هزار  هشــت  گفت: 
اراضی در معرض تغییر کاربری 
استان در سال زراعی جاری به 
شده  بازگردانده  تولید  چرخه 

است.
صادق حســین پور مســاحت 

مجموع زمین های در معرض تغییر 
کاربــری در مازنــدران را 30 هزار 

هکتار اعالم کرد.
وی از برنامه ریــزی بــرای زیر 
کشت بردن هشت هزار هکتار دیگر 
از اراضی در معرض تغییر کاربری در 
سال زراعی آینده خبر داد و افزود: 

بــه صاحبان این امــالک تذکرات 
الزم داده شــده اســت و به محض 
اتمام مهلــت قانونی، مدیریت امور 
اراضی نســبت به تملک زمین ها و 
واگذاری آن به افراد بی زمین اقدام 

خواهد کرد.
وی مهلت قانونی برای کشــت 

نکردن زمین های مســتعد را 4 الی 
5 سال اعالم و بر ضرورت بازنگری 

در این قانون تاکید کرد.
وی بــا بیان این کــه مازندران 
هشــت درصد مواد غذایی کشور را 
تامین و در تولید 14 محصول رتبه 
اول را دارد، افزود: 70 درصد اراضی 

بالکشــت در مازندران توسط افراد 
سوداگر غیر بومی خریداری شده و 
آنان این اراضی را بعد از دو الی سه 

سال به قیمت گزاف می فروشند.
وی اضافه کــرد: برای مقابله با 
هزاران مشاور امالکی که همچنان 
دارند زمین این اســتان را تکه تکه 

می کنند و از بین می برند، امکانات 
نداریم. طبق آمار موجود از سال 85 
تا پایان سال 92 در مجموع یک هزار 
و 100 مورد و در سال 93 دو هزار 
و 800 مورد قلع و قمع ســاخت و 
سازهای غیرمجاز در اراضی مازندران 

صورت گرفت.

بازگشت 8 هزار هکتار زمین در مازندران
 به چرخه تولید

اختصاص 405 میلیارد تومان
 از اعتبارات سفر رئیس جمهوری به گیالن

ایجاد بازارچه های موقت و حضور در 
نمایشــگاه های خارجی نیز رتبه برتر 

کشوری را کسب کرد.
فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
خوزســتان با بیان اینکه با برگزاری 
تور گردشــگری طی 10 روز بیش از 
دو میلیارد ریال آورد داشــتیم گفت: 
کوچ عشایر تاکنون استقبال کنندگان 
و گردشــگران خارجی زیادی داشته 
اســت که در موعد مقرر آیین افتتاح 

آن برگزار خواهد شد. 
تور گردشگری کوچ خوزستان نیز 
برای اولین بار در کشور از شهرستان 
به سمت شهرستان کوهرنگ  اندیکا 

افتتاح خواهد شد.
حیدری گفت: در برنامه میزبانی 

ایران در سال 2017 برای راهنمایی 
گردشــگران جهان، خوزستان نقش 
خوبی با حضور جامعــه تورگردانان 

استان خواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان 
از برگزاری جشــنواره سازه های آبی 
تاریخی ایران در شوشــتر و همایش 
پیشگیری از تخریب آثار تاریخی در 
سطح ملی و به میزبانی استان خبر داد.

حیــدری از افتتاح اولین بازارچه 
تخصصی صنایع دستی اهواز، تکمیل 
پــروژه عمرانــی آب درمانی گل گیر 
مســجد ســلیمان به عنــوان اولین 
پروژه آب درمانی خوزســتان، پروژه 
گردشگری شــادگان و نیز پروژه آب 

درمانی گراب بهبهان خبر داد.

گرمای هوای دهلران از 51 درجه
 عبور کرد

آزادی 16 زندانی غیرعمد در ارومیه

»آبی بنوش« سنتی دیرینه 
در بندر ریگ

اهدای 800 متر مربع فرش
 به عتبات عالیات

مرمت قنات
سمنان- خبرنگار کیهان: مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان میامی از 
اتمام عملیات مرمت و الیروبی 9 رشته قنات در بخش های تحت پوشش این 
شهرستان خبر داد.عباسعلی کردی گفت: مبلغ دو میلیارد و 450 میلیون ریال 
اعتبار بالعوض برای مرمت و بازسازی 12 رشته قنات اختصاص یافته بود که 
در ماه گذشته عملیات مرمت 9 رشته پایان یافت.وی افزود: کار مرمت، الیروبی 

و پاالنه ریزی سه رشته دیگر نیز با پیشرفت 80 درصد در حال اجرا است.
اختصاص قیر رایگان

اصفهان- خبرنگار کیهان: مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان از 
اختصاص قیر رایگان به راه های روستایی و محورهای عبوری شهرهای زیر 20 
هزار نفر جمعیت در این اســتان خبر داد.حجت اهلل غالمی در حاشیه نشست 
مشترک به مسئوالن شهرستان برخوار اعالم داشت: طبق قانون، قیر عالوه بر 
جاده های روســتایی به محورهای عبوری از شهرها زیر 20 هزار نفر جمعیت 
نیز به طور رایگان تخصیص می یابد.در این نشست فرماندار شهرستان برخوار 
گفت: عمده مشکالت شهرستان در این حوزه، ترانزیت جاده ای است و بیشتر 

محورهای ارتباط این منطقه نیاز مبرم به روکش آسفالت دارد.
برگزاری محفل انس با قرآن

ساری- خبرنگار کیهان: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 17 
محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین المللی از کشور مصر در شهرهای 
مختلف استان برگزار شد. حجت االسالم ستار علیزاده افزود: در این محافل از 

تالوت قاریان،حافظان و گروه های همخوانی استفاده شد.
آزادی 96 زندانی مهریه

کرمانشاه- خبرنگار کیهان: رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: 
96 نفر از زندانیان مهریه از زندان آزاد شدند.محمدرضا عدالت خواه افزود: مهریه 
زندان ندارد و تنها در صورتی شخصی در خصوص مهریه راهی زندان می شود 
که متمکن ممتنع باشد یعنی مالی داشته باشد.وی قانون آیین دادرسی کیفری 
جدید را دگرگونی اساسی در سیستم قضائی عنوان کرد و گفت: در این قانون 
ضابطین، ضابطه مند شده اند و دادگاه ها با عناوین کیفری 1 و کیفری 2 به جرائم 
رسیدگی می کنند. از طرفی یکی از مهمترین مزایای آن بحث میانجیگری است.

مسدود شدن دارایی شهرداری اهواز
اهواز-خبرنگار کیهان: استاندار خوزستان گفت: سوم مرداد ماه امسال 
آخرین مهلت پرداخت بدهی دســتگاه ها به آموزش و پرورش اســتان است.
عبدالحسن مقتدایی در نشست شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: اداره کل 
آموزش و پرورش خوزستان موظف است تا مهلت مقرر، لیست مطالبات خود 
را از شرکت ها، نهادها و دستگاه های دولتی به استانداری ارائه کند. وی تصریح 
کرد تمام شرکت های بدهکار تا تاریخ فوق نسبت به ارائه مدارک پرداختی خود 
به آموزش و پرورش اقدام کنند در غیر این صورت حساب هایشان مسدود شده 
و در صورت عدم ارائه مدارک الزم، مبلغ بدهی آنان از حسابشان برداشت و به 
حســاب آموزش و پرورش استان واریز خواهد شد که در همین راستا نیز 11 
میلیارد تومان از دارایی های شهرداری اهواز مسدود شده است.آموزش و پرورش 
اســتان خوزستان حدود 230 میلیارد تومان از شرکت ها، نهادها، دستگاه های 

استان و شهرداری اهواز مطالبه دارد.
اطعام معلوالن ذهنی

چناران- خبرنگار کیهان: یک خیر نوع دوســت 48 مددجوی کم توان 
ذهنی ســاکن در مرکز خیریه نگهداری و توانبخشی دختران رحمان خیرآباد 
چنــاران را اطعام کرد.در ایــن مرکز دختران معلول ذهنی باالی 14 ســال 

نگهداری می شود.
صیادی شغل پرخطر

هندیجان- خبرنگار کیهان: نماینده مردم ماهشهر امیدیه و هندیجان 
در مجلس شــورای اســالمی گفت: صیادی شغل پرخطری است و باید تحت 
عنوان مشاغل سخت و زیان آور ثبت شود. حبیب آقاجری افزود: صیادان باید 
تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند و بنزین مصرفی آنها طبق قانون 

مصوب دولت از هر لیتر هزار و 35 به هزار تومان کاهش یابد.
موانع ثبت جهانی ماسوله

رشت- خبرنگارکیهان: مدیر پایگاه ملی شهرک تاریخی ماسوله اظهار 
داشــت: این شــهرک به دلیل دارا بودن ساختارهای منحصر به فرد معماری، 
شهرسازی، منظری و اجتماعی نامزد ثبت جهانی یونسکو شد از این رو از سال 
1390 ثبت جهانی این شهرک تاریخی در دستور کار قرار گرفت اما نبود مدیریت 
یکپارچه شهری و وجود چند ساختمان تجاری در حریم فضای سبز آن مانع 
جهانی شــدن شهرک تاریخی ماسوله شده است.مصطفی پورعلی افزود: برای 
رفع این مشــکل در مرحله اول پیشــنهاد شده است دو ساختمان اداره برق و 
مخابرات این شهرک به طور موقت برای 3 تا 5 سال به داخل بافت ماسوله انتقال 
داده شــود تا با تخریب این دو بنا هم بخشی از حریم فضای سبز ماسوله آزاد 
شود و هم می توان از حریم آزاد شده به عنوان پارکینگ عمومی استفاده کرد.

فرسودگی بیمارستان های خوزستان
اهواز- خبرنگار کیهان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
با بیان اینکه متوسط عمر بیمارستان های خوزستان 18 سال و پایین تر از نرم 
کشوری اســت، گفت: پس از انقالب هیچ یک از بیمارستان های استان حتی 
رنگ هم نشــده است. اســماعیل ایدنی افزود از مصوبات سفرهای دولت دهم 
احداث بیمارستان های جایگزین برای بیمارستان های ابوذر، سوانح و سوختگی 
طالقانی اهواز و بیمارســتان سوسنگرد است که مسئولیت اجرای بیمارستان 
ابوذر با بنیاد مســتضعفان و بیمارستان سوسنگرد با مناطق نفت خیز جنوب 
و طالقانی با شــرکت ملی حفاری و فوالد اســت که تاکنون تنها بیمارستان 
سوســنگرد 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و سایر بیمارستان ها پیشرفت 
چشمگیری نداشته اند. وی اعتبار موردنیاز برای تکمیل این سه پروژه را 175 

میلیارد تومان عنوان کرد.
احداث خوابگاه دانشجویی

ساری- خبرنگار کیهان: خوابگاه دانشجویی دختران در مجتمع دانشگاهی 
پیامبراعظم)ع( با حضور رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران و جمعی از 
معاونان و مدیران دانشــگاه در ساری کلنگ زنی شد.این خوابگاه در زمینی به 
مساحت 10 هزار مترمربع و در سه طبقه با 200 اتاق 4 نفره احداث می شود.

اعتبار این پروژه رفاهی دانشــجویی که در فاز اجرایی قرار گرفت حدود 120 
میلیارد ریال برآورد شده است.

مسدود شدن چاه های غیرمجاز
بناب- خبرنگار کیهان: فرماندار بناب از مسدود شدن 11 حلقه چاه آب 
غیرمجاز با دستور قضایی در سال جاری خبر داد و گفت: در راستای حفاظت 
از منابع آبی 48 حلقه چاه غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شده اند که با صدور 
حکم نسبت به حذف آنها از چرخه برداشت منابع آبی اقدام خواهد شد.ولی اهلل 
فرج اللهی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بناب گفت: در اثر 
مســدود شدن این چاه ها 132 هزار مترمکعب آب در منابع زیرزمینی ذخیره 
شده است.وی همچنین با اشاره به وجود 4 هزار و 700 حلقه چاه غیرمجاز در 
شهرستان بناب گفت: با هیچ گونه اغماضی با تاراج کنندگان منابع آبی برخورد 
خواهیم کرد و دستگاه قضایی نیز رسیدگی به این قبیل پرونده ها را در اولویت 

قرار داده است.
تبدیل کاروانسراها به مراکز اقامتی

رشت- خبرنگار کیهان: شهردار رشت در دیدار با مدیرکل سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن گفت: تبدیل کاروانسراهای موجود در 
بازار این شهر به مراکز اقامتی باعث رونق گردشگری می شود و زمان ماندگاری 
گردشگران را در رشت افزایش خواهد داد. ثابت قدم تصریح کرد: امتداد پیاده راه 
فرهنگی در مسیرهای باقی مانده شهر رشت نمی تواند در توسعه گردشگری به 
تنهایی موثر باشــد. لذا مرمت کاروانسراهای این شهر با رعایت اصول معماری 

بناهای تاریخی می تواند به رونق گردشگری کمک کند.
آغاز برنامه های غنی سازی اوقات فراغت

همدان- خبرنگار کیهان: طی مراسمی با حضور مسئوالن استان همدان 
برنامه های غنی سازی اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد این استان 
آغاز شد. مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان گفت: 
این برنامه ها در 517 کانون فرهنگی هنری مساجد در سطح استان اجرا می شود.  
برپایــی کالس های قرآن و معــارف، هنری فرهنگی و اعزام به اردوها از جمله 
این برنامه هاست. هادی فیض منش افزود: پیش بینی می شود تابستان امسال، 
80 هزار نوجوان و جوان از برنامه های کانون های مساجد استان استفاده کنند.

صدور 203 هزار سند
تبریز- خبرنگار کیهان: مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: 
سند 203 هزار و 433 واحد مسکونی روستایی صادر شده است. قربان محمدی 
افزود: بیش از 189 هزار ســند مربوط به روستاهای بیش از 20 خانوار است. 
وی گفت: بیش از 13 هزار سند نیز مربوط به شهرهایی است که جمعیت آنها 

کمتر از 25 هزار نفر است.

بناب- خبرنگار کیهان:
بحران  گفت:  بناب  فرماندار 
خشکی باغ های بناب جدی است 
و باید از ادامه توســعه باغ ها در 

منطقه جلوگیری کرد.
ولی اهلل فرج اللهــی تصریح کرد: 
متأســفانه بــه دلیل قــرار گرفتن 
این شهرســتان در حاشــیه دریاچه 
ارومیه، بحران های ناشی از خطرات 
خشکسالی می رود تا سایر بحران های 

موجود را در منطقه کمرنگ کند.
وی افزود: کمبود آب آشامیدنی 
و کشاورزی در شهرستان بناب یک 

بحران و تهدید جدی است و یکی از 
راهکارهای اساسی برای جلوگیری از 
این بحران آگاه سازی مردم و گفتن 
واقعیت ها به آنها است و توجه به این 
امر باید در دستور کار مدیریت بحران 

شهرستان قرار گیرد.
وی همچنیــن بــا تأکیــد بــر 
جمــع آوری چاه هــای غیرمجاز، از 
کشاورزان خواست از مزایایی که دولت 
برای قطــره ای کردن باغ ها پرداخت 

می کند، استفاده کنند.
فرج اللهی با انتقاد از عدم استقبال 
کشــاورزان منطقه از طــرح آبیاری 

قطره ای اظهار کرد: دولت 95 درصد 
هزینه هــای اجرای این طــرح را به 
صورت تسهیالت بالعوض در اختیار 
کشــاورزان قرار می دهــد و ضروری 
است کشاورزان برای صرفه جویی در 
اســتفاده از آب از این طرح استقبال 

کنند.
وی در ادامــه با اشــاره به اینکه 
اکثریــت مــردم منطقه به شــغل 
کشاورزی مشغولند؛ گفت: اگر مشکل 
آب در شهرستان جدی گرفته نشود، 
در آینده نزدیک مشــکل جدی تری 

منطقه را تهدید خواهد کرد.

بحران خشکی باغ های بناب جدی است

همدان - خبرنگار کیهان:
مدیر دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان همدان 
اعالم کرد: کانونهای فرهنگی مســاجد پاالیش و ســطح بندی 

می شوند.
هادی فیض منش در گفت وگو با خبرنگاران افزود: کار پاالیش کانونهای 
فرهنگی و هنری مساجد طی سال جاری انجام می شود و بر اساس نوع و 
کیفیت و تعداد فعالیتها به سطوح یک، دو و سه تقسیم بندی خواهند شد.
وی ادامه داد: این سطح بندی با هدف ارتقاء فعالیتهای کانونها انجام 
می شود و تقسیم اعتبارات نیز بر همین اساس صورت گرفته و به ترتیب 
10، هفت و چهار میلیون ریال به ســطوح یک و دو و ســه کمک هزینه 
پرداخت خواهد شد.وی اضافه کرد: مجموع اعتبارات نیز 10 میلیارد ریال 
اســت که تمامی آن از محل بودجه های شورای عالی کانونهای مساجد 

کشور تامین شده است.
فیض منش یادآور شد: دبیرخانه کانونهای مساجد اعتبار استانی ندارد 
و امیدواریم با توجه به اینکه کانونهای مذکور بزرگترین شــبکه فرهنگی 

هنری کشور هستند، بیش از گذشته مورد مساعدت قرار بگیرند.
وی در ادامه اظهار داشت: مطابق برنامه پنجم توسعه، 25 درصد مساجد 
کشور تا پایان برنامه باید دارای کانون فرهنگی هنری باشند که در حال 
حاضر از 1700 مسجد استان همدان، در 517 باب آن، این کانونها فعال 

هستند و در این جهت ما از هدف گذاری برنامه مذکور جلوتر هستیم.
وی افزود: پیش بینی می شود امسال تعداد 80 هزار نفر نوجوان و جوان 
از برنامه های کانونهای فرهنگی هنری مســاجد در سطح استان استفاده 
کنند. مدیر کانونهای مســاجد استان همدان خاطرنشان ساخت: امسال 

بیشتر برنامه های ما توام با شادی و نشاط اجرا خواهد شد.

اصفهان - خبرنگار کیهان:
استاندار اصفهان گفت: 8 هزار طرح نیمه تمام 
با اعتباری بالغ بر 52 هزار میلیارد ریال در استان 

اصفهان وجود دارد.
رســول زرگرپور افزود: نیمی از صنایع این استان 
فقط با 40 درصد ظرفیت کار می کنند و این در حالی 
است که 10 درصد از واحدهای صنعتی استان اصفهان 

در رکودکامل به سر می برند. استاندار اصفهان تصریح 
کرد: باید یک نقشــه راه برای صنعت استان تدوین و 
سپس راهبرد صنعتی آن مشخص تا از تصمیمات آنی 
و عدم اجرای قوانین جلوگیری شود. استاندار اصفهان با 
بیان اینکه 150 هزار واحدی صنعتی در سطح استان 
مشغول فعالیت است، گفت: طی دو سال گذشته 635 

فقره پروانه بهره برداری صادر شده است.

استاندار خبر داد

وجود 8 هزار طرح نیمه تمام در اصفهان

بزرگ ترین دبیرستان پسرانه شهرستان آستارا در غرب استان 
گیالن با صدور حکم »خلع ید و قلع و قمع«، در آستانه تخریب 

قرار گرفت.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان آستارا گفت: با ادعای مالکیت زمین 
مدرسه توسط وراث یکی از شهروندان آستارایی، این درخواست در سال 

91 در قالب شکایتی به مقام قضایی ارائه شد.
محمدجعفر هاشــمی افزود: ادعای وراث با نخستین رأی دادگاه در 
ســال 92 و نیز رأی دادگاه تجدیدنظر در سال 93 به اثبات رسید و رأی 
مقام قضایی مبنی بر قلع و قمع ساختمان مدرسه امام علی)ع( صبح 16 

تیرماه با تخلیه تجهیزات، اجرایی شد.
وی با بیان اینکه مدرســه پسرانه امام علی)ع( آستارا از زمان احداث 
آن دوبار تجدید بنا شده، اظهار کرد: بنای جدید این مدرسه با مشارکت 

اداره نوسازی مدارس استان گیالن احداث شد.
دبیرستان پسرانه دوره دوم امام علی)ع( آستارا در زمینی به مساحت 
چهارهزار و 200 متر مربع با 12 کالس درس ســاخته شده و با داشتن 
حدود 350 دانش آموز به صورت مجزا از امکاناتی نظیر سالن سرپوشیده 
ورزشــی برخوردار است. در پی اجرای کامل این حکم، سه هزار و 750 

مترمربع مدرسه تخریب می شود.

صدور حکم تخریب 
بزرگ ترین دبیرستان پسرانه آستارا

42 دیگ غذای نذری به مناســبت شهادت امیر مؤمنان)ع( در امامزاده محمد هالل بن علی)ع( 
آران و بیدگل برای افطار عزاداران طبخ و توزیع شد.

بــرای پخــت این 42 دیگ غذای نذری از هزار و 200 کیلوگرم برنج، 400 کیلوگرم گوشــت گوســفند و 
400کیلوگرم پیاز استفاده شد. این غذا بین 10 هزار زائر حرم مطهر امامزاده محمد هالل)ع( توزیع شد. همچنین 
در آیینی سنتی یک تن حلوای نذری در شهر کاشان طبخ و بین مردم روزه دار توزیع شد. در پخت این حلوای 
نذری 350 کیلوگرم آرد گندم ســبوس  دار، 70 کیلوگرم روغن حیوانی، 400 کیلوگرم شــکر، 200 لیتر آب،  

60مثقال زعفران، 5 کیلوگرم هل، 30 لیتر گالب و 60 کیلوگرم مغز پسته استفاده شد.

طبخ 42 دیگ غذای نذری در آران و بیدگل

مسئول اجرایی بیمارستان کوثر سمنان گفت: اهدای اعضای 
بدن میالد شبستانی جوان 19 ساله دامغانی، که با موافقت اعضای 

خانواده وی انجام شد، به 6 بیمار زندگی تازه بخشید.
محمــود یحیایی افزود: این جوان بر اثر تصادف با موتور ســیکلت 
دچار شکستگی جمجمه شد و به بیمارستان کوثر سمنان انتقال یافت.
وی خاطرنشان کرد: با تایید مرگ مغزی این جوان، در دومین شب 
از لیالی قدر، خانواده وی با اهدای اعضای بدن فرزندشــان به بیماران 

نیازمند موافقت کردند.
وی با اشاره به انتقال پیکر این جوان برای پیوند اعضا به بیمارستان 
کوثر سمنان، اضافه کرد: قلب، ریه، قرنیه، کلیه ها و لوز المعده این جوان 

به 6 بیمار نیازمند در بیمارستان سینای تهران پیوند زده شد.
یحیایی گفت: همچنین بازماندگان خانواده یاقوتی در شــاهرود با 
اهدای عضو یک کودک هشــت ســاله موافقت کردند. وی ادامه داد: 
امیرمهدی یاقوتی و خانواده اش دچار سانحه واژگونی خودرو شدند که 

در این حادثه همه خانواده به جز امیرمهدی جان باختند.
مسئول اجرایی بیمارستان کوثر سمنان گفت: با رضایت بازماندگان 
این کودک که در سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای 
بدن وی نیز برای پیوند در بیمارستان سینای تهران به بیماران نیازمند 

اهدا شد.

جوان دامغانی
 به 6 بیمار حیات دوباره بخشید

طرح ملــی مجهز کردن 
کویری  مناطق  روســتاهای 
خورشیدی  آبگرمکن های  به 
با موفقیت  در استان سمنان 

اجرا شد.
این طرح با مشــارکت بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی کشور و 
یک واحــد تولیدی دانش بنیان 
استان سمنان در روستای هدف 
گردشــگری قلعه بــاال واقع در 

بیارجمند شاهرود اجرا شد.
معاون بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی استان ســمنان افزود: 
بــا پرداخت تســهیالت کم بهره 
دومیلیون تومانی و کمک بالعوض 
500 هزار تومانی، بیش از 230 
خورشیدی  آبگرمکن  دســتگاه 
بومی سازی شــده ایران نصب و 

راه اندازی شد.
حســن نورانیــان افــزود: با 
مشــارکت و همکاری شــورای 
اسالمی و مردم روستای قلعه باال، 

این روســتای نمونه کشوری در 
اجرای این طرح انتخاب و تقریبا 
همه 300 خانوار روســتای آب 
گرم مورد نیــاز خود را از طریق 
این سامانه جدید تامین می کنند.
ایران چهار برابر کشــورهای 
آفتابی  روزهای  دارای  اروپایــی 
است و استان سمنان با دارا بودن 
بیش از 300 روز آفتابی به عنوان 
استان نمونه بهره گیری از انرژی 
خورشــیدی برای گرمایش آب 

مصرفی انتخاب شده است.
ایرانی  20 میلیون خانــواده 
در ســال 24 میلیارد مترمکعب 
گاز برای گرمایش آب اســتفاده 
می کنند که با استفاده از آبگرمکن 
خورشیدی می توان هشت و نیم 
میلیارد متر مکعب از این سوخت 
را صرفه جویی کرد که این میزان 
معادل ســه هزار و 500 میلیارد 
تومان هزینه ســوخت در سال 

است.

تجهیز روستاهای کویری استان سمنان 
به آبگرمکن خورشیدی

در شهرســتان  هوا  دمای 
دهلران در روزهای اخیر از مرز 
50 درجه نیز فراتر رفته و زندگی 
را بر مردم این شهر سخت کرد.

موج گرمای کم  سابقه از ابتدای 
تیر ماه بخش های مختلف اســتان 
ایالم را دربر گرفته به گونه ای که در 
شهرستان های جنوبی استان به ویژه 

نبود راه مناسب روستایی
روســتای تازه قلعه از توابع بخش مانه و سملقان دارای 57 خانوار و 
300 نفر جمعیت اســت و در 50 کیلومتری شمال شرقی شهر آشخانه 
قرار دارد. این روستا فاقد محور ارتباطی مناسب است و از شهر آشخانه 

فاصله زیادی دارد.
در زمستان ها مخصوصا هنگامی که رودخانه شیرین طغیان می کند 
راه ارتباطی این روستا قطع می شود. همچنین این روستا فاقد بندکشی 
و کانال آب رسانی برای کشاورزی است و همین امر سبب شده هر ساله 

سیل، دسترنج کشاورزان را با خود ببرد.
مانه و سملقان - خبرنگار کیهان

نظارت بر فعالیت مراکز ترک اعتیاد
برخی مراکز ترک اعتیاد در اهواز رفتاری غیرانسانی با معتادان دارند 
گویا آنان هیچ حق و حقوقی در این مراکز ندارند. فرد معتاد به شــدت 
تحت فشــار قرار می گیرد به طوری که آرزو می کند پایش به این مرکز 
باز نشده بود. هدف مراکز ترک اعتیاد برای بستری معتادان زدودن سم 
از بدن فرد معتاد در طی 28 روز اســت. هزینه این نگهداری 400 هزار 
تومان اســت که از خانواده فرد معتاد می گیرد. ولی برخی از مراکز ترک 
اعتیاد به رغم اینکه سم از بدن فرد بیمار زدوده شده است اجازه ترخیص 

به او را نمی دهند تا درآمدشان کاسته نشود جا دارد مسئوالن بهزیستی 
خوزســتان نســبت به تخلفات مراکز ترک اعتیاد به شدت برخورد و از 

حقوق بیماران دفاع کنند.
»رضا - ش« از اهواز

نارضایتی از برخی اپراتورهای تلفن همراه
یک شهروند اهوازی در تماس با دفتر سرپرستی کیهان در خوزستان 

نسبت به عملکرد برخی اپراتورهای تلفن همراه ابراز نارضایتی کرد.
وی اظهار داشــت: اپراتورهای مطرح تلفن همراه کشور طرح ها و یا 
بسته هایی را برای مشترکین خود طراحی کرده و با تبلیغات بسیار زیاد 
ســعی در جذاب کردن  آنها و تشویق به استفاده از آن ها را دارند که از 

مشکالت اساسی برخوردار است.
این بانوی اهوازی گفت: من هم همانند بســیاری از مشترکین اقدام 
بــه فعال کردن یکی از این طرح ها تحــت عنوان »جزیره« کردم که به 
خیال خام خویش در مصرف هزینه ها صرفه جویی کنم اما پس از مدتی 

متوجه شدم شارژ پولی سیم کارتم به صورت نامتعارفی خالی می شود.
وی افزود: در پیگیری متوجه شــدم این طرح بدون اعالم مقداری از 
شارژ پولی کم می کند به همین خاطر تصمیم به خروج از آن گرفتم ولی 
متاســفانه امکان خروج از آن وجود ندارد و به نظر می رســد تنها راه آن 

تهیه یک سیم کارت دیگر است.
این شهروند اظهار داشت: برخی از این طرح ها و بسته ها بیشتر به نوعی 
کالهبرداری شبیه هستند و هر فردی که وارد آنها شود دیگر خالصی ندارد 
مگر اینکه سیم کارتش را تغییر دهد و این یعنی تحمیل هزینه به مردم.
شهروند اهوازی

مدیر کانون های مساجد همدان:

کانون های فرهنگی هنری مساجد
پاالیش و سطح بندی می شوند

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان خبر داد

ثبت جهانی شوش 
به عنوان سومین اثر تاریخی خوزستان


