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رئیس  اداره حفاظت محیط زیست گناوه گفت: نخستین بار 
در اســتان بوشــهر پرنده کمیاب و درمعرض انقراض نسل 
»صدف خوار« در ســاحل این بندر واقع در منطقه چورشلی 

مشاهده شد.
محمد تولیده افزود: این پرنده در جریان برگزاری تور پرنده نگری 
در این شهرستان مشاهده و برای تایید و ثبت به کمیته پرندگان ایران 
که در زمینه جمع آوری، ســاماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و 

پرندگان کمیاب فعالیت دارد، معرفی شد. 
وی اظهار داشــت: گونه این پرنده توســط کمیته پرندگان ایران 

مشخص و اعالم خواهد شد. 
صدف خوار یا صدف خور پرندگانی آبچر از تیره صدف خواران هستند 
که در سواحل نقاط مختلفی از جهان، به غیر از نواحی قطبی و برخی 
از نقاط استوایی آفریقا و آسیای جنوب شرقی دیده می شوند و از میان 
آنها تنها صدف خوار اوراسیایی و صدف خوار ساوت آیلندی هستند که 

در مناطق درون مرزی به تولید مثل می پردازند. 
خوراک صدف خواران با توجه به زیستگاهشان متفاوت است. 

گونه هایی که در مناطق درون مرزی زندگی می کنند از کرم های 
خاکی و الروی حشرات تغذیه می کنند و صدف  خواران ساحلی دارای 

رژیم غذایی متنوع تری هستند.

اهواز- خبرنگار کیهان:
راه آهن جنوب به شمال ثبت ملی شد.

اثر فرهنگی تاریخی »راه آهن سراســری جنوب به شــمال )از بندر امام تا بندر ترکمن( واقع در استان 
خوزستان به شماره 31906 در تاریخ 29 آذر ماه 96 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

اثر یاد شــده، تحت حفاظت و نظارت ســازمان میراث فرهنگی است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام 
عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر قانون مجازات های اسالمی، جرم محسوب می شود 
و مرتکب، مشــمول مجازات های قانونی شده و مرمت و بازســازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این سازمان 

ممکن خواهد بود.«

مراغه- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه 
گفت: 21 زندانی با پیگیری های دادستان و نیز 
اخذ رضایت از شاکیان با پرداخت بدهی های مالی 
آنان توسط خیران از بند رهائی یافته و به آغوش 

خانواده های خود بازگشتند.
ســیدعالءالدین نقیبی ادامه داد از این تعداد 15 
زندانی به مناســبت نیمه شعبان و اعیاد شعبانیه و با 
حمایت مردم خیرخواه و خیر این شهرستان آزاد شدند.

وی اضافه کرد برای آزادی این زندانیان حدود 800 
میلیون ریال از طریق کمک های جمع آوری شــده از 

خیران این شهرستان هزینه شده است.
وی با بیــان اینکه بازگشــت زندانیان به آغوش 
خانواده های خود زمینه ساز پیشگیری از بروز بسیاری 
از آسیب های اجتماعی است گفت: مشارکت خیران و 
مردم نوع دوست همواره در این امر خیر در سال های 

اخیر بی نظیر بوده است.

توسط بسیج سازندگی مازندران انجام می شود

ساخت 53 واحد مسکونی 
در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب

ساری- خبرنگار کیهان:
رئیس بسیج سازندگی مازندران بیان کرد: 53 واحد مسکن 
در مناطق محروم و زلزله زده سر پل ذهاب کرمانشاه در حال 
ساخت است که 35 واحد به مرحله نهایی رسیده و سعی داریم 

مابقی تا پایان خردادماه تکمیل شود. 
رئیس ســازمان بسیج ســازندگی مازندران با بیان این مطلب از 
ســازماندهی 700 گروه محرومیت زدایی در استان خبر داد و گفت: 
در کنار این گروه ها، 3 هزار کارگاه شــغلی نیز هدف گذاری شده و از 

آنها پشتیبانی شغلی و مالی به عمل می آید.
سرهنگ پاسدار غالمرضا شریعتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
پروژه های مهمی چون ورزشگاه نوشهر با اعتبار 15 میلیارد تومان و با 
70 درصد پیشرفت فیزیکی،  ورزشگاهی در جویبار و با صرف حدود 
30 میلیارد تومان هزینه و با 15 درصد پیشرفت در حال احداث است.

شریعتی با اشاره به اینکه بیمارستان بندپی بابل و عملیات ساخت 
100 کیلومتر از جاده های صعب العبور و محروم استان در حال انجام 
است، افزود: در مجموع 500 پروژه کوچک و بزرگ در حوزه زیرساختی 

استان از سوی بسیج سازندگی مازندران در حال احداث است.
وی با اشاره به اینکه حدود 3 هزار کارگاه شغلی عمدتا در بخش 
کشاورزی و صنایع مرتبط با کشاورزی در شهرستا ن ها هدف گذاری 
شــده افزود: در مناطق کم برخوردار 60 منطقه آسیب پذیر و کمتر 

برخوردار در حاشیه شهرها شناسایی و در حال ساماندهی است.
این مســئول اظهار داشت: فعالیت های جهادی در دهستان های 
محروم شهدای بهشهر، پشتکوه ساری و سه هزار تنکابن نیز در حال 
انجام است و در سال جاری 20 میلیارد تومان جهت محرومیت زایی 

اختصاص یافته است.
شــریعتی گفت: 7 میلیارد و 620 میلیون تومان از سوی خیران 
استان جهت تامین مسکن محرومان در دو سال گذشته هزینه شده 
است و حداقل 400 خانواده محروم از نعمت مسکن بهره مند شدند.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
در حال حاضر 770 نفر در زندان های استان اردبیل 
به دلیل محکومیت های مالی در زندان به سر می برند 

که این تعداد از میانگین کشوری بیشتر است.
محکومین مالی در استان اردبیل که به دالیل مختلف از 
جمله بیکاری در سطح باالیی قرار دارد به کمک های مالی 

خیرین چشم دوخته اند تا امکان آزادی آنها فراهم شود.
رئیس کل دادگســتری اســتان اردبیل در گفت وگو با 
خبرنگاران گفت: از تعــداد 770 نفر محکومین مالی 245 
نفر به علت مهریه و 78 نفر به دلیل نپرداختن نفقه و 436 

نفر هم به علت سایر محکومیت های مالی زندانی هستند.
حجت االســالم محمدعلی قاصدی گفت: نهایت تالش 
دستگاه قضایی برای سازش و مصالحه در پرونده محکومان 
مالی اســت و برای رسیدن به این هدف از طرف ستاد دیه، 
واحدهای مصالحه شــورای حل اختــالف و اجرای احکام 

اقدامات الزم انجام می پذیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان نیز گفت: 19 درصد از زندانیان استان را محکومیت 
مالی تشکیل می دهند که این مقدار از میانگین کشوری که 

حدود 7 درصد می باشد بیشتر است.
یوســف خدادادی افزود: ســال گذشــته 149 نفر از 
محکومان مالی از زندان اردبیل، 94 نفر از زندان مشــگین 
شــهر، 27 نفر از زندان خلخال و 33 نفــر از زندان گرمی 

آزاد شده اند.

ساری - خبرنگار کیهان:
دادستان مرکز استان مازندران در نشست 
خبری با اصحاب رســانه گفت: تولید  روزانه 
3100 تن زباله در اســتان و دفع نامناسب  و 
غیربهداشتی آن در سواحل و جنگل موجب 

تهدید محیط زیست شده است.
سیدیونس  حسینی عالمی افزود: براساس ماده 
193 برنامه پنجم توسعه تا پایان سال چهارم سال 
)94(  می بایستی دفن پسماند در شهرهای ساحلی 
و شمالی با جمعیت بیش از دویست هزار نفر ممنوع 
می شــد اما به خاطر نداشتن راهکار جایگزین این 

معضل همچنان پابرجا است.
وی خاطر نشــان کرد: اجرای طرح پسماند در 
قالب کارخانه کمپوست و زباله سوز در شهرستان های 
بهشــهر، ساری، بابل، آمل، نور، نوشهر و تنکابن در 

حال اجراست.

دادستان مرکز استان مازندران یکی از عمده ترین 
مشکالت را در اجرای قوانین در جلوگیری از ساخت 
و ساز غیرمجاز، مشخص نبودن تکلیف 95 درصد 
مســاحت این استان دانست که جزو حریم شهری 
محسوب نمی شود و در حریم روستاها قابل تعریف 

است.
وی افزود: براساس آمار سازمان نظام مهندسی 
ساختمان مازندران ساالنه از مجموع حدود پنج و 
نیم میلیون مترمربع ســاخت و ساز در مازندران، 

در ساخت دو میلیون مترمربع تخلف رخ می دهد.
حســینی عالمی با اشاره به آلودگی پساب های 
کشتارگاهی گفت: از مجموع کشتارگاه های موجود 
فقط دو کشتارگاه بابل و ساری مجهز به تصفیه خانه 
پساب کشــتارگاهی هستند و پســاب های مابقی 
کشتارگاه ها در بدترین وضعیت روانه محیط زیست 

می شود.

همدان- خبرنگار کیهان:
استاندار همدان با تاکید بر جمع آوری سفال های کشور و 
مهلت دوباره برای تحقق آن گفت: انتظار می رود در اسرع وقت 
این کار صورت پذیرد در غیر این صورت سازمان صنعت و معدن 
و فرماندار باید پاسخگو باشند زیرا آبروی شهر جهانی سفال 

زیر سوال می رود.
محمدناصر نیکبخت در ســتاد اقتصاد مقاومتی استان همدان بر 
تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی استان تاکید و اظهار کرد: این 
موضوع زمانی محقق خواهد شد که دستگاه ها یا برنامه  فوق العاده ای 
در این موضوع داشته باشند و یا فعالیت های معمول خود را با جهش 

زمانی و کاهش هزینه ها صورت دهند.
وی افزود: تاکنون در موضوع واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی 
از 144 پــروژه که در برنامه بوده به 547 پروژه رســیده ایم و 2 هزار 
مورد دیگر نیز برای واگذاری شناسایی شده اند که می توان گفت تحقق 

اقتصاد مقاومتی در این شاخص مطلوب بوده است.
اســتاندار همدان در ادامه از تغییر تاریخ برگزاری رویداد 2018 
به پنجم شهریورماه خبر داد و گفت: استان با میزبانی این رویداد در 
مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری تغییرات جدی خواهد داشت اما این 
موضوع نیازمند همت واالی مدیران اســت به ویژه در این دو رویداد 

باید تالش مضاعفی صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود از عملکرد سازمان تامین 
اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و یادآور شــد: نحوه کار تامین اجتماعی 
در استان همدان تاسف بار اســت و حتی روند ساخت  هتل های این 
مجموعه اطالع رسانی نمی شود، تامین اجتماعی هیچ  آثار اقتصادی 
در همدان نداشــته و هیچ عملکرد چشــمگیری نداشته و ما از دکتر 

حاجی بابایی درخواست داریم در این موضوع ورود کنند.
این مقام مسئول تشریح کرد: روز نخست شهریور، زادروز بوعلی 
سینای بزرگ است و ترکیه مجسمه او را نصب کرده و او را حکیمی 
ترک معرفی کرده و تاجیکستان تصویر او را روی اسکناس ها منقوش 
کرده است و در چنین شرایطی، تامین اجتماعی ما تصویر او را از روی 
دفترچه های درمانی حذف کرده اســت، این بد سلیقگی چه عایدی 

داشت؟ از رسانه ها تقاضا دارم در این موضوع ورود کنند.
وی در پایان با اظهار گالیه از عملکرد اداره کل ورزش و جوانان 
در روند اجرای پروژه های عمرانی عنوان کرد: اینکه اســتخر بانوان 
تویســرکان از سال 86 هنوز به فرجام نرســیده است جای تاسف 
است، همواره که نباید استاندار بر سر پروژه حاضر شود تا روند اجرا 

سرعت بگیرد.

افتتاح پروژه بزرگ عمرانی 
ورودی غربی بابل

بابل- خبرنگار کیهان: 
پروژه بزرگ عمرانی ورودی غربی بابل با حضور شهردار و 
رئیس و اعضای شــورا و مسئولین شهری بابل در پایانه غرب 

بابل برگزار شد. 
کبود شــهردار بابل با توجه به ترافیک و تراکم و بافت مسکونی و 
تجاری که در این منطقه وجود داشت اقدام به اجرای پروژه کردیم و با 
سرعت عمل و کار به صورت شبانه روزی توانستیم این پروژه را با توجه 

به گسترده بودن آن در عرض سه ماه به اتمام برسانیم.
وی همچنین از ســاماندهی پروژه ورودی شــرقی شهر بابل خبر 
داد و گفت: تالش خواهیم کرد در این پروژه هم مانند پروژه موزیرج 
رضایت شهروندان را جلب کنیم. شهردار در ادامه با ذکر پروژه 35 متری 
امیرکبیر گفت: هدف ما با ساماندهی مسیرهای بابل و همچنین ایجاد 
فضای سبز و احداث پارک ایجاد رفاه برای شهروندان بابل است. وی 
گفت: در انجام پروژه تالش می کنیم از پیمانکاران بومی استفاده کنیم.

شهرکرد - خبرنگار کیهان:
نخســتین همایش روز شهرکرد )دهکرد( مرکز 
اســتان چهارمحال و بختیــاری و افتتاحیه مرکز 
از مســئوالن  با حضور جمعی  شهرکرد شناســی 
استان چهارمحال وبختیاری، بزرگان شهر، نخبگان، 
پژوهشگران و اقشار مختلف مردم شهرکرد در مجتمع 

فرهنگی الله این شهر برگزار شد.
ابتدا شهردار شهرکرد طی سخنانی با گرامیداشت روز 
شهرکرد اظهار داشت: شــورای فرهنگ عمومی استان در 
ســال 1359 روز 31 اردیبهشت ماه را عنوان روز شهرکرد 

نام گذاری کرد.
نوراهلل غالمیان دهکردی افزود: نام گذاری این روز به نام 
روز شهرکرد به دالئل هجرت امامزادگان حکیمه و حلیمه 
خاتون و همچنین نامگذاری این روز به نام روز تنوع فرهنگی 

توسط سازمان یونسکو بوده است.
شهردار شهرکرد بیان کرد: هرکس در شهرکرد زندگی 
می کند فارغ از قومیت و گویش آن، شهروند شهرکرد است.

غالمیان دهکردی ایجاد همبستگی و ارتقای شهری را از 
اهداف نام گذاری این روز دانست و خاطرنشان کرد: شهرکرد 
باید به عنوان مرکز استان به خوبی معرفی شود و این نیاز به 
همدلی و همکاری دارد تا کمبودهایی که شهرکرد در مقایسه 

با دیگر شهرها دارد شناسایی و برای رفع آنها تالش شود.
وی با اشاره به افتتاح مرکز دائمی شهرکردشناسی در این 
روز، تصریح کرد: این مرکز همه موضوعات، مشاهیر و مفاخر 
استان را رصد می کند. شهردار شهرکرد برپایی نمایشگاه ها 
و همایش های مختلف در زمینه شهرکردشناســی، معرفی 
آئین ها، هنجارها، سنت ها، گویش، موسیقی، مشاغل سنتی 
و تالش برای حفظ، توسعه و آموزش آنها به نسل جوان را از 
دیگر اهداف این مرکز برشمرد و یادآور شد: معرفی جاذبه های 
طبیعی و تاریخی و مســتند کردن آنچه در ارتباط با تاریخ 
شــهرکرد از گذشــته وحال، تهیه بانک اطالعاتی در تمام 
زمینه های شهری شهرکرد و معرفی ظرفیت های درآمدزایی و 
کسب و کار و رونق اقتصادی از دیگر اهداف این مرکز است. 

در این مراسم از تمبر روز شهرکرد رونمایی شد.

مشاهده پرنده کمیاب صدف خوار 
در گناوه 

استاندار همدان:

سفال چینی از اللجین جمع آوری شود

یاسوج- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل آبفای روستایی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: عملیات اجرایی پروژه های جمع آوری   و دفع 
بهداشتی فاضالب روستاهای تنگاری در شهرستان 
بویراحمد و تولیان در کهگیلویه با سرمایه گذاری بانک 

توسعه اسالمی آغاز شد.
فیض اهلل پاسره با بیان اینکه پیمان این پروژه ها به صورت 
ملی و مستقیم منعقد شده تصریح کرد: هم اکنون فاضالب 
حتی برای روســتاها ضروری دانسته شده چرا که می توان 
هم به ســالمت محیط زیست و آب آشامیدنی مردم کمک 
کرد و هم از ســوی دیگر با فرآیندهای تصفیه فاضالب ها را 

به چرخه  صنعت و کشاورزی وارد کرد.
وی گفت: پروژه  تصفیه فاضالب شــوتاور در کهگیلویه 
می تواند مدل خوبی برای ادامه فعالیت درخصوص جمع آوری 
و دفع بهداشــتی  فاضالب ها باشــد چون ایــن پروژه ها در 
روســتاهای پرجمعیت فاضالب عاملی برای آلوده شدن آب 
روستا شده بود وی گفت: هم اکنون با اینکه پروژه  تصفیه به 
مرحله صددرصد  نرســیده اما آب خروجی از تصفیه خانه با 
کیفیت تر از آب کشاورزی این روستا شده است. مدیرعامل 
آب و فاضالب روســتایی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: 
باید بپذیریم در دوران خشکسالی به سر می بریم و از سوی 
دیگر با کاهش بارندگی و افت شدید آبهای زیرزمینی روبرو 
هستیم و از طرفی تبخیر زیاد را پیش روی منابع آبی داریم 
و زنگ خطر در منابع آب عالوه بر لزوم بازسازی خطوط آب، 
صرفه جویی در آب آشامیدنی، استفاده از منابع جدی آبی و 
بازچرخانی فاضالب برای استفاده های کشاورزی و صنعت و 
دامپروری یک ضرورت جدی است که باید با صرف منابع الزم 
دنبال شود.  فرماندارکهگیلویه هم در این بازدید اظهار داشت: 
باید به دنبــال مطالعه پروژه های جمع آوری و دفع فاضالب 
بهداشــتی به روش های دیگر بود و با توجه به بودجه سعی 
می کنیم در این مورد منابعی را اختصاص دهیم. علی پوزش 
گفت: پیمانکار پروژه جمع آوری و دفع بهداشــتی فاضالب 
تولیان تجهیز کارگاه کرده است و به زودی عملیات فیزیکی  
این پروژه را شروع می کند. این مسئول در پایان خاطر نشان 
کرد: آب و فاضالب روستایی باید عملیات اجرایی جمع آوری و 
دفع بهداشتی فاضالب تولیان را زودتر شروع کند و چنانچه در 
میانه کار معارض اجتماعی وجود داشت مرتفع خواهیم کرد.

معاون ساخت و توسعه آزاد راه های شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: 
بزرگ ترین آزادراه کشور از نطنز تا بندرعباس به 
طول 700 کیلومتر احداث می شود که قطعه اول 
آن از سیرجان تا بندرعباس به طول 60 کیلومتر 

در حال اجرا است.
سیدحسین میرشفیع اظهار داشت: قطعه اول آن 
از سیرجان تا بندرعباس به طول 60 کیلومتر در حال 
اجرا است و برای مرحله اول آن بخش خصوصی 200 

میلیارد تومان اعتبار گذاشته است.
وی گفــت: برای احداث هر کیلومتر این آزادراه 8 
میلیارد تومان نیاز اســت و بخشی از اعتبارات دولتی 
هم برای این طرح اختصاص داده می شود و امیدواریم 

که طی دو سال آینده بتوانیم از این آزادراه استراتژیک 
بهره برداری کنیم.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی 
نیــز ضمن تقدیر از بخش خصوصی جهاد نصر کرمان 
کــه اولین بخش این آزادراه را به طول 60 کیلومتر از 
سیرجان آغاز کرده است از ســرمایه گذاران خواست 
کــه در این ابرپروژه که طرح بزرگ آزادراهی به طول 
700 کیلومتر است با وزارت راه همکاری کنند. شهباز 
حسن پور این محور را از پرحادثه ترین محورهای کشور 
عنــوان کرد و گفت: بــرای کاهش این حوادث تا یک 
ماه آینده دوربین های نظارتی در حوزه ســیرجان به 
بندرعباس فعال خواهند شد و طرح آزادراهی این محور 

نیز با حمایت و پیگیری وزارت راه سرعت می گیرد.

دادســتان عمومی و انقالب کرج با اشاره به 
تخریب برخی بناها در ساوجبالغ که به تازگی 
صورت گرفت، گفت: تخریب قسمتی از بناها و 
مستحدثات در این شهرستان بر خالف موازین 

قانونی بوده است.
حاجی رضا شاکرمی افزود: پس از اینکه ماموران 
جهاد کشاورزی در اردیبهشت امسال، با حضور نماینده 
دادستان شهرستان ساوجبالغ در اجرای تبصره 2 ماده 
10 قانون زراعی و باغی به تخریب بناها و مستحدثاتی 

اقدام کردند، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. 
وی اضافه کرد: با بررسی های به عمل آمده توسط 
هیئت اعزامی دادســتانی مبنی بر قلع و قمع نکردن 
بناها و مستحدثاتی که به طور کامل ساخته و تکمیل 
شده و همچنین لزوم رسیدگی قضایی در محکمه به 
ادعای افرادی که مدعی هستند بناهای آنها در محل 
ســاختمان های قدیمی ساخته شده و تغییر کاربری 
محسوب نمی گردد، به همین منظور تحقیقات بیشتر 
در ایــن زمینه انجام شــد.  شــاکرمی گفت: مطابق 
بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته، تخریب قسمتی از 
بناها و مستحدثات مربوط به یکی از مسئوالن اجرایی 
و افراد دیگری که وضعیت مشابه داشته اند، بر خالف 
موازین قانونی تشخیص داده شد.  شاکرمی همچنین 

گفت: این موضوع همچنان در دست بررسی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
از کشــف یک آبراه و حوض سنگی قدیمی در پشت بام ضلع 
شمالی عمارت عالی قاپو در میدان تاریخی امام )نقش جهان( 

این شهر خبر داد.
فریدون اله یاری اعالم کرد: در جریان کار باستان شناسی مسیرهای 
آبرسانی به حوض میانی ایوان عالی قاپو و پس از آواربرداری پشت بام 
ضلع شمالی این عمارت تاریخی، یک حوض سنگی قدیمی کشف شد. 
وی با بیان اینکه این حوض ســنگی در ابعاد 110 در 86 سانتی 
متر و به عمق 40 ســانتی متر است، افزود: این حوض متصل به یک 
آبراه ســنگی است و مسیر آبرســانی را به یک چاه در همان نزدیکی 

وصل می کند. 
مدیر پایگاه ثبت جهانی میدان امام )ره( نیز گفت: عملیات مرمت 
پشت بام های ضلع شمالی عمارت عالی قاپو در جهت مرمت سقف های 
چوبی پشــت بام و آواربرداری پشت بام های طبقه سوم و چهارم ضلع 
شمالی آغاز شده بود که در جریان عملیات باستان شناسی این آبراه 

قدیمی توسط محمود منشی از استادهای مرمت کشف شد. 
فریبا خطابخش اضافه کرد: عملیات باستان شناسی درباره ادامه 
مسیر آبرســانی با برچیدن آجر فرش های پشت بام عمارت عالی قاپو 

ادامه دارد. 
وی با  اشــاره به اینکه برای نخســتین بار، کار باســتان شناسی 
مســیرهای آب رســانی به حوض میانی عالی قاپو درحال انجام است، 
گفت: کشف این آبراه در زیر آجرفرش پشت بام عالی قاپو نشان می دهد 

مسیرهای آبرسانی در یک دوره تاریخی پوشانده شده است.  
کاخ عالی قاپو کاخ ورودی دولتخانه صفوی بوده است که در ضلع 

غربی میدان نقش جهان و روبروی مسجد شیخ لطف اهلل قرار دارد.

به  3 طرح زیرساختی شــامل آبرسانی 
 روســتای لنگرود و تکمیل گازرســانی به 
2 روستای وشنوه و اَِول قم با اعتبار 82 میلیارد 
ریال با حضور رئیس  مجلس شورای اسالمی 
و مسئوالن این استان در بخش کهک قم به 

بهره برداری رسید.
علی الریجانی با ســفر به منطقه کهک استان 
قم، ابتدا در روســتای لنگرود حضور یافت و طرح 

آب رسانی به این روستا را به بهره برداری رساند.
طرح آب رسانی به روستای لنگرود با اعتبار 35 
میلیارد ریال از سال 96 آغاز و پس از هشت ماه به 
بهره برداری رسید. با اجرای این طرح، آب روستای 
لنگرود و روستاهای باالدست کهک قم با اتصال به 

سرشاخه های دز پایدار شد.
ایــن طرح کــه شــامل بیــش از 6 کیلومتر 
لوله گذاری، احداث ایستگاه پمپاژ 75 متر مکعب بر 
ثانیه و مخزن 500 مترمکعبی است، روستای لنگرود 
و روستاهای باالدست قم را از وضعیت جیره بندی 

خارج می کند.
علی الریجانی شهریور ماه سال گذشته کلنگ 
آغاز عملیات انتقال آب به 10 روســتای باالدست 
کهک قم با اعتبار 137 میلیارد ریال را به زمین زد 
که آبرسانی به روستای لنگرود به عنوان نخستین 

کشف آبراه قدیمی 
در پشت بام عمارت عالی قاپو

با حضور وزیر نیرو در آئینی عملیات ساخت 
سد خاکی خائیز در شهرستان تنگستان استان 

بوشهر آغاز شد.
وزیر نیرو در گفت وگو با خبرنگاران گفت: این 
سد خاکی با حجم 16 میلیون مترمکعب برای تامین 
بخشــی از حقابه نخیالت منطقه و بهبود وضعیت 
کشاورزی در شهرســتان تنگستان با 620میلیارد 
ریال اعتبار اجرا می شود که 3/5 میلیارد تومان آن 
از محل اعتبارات اســتانی تامین می شود و تالش 

می شود در زمان مقرر به بهره برداری برسد. 
رضا اردکانیان افزود: همچنین عملیات اجرایی 
ســد خاکی بتنی دشــت پلنگ بــا حجم مخزن 
150میلیون مترمکعب با هدف تامین بخشــی از 
آب شهرستان دشتی و سایر شهرستانهای جنوبی و 
آب مورد نیاز صنعت استان پنج شنبه هفته گذشته 

آغاز شد. 

وی یادآورشد: اعتبار پیش بینی شده برای اجرای 
این ســد خاکی بتنی 2 هزار و 400 میلیارد ریال 
اســت که ازطریق فاینانس خارجی از کشور چین 
تامین مالی می شود و مدت زمان اتمام آن 48 ماه 
پیش بینی شــده است و وزارت نیرو باید 15 درصد 

سهم آورده داخلی آن را تامین کند.
وزیر نیرو ادامه داد: در این سفر عملیات اجرایی 
خط آبرسانی سد باغان به شهرستان جم با ظرفیت 
انتقال هشت میلیون مترمکعب آب در سال با خط 
لوله تامین آب آشامیدنی با طول 27 کیلومتر برای 
شهرهای ریز و انارستان و روستاهای منطقه آغاز شد. 
وزیر نیرو گفت: این طرح با 600 میلیارد ریال 

اعتبار اجرا می شود.
ســد باهــوش وخائیز در ســفر اســتانی 93 
رئیس جمهوری به بوشــهر مصوب شد که از محل 
اعتبارات اســتانی اعتبار الزم برای اجرای این سد  

تامین شده اســت. ســد خائیز بزرگ ترین پروژه 
تنگستان است.

در ســفر اخیر رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشور به بوشهر 150 میلیارد ریال اعتبار به پروژه 

سد خائیز مصوب شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه 9 هزار میلیارد ریال اعتبار 
در چهار طرح حوزه آب استان بوشهر سرمایه گذاری 
می شــود گفت: در ارتباط با شیرین کردن آب نیز 
نیازمند یک سری تغییرات قانون بودجه هستیم تا 

اعتبار مورد نیاز آن تامین شود.
اردکانیان در نشست بررسی مشکالت صنعت آب 
و برق استان بوشهر افزود: این طرح ها شامل سدهای 
خائیز، دشت پلنگ و دالکی و شبکه انتقال آب از سد 
باغان به جم اســت که سد دالکی در دست ساخت 
است و عملیات اجرایی مابقی طرح ها پنج شنبه هفته 

گذشته آغاز شد. 

وی بدون  اشاره به متوسط هدررفت آب کشور 
ادامه داد: میزان هدررفت آب در استان بوشهر 15 

درصد فراتر از میانگین کشوری است. 
وزیر نیرو در ارتباط با تملک شدن اراضی بستر 
رودخانه مند شهرستان دشتی نیز اضافه کرد : باید 
در قالب یک دستورالعمل بررسی مجدد صورت گیرد 
تا حقی از اراضی مسکونی و کشاورزی مردم حاشیه 

این رودخانه تضییع نشود. 
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز 
گفت: از چهار ســد کشــور که اعتبار آن از محل 
فاینانس تامین می شــود 2 ســد متعلق به استان 

بوشهر است. 
محمد حاج رسولیها افزود: در طرح های کنونی 
حوزه آب کشور میزان میانگین اعتبارات تخصیصی 
65 درصد است که این شاخص برای استان بوشهرتا 

سقف 75 درصد حاصل شده است.

با حضور وزیر نیرو

عملیات ساخت سد خائیز در بوشهر آغاز شد

آزادی 21 زندانی جرائم 
غیرعمد با کمک خیران 

شهرستان مراغه

770 زندانی مالی استان اردبیل 
در انتظار آزادی

آغاز عملیات اجرایی
 ۲ پروژه دفع 

بهداشتی فاضالب 
در روستاهای استان 
کهگیلویه و بویراحمد 

با حضور رئیس  مجلس انجام شد

افتتاح 3 طرح زیرساختی در روستاهای قم

روســتای آبرســانی شــده در قالب این پروژه به 
بهره برداری رســید و قرار است تا شهریور 98 تمام 
روستاهای قم با اتصال به آب سرشاخه های دز در 

وضعیت پایدار قرار گیرند.
این طرح که با نام شــهید مدافع حرم مهدی 
لطفی نیاســر نامگذاری شده بود با حضور خانواده 

این شهید افتتاح شد.
رئیس  مجلس شورای اســالمی در ادامه سفر 
خود به بخش کهک در روســتای وشنوه قم حضور 

یافت و با روشن کردن مشعل مسجد مصالی روستا، 
گازرســانی به 2 روستای وشــنوه و اَِول را به طور 

رسمی افتتاح کرد.
عملیات گاز رســانی به این روســتا از تیرماه 
ســال 1395 آغاز و حدود 500 روز طرح ریزی 
و برنامه ریزی شــده اســت. این طرح شامل 27 
کیلومتر لوله گذاری است که با هزینه 46 میلیارد 
ریال با 480 انشــعاب این روســتا از نعمت گاز 

برخوردار شدند.

معاون ساخت و توسعه آزادراه های کشور خبر داد

ساخت بزرگ ترین آزادراه کشور به طول 700 کیلومتر
دادستان کرج:

تخریب بنای
 یکی از مسئوالن اجرایی 

غیرقانونی است

نخستین همایش روز شهرکرد 
برگزار شد

راه آهن جنوب به شمال ثبت ملی شد

دادستان ساری:

دفن زباله در سواحل و جنگل
 موجب تهدید محیط زیست شده است

بیکاری در لنجان
فوالدشهر- خبرنگار کیهان: شــورای اداری شهرستان لنجان با 
حضور نماینده مجلس لنجان و رؤسای سایر ادارات به میزبانی فرمانداری 

این شهرستان تشکیل شد.
فرماندار لنجان با اشــاره به مشکالت شهرستان لنجان گفت: با این 
همه مشکالت نمی توان کم مسئولیتی کرد، زیرا شهرستان لنجان رتبه 

اول بیکاری در استان اصفهان است.
صفر خانلو با اشاره به 30 پروژه بهره برداری نشده باالی 10 سال در 
این شهرســتان بیان کرد: باید جهادی کار کنیم و برخوردهای سیاسی 

را کنار بگذاریم.
وی از مسئوالن خواست، پروژه های نیمه تمام را در دستور کار قرار 

دهند و با وحدت و همدلی مشکالت مردم را حل کنند.
سهم جرائم رانندگی

زرین شــهر- خبرنگار کیهان: شهردار لنجان با انتقاد از عدم 
پرداخت سهم شهرداری های شهرستان لنجان از محل درآمد جرایم 
رانندگی اظهار کرد: آمار و ارقام نشــان می دهدکه در ســال گذشته 
هیچ سهمی از محل جریمه های رانندگی برای شهرداری های 9 گانه 
شهرستان لنجان محقق نشده است. میثم محمدی افزود: طبق اعالم 
رسمی پلیس راهنمایی و رانندگی در جلسه شورای ترافیک شهرستان 
لنجان در سال گذشته حدود 100 هزار برگ جریمه صادر شده که در 
حــدود 50 میلیارد ریال درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی 

حاصل شده است.
وی بــا بیان اینکه طبق قانون درصدی از جرایمی که بابت تخلفات 
رانندگی از مردم دریافت می شود مربوط به ساماندهی امور شهری است، 
افزود: این گونه که به نظر می رسد این مسئله را هم باید به لیست مطالبات 
شــهرداری ها اضافه کرد چرا که سبب شده بسیاری از طرح ها و پروژه ها 

با مشکالت مالی مواجه شوند.
توزیع بسته رمضان

مشهد- خبرنگار کیهان: معاون امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوی گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان 38 هزار بســته غذایی ویژه 

مناطق محروم، به استان های سراسر کشور ارسال شد.
مصطفی خاکسار قهرودی با اشاره به کیفیت تهیه و ارسال بسته های 
غذایی در ماه مبارک رمضان گفت: از آغاز ماه رمضان تهیه و ارسال 38 
هزار بســته ارزاق به ارزش هر بسته 150 هزار تومان ویژه دهستان های 
مناطق محروم و حواشی شهرهای کل کشور شروع شده و انتظار می رود 

این میزان در مجموع به بیش از 50 هزار بسته افزایش یابد.
وی خاطرنشان ساخت: این طرح سال گذشته در 13 استان کشور به 

اجرا درآمد که امسال به 31 استان مشمول این طرح شده اند.
ساخت 50 هزار خودرو

بابل- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شــرکت ایران خودرو مازندران 
گفت: با تولیــد روزانه 200 خودرو در کارخانه ایــران خودرو مازندران 
پیش بینی می شــود در سال جاری بیش از 50 هزار دستگاه محصوالت 

ایران خودرو از این سایت وارد بازار شود.
سید امید حسینی یادآور شد: شرکت ایران خودرو مازندران به عنوان 

کارآفرین برتر در سال گذشته انتخاب شده است.
جذب نیروی معلم

ســاری- خبرنگار کیهان: مدیر کل آموزش و پرورش مازندران 
گفت: 181 نیروی جدید شــامل 123 آمــوزگار ابتدایی و 13 آموزگار 
مدارس اســتثنایی و 45 نفر در رشته های فنی جذب آموزش و پرورش 

مازندران می شوند.
عســکری نیکزاد گفت: 181 نفر از طریق آزمون مشــترک فراگیر 
دســتگاه های اجرایی به منظور تأمین بخشی از نیازهای استان پذیرفته 

می شود.


