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استاندار سمنان:
مدیران تنبل تا 3 ماه آینده 

استعفا دهند
 استاندار سمنان گفت: مدیران بی تفاوت و تنبل در رفع 
مشکالت زیرساختی و عمرانی در صورت اجرا نکردن طرح 
پایش تصویری و دوربین های نظارتی در معابر شهری استان 

سمنان تا سه ماه آینده استعفا دهند.
علیرضا آشناگر در نشست کمیته بهره برداری از سامانه هوشمند 
نظارتی اســتان سمنان افزود: برخی از مسئوالن استان سمنان با 
ساخت فیلم های کوتاه درصدد مستندسازی برای اجرای طرح های 

انجام نداده هستند.
وی خاطرنشان کرد: در استان سمنان رویکردهای بسیار عجیب 
از ســوی برخی از مدیران شاهد هســتیم و کار این افراد توجیه 

اقدام های انجام نشده و تنبلی کردن است.
استاندار سمنان تصریح کرد: مسئول اصلی در نصب دوربین های 
نظارتی و ترافیکی در شهرهای استان سمنان، فرمانداران هستند 
و باید هرچه ســریع تر این طرح با اســتاندارد الزم در گام اجرایی 

قرار گیرد.
آشناگر اضافه کرد: در سال گذشته فرمانداران و شهرداران استان 
که اجرای این طرح از ســوی آنها در کمیته بهره برداری از سامانه 
هوشــمند به تصویب رســید، گفتند تا یک ماه آینده دوربین های 
نظارتی و ترافیکی و مرکز پایش تصویری به بهره برداری می رسد 

اما تاکنون این طرح اجرا نشده است.
استاندار سمنان گفت: سمنان ظرفیت شهر نمونه هوشمند را 

دارد اما با مدیران تنبل این طرح محقق نمی شود.
آشناگر اضافه کرد: پشت گوش انداختن در اجرای طرح ها حد 
و حسابی دارد و باید ارائه خدمات بر اساس فناوری های روز کشور 

در سمنان انجام شود.
به دستور اســتاندار ســمنان، اجرای طرح پایش تصویری و 
نصب دوربین در معابر شــهری تا سه ماه آینده باید اجرا و تعیین 

تکلیف شود.

بهره برداری از یک واحد تولیدی 
در مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:
یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی نکا، با سرمایه گذاری 
80 میلیارد تومانی و اشتغال مستقیم برای 155 نفر با حضور 
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس  جمهوری افتتاح و 

به بهره برداری رسید.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری مهم ترین سیاســت راهبردی 
دولت را رونق تولید و استفاده از ظرفیت های معطل مانده واحدهای 
تولیدی برشمرد که بررسی مشکالت بانکی و آیین نامه ای و اصالح 

امور در رونق تولید در دستور کار دولت قرار دارد.
امیری  افزود: 88 الیحه به مجلس تقدیم شد که لوایح اولویت دار 

انتخاب و تالش شد به این لوایح رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه اغلب لوایح در بخش های مختلف رونق تولید، 
ارتقاء معیشــت، ایجاد اشتغال بوده اســت، گفت: تالش می شود 
واحدهایی که تعطیل و یا از ظرفیت های مختلف آن درست استفاده 

نمی شود مورد توجه قرار گیرند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: برخی از گره ها در صنایع 
وجود دارد که نیازمند تصمیمات مقامات محلی اســت که باید با 
هم اندیشــی برطرف شــود و برخی تصمیمات در سطح استان و 
ملی و اصالح آیین نامه اســت که با اعالم مقامات محلی در دولت 

تصمیم گیری می شود.

احداث بزرگ ترین تقاطع غیرهمسطح 
شمال شرق کشور در مشهد

مشهد- خبرنگار کیهان:
عملیات اجرایی احداث بزرگ ترین تقاطع غیرهمسطح 
شمال شرق کشور به منظور اتصال 4 محور بزرگ شهری 

در مشهد آغاز شد.
شهردار مشهد با بیان اینکه آغاز عملی این پروژه در چهار سطح 
تعریف شــده و تالش می کنیم طی مدت 24 ماه کار را به اتمام 
برســانیم، اظهار داشت: تقاطع چهارسطحی آزادگان، اولین پروژه 

چهار سطحی مشهد است.
محمدرضا کالئی افزود: این پروژه در میدان نمایشگاه مشهد با 

اعتبار پایه 200 میلیارد تومان اجرا می شود.
وی افــزود: احداث این تقاطع چهار ســطحی منجر به اتصال 
چهار محور بزرگ مشــهد شامل بلوار نمایشــگاه به بلوار آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی- بلوار امام علی)ع( به بلوار مهدیه و دو چپگرد 
بلوار امام علی)ع( به سمت وکیل آباد و بلوار مهدیه به سمت بلوار 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی خواهد شد و از حجم ترافیک نیز کاسته 

خواهد شد.

با حضور وزیر نیرو 
165 طرح برق رسانی در خراسان 

جنوبی به بهره برداری رسید 
165 طرح برق رسانی شــهری و روستایی خراسان جنوبی با 
سرمایه گذاری ۲45 میلیارد و ۳۲6 میلیون ریال روز پنجشنبه با 

حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو در این استان افتتاح شد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خراســان جنوبــی در آیین 
بهره برداری همزمان از این طرح ها گفت: ۹۵ پروژه در قالب برق رسانی به 
روستاها و توسعه شبکه برای تامین برق متقاضیان جدید با سرمایه گذاری 

۱۷2 میلیارد و 2۶۵ میلیون ریال به طور رسمی افتتاح شد.
محمد ابراهیم شرکاء افزود: ۵0 پروژه نیز در قالب اصالح و بهینه سازی 
شبکه های برق در استان با ۵0 میلیارد و ۶2۹ میلیون ریال سرمایه گذاری 

به بهره برداری رسید.
وی بیــان کرد: 20 پروژه در قالب تامین و اصالح روشــنایی معابر با 
22 میلیارد و 4۳2 میلیون ریال ســرمایه گذاری با حضور وزیر نیرو مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
مدیرعامل  شــرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: از این 
تعداد 2۹ پروژه در بشرویه، 2۷ پروژه در بیرجند، ۱۶ پروژه در خوسف و 

۶ پروژه در درمیان به بهره برداری رسید.
وزیر نیرو همچنین طرح آبرســانی همزمان به 20 روستای خراسان 
جنوبی را در روستای محمودآباد شهرستان بیرجند و نیروگاه هفت مگاواتی 

خورشیدی را در شهرستان سربیشه افتتاح کرد.
آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به طبس از برنامه های سفر اردکانیان 

به این شهرستان بوده که انجام شد.

رئیس شورای شهر بابل:
هزاران تن برنج خارجی 

وارد استان مازندران می شود
بابل- خبرنگار کیهان:

سید مقیم مقیمی رئیس شورای شهرستان بابل گفت: یکی از 
دغدغه های کشاورزان این است که با هزاران زحمت تالش و سختی 
در فصل کشاورزی و با رنج برنج برداشت می کنند ولی متاسفانه 
در فصل برداشت از راه های مختلف هزاران تن برنج خارجی وارد 

همین شهر و استان می شود.
وی افزود:  امروز شــوراهای روستاها از نظر بودجه، منابع و امکانات 

بسیار مظلوم هستند.
خســرو طالبی مدیر کل امور روستایی اســتانداری مازندران نیز در 
جلسه شورای اسالمی شهرستان بابل بیان داشت: دهیاران ۳ تا ۵ درصد 
بودجه را می توانند در بحث آموزش هزینه کنند همچنین دهیار می تواند 
چهار درصد بودجه را به هزینه شورا اختصاص دهد که متاسفانه شوراها 
از ایــن موضوع بی اطالع می باشــند. طالبی گفت: تاکنون دو مرحله پول 
به حســاب دهیاران واریز شده است و 4۹ میلیارد ریال با سهم استان به 
حســاب دهیاران تا چند روز دیگر واریز می شود. همچنین بودجه خوبی 
نیز در خصوص تجهیزات آتش نشانی در دستور کار  قرار گرفته است که 

به زودی برای شهرهای کوچک و کم درآمد داده خواهد شد.
وی گفت: در خصوص آموزش دهیاران  در حال رایزنی با چند شرکت 
هستیم و کارت شناسایی دهیاران با برگزاری جلسات متعدد تایید شده و 
به زودی در اختیار آن ها قرار می گیرد. در بحث بیمه دهیاران هم در حال 
پیگیری هســتیم و این موضوع انجام خواهد شد. مدیر کل امور روستایی 
اســتانداری مازندران ابراز داشت: از بخشــداران در خصوص درجه بندی 
دهیاران گله مندیم چرا که برخی بخشداران در این زمینه همکاری نمی کنند.

چرا آثار سینما رکس را نابود کردند!
28 مرداد ۱۳۵۷ ایادی رژیم سفاک پهلوی برای مبارزه با مردم تعدادی 

از مردم بی گناه آبادان را در سینما رکس زنده، زنده سوزاندند.
42 سال قبل اولین روز فاجعه سینما رکس آبادان، خبر آدم سوزی در 
سطح شهر پراکنده شد. ابعاد فاجعه چنان دهشتناک و رعب انگیز بود که 
بــرای چند روز، همه مردم آبادان را گیج و مبهوت کرده بود. تقریبا در هر 

کوی و برزن و خیابان، خانواده ای قربانی داشت.
به دستور رئیس شهربانی آبادان تیمسار رضا رزمی، مامورین شهربانی 

هنگام حادثه در سینما را از بیرون با زنجیر قفل کرده بودند.
موادی که موجب حریق و آتش سوزی شد، دارای گاز مسموم کننده ای 

بود که تماشاچیان داخل سینما را ابتدا بی حس و سپس خفه کرده بود.
»می گفتند این جنایت توسط مامورین ساواک و موساد انجام گرفته و 

متخصصین آن اسرائیلی بوده اند.«
رژیم شاه با طرح و نقشه قبلی مبادرت به این کار کرد. سوالی که هرگز 
به آن پاسخ داده نشد این بود: شهر آبادان با داشتن مجرب ترین و ورزیده ترین 
مامورین اطفای حریق اداره آتش نشانی پاالیشگاه، چگونه حریق را به موقع 

خاموش نکرده و هیچ کس نتوانست از این مهلکه جان سالم بدر ببرد؟!
... چرا لوله های آب اضطراری در پیاده رو و کوچه های اطراف ســینما 

رکس مورد استفاده قرار نگرفت؟!
کســانی می گفتند در سالن ســینما قوطی ها و جعبه های حاوی مواد 
مســموم کننده و آتش زا دیده شده است. مردم با دیدن اجساد ذغال شده، 
خشمگین و عصبانی بودند و به عاملین این جنایت لعن و نفرین می کردند!
با کمک مردم، اجســاد سوخته شــده را در کامیون ریخته و از محل 
حادثه خارج کردند و شب هنگام، خارج از شهر، در گورهای دسته جمعی، 
دفن کردند. تعدادی از این اجســاد که بیش از ۳00 جسد بود، با دخالت 
مردم و بســتگان قربانیان که ظاهرا می خواستند اجساد را شناسایی کنند 
در گورستان عمومی شهر آبادان، در یک گور جمعی دفن شدند. مابقی را 

در مناطق دورست خارج از شهر دفن کردند.
راســتی چرا آثار سینما رکس که به گفته آیت اهلل جمی نماینده ولی 
فقیه و امام جمعه ســابق آبادان که یکی از نشانه های انقالب بود را نیست 

و نابود کردند؟!
این سوالی است که هرگز به آن پاسخ داده نشد.

سیدکریم بحرینی

یادداشت خبرنگار

صفحه 7
دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۱7 ذی الحجه ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۶۲

مهریه ازدواج کاشت 5 هزار درخت

 مدیرعامل انجمن حمایــت از زندانیان 
فردیس اعالم کرد که ۳0 زندانی جرائم غیرعمد 
با حمایت خیرین این شهرستان طی ماه های 

اخیر آزاد شدند.
غالمرضا نادری نژاد افــزود: مجموع بدهی این 
زندانیــان 2 میلیارد و ۹8۵ میلیون ریال بود که با 

حمایت خیرین پرداخت شد.
وی گفــت: انجمن حمایت از زندانیان فردیس 
طی ماه گذشــته مبلغ ۶20 میلیون ریال در قالب 
بسته حمایتی و کارت هدیه به خانوادهای زندانیان 

تحت پوشش پرداخت کرد.
نادری  نژاد بیان داشت به مناسبت سالروز ازدواج 
حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا)س(  مبلغ 
۱۹0 میلیــون ریال جهیزیه بــرای دختران تحت 

پوشش تهیه شد.
وی از خیریــن خواســت کمک های خود را به 
شماره حساب ۵02۹08۱0۱۷۹۹۶۱۹۶ واریز کنند.

2۳0 خانوار تحت پوشــش انجمن حمایت از 
زندانیان شهرستان فردیس قرار دارند.

خیرین فردیس
 3۰ زندانی را آزاد کردند

 کشــت محصول پنبه که سال ها پیش به 
دالیل اقتصادی در دشت مغان متوقف شده 
بود، امسال در این منطقه از جمله شهرستان 

بیله سوار مغان از سر گرفته شد.
 مدیر جهاد کشاورزی بیله سوار گفت: امسال در 
نخستین مرحله از کشت این محصول ۷40 هکتار 

زمین کشاورزی زیرکشت این محصول رفت.
به گفته ربعلی جهانی، در ســال های گذشــته 
کشاورزان به دلیل هزینه های باالی تولید، مکانیزه 
نبودن کشــت، نبــود نیروی کارگــری و افزایش 
هزینه های مربوط به کاشت، داشت و برداشت  تولید 
این محصول را در منطقه مغان متوقف کرده بودند.

وی اضافه کرد: کشت پنبه با توجه به حمایت های 
دولت و سیاست های ویژه درباره خرید تضمینی آن، 
امسال جان گرفته و  ارقام مای، لیدر، لودوز و ماکسا 

با میانگین متوسط عملکرد بیش از سه تن در هکتار 
در بیله سوار کاشته شده است.

وی  پیش بینی کرد که امســال 2 هزار و  ۱00 
تن پنبه از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.

جهانی افزود: مباحث مربوط به اشــتغالزایی، 
تامین مواد اولیه صنایع نساجی و کارخانجات پنبه 
پاک کنی موجود در کشور و سایر صنایع وابسته و 
همچنین رعایت تناوب زراعی و در نهایت حفظ و 
پایداری تولید از جمله  صرفه های اقتصادی مربوط 

به کشت پنبه است.
جهانی توان اشتغالزایی پنبه در بخش کشاورزی 
را 2/۵ برابر ســویا، چهار برابر ذرت و کلزا و ۶ برابر 
گندم دانسته و گفت: این محصول به دلیل مبادالت 
وســیع تجاری به »طالی سفید« لقب گرفته  و از 

اهمیت اقتصادی فراوانی برخوردار است.

کشت پنبه در بیله سوار پس از سال ها 
از سرگرفته شد

مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان 
این  به مددجویان  گفت: 5۷ واحد مسکونی 

استان واگذار شد.
محمدرضا ســراوانی اظهار داشت: 40 طرح و 
پروژه و ۵۷ واحد مســکونی با اعتباری بالغ بر ۶2 
میلیارد ریال در هفته بهزیســتی در سیســتان و 

بلوچستان افتتاح شد.

وی گفت: همچنین هشــت طرح توانبخشــی 
همزمان با سراســر کشور بصورت ویدئو کنفرانس 
توسط معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور 

افتتاح شد.
مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان افزود: 
بــا افتتاح این طرح ها و پروژه ها هزار و ۹00 نفر از 
جامعه هدف بهزیستی بصورت مستقیم از خدمات 

بهره مند و 2۳0 نفر نیز مشغول بکار شدند.
وی بیــان کرد: این طرح ها و پروژه ها شــامل 
مسکن،  اشتغالزایی، مناسب سازی محیط معلوالن، 
مراکز اقامتی آقایان و بانوان، مراکز آموزشی و حرفه 
آموزی معلوالن، مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی 
 و گروه هــای همیار در سیســتان و بلوچســتان 

بوده است.

واگذاری 5۷ واحد مسکونی 
به مددجویان بهزیستی سیستان و بلوچستان

نماینده مردم الهیجان و ســیاهکل در 
مجلس گفــت: نباید اراضی کشــاورزی با 

ویالسازی محل تفریح عده ای شوند.
ذبیح نیکفر اظهار کــرد: یکی از وظایف دولت 
فراهم کردن زیرســاخت ها برای عمران و آبادانی 
روســتاها و تقویت بخش کشاورزی و ایجاد درآمد 

پایدار و ماندن روستاییان در روستاها است.
وی با  اشــاره به فروش زمین های کشاورزی و 
تغییــر کاربری گفت: در حال حاضــر این نگرانی 
نسبت به فروش اراضی کشــاورزی دیلمان وجود 
دارد که عده ای می خواهند با ترویج داللی، منطقه 
 از فضای تولید و کشاورزی خارج و فرهنگ آن تغییر 

پیدا کند.
نماینده مردم الهیجان و ســیاهکل در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه عده ای با سوءاستفاده 
در این منطقه به دنبال زمین خواری و کوه خواری 
هستند، افزود: عده ای از طریق داللی به دنبال این 
هستند تا مردم زحمتکش این منطقه که یک عمر 
در اراضی کشاورزی کارکرده اند و دنبال تولید بوده، 
اراضی خود را ترک و در اختیار دالالن قرار دهند.

نیکفر بــا بیان اینکــه امکانــات و طرح هایی 

زیرساختی نظیر ساخت سد دیلمان در منطقه در 
دست اجرا اســت، تصریح کرد: فاز مطالعاتی سد 
دیلمان به پایان رسیده و این طرح برای تأمین آب 
و توسعه کشاورزی و باغی احداث می شود که پس 
از احداث آن، نباید اراضی کشاورزی منطقه با ویال 
سازی، محل تفریح برای عده از افراد غیربومی تبدیل 

و از پوشش کشاورزی و باغی خارج شوند.
وی با بیان اینکه مردم منطقه نباید اجازه دهند 
که اراضی منطقه تغییر کاربری پیدا کند، خاطرنشان 
کرد: نباید اراضی که چند دهه روی آن کار کشاورزی 
شده به کسانی واگذار نشود که دلسوز منطقه نیستند 
و نســل های آینده شما، سرایدار غیربومیان شده و 

ناچار باشند که دستورات آنها را اجرا کنند.
نماینده مردم الهیجان و ســیاهکل در مجلس 
شورای اســالمی با انتقاد از استاندار سابق گیالن 
در بزرگنمایــی از بومگــردی بــدون توجه جدی 
به کشــاورزی افزود: از گذشــته تاکنون، اولویت 
اول اســتان گیالن کشــاورزی بوده ولی استاندار 
ســابق گیالن موضوع بومگردی را خیلی برجسته 
 کردند و از کشــاورزی نیز به انــداز کافی حمایت 

نکردند.
وی با بیان اینکه گردشــگری و بوم گردی باید 
با محوریت کشاورزی رونق بگیرند، گفت: موضوعی 
که اســتاندار ســابق برای تغییر کاربری اراضی در 
مســیرهای اصلی باهدف گردشگری مطرح کردند 
 بیشــتر مجوزها و امتیاز آنها به غیربومی ها واگذار 

شد.
نماینده مردم الهیجان و ســیاهکل در مجلس 
تصریح کرد: با یک پیمانکار جهت گازرسانی به ۱۶ 
روستای باقی مانده در بخش دیلمان قرارداد منعقد 
شده و تالش می شود. روستاهای زیر 20 خانوار که 
گاز ندارند برای مرحله بعدی نســبت به گازرسانی 

آنها اقدام خواهد شود.

اراضی کشاورزی نباید محل تفریح عده ای شود

 بخشدار مرکزی بجنورد گفت: اهالی روستای  
پســرکانلو هر چه زودتر برای دریافت زمین در 
مکان جدید جانمایی شــده بــرای جابه جایی،  

اقدام کنند.  
محمدعلی نودهی اظهار داشت: روستای پسرکانلو 
در سال ۹۵ به علت بارندگی های زیاد، دچار رانش زمین 
شد و در آن شماری از منازل مسکونی خسارت دید و در 
سال ۹۶ هم وقوع زلزله به واحدهای مسکونی این روستا 
خسارت هایی تحمیل کرد.وی افزود: خاک این منطقه، 
مســتعد رانش زمین است و در بررسی های انجام شده، 
اجرای اقدامات برای تثبیت زمین و حل رانش زمین مورد 
تایید قرار نگرفت از این رو جابه جایی روستا مصوب شد.  
نودهی گفت: اکنون زیرساخت ها برای جابه جایی روستا 
به مکان جدید فراهم شده  و زمین ها برای واگذاری آماده 
است.وی افزود: اهالی تا 2۳ مرداد مهلت دارند تا اسناد 
مثبت برای دریافت زمین رایگان را به بنیاد مسکن ارائه 
کنند.بخشدار مرکزی بجنورد اظهار داشت: افرادی که 
دارای مستندات مالکیت زمین هستند، در مکان جدید 
زمین رایگان دریافت می کنند و افرادی که مالک زمین 
نبوده اند، باید بهای زمین را به قیمت کارشناســی شده 
پرداخت کنند.  وی در باره مشــکالت جانمایی زمین با 
اهالی روستای قشالق گفت: زمین جانمایی شده برای 
جابه جایی روستای پسرکانلو، در مراتع روستای قشالق 
است که واگذاری آن با برخی مشکالت اجتماعی روبه رو 
شد اما اکنون این معضل حل شده و قرار است هم اهالی 
روســتای قشالق و هم روستای پسرکانلو در این نقطه، 
زمین دریافت کنند. بخشدار مرکزی بجنورد خاطرنشان 
کرد: تاکنون ۱20 تقاضا برای دریافت زمین از طرف اهالی 
روســتای پســرکانلو و ۳4 تقاضا از طرف مردم قشالق 
دریافت شــده است.   روستای پسرکانلو بر اساس طرح 

سرشماری سال ۹۵، ۶۷ خانوار دارد.

اهالی یک روستای بجنورد 
جابه جا می شوند

 زوج جوان اندیمشکی، مهریه عقد خود را کاشت پنج 
هزار نهال درخت مقرر کردند.

علی قالوند و راضیه میری زوج جوان اندیمشکی با مهریه کاشت 
پنج  هزار نهال کنار زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

رئیس انجمن محیط زیســتی دارستان الوار گرمسیری هدف 
خود و همسرش از این مهریه نمادین را حمایت از محیط زیست 

و درختان بومی منطقه زاگرس بیان کرد.
علی قالوند افزود: یکــی از مهم ترین نیازهای منطقه زاگرس 
برای حفظ و پاســداری از درختان بومی منطقه، تشویق مردم و 
فرهنگ ســازی در این زمینه است. به گفته راضیه میری تاکنون 
2 هزار نهال کنار تکثیر شده که در پاییز امسال کاشت می شود و 
ســه هزار نهال دیگر هم در سال آتی با مشارکت جوامع محلی و 

مدارس کاشت خواهد شد.
اندیمشــک دارای درختان کهن و بومی از جمله بلوط ، کنار ، 

کلخنگ و سایر گونه های گیاهی است.

 حذف مدارس خشتی و گلی 
در اصفهان از آغاز سال تحصیلی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان گفت : 
تا اول ماه مهر امسال مدارس خشتی و گلی و دارای سیستم 
گرمایشی بخاری نفتی از کالس های درس این استان حذف 

می شود.
ســید مهدی میربد تعداد مدارس خشتی و گلی در استان را 
یکصد باب کالس درس اعالم و اضافه کرد : طرح حذف و جایگزینی 
این کالس ها از یکسال و نیم قبل در استان شروع شد و تا ابتدای 

سال  تحصیلی جاری به اتمام می رسد.
وی یادآور شــد: تعداد کمی از این مدارس به لحاظ ســابقه 
تاریخی، ثبت میراث فرهنگی هستند و  آن دسته از مدارس در حد 
تخلیه کالس ها صورت می گیرد و برای هرگونه تصمیم در خصوص 

ترمیم و نگاهداشت به میراث فرهنگی واگذار می شود.
 بر اساس آمار ارائه شده، نزدیک به 40 درصد فضاهای آموزشی 

موجود در استان اصفهان تخریبی بوده و نیازمند بازسازی است.
میربد یادآور شــد: می توان گفت رویکرد نوسازی مدارس به 
ســمت مدارس مستحکم است و بر این اساس تمام تالش ها برای 

ایمن سازی مدارس استان در حال انجام است.  
وی همچنین با اشاره به موضوع جمع آوری بخاری های نفتی از 
مدارس استان گفت: در ابتدای مهر امسال در هیچ یک از مدارس 
که زیرســاخت تبدیل آنها به سیستم گرمایشی استاندارد ممکن 

است ، بخاری نفتی وجود نخواهد داشت.
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان ادامه داد 
: اکنون از تعداد 2۶0 کالس درس دارای بخاری نفتی در اســتان 
زیرساخت ۶0 کالس برای سیستم گرمایشی استاندارد وجود دارد 

که تمامی آنها تا اول سال تحصیلی مجهز می شود.
وی با اشــاره به اینکه در زمان حاضــر در برخی از مناطق و 
روستاهای اســتان هنوز گازرسانی صورت نگرفته است، گفت: به 
محض اعالم آموزش و پرورش این مناطق مبنی بر شروع عملیات 
گاز رسانی، کارشناسان و مهندسان این اداره کل وارد عمل می شوند.

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه 
شیراز درباره احداث پتروشیمی های مصوب 
در استان عنوان کرد: مباحث بسیار مهمی 
همچون آمایش سرزمینی، توزیع عادالنه 
ثروت و پدافند غیرعامل باید برای جانمایی 
باشد و اغراض  این پتروشیمی ها مد نظر 
شخصی و تنگ نظری ها نباید احداث این 
این به تعویق  از  پتروشــیمی ها را بیش 

بیندازد. 
آیــت اهلل لطف اهلل دژکام در دیدار با فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و هیئت همراه اعالم کرد: تاکید 
ما این اســت که پتروشیمی هایی که یک دهه 
پیش برای عمران و آبادانی استان فارس مصوب 

شدند و بودجه به آنها  اختصاص یافته، از استان 
خارج نشوند و همچنان باید در شهرستان های 

فارس احداث شوند.
نماینده رهبر معظم انقالب در فارس اظهار 
داشت: یکی از اهداف اصلی احداث خط اتیلن 
مرکز و پتروشــیمی هایی که حول آن احداث 
می شــود، محرومیت زدایی و توزیــع عادالنه 
ثروت در ســطح کشور است و زمانی که چنین 
هدف گذاری صورت گرفته، نباید در اجرای این 

پروژه ها از هدف اولیه دور شد.
آیت اهلل دژکام ضمن اشــاره به ظرفیت ها و 
توانمندی های استان فارس گفت: استان فارس 
در گذشته نه چندان دور، منابع ثروت بسیاری 
داشت که به مرور، به دالیلی بخش عمده ای از 

این منابع را از دست داد.
امام جمعه شــیراز بیان کرد: توسعه  نیافتن 
فارس متناسب با آنچه باید طی دهه های گذشته 
اتفاق می افتاد، سبب شده امروز با عقب ماندگی 

در برخی عرصه ها مواجه باشیم.
آیت اهلل دژکام با  اشاره به بحران آب در شیراز 
افزود: باید برای حل مشکل آب شیراز در دراز 
مدت برنامه ریزی اساســی صورت گیرد تا آب 
مورد نیاز این کالنشــهر کــه قریب دو میلیون 
نفر شــهروند در آن زندگی می کنند از منبعی 

مطمئن تامین شود.
ســعید محمد فرمانده قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا ضمن ارائه گزارشــی از پروژه های 
عمرانی در دست احداث این قرارگاه در استان 

فارس و شــهر شــیراز عنوان کرد: احداث دو 
بیمارستان ۷00 و ۱000 تخت خوابی در شیراز، 
تکمیل رینگ های مواصالتی درون شهری، خط 
انتقال آب از سد بشــار )تنگ سرخ یاسوج( به 
شیراز و احداث پتروشیمی های مصوب در سطح 
استان فارس از جمله مهم ترین پروژه هایی است 
که این قرارگاه برای توسعه این استان در دست 

احداث دارد.
وی گفــت: انجام ایــن پروژه هــا نیازمند 
همکاری و همدلی مجموعه مدیریت اســتان 
فارس است که امیدواریم با هم افزایی و همدلی 
کــه اتفاق می افتــد، در آینده نزدیک شــاهد 
 پیشرفت های چشمگیر در سطح استان فارس 

باشیم.

امام جمعه شیراز: 

تنگ نظری ها نباید مانع راه اندازی پتروشیمی های استان فارس شود

۳5 دســتگاه آبگرمکن خورشیدی به 
صورت رایگان در روستاهای دق فینو فراغ 

و لرد خیرکوهی بندرعباس نصب شد. 
رئیــس اداره فنی حفاظت و حمایت منابع 
طبیعی هرمــزگان گفت: ایــن آبگرمکن های 
خورشیدی به منظور اجرای طرح تغییر الگوی 
مصرف ســوخت و جلوگیری از قطع درختان، 
بوته کنی و جایگزینی برای سوخت های فسیلی، 

مورد بهره برداری دامداران قرار گرفته است.
مهــدی امیرزاده افزود: بــا تامین اعتبارات 
الزم از محــل دفتــر حفاظــت و حمایــت 
ســازمان جنگل هــا، ۳۵ دســتگاه آبگرمکن 

 خورشیدی سهمیه هرمزگان بود که راه اندازی 
شد.

وی خاطرنشــان کرد: هــدف از اجرای این 
طــرح، حفظ ذخایر ژنتیکی، کاهش فشــار بر 
جنگل ها، تشــویق روســتاییان به استفاده از 
انرژی پاک و بهره گیری از سوخت های جایگزین 

فسیلی است.
رئیــس اداره فنی حفاظت و حمایت منابع 
طبیعی هرمزگان بیان داشــت: در سال جاری، 
۱4۵ آبگرمکن خورشــیدی از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی خریداری شد که برای پنج 

شهرستان نصب و راه اندازی می شود.

نصب آبگرمکن خورشیدی 
در روستاهای هرمزگان 

بدهی مالیاتی سیل زدگان 
بخشوده می شود

 مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: بدهی 
عملکرد تا پایان ســال ۹۷ برای مودیانی که 
در ســیل اخیر بیش از 50 درصد اموالشان 

خسارت دیده، بخشوده می شود. 
محمدرضــا محمــدی در جمــع خبرنگاران 
افزود: این مهم به تصویب هیئت وزیران رســیده 
و توســط معاونت مالیات های مســتقیم سازمان 
امور مالیاتی کشــور ابالغ شده بنابراین حمایت از 
واحدهای تولیدی و اصناف خسارت دیده در سیل، 
از اولویت های اداره کل امور مالیاتی لرستان است.

وی اظهار داشت: همچنین سازمان امور مالیاتی 
کشــور به منظور حمایت از مودیان مالیاتی آسیب 
دیده لرســتانی، بخشنامه بخشودگی ۵0 درصدی 

مالیات بر درآمد این مودیان را ابالغ کرده است.
به گفتــه وی این بخشــودگی که براســاس 
مصوبه ۱8 فروردین هیئت وزیران درخصوص ماده 
۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم تصویب شده، مربوط 

به عملکرد تا پایان سال ۹۷ می باشد.
محمدی گفت: مودیان مالیاتی برای استفاده از 
این بخشودگی ها و تسهیالت باید درخواست کتبی 
خود را تا  ۶ ماه پس از حادثه به اداره امور مالیاتی 

محل ارائه کنند.
سیل فروردین ماه امســال بیش از هفت هزار 
میلیارد ریال به اصناف، صنایع، معادن و شهرک های 
صنعتی استان خسارت وارد کرده  و سه هزار و ۹۵0 
واحد صنفی با برآورد خسارت ۶ هزار و 400 میلیارد 

ریال بر اثر سیل آسیب دیده اند. 
۱۱4 واحد صنعتی با برآورد ۳00 میلیارد ریال 
خسارت دیده و زیرساخت های ۱۷ واحد در شهرک ها 
و نواحی اســتان نیز خسارت بیش از ۳00 میلیارد 

ریالی سیل را متحمل شده اند.

توسط سپاه الغدیر:
2۰۰۰ پروژه 

محرومیت زدایی در یزد 
در حال اجراست

یزد- خبرنگار کیهان:
پروژه محرومیت زدایی در  امسال ۲ هزار 

سطح استان یزد در دست اجراست.
فرمانده سپاه الغدیر یزد با اعالم این خبر گفت:  
همچنین در بهاباد یک روستا کامال خالی از سکنه 
شــده بود که با الیروبی قنات آن توســط بســیج 

سازندگی، حیات به روستا بازگشت.
سرهنگ رضا پورشمسی در نشست هم اندیشی با 
اصحاب رسانه افزود: سپاه الغدیر حامی 4۵0 منزل 
سیل زده است و تاکنون نیز ۵ هزار مترمربع کاشی 
و سرامیک از میبد به این مناطق ارسال شده است.
فرمانده ســپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: یک 
روستا در لرستان نیز به طور کامل توسط سپاه الغدیر 

در حال بازسازی است.
به گفته وی: امکان جذب بودجه ملی ۵0 میلیارد 
تومانی برای ساخت دهکده مقاومت در جوار پارک 
کوهســتان وجود دارد اما مشکل سند ملکی مانع 

جذب این بودجه شده است.
فرمانده ســپاه الغدیر همچنین اظهار داشــت:  
خبرنــگاران یزد برای تحقق بیانیه گام دوم انقالب 

در استان تالش کنند.
وی با تاکید بر لزوم پاســخگویی مسئوالن به 
رســانه های گروهی به عنوان یــک وظیفه از آنها 
خواست، برای تحقق و اجرای اهداف مورد نظر مقام 
معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب از تمام توان 

خود استفاده کنند.
بــه گفته وی،  با تحقق اهــداف بیانیه گام دوم 

انقالب بسیاری از مشکالت رفع می شود.


