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بناب- خبرنگار کیهان:
حوزه علمیه بناب در س�ال تحصیلی جدید 
30 نف�ر طلب�ه از جمهوری آذربایج�ان پذیرش 

خواهد کرد.
مع��اون آم��وزش ح��وزه علمی��ه حض��رت 
ولی عصر)عج( شهرستان بناب در گفتگو با خبرنگاران 
با اعالم این خبر افزود: مطابق تفاهم نامه ای که بین 
جامع��ه المصطفی العالمیه با ح��وزه علمیه بناب 
منعقد ش��ده، از سال تحصیلی جدید 30 طلبه از 
کشور آذربایجان در این مرکز علوم دینی مشغول 

به تحصیل خواهند شد.
وی اف��زود: به جه��ت پذیرش این تع��داد طلبه 

خارجی میزان پذیرش طلبه ایرانی این حوزه نسبت به 
سال های قبل کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه امسال 
برای نخستین بار تعدادی از عالقه مندان به تحصیل در 
حوزه از مقطع س��وم راهنمایی جذب شده اند که این 
مسئله براساس صالحدید تولیت حوزه علمیه حضرت 

ولی عصر)عج( بناب بوده است.
معاون آموزش حوزه علمیه حضرت ولی عصر)عج( 
بناب خاطرنشان کرد: پذیرش طلبه خارجی در حوزه 
علمیه بناب در حالی صورت می گیرد که پیش از این 
طی چند دهه گذشته حوزه های علمیه آذربایجان به 
ویژه تبریز و بناب همواره میزبان طالبی از کشورهای 

حوزه قفقاز و شوروی سابق بودند.

همدان- خبرنگار کیهان:
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی 
همدان گف��ت: 900 اثر تاریخی و 
گردش��گری از استان، در فهرست 

آثار ملی به ثبت رسیده است.
علیرض��ا ای��زدی در جلس��ه 
کارگروه تخصصی میراث فرهنگی 
اس��تان افزود: از میان این آثار، 5 
اثر تاریخی اس��تان ب��رای ثبت در 
فهرست جهانی نیز معرفی شده که 
البته به نتیجه رسیدن آن نیازمند 

زمان طوالنی و هزینه زیاد است.

نظ��ر  از  داد:  ادام��ه  وی 
ظرفیت های خوب گردشگری نیز 
استان دارای 29 منطقه گردشگری 
اس��ت که تاکنون 2 منطقه شامل 
ناحی��ه گاماس��یاب نهاوند و دامنه 
شمالی الوند ساماندهی شده است.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی 
اماک��ن اقامتی غیرمج��از، یادآور 
ش��د: س��ازمان میراث فرهنگی به 
تنهایی ق��ادر به مقابل��ه با اماکن 
اقامتی غیرمجاز مس��افران نیست 
و همکاری س��ایر دستگاه های ذی 

ربط نیز الزم است.
فرهنگی،  می��راث  مدی��رکل 
صنایع دستی و گردشگری، جذب 
سرمایه گذار برای اجرای طرح های 
مرتبط با حوزه های این مدیریت را 
ضروری دانس��ت و افزود: طوالنی 
ش��دن پروس��ه و مراحل استعالم 
در اس��تان، اغلب باعث ناامیدی و 
دلسردی س��رمایه گذاران می شود 
ک��ه امیدواریم با هم��کاری دیگر 
س��ازمان ها و ادارات رون��د ام��ور 

بهبود یابد.

اراک- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  
مرکزی گفت: بیش از 64 کیلومتر لوله گذاری 
فاضالب در 9 ش�هر این اس�تان اجرا شده 

است.
عبدالرضا خلیلی افزود: در ش��هرهای اراک، 
ساوه، خمین، تفرش، محالت، دلیجان، آشتیان، 
آس��تانه و ش��ازند، بیش از 38 کیلومتر ش��بکه 
جم��ع آوری و 26 کیلومتر خ��ط انتقال فاضالب 

اجرا شده است.

وی هزینه اجرای این طرح ها را، 77 میلیارد 
ری��ال در بخش اجرا و 23 میلیارد ریال در بخش 

خرید اعالم کرد.
وی با اشاره به احداث تصفیه خانه فاضالب در 
شهرهای استان گفت: ساخت تصفیه خانه فاضالب 
شهر ساوه به روش لجن فعال و تصفیه خانه شهر 
آش��تیان با فرایند الگون هوادهی در دست اجرا 
و تصفیه خانه فاضالب ش��هر تفرش نیز با فرایند 
تصفیه MLE با ته نش��ینی اولیه در دست ارتقاء 

است.

ساری- خبرنگارکیهان:
مدیرعامل آبفای شهری مازندران از کمبود 
350لیتر در ثانیه ای آب ش�رب شهر ساری خبر 

داد.
محمدتقی حسین زاده با اشاره به اینکه از 25 حلقه 
چاه موجود در س��اری حدود هزار و 300لیتر در ثانیه 
آب تأمین می شود افزود: نیاز آب آشامیدنی ساری هزار 
و 650لیتر در ثانیه بوده که در این راستا 350لیتر در 

ثانیه کمبود آب داریم.
وی، تنها راه حل مش��کل کمبود آب شرب ساری 
را انتقال آب از س��د شهید رجایی عنوان کرد و افزود: 
امیدواری��م با تأمی��ن به موقع اعتبارات، ش��رکت آب 

منطقه ای نس��بت به انتقال آب اقدام تا دغدغه کمبود 
آب شرب مردم ساری برای درازمدت برطرف شود.

حس��ین زاده ادام��ه داد: یک��ی از پروژه های مهم 
ش��هر ساری احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ با اعتبار 
30میلی��ارد ریال اس��ت که هم اکن��ون تجهیزات آن 

خریداری و درحال نصب پمپ است.
مدیرعامل آبفای ش��هری مازندران از پیش��رفت 
70درصدی این پروژه خبر داد و گفت: این ایس��تگاه 
پمپاژ برای تأمین آب زون دو طراحی شده و درصورت 
انتقال آب س��د ش��هید رجایی به مخزن کرمانی، آب 
آش��امیدنی از طریق این ایس��تگاه به شبکه آبرسانی 

منتقل خواهد شد.

رشت- خبرنگار کیهان:
23 هزار واحد مسکن مهر در استان گیالن آماده بهره برداری 

شد.
استاندار گیالن با بیان این مطلب اظهار داشت: از این تعداد 10 هزار 
واحد در ش��هرهای باالی 25 هزار نفر، 4هزار و 500 واحد در ش��هرهای 
کمتر از 25 هزار نفر و 8 هزار و 500 واحد نیز در قالب بافت های فرسوده 

آماده بهره برداری شده است.
کیهان هاشم نیا با اشاره به اینکه برای ساخت این واحدهای مسکونی 
یکهزار و 150 میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: 690 میلیارد تومان 
از هزینه ساخت این واحدها مربوط به وام مسکن است و مابقی نیز مربوط 
به فراهم کردن زیرساختها و سهم  آورده اعضای تعاونی ها است. وی اضافه 
کرد: براس��اس مصوبه دور چهارم سفر هیئت دولت به گیالن، میزان وام 
مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یافت ضمن 
اینکه وزارت راه و شهرس��ازی با هم��کاری معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور و استانداری موظف شدند تأسیسات زیربنایی مورد 
نیاز مسکن مهر را از طریق وزارتخانه های نفت و نیرو تامین کنند. استاندار 
گیالن در ادامه با بیان اینکه تاکنون 23 هزار و 500 واحد مس��کن مهر 
توسط رئیس جمهور ومعاون اول وی در اسفندماه سال 1390 و فروردین 
ماه س��ال 1392 به بهره برداری رس��ید گفت: با واگذاری 23 هزار واحد 
مس��کن مهر درماه آینده در مجموع 72 درصد از 65 هزار واحد مس��کن 

مهر استان به بهره برداری خواهد رسید.

گرگان- خبرنگار کیهان:
اولین گروه جهادی درون اس�تانی بس�یج دانشجویی استان 

گلستان به روستای نصرکان این استان اعزام شدند.
این گروه جهادی جهت کار عمرانی و سازندگی به مدت 10 روز به 

روستای نصرکان از توابع شهرستان علی آباد اعزام شدند.
منتظ��ری مس��ئول گروه گفت: این گروه ش��امل 10 نف��ر از اعضاء 
دانش��جویی بس��یج هستند که  به منظور  ساخت مس��کن برای یکی از 
نیازمندان این روس��تا عازم این منطقه شده اند. وی گفت: در بدنه بسیج 
دانشجویی هر نوع تخصصی وجود  دارد از این رو می توان با به کارگیری 

تخصص این دانشجویان در جهت عمران و آبادانی کشورمان بهره برد.
منتظری افزود: هدف از اجرای اردوهای جهادی بس��یج دانشجویی 
تقویت روحیه بسیجی و نهادینه کردن روحیه کار و تالش در روستاها و 

استفاده از توان دانشجویان بسیجی در پروژه های عمرانی است. 

گنبد کاووس- خبرنگار 
کیهان:

مجتمع آموزش عالی 
گنب�د کاووس به س�طح 

دانشگاه ارتقا یافت.
رئی��س دانش��گاه گنبد 
کاووس در ای��ن ب��اره گفت: 
هم اکن��ون این واحد آموزش 
عالی با 45 رش��ته تحصیلی 
کارشناس��ی،  مقاط��ع  در 
کارشناس��ی ارشد و دکتری 
با مجموع 3 هزار دانش��جو و 
70 عضو هیئت علمی مشغول 

فعالیت است.
با  دکتر علی س��تاریان 
اشاره به موفقیت های علمی 
و تولی��د مق��االت این واحد 
آموزش عالی گفت: از لحاظ 
علمی دانشگاه گنبد کاووس 
در بین 85 دانش��گاه دولتی 
کش��ور، رتب��ه 21 را دارد و 
س��رانه تولید مقاله برای هر 
اس��تاد این دانشگاه 2 مقاله 

است.
هم اکن��ون شهرس��تان 
گنب��د کاووس ب��ا بی��ش از 
325 هزار نف��ر جمعیت در 
شرق گلستان حدود 20 هزار 

دانشجو دارد.

کرمانشاه- خبرنگار کیهان:
بیش از 8 هزار طرح کشاورزی در کرمانشاه 

به تصویب رسید.
این خبر را رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمانشاه اعالم کرد و گفت: منابع تسهیالتی این طرح ها 
در مجموع 454 میلیارد تومان اس��ت که از این مبلغ 
137 میلیارد تومان ابالغی س��ال 90 بانک کشاورزی 
است و مبلغ 37 میلیاردتومان ابالغی سال 90 صندوق 
حمایت و مبلغ 264 میلیاردتومان ابالغی سایر بانکها و 

منابع متمرکز صندوق توسعه ملی است.
علی اش��رف منصوری اف��زود: هم اکنون هم 20 
میلیاردتومان اعتبار جدید با سود 7 درصد برای اجرای 
پروژه های آب و کشاورزی با عاملیت بانک کشاورزی در 
نظر گرفته شده است. منصوری در خاتمه اظهار داشت: 
تاکنون بیش از 8 هزار هکتار از اراضی منابع ملی استان 
به متقاضیان طرح های توسعه کشاورزی و کارآفرینان 
این بخش واگذار شده است و در این خصوص استان 
کرمانشاه جزء استانهای برتر کشور به حساب می آید.

پل تاریخی محمدحس��ن خان بابل در ابتدای حکومت قاجار 
همزمان با حکمرانی محمدحسن خان و به دستور وی روی رودخانه 
»بابلرود« در سال 1146 یعنی 287 سال قبل، از سفیده تخم مرغ 
و س��اروج ساخته شد و در حال حاضر به عنوان یک پل تاریخی، 
محور اصلی بابل به آمل و بخش های بندپی شرقی و غربی است.

این پل تاریخی دارای 6 متر عرض و 140 متر طول و  هشت 
طاق چشمه است که پی های چشمه بزرگ تر آن هر کدام 7 متر و 
بلندای این پل تا رودخانه بابلرود 11 متر است. به گفته کارشناسان 
پل محمدحسن خان بابل بعد از سی و سه پل اصفهان دومین پل 

تاریخی از جهت طول است.
در اصفه��ان و س��ایر نقاط ایران و جه��ان پل های تاریخی را 
برای بازدید و صنعت گردش��گری مورد اس��تفاده قرار می دهند. 
اما در ش��هر بابل روزانه صدها خودرو سنگین و سبک از روی پل 
محمدحسن خان تردد می کنند وتاکنون روی این پل تخریب های 
زیادی صورت گرفته است. حفظ آثار تاریخی براساس قوانین ملی 
و بین المللی یک وظیفه اس��ت که رعایت آن براساس قانون اصل 

مسلم است.
ظاهرا شهرداری بابل درصدد ساخت پل دیگری در کنار پل 
محمدحسن خان است که هزینه اجرای آن بیش از 10 میلیاردریال 
است که قطعا شهرداری به تنهایی قادر به تامین این اعتبار نیست 
و انتظار می رود مسئوالن استان مازندران و شهرستان در این زمینه 
همکاری های الزم را داشته باشند، چون پل محمدحسن خان یک 

اثر ملی ومتعلق به ایران است.
بابل- خبرنگار کیهان

گنبدکاووس- خبرنگار کیهان: س��رتیپ رمضان شعبانی در 
همایش نقش آفرینان اصناف و فعاالن بخش های تولید شرق گلستان 
گفت: مردم ایران اسالمی با پایداری و استقامت از بدو پیروزی انقالب 
اسالمی در مقابل آمریکا ایستادگی کرده اند. عضو هیئت علمی دانشگاه 
امام حس��ین افزود: آمریکا و هم پیمانانش در این سالها به روش های 
مختلف علیه مردم ایران دسیسه و نقشه کشیدند تا انقالب اسالمی 

را شکست دهند.
بابل- خبرنگار کیهان: معاون عمرانی اس��تانداری مازندران و 
مدیرکل ثبت احوال مازندران با مشکالت ثبت احوال بابل از نزدیک 
آش��نا ش��دند. در این بازدی��د مدیرکل ثبت اح��وال مازندران گفت: 
94درصد از اسناد اداره ثبت احوال به صورت مکانیزه درآمده و 6درصد 

باقی مانده به علت بازسازی اسناد در دست اقدام است.
چن�اران- خبرنگار کیهان: همای��ش بصیرت افزایی با هدف 
روشنگری بسیجیان چناران در مصالی این شهر برگزار شد. سرتیپ 
نائینی رئیس دانش��کده فرهنگی دانشگاه امام حسین)ع( به تشریح 
نقش و جایگاه گروه ها و تشکل های جریان های فعال کشور پرداخت. 
نائینی افزود: حماسه سیاسی 4شاخصه مشارکت همه جانبه، سالمت، 

امنیت و نتیجه خوب را دارد.
اسفراین- خبرنگار کیهان: از سوی شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه سراسر کشور برای اولین بار ستاد نماز جمعه شهرستان اسفراین 
به عنوان نمونه کشوری معرفی گردید. علی معراجی راد رئیس ستاد 
نمازجمعه اسفراین گفت: با گذشت 34 سال از عمر انقالب اسالمی 
برای اولین بار ستاد نمازجمعه اسفراین با حضور هشتمین امام جمعه 

در سطح کشور مقام اول کشوری را به دست آورده است.
بهاباد ی�زد- خبرنگار کیهان: نماینده ولی فقیه در اس��تان 
یزد، استاندار و برخی از مسئولین ضمن حضور در منازل چند تن از 
شهدای بهاباد با خانواده آنها دیدار کرد. این دیدار همراه با استاندار یزد، 
فرمانده سپاه منطقه، مدیرکل بنیاد شهید و مسئوالن انجام پذیرفت.

باب�ل- خبرنگار کیهان: مس��ئول عقیدتی کل سپاه کشور در 
همایش عاشقان والیت بابل کنار گفت: ما در نقطه حساسی از تاریخ 
قرار گرفته ایم و استکبار جهانی و شوق و غرب برای به زانو درآوردن 
ملت عزیز ایران جنگ احزاب به راه انداخته اس��ت. حجت االس��الم 
ادیانی افزود: انقالب اس��المی ایران بسترس��از تمدن عظیم و نقطه 

عطف تاریخ است.
طرقبه شاندیز- خبرنگار کیهان: همایش تجلیل از فرهنگیان 
پیش��کوت و معلمان نمونه در طرقبه شاندیز برگزار شد. امام جمعه 
طرقبه در این مراس��م گفت: علم کلید همه خیرها و خوبی هاست و 
معلمان کلیددار تمام خوبی ها هس��تند. حجت االسالم ایزدی گفت: 
معلمان باید قدر خود را بدانید زیرا جامعه به تمامی معلمین فداکار 

افتخار می کند.
اردبیل- خبرنگار کیهان: فرماندار اردبیل از تصویب 73 طرح 
جدید در بخش توسعه کشاورزی این شهرستان خبر داد. کاظم دبیر 
افزود: این تعداد طرح با تس��هیالتی به مبلغ یکصد میلیارد ریال در 
کار گروه توس��عه کش��اورزی شهرستان به تصویب رسیده است. وی 
گفت: در سال گذشته 350 میلیارد ریال تسهیالت برای 649 طرح 

کشاورزی پرداخت شده است.

رشت- خبرنگار کیهان:
استاندار گیالن بر اجرای طرح یکپارچه سازی سواحل دریای خزر در استان گیالن تأکید کرد.

کیهان هاشم نیا در نشست کمیته ساماندهی سواحل و مناطق گردشگری گیالن با اشاره به آماده سازی 
60 طرح سالم سازی در استان گفت: در کنار این طرحها باید به طرح یکپارچه سازی سواحل که از اجرای آن 
غفلت شده توجه کرد تا 240 کیلومتر سواحل باقیمانده با ارائه خدمات مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی برآمادگی کامل برای پذیرایی از گردش��گران در گیالن افزود: در یکپارچه س��ازی س��واحل برای 
اس��تفاده صحیح و مناسب از کیلومتر به کیلومتر س��واحل استان برنامه ریزی شده که باید در این زمینه 

بیشتر تالش شود.
استاندار گیالن در ادامه با بیان اینکه دولت زیرساختهای الزم برای شکوفایی طرحهای دریا را فراهم 
می کند گفت: می توان با واگذاری طرحهای دریا به بخش خصوصی عالوه بر اشتغالزایی بخش قابل توجهی 
از هزینه ها را کاست و رضایت گردشگران را نیز جلب کرد، بنابراین هیچ توجیهی برای مانع تراشی در این 

زمینه وجود ندارد.
کیهان هاشم نیا به گردشگران غرق شده در خارج از طرحهای دریا نیز اشاره کرد و گفت: حتی غرق 
شدن یک نفر در دریا برای ما فاجعه محسوب می شود پس نباید لحظه ای در اجرای طرحهای سالم سازی 

دریا غفلت کنیم.

کرج- خبرنگار کیهان:
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تاکسی های کرج به کتاب مجهز می شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کرج در جمع خبرنگاران گفت: ترویج فرهنگ مطالعه در 
بین شهروندان و پر کردن اوقات آنان در زمان سفر از اهداف اجرای این طرح است.

حسین پیرعلی تصریح کرد: در نشست مشترک مسئوالن تاکسیرانی و اداره ارشاد کرج این تصمیم اتخاذ شد.
وی بیان کرد: اکنون حدود 14 هزار دس��تگاه تاکس��ی در نقاط مختلف کرج روزانه حدود یک میلیون و 
500 هزار نفر را جابه جا می کنند که تجهیز تاکسی ها به کتاب کمک شایانی در ترویج فرهنگ کتابخوانی دارد.

اهواز- خبرنگار کیهان:
90درصد بیمارستان های دولتی تحت نظارت دانشگاه 
علوم پزش�کی اهواز مجهز به دس�تگاه اتوکالو دستگاه 

امحای غیرسوز است.
مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت استان 
خوزستان با اش��اره به خطرات زباله های عفونی و بیمارستانی 
اظهار کرد: س��وزاندن زباله های بیمارس��تانی به لحاظ آلودگی 

حاصل از آن هرگز مناسب بهداشت و محیط زیست نیست.
مهندس مهران معلم افزود: دستگاه امحای غیرسوز، پسماند 
عفونی بیمارستان را امحا و به اجسامی بی ضرر تبدیل می کند 
و به دلیل غیرسوز بودن، گاز یا دودی از آن متصاعد نمی شود.

وی افزود: 90درصد بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز از لحاظ مدیریت پسماند و امحای غیرسوز 
فعال هستند و چند درصد باقی مانده هم در مراحل خریداری 

و یا نصب دستگاه اتوکالو هستند.
معلم خاطرنش��ان ک��رد: در محدوده ش��هر اه��واز از 34 
بیمارس��تان دولتی و غیردولتی تحت پوش��ش دانش��گاه علوم 
پزشکی اهواز، 30 بیمارستان مجهز به دستگاه امحای غیرسوز 

زباله هستند.
وی با بیان اینکه پسماندهای بیمارستانی، انواع آلودگی های 
زیس��ت محیطی را به هم��راه دارند، تأکید کرد: پس��ماندهای 
بیمارستانی ابتدا باید بی خطرسازی و سپس در محل معین دفن 

شوند تا برای انسان و محیط خطراتی به دنبال نداشته باشد.

صنایع گیالن نیازمند رسیدگی و توجه بیشتر مسئوالن استانی 
و کشوری است.

حادثه برف سال 1383 به صنعت گیالن خسارت بزرگی وارد 
کرد به طوری که برخی از واحدهای بزرگ صنعتی استان تخریب 
و برخی نیز به دلیل عدم حاکم بودن مدیریت درست عمال از چرخه 

تولید خارج شدند.
در دور نخس��ت س��فر هیئت دولت به گیالن برطرف ش��دن 
مشکالت این کارخانه ها به تصویب رسید و قرار شد واحدهایی که 
دارای توجیه اقتصادی هستند وارد خط تولید شوند ولی برخی از 

آنها حتی نتوانستند به خط تولید برگردند.
البت��ه این نکته که همه اس��تانها در بخش صنعت با توجه به 
مشکالت اقتصادی و تحریم هایی که کشورمان با آن دست و پنجه 
نرم می کند دارای معضالتی هستند، امری انکار نشدنی است ولی 
متأس��فانه در گیالن این وضعیت اضطراری است به طوری که این 
معضل باعث شده نه تنها نتوانیم ظرفیت قبلی اشتغال خود را حفظ 
کنیم بلکه به تعداد بیکاران هم افزوده شده است چرا که بسیاری از 
صنایع بزرگ استان به خاطر وجود مشکالت اقتصادی، تعداد زیادی 

از کارگران خود را اخراج کرده اند.
گرچه در سالیان اخیر احداث کارخانه های جدید باعث اشتغال 
تعدادی از بیکاران استان شده ولی در عوض چند کارخانه تعطیل 
ش��ده و نیروه��ای جوان ای��ن کارخانه ها بیکار ش��ده اند. واگذاری 
کارخانه ه��ا به بخش خصوصی بدون نظارت و کارشناس��ی، ضعف 
مدیریتی و عدم توانایی کارفرماهای جدید و پرداخت نشدن سهم 
کارخانجات درهدفمند کردن یارانه ها را می توان از مهم ترین علل 

تعطیلی کارخانه ها در گیالن دانست.
درست است که ساالنه اعتبارات زیادی به منظور رشد و توسعه 
صنایع اس��تان برای ایجاد اشتغال پایدار اختصاص می یابد ولی آیا 
درگیالن همه این س��رمایه ها واقعا صرف اشتغال و تولید می شود؟ 
آیا این اعتبارات تغییر مسیر نمی دهندو به همراه تسهیالت بانکی 
به سمتی برده نمی شوند که خروجی آنها تولید و اشتغال نیست؟

و اکن��ون انتظار مردم از مس��ئوالن ذی ربط این اس��ت که از 
فرصت ها استفاده و با نظارت هرچه بیشتر بر سرمایه ها و تسهیالت 
بانک��ی اختصاص داده ش��ده ب��ه بخش صنعت گی��الن موجبات 
سرمایه گذاری در راستای اشتغال پایدار را در استان فراهم سازند.
رشت- خبرنگار کیهان

احداث پل سه راهی هفت تیر مشکین شهر درسال 1388 
توسط شهردار وقت مشکین شهر با تخریب فضای سبز و بریدن 
درختان زینتی منتهی به میدان سبالن و پارک جنگلی بدون 
کارشناسی دقیق و به طور عجوالنه شروع شد، اما اهالی محل 
و دلس��وزان ش��هر از طریق طومار و درخواست ها و به دالیل 
منطقی با احداث این پروژه مخالفت کردند، در اثر بی توجهی 
مسئوالن ذی ربط به درخواست های مردم، این پل بعد از 80 
درصد پیش��رفت فیزیکی به دلی��ل ناهمگونی محل احداث و 
مغایربودن سازه با مبلمان شهری و رعایت نشدن اصول فنی 
و معماری و موارد ترافیکی، توسط استانداری اردبیل متوقف 
ش��د که پس از توقف عملیات این پروژه، مجوز تخریب آن از 
سوی شورای عالی فنی و عمرانی استان صادرشد ولی افرادی 
در تالش شدند تا از تخریب آن جلوگیری کرده و پروژه غیرفنی 

را با تغییراتی به اتمام برسانند.
بع��د ازچند س��ال بالتکلیفی و با کس��ب مج��وز الزم از 
شورای ترافیک و تامین استان و شهرستان و همچنین تقلب 
غیرکارشناس��ی بودن اج��رای این طرح براس��اس مطالعات 
مشاوران جدید، تخریب این پل با استقبال مردم شروع شد و 
از ش��هردار فعلی مشکین شهر به خاطر تعیین تکلیف این پل 

ناقص و نیمه تمام قدردانی کردند.
ب��رای احداث این پل از طریق تبص��ره 13 و درآمدهای 
ش��هرداری بیش از 6 میلیارد و هشتصد میلیون ریال هزینه 

شده است.
الزم است مسئوالن شهر و مدعی العموم، مقصران این پل 
غیرفنی را ب��ه دلیل حیف و میل بیت المال، مورد محاکمه و 
پیگرد قانونی قرار دهند تا درس عبرتی برای س��ایرین شود و 
بدون مش��اوره، برنامه ریزی و کارشناسی، اقدام به هیچ پروژه 

غیرفنی نکرده و بودجه بیت المال را هدر ندهند.
مشکین شهر- خبرنگار کیهان

اشتغال پایدار و ضرورت 
صنایع گیالن

سازندگان پل غیرفنی باید 
محاکمه شوند

پل تاریخی محمدحسن خان بابل 
در آستانه تخریب

استاندار گیالن:

60 طرح سالم سازی سواحل جهت استفاده گردشگران آماده سازی شد

8 هزار طرح کشاورزی
در استان کرمانشاه اعتبار گرفت

تجهیز 90درصد بیمارستانهای 
خوزستان به دستگاه امحای غیرسوز

ارتقای
 مجتمع 

آموزش عالی 
گنبد کاووس
 به دانشگاه

اعزام اولین گروه جهادی بسیج 
دانشجویی دانشگاه آزاد علی آباد کتول

تکمیل 23 هزار واحد مسکن مهر 
در گیالن

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد

ثبت ملی 900 اثر تاریخی و گردشگری همدان

پذیرش 30 طلبه خارجی در حوزه علمیه شهرستان بناب

مدیرعامل آبفای شهری مازندران:

ساری 350لیتر در ثانیه کمبود آب آشامیدنی دارد

اجرای 64 کیلومتر خطوط اصلی و فرعی فاضالب 
در استان مرکزی

بی سوادان یزد در کانون های مساجد باسواد می شوند

بابل- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل مخابرات مازندران گفت: تلفن های ثابت اعتباری 

در استان مازندران راه اندازی شد.
مهندس حسین باباجانی افزود: از این به بعد مازندرانی ها می توانند با 
پرداخت 10 هزار تومان و شارژ اولیه دوهزار تومانی یک خط تلفن ثابت 
را در منزل یا محیط کار خود فعال و با هر بار شارژ از آن استفاده کنند.

مدیرعامل مخابرات مازندران درباره هم کدی تلفن های ثابت در این 
اس��تان گفت: در آینده نزدیک تمام کدهای ش��هرهای مازندران از بین 
خواهد رفت و با هشت رقمی شدن شماره تلفن ها، شهروندان مازندرانی 

از گرفتن پیش شماره شهرهای این استان راحت خواهند شد.

تلفن های ثابت اعتباری در مازندران
 راه اندازی شد

یزد- خبرنگار کیهان:
براساس تفاهم نامه مشترک بین کانون های فرهنگی و هنری مساجد و نهضت سواد آموزی 800 نفر در این کانون ها باسواد می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد در مراسم امضا تفاهم نامه با آموزش و پرورش استان درخصوص ارائه خدمات سوادآموزی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
با اشاره به ظرفیت عظیم کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان، گفت: در حال حاضر 460 کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان یزد فعالیت می کنند.

بهرام عبدالحسینی گفت: به همین منظور طی تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش استان درصدد ارتقاء نهضت سوادآموزی در سطح استان یزد هستیم.
مدیرکل آموزش پرورش استان یزد نیز در این نشست گفت: یزد استان ششم در باسوادی است و قبل از سرشماری سال 90 قرار شد که پایان بی سوادی را اعالم کنیم اما با 

اضافه شدن اتباع بیگانه، آمار بی سوادی در استان یزد افزایش یافت.
محمد کاظم رحیمی نژاد با اشاره به حدود 12 هزار بی سواد استان گفت: در مجموع باسواد کردن این میزان جمعیت کاری سنگین است و راهی جز مشارکت دیگر دستگاه ها نداریم.
مسئول کانون های مساجد استان یزد نیز در این مراسم گفت: در کانون های فرهنگی هنری مساجد ظرفیت های ویژه ای وجود دارد که باید از آن به بهترین نحو استفاده شود.

محس��ن رس��تگاری گفت: کانون های فرهنگی هنری مس��اجد یزد در جهت محو بی س��وادی از این استان گام برداش��ته اند و در این زمینه تمام تالش خود را برای کمک به 
ریشه کنی بی سوادی خواهند کرد.

تجهیز 

تاکسی های

 کرج 

به 

کتاب


