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کرمانشاه- خبرنگار کیهان:
برای اجرا و راه اندازی تاسیس�ات فاضالب شهر کنگاور به 53 میلیارد 

ریال هزینه نیاز است.
سرپرست شرکت آبفای استان کرمانشاه در این باره گفت: تاکنون 13میلیارد 
ریال از مجموع اعتبار تاسیس��ات فاضالب ش��هر کنگاور در اعتبارات استانی و ملی 
دیده ش��ده و برای تامین 40میلیارد دیگر اوراق مشارکت تهیه و در دسترس مردم 

قرار گرفته است. 
رضا کرانی افزود: این تصفیه خانه در زمینی به مس��احت 6هکتار و با ظرفیت 
ورودی 6هزارمتر مکعب در ثانیه جمعیت 76هزارنفری را تحت پوشش قرار خواهد داد. 
وی در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از طرح های در دست اقدام شرکت آبفای کرمانشاه 
تصفیه خانه فاضالب شهر جوانرود است که تاکنون 20درصد پیشرفت داشته است.

وی تصریح کرد: این تصفیه خانه در زمینی به ابعاد 4هکتار و با ظرفیت فاضالب 
ورودی 12هزار مترمکعب در شبانه روز برای جمعیت 120هزار نفری در افق 20ساله 

طراحی و احداث شده است. 

یزد- خبرنگارکیهان:
کل  اداره  فرهنگ�ی  مع�اون 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد 
گفت: امسال 836 اثر به دبیرخانه 

جشنواره مطبوعات یزد رسید.
حسن مفیدی با اشاره به اینکه 
امسال جشنواره مطبوعات یزد به 
ص��ورت منطقه ای و ب��ا حضور دو 
اس��تان کرمان و هرمزگان برگزار 
می شود، تصریح کرد: از دو استان 
هرم��زگان و کرم��ان مجموعا 75 
اثر و از اس��تان ی��زد خبرنگاران و 
روزنامه نگاران 724 اثر به دبیرخانه 

جشنواره ارسال کرده اند.
اداره کل  فرهنگ��ی  مع��اون 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
یزد تعداد آثار ارسالی برای داوری 
را 799 اثر اعالم و اظهار کرد: آثار 
جش��نواره مطبوعات یزد توس��ط 
اساتید مرکز مطالعات و تحقیقات 
رس��انه های وزارت ارش��اد م��ورد 

بررسی قرار می گیرد.
مفی��دی اف��زود: اختتامی��ه و 
آیین تقدیر از برگزیدگان جش��نواره 
منطقه ای مطبوعات استان یزد اواخر 
دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

زنجان- خبرنگار کیهان
برگزیدگان نهایی دهمین سوگواره سراسری عکس با عاشورائیان معرفی شدند.

رئیس حوزه هنری اس��تان زنجان گفت: از بین 2هزار و 417 اثر ارس��الی به دبیرخانه دهمین س��وگواره عکس با عاش��ورائیان، 3 اثر برتر از سوی 
هیئت داوران برگزیده و معرفی شد.

حمیدرضا اس��ماعیلی، افزود: میثم مکارمی نیا، حس��ین ملکی و مجید خالقی مقدم در دهمین س��وگواره سراسری عکس با عاشورائیان به ترتیب 
عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

اسماعیلی با بیان اینکه هر سه هنرمند برگزیده از استان اردبیل در این دوره شرکت کردند، افزود: 283 عکاس از سراسر کشور به دهمین سوگواره 
عکس با عاشورائیان اثر ارسال کردند که آثار 34 نفر به بخش مسابقه راه یافت.

وی ادامه داد: دهمین سوگواره عکس با عاشورائیان آخرین سوگواره در قالب هنر عکاسی بوده و از سال های آینده شکل گیری این سوگواره در 
قالب هنرهای دیگر که قابلیت بیشتری در بیان مفاهیم عاشورایی دارند و کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، خواهد بود.

اهواز- خبرنگار کیهان:
فرسودگی سیستم فاضالب 
اهواز و پخش فاضالب در سطح 
خیابان های این ش�هر س�بب 
ش�یوع بیماری ه�ای واگیردار 

می شود.
مدیریت سالمت  سرپرس��ت 
محیط وحرفه ای مرکز بهداش��ت 
استان خوزستان با بیان این مطلب 
افزود: روزان��ه در چندین نقطه از 
شهر اهواز شاهد گرفتگی فاضالب 
و س��رازیر ش��دن آن به خیابان ها 

هستیم. 
»مهران معلم« گفت: سرازیر 
شدن فاضالب به خیابان عالوه بر 
ایجاد مشکل در تردد مردم و زشت 
کردن چهره ش��هر منج��ر به بروز 
بیماری های عفونی و انگلی می شود.

وی خاطرنش��ان کرد: عوامل 

نظی��ر  مختلف��ی  بیم��اری زای 
باکتری ها، تک یاخته ها، ویروس ها 
و انگل ها می توانند از طریق مدفوع 
افراد آلوده وارد فاضالب شده و در 
صورت پراکنده شدن این فاضالب ها 
در محیط، شیوع بیماری های واگیر 
از جمله هپاتیت، وبا، حصبه و غیره 

را بدنبال داشته باشد.
معلم افزود: با توجه به شروع 
پی��ک دوم بیماری ه��ای روده ای 
و همچنین ش��روع فصل مدارس 
و مراک��ز آموزش��ی، ش��رکت آب 
و فاض��الب ش��هری اه��واز باید با 
تدابیر خاص نس��بت ب��ه برطرف 
کردن مش��کالت موجود از جمله 
رف��ع گرفتگی مس��یر فاضالب ها 
و جایگزینی س��ریع در منهول ها 
اقدام کند تا سالمت شهروندان به 

خطر نیفتد.

همدان- خبرنگار کیهان:
رزمایش گ�ردان بیت المقدس )403 کمی�ل( در اردوگاه 

سیدالشهداء)ع( همدان برگزار شد.
محمدرضا بیاناتی فرمانده گردان بیت المقدس )403 کمیل( 
همدان در این باره گفت: همزمان با س��الروز عملیات محرم و به 
یاد ش��هدای عزیز آن عملیات، رزمایش گ��ردان بیت المقدس از 
حوزه مقاومت بس��یج ش��هید شکری پور س��پاه ناحیه همدان به 
م��دت دو روز در محل پادگان حضرت سیدالش��هداء و به منظور 
تجدید بیعت با ولی امر مسلمین، به اجرا درآمد. وی افزود: در این 
رزمایش، بسیجیان و در قالب 9 دسته واکنش سریع از 9 پایگاه 
مقاومت ش��هر همدان شرکت داشتند و به تمرینات یگانی امداد 
و نجات، مقابله با ناآرامی ها، جنگ ش��هری و تمرین تیراندازی با 

سالح و تیر جنگی پرداختند.
وی ادامه داد: از جمله برنامه های مصوب و اهداف این رزمایش، 
ت��داوم آموزش های نظام��ی، ایجاد آمادگی دفاعی، حفظ انس��جام 
س��ازمانی و اس��تقرار در اردوگاه صحرایی، اجرای عملیات های دفاع 
از ک��وی و ب��رزن و پدافن��د غیرعامل، عملیات تاخی��ری و تاخت و 
ت��از هلی برن، عملیات امداد و نجات، راهپیمایی تاکتیکی ش��بانه و 
جهت یابی در ش��ب، تیراندازی س��ازمانی با رعایت اصول اس��تتار و 

اختفاء در منطقه عملیاتی رزمایش بود.

رشت- خبرنگار کیهان:
با مدیرانی که در کار س�رمایه گذاران بن بست 

ایجاد کنند، برخورد می کنیم.
این مطلب را استاندار گیالن در جمع اعضای شورای 
شهر رشت و سرپرست شهرداری این شهر عنوان و با بیان 
اینکه با تقویت زیربناها و زیباس��ازی شهر رشت می توان 
درآمدزایی مناس��ب داش��ت گفت: بای��د فضای مدیریت 

درآمدی شهر رشت را تقویت کرد.
محمدعلی نجفی افزود: امروز ش��هر رشت بخشی از 

زیبایی و بافت فرهنگی ارزش��مند خود را از دس��ت داده 
است و این وضعیت کنونی سیمای شهری، زیبنده مردم 

این شهر نیست.
وی گفت: برنامه های مدیریت ش��هری در رشت باید 

به منظور ماندگاری گردشگر در این شهر انجام بپذیرد.
نماینده عالی دولت در گیالن در ادامه سخنان خود به 
خسارت 400 میلیارد ریالی سیل اخیر استان اشاره کرد و 
افزود: با منابع محدود جبران این خسارت ها سخت است و 
بهترین کار اجرای طرح های زیربنایی برای پیشگیری است.

نجفی اضافه کرد: مطالبات مردم رشت در جمع آوری 
آبه��ای س��طحی و س��اخت کارخانه های زباله س��وز را با 
اختصاص اعتبارات مناس��ب تا پایان س��ال جاری پاسخ 

می دهیم.
وی با بیان اینکه بهره برداری از راه آهن و تکمیل 11 
کیلومتر باقیمانده آزاد راه رشت- قزوین در حل معضالت 
ترافیکی گیالن به ویژه ش��هر رش��ت مؤثر است گفت: با 
کمک نمایندگان تالش  می شود در این زمینه در بودجه 

سال آینده اعتبارات الزم اختصاص یابد.

بناب- خبرنگار کیهان: 
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: افزایش وام 
مس�کن مهر به مبلغ 300 میلیون ریال در دستورکار وزارت راه و 

شهرسازی قرار دارد.
اروجعلی علیزاده در نشست بررسی مشکالت مسکن مهر و شهرک 
ولی عصر )عج( شهرستان بناب با اعالم این خبر افزود: طی جلسات متعددی 
که برگزار ش��ده اس��ت، وزارت راه و شهرسازی بر حمایت از تعاونی های 
مسکن مهر تأکید دارد و افزایش وام مسکن مهر تا مبلغ 300 میلیون ریال 
در وزارتخانه تصویب و برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شده است. 
وی سپس با اشاره به مشکالت وجود مسکن مهر در آذربایجان شرقی 
اذعان کرد: فعال به علت نبود اعتبار در برخی بانکها وام 22 و 25 میلیون 
تومانی به متقاضیان پرداخت نمی شود. و به محض گشایش اعتبار در بانک 

مسکن این مبلغ قابل پرداخت خواهد بود.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی همچنین در مورد بهسازی 
بافتهای فرسوده شهری تصریح کرد: طبق قانون نوسازی بافتهای فرسوده 
باید س��االنه 10 درصد این بافت ها با پرداخت تسهیالت از منابع داخلی 
بانک ها بهسازی شوند که در 8 ماه گذشته هیچ گونه تسهیالتی پرداخت 

نشده است!

تبریز- خبرنگار کیهان:
سرکنس�ول ترکیه در تبریز گف�ت: آنکارا 
خواس�تار توسعه مناسبات با تهران است و این 

را به نفع دو کشور می داند.
»گوون بگ��چ« در دیدار با اس��ماعیل جبارزاده 
اس��تاندار آذربایجان شرقی در کاخ استانداری، افزود: 
مناسبات ایران و ترکیه برپایه سابقه ای بسیار گسترده 
و غنی استوار است و آنکارا از توسعه روابط با تهران، 

استقبال می کند.
وی در عین حال تصریح کرد: ترکیه، مناس��بات 

با آذربایجان شرقی را نیز، برای تحکیم روابط بین دو 
کش��ور دنبال می کند و این مناسبات باید گسترش 

پیدا کند.
استاندار آذربایجان شرقی نیز با استقبال از تحکیم 
روابط بین دو کش��ور و تعمیق مناسبات اقتصادی و 
تجاری بین این اس��تان با ترکیه، از کنس��ولگری آن 
کشور در تبریز و نیز دفتر وزارت امور خارجه در این 
شهر خواست تا نسبت به تهیه برنامه ای برای افزایش 
سطح مناسبات و فعالیت بیشتر هیئت های تجاری و 

اقتصادی طرفین، اقدام کنند.

آث�ار تاریخ�ی اصفهان 
زبان�زد خاص و عام اس�ت. 
مس�جد جام�ع، 33 پ�ل و 
منارجنب�ان از جمل�ه آث�ار 
تاریخی این ش�هر هس�تند 
که به ثبت جهانی رسیده اند 
و هر س�اله هزاران گردشگر 
داخلی و خارجی برای دیدن 
آنها راهی اصفهان می شوند. 
در نص��ف جه��ان صده��ا 
آث��ار تاریخی وج��ود دارند که 
کس��ی از آنها دی��دن نمی کند 
و به دس��ت فراموش��ی سپرده 
شده اند و رفته رفته روبه نابودی 
هس��تند. ای��ن ابنی��ه تاریخی 
نیازمن��د بازس��ازی و مرم��ت 
هستند تا جان دوباره ای بگیرند. 
تعدادی از شهروندان اصفهانی 
معتقدند ضعف مدیریت، سبب 
ش��ده چنی��ن وضعیت��ی برای 
ساختمان های تاریخی اصفهان 

بوجود آید.
ی��ک ش��هروند اصفهان��ی 
باس��تانی  آثار  ب��ه  عالقه من��د 
می گوی��د: متأس��فانه می��راث 
فرهنگ��ی اصفه��ان در ط��ول 
س��ال های متوالی تعطیل بوده 

و متولی خاصی ندارد.
حسینعلی زهتاب می افزاید: 
عملکرد ضعیف میراث فرهنگی 
اصفه��ان تنها به زمان مدیریت 
فعلی برنمی گردد، این سازمان 
در مدیریت ه��ای قبل��ی ه��م 

عملکرد خوبی نداشته است.
یک شهروند اصفهانی دیگر 
نیز با اشاره به حجم آثار تاریخی 
موجود در نصف جهان می گوید: 
زمانی که با چشمانی تیزبین آثار 
بزرگ و نام��ی اصفهان را مورد 
ارزیاب��ی قرار دهید پی خواهید 

صب��ح یک روز پرمش��غله، از میان پیامک های ارس��الی پیامک 
»مؤسسه مهر وطن« که با مجوز رسمی بانک مرکزی فعالیت می کند 
با موضوع: »طرح وحدت، اعطای وام مس��کن به میزان 2برابر معدل 
حس��اب با اقس��اط بلندمدت و کمترین کارمزد به مدت 7 روز«، که 
بمناسبت دهمین سالگرد تأسیس این مؤسسه ارسال شده بود توجه 

مرا به خود جلب کرد.
مدارک را آماده کردم و صبح روز بعد به مؤسسه مهروطن اهواز 
مراجعه کرده و با انبوهی از مردم که قصد افتتاح حساب را داشتند، 
روبه رو ش��دم. پس از افتتاح حساب مقرر شد 4 ماه بعد 2برابر معدل 
حساب را به سود 4درصد دریافت کنم. روی کارت مؤسسه مهروطن 
با خطی درش��ت، نوش��ته ش��ده بود: »به رویاهایت��ان رنگ واقعیت 
می بخشیم«، »منتظر خدمات جدید ما باشید!« از همان لحظه نقشه ها 
در ذهن کش��یدم و ب��ا رؤیاهایم دنیای جدیدی برای خود س��اختم. 
خوش��حال بودم که باالخره موفق به دریافت وامی بدون دردس��ر و با 

سود کم و در واقع »صددرصد کارمندی« خواهم شد.
اما این خوشحالی دوامی نداشت و پس از یک ماه از تاریخ افتتاح 
حس��اب، پیامک دیگری از »مؤسس��ه مهروطن« آمد. »طرح وحدت 

منتفی شد«!
»مؤسسه مهروطن« با »بانک رسالت« ادغام شد و »بانک رسالت« 
نیز تعهدات »مؤسس��ه مهروطن« را نمی پذی��رد. در کمال ناباوری و 
ناراحتی به »مؤسسه مهروطن اهواز« مراجعه کردم و با انبوه مردمی 
که مانند من فریب این مؤسسه را خورده بودند، مواجه شدم. یکی به 
امی��د خرید خانه ای بهتر خانه اش را فروخته بود و دیگری برای تهیه 
خودرو بهتر وسیله نقلیه اش را به حراج گذاشته بود. مگر می شود به 

این راحتی زیر بار تعهدات زد.
چطور می ش��ود با پول مردم مؤسس��ه ای اعتباری راه انداخت و 
س��رمایه مردم را باال کش��ید و هیچ مقام و دستگاهی هم پاسخگوی 

مردم نباشد.
نگاهی به کارت حس��ابم کردم. جم��الت روی کارت را بار دیگر 
مرور کردم. آیا این مؤسسه رنگ واقعیت، بر رویاهایم بخشید...؟ نه...!! 

آیا منظور از خدمات جدید! ...این بود؟!!
بنرهای دیگری از »بانک رسالت« با سود 2درصد در جای جای 
این شعبه به چشم می خورد، اما من ترجیح دادم پولم را پس بگیرم و 
فریب در باغ سبز دیگری را نخورم و قضاوت را به خوانندگان بسپارم.
بهناز جمیلی

سمنان- خبرنگار کیهان:
دانش�گاه  دانش�جوی 
سمنان در بیست وهشتمین 
مس�ابقات سراس�ری  دوره 
دانش�جویان  کری�م  ق�رآن 
سراسر کشور توانست مقام 
نخس�ت بخش حفظ 10 جزء 
این مس�ابقات را از آن خود 

کند.
در ای��ن دوره از مس��ابقات 
عطیه تبیانیان دانشجوی رشته 
دانش��گاه  کامپیوتر  مهندس��ی 
سمنان در رقابت  با برگزیدگان 
مرحل��ه کش��وری ه��ر ی��ک از 
وزارتخانه های بهداش��ت درمان 
و آم��وزش پزش��کی، دانش��گاه 
آزاد اس��المی، دانشگاه پیام نور، 
دانش��گاه جامع علمی کاربردی 
و دبیرخانه دانش��کده های علوم 
قرآن��ی س��ازمان اوق��اف و امور 
خیریه رتبه اول ملی در رش��ته 

حفظ 10 جزء را کسب کرد.
مس��ابقات  از  دوره  ای��ن 
از  دانش��جو   260 حض��ور  ب��ا 
دانش��گاه های سراسر کشور در 
پنج رشته قرائت به روش تحقیق، 
قرائ��ت ب��ه روش ترتیل، حفظ 
قرآن کریم شامل حفظ 5، 10، 
20 ج��زء و حفظ قرآن کریم در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین 

برگزار شد.

درخشش 
دانشجوی 
دانشگاه 

سمنان در 
مسابقات قرآن

وزارت راه و شهرسازی بررسی می کند

افزایش وام مسکن مهر تا سقف 300 میلیون ریال
رویای زودگذر 

اصفهان شهر 
ساختمان های تاریخی 

فراموش شده

کوتاه از شهرستان ها 

ب��رد که ای��ن آثار زیب��ا از داخل 
فرسوده و روبه نابودی است.

علی امین با اش��اره به وجود 
بی��ش از یک هزار خان��ه میراثی 
بکر و دیدنی در اصفهان می گوید: 
مدیران می��راث فرهنگی نه خود 
آس��تین همت برای بازسازی آنها 
باال می زنن��د و نه اجازه می دهند 
تا صاحب خانه ها نسبت به مرمت 

آن اقدام کنند.
می افزای��د:  ش��هروند  ای��ن 
بس��یاری از ابنیه های موجود چه 
عموم��ی و چه خصوصی توس��ط 
م��ردم و هیئت های امن��اء با دید 
بازس��ازی شده که  کارشناس��ی 
حداق��ل اعتب��ارات را ب��ه خ��ود 
اختصاص داده اند. در حالی که اگر 
قرار بود مدیران میراث فرهنگی در 
این زمینه وارد عمل شوند به چند 

برابر این اعتبارات، پول نیاز بود!
می��راث  کارش��ناس  ی��ک 
فرهنگی درباره مرمت و بازسازی 

ابنی��ه تاریخ��ی اصفه��ان گفت: 
مدیران میراث فرهنگی بر عملکرد 
پیمانکاران خود هیچ گونه تسلطی 
ندارند. کاری ک��ه در کوتاه ترین 
زم��ان ممک��ن می ت��وان انجام و 
هزینه ه��ا را کاه��ش داد، ماه ها و 
س��ال ها طول می کش��د. چه بسا 
پ��روژه ای ب��ه علت ع��دم همین 
نیمه کاره  نظارت ه��ا در هزین��ه 

رها شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان نیز می گوید: برخی 
بقاع متبرکه در س��طح استان در 
حال نابودی است، میراث فرهنگی 
نه خود برای بازس��ازی آنها اقدام 
می کند و نه اجازه می دهد تا مردم 
و اوقاف نسبت به مرمت آنها وارد 

عمل شوند.
وی اضافه می کند: در برخی 
از بق��اع متبرکه بای��د نماز خوف 
خواند، بس��یاری از بق��اع میراثی 
ش��رایط غیرممکن زیارتی را پیدا 

کرده اند که مایه تأسف و تأثر 
زائران گشته است.

ب��ه گفته یک ش��هروند 
اصفهان��ی، می��راث فرهنگی 
فق��ط مجموعه می��دان امام 
مس��جد جامع، چهل ستون 
بلکه  نیس��ت  منارجنب��ان  و 
مجموع��ه ای از آثار باس��تانی 
اس��ت که در هر کوی و برزن 
وج��ود دارد ک��ه به دس��ت 

فراموشی سپرده شده است.
ای��ن روزها ک��ه مردم به 
احداث س��اختمان های چند 
طبقه روی آورده اند و ش��اهد 
شاه نش��ین  اتاق های  تخریب 
خانه ه��ای تاریخ��ی اصفهان 
هس��تیم، خانه ه��ای تاریخی 
به جای بازس��ازی و مرمت به 
تخریب چی  کارگران  دس��ت 
لودرها سپرده  یا  س��اختمان 
می ش��وند ت��ا به ج��ای آنها 
برج های آنچنانی ساخته شود.

سرکنسول ترکیه در تبریز اعالم کرد

توجه ویژه آنکارا به توسعه مناسبات خود 
با تهران

استاندار گیالن: با مانع تراشان در کار سرمایه گذاران
 برخورد می شود

* در نصف جهان صدها آثار تاریخی وجود 
دارند که کسی از آنها دیدن نمی کند و به 

دست فراموشی سپرده شده اند و رفته رفته 
روبه نابودی هستند. 

* یک کارشناس میراث فرهنگی درباره 
مرمت و بازسازی ابنیه تاریخی اصفهان 

گفت: مدیران میراث فرهنگی بر عملکرد 
پیمانکاران خود هیچ گونه تسلطی ندارند. 

یک مقام مسئول در مرکز بهداشت خوزستان:

بیماری های واگیردار در کمین 
مردم اهواز است

برگزاری رزمایش گردان 
بیت المقدس در همدان

معرفی برگزیدگان نهایی دهمین سوگواره سراسری عکس با عاشورائیان

راه اندازی تاسیسات فاضالب کنگاور
 نیازمند 53 میلیارد ریال است

ارسال 836 اثر منطقه ای
 به جشنواره مطبوعات یزد

اردبیل- خبرنگار کیهان:
اجرای طرح برج ش�ناور در روی دریاچه س�د یامچی مش�کل 

بی کیفیتی آب آشامیدنی اردبیل را برطرف کرده است.
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطقه ای اردبیل با اع��الم مطلب باال افزود: با 
همکاری متخصصان دانشگاهی طرح برج شناور برای نخستین بار در ایران 

بر روی سد دریاچه یامچی اجراء شد.
داوود نجفیان با توجه به اینکه در فصل گرم سال آب دارای کیفیت نامطلوب 
در الیه های پائین دریاچه قرار می گیرد طرح برج شناور به گونه ای اجراء شده است 
که آب مورد نیاز را برای مصرف آب آشامیدنی از الیه های سطحی آن برداشت 
کرده و به این ترتیب مشکل بو و مزه نامطبوع آب آشامیدنی مرتفع شده است.

وی اف��زود: با اجرای مراحل بعدی طرح ک��ه در آینده ای نزدیک انجام 
می شود آب آشامیدنی مردم شهر اردبیل با کیفیت عالی در اختیار آنان قرار 

خواهد گرفت.

اجرای طرح برج شناور بر روی 
دریاچه سد یامچی اردبیل

قهرمانی والیبال سمنان
س�منان- خبرنگار کیهان: تیم والیبال سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان سمنان عنوان قهرمانی 
رقابت کشوری را کسب کرد. در این مسابقات تیم والیبال 
سمنان موفق شد با غلبه بر نمایندگان استان های تهران، 
مازندران، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و بوشهر جواز 
حضور در دیدار فینال را بدست آورد و دراین مرحله با 
غلبه بر تیم استان مرکزی عنوان قهرمانی را کسب کرد.

برتری در مسابقه عکس
دهلران- خبرنگار کیهان: رحمان جابری نماینده 
و خبرنگار روزنامه کیهان در دهلران رتبه س��وم مسابقه 

عکس برتر نماز را کسب کرد.
در این مسابقه عکاسی که به همت ستاد اقامه نماز 
جمعه دهلران برگزار ش��ده 10 اث��ر به بخش نهایی راه 
یافتند که از مجموع این ده عکس 3 عکس برتر انتخاب 
و در مراس��می با حضور امام جمعه و فرماندار دهلران از 

خالق این آثار تقدیر شد.
تجلیل از صادرکنندگان

اراک- خبرنگار کیهان: مراس��م تجلیل از فعاالن 
عرصه صادرات استان مرکزی برگزار شد. در این مراسم 
از 140 واحد نمونه صادراتی، 11 واحد در حوزه صنعت 
و مع��دن، دو واحد در حوزه کش��اورزی و یک واحد در 
حوزه بازرگانی تقدیر ش��د. در این مراسم همچنین از 3 
شرکت تولیدی استان مرکزی که موفق به کسب عنوان 
ملی صادرکننده برتر کشور شدند با اهدای تندیس تقدیر 

به عمل آمد.
افتتاح مرکز نیکوکاری

زرندی�ه- خبرنگار کیه�ان: دو مرکز نیکوکاری 
کمیته امداد در شهرستان زرندیه افتتاح شد. سرپرست 
کمیته امداد امام خمینی زرندیه گفت: تجهیز هر یک از 
این مراکز با 40 میلیون تومان اعتبار انجام ش��ده است. 
غالمرضا حافظ کمال افزود: در ش��هر ما به ازای هر 10 
هزار نفر و در روس��تاها به ازای ه��ر هزار نفر یک مرکز 

نیکوکاری راه اندازی می شود.
کاهش مرگ و میر نوزادان

اهواز- خبرنگار کیهان: با افزایش کیفیت خدمات 
درمانی در استان خوزستان مرگ و میر نوزادان و مادران 
کاهش چشمگیری یافته است. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با ارتقا کیفیت خدمات 
ش��اخص مرگ نوزادان از 16 در هزار تولد زنده به 9 در 

هزار تولد رسیده است.
 ساس��ان موگهی افزود: با افزایش خدمات مراقبتی 
نیز ش��اخص مرگ مادران از 35 درصد هزار به 21 نفر 

درصدهزار رسیده است.
کاهش آب اصفهان

اصفه�ان- خبرنگار کیهان: مدیرعامل ش��رکت 
آب و فاض��الب اصفهان گف��ت: آب ورودی تصفیه خانه 
بابا ش��یخ علی از 100مترمکعب به 88مترمکعب کاهش 

یافته است.
هاشم امینی با بیان اینکه آب شرب 50 شهر و300 
روستا از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شود افزود: 
برآوردها حاکی از آن اس��ت که در شرایط کنونی حجم 

سد زاینده رود به 110میلیون مترمکعب رسیده است.
افزایش  پروازهای خرم  آباد

خرم آباد- خبرنگار کیهان: با پیگیری استانداری 
لرس��تان پروازه��ای ف��رودگاه خرم  آباد افزای��ش یافت. 
معاون برنامه ریزی اس��تانداری لرس��تان افزود: تالش ها 
و پیگیری های اس��تاندار لرستان برای افزایش پروازهای 
فرودگاه خرم آباد و برقراری پروازها در س��اعات مناسب 
به نتیجه رسید و در نخستین مرحله دو پرواز جدید به 

فرودگاه خرم  آباد اضافه شد.
هادی چگنی افزود: پروازهای جدید فرودگاه خرم آباد 
شنبه ها صبح ساعت 5/30 از تهران به خرم آباد و ساعت 
هفت و نیم از خرم آباد به تهران و پرواز عصرها ساعت 16 
از تهران و ساعت 17/45 دقیقه از خرم آباد انجام می شود.

معرفی 9 صادرکننده نمونه
شهرکرد- خبرنگار کیهان: رئیس سازمان صنعت، 
معدن و نظارت استان چهارمحال و بختیاری در مراسم 
تجلیل از 9 صادرکننده نمونه گفت: با توجه به تحریم و 
حصرهای اقتصادی از این اس��تان در سال گذشته 142 
میلیون دالر و در 6 ماهه اول س��ال جاری 112 میلیون 
و 276هزارو 787 دالر کاال به خارج از کشور صادر شده 
است. رحمان کرمی افزود: صادرات کاال از این استان به 
خارج از کشور نسبت به سال گذشته 50درصد افزایش 

داشته است.
پرداخت تسهیالت

 به نیازمندان
جاسک- خبرنگار کیهان: مدیر کمیته امداد امام 
خمینی جاس��ک گفت: این وام ها به خانواده هایی که با 
مش��کالت اضطراری و مقطعی دست به گریبان هستند 
پرداخت می ش��ود. غالمرضا غالمی افزود: در راس��تای 
جبران برخی کاس��تی های اساس��ی زندگی مددجویان 
برای خانواده های تحت پوش��ش مبلغ ش��ش میلیارد و 
436 میلیون و 300 هزار ریال تسهیالت در نظر گرفته 

شده است.
سازش در پرونده های طالق

یزد- خبرنگار کیهان: بیش از 47درصد پرونده های 
ارجاعی به مرکز مش��اوره بهزیس��تی با صلح و س��ازش 

مختومه می شود.
رئی��س کل دادگس��تری اس��تان یزد گف��ت: بنا بر 
تفاهم نامه ای که با س��ازمان بهزیستی استان یزد منعقد 
ش��د تمام پرونده های طالق این استان قبل از طرح در 
محاکم خانواده برای صلح و سازش به مرکز مشاوره طالق 

بهزیستی ارجاع می شود.
غالمحسین حیدری افزود: خوشبختانه با تالش های 
مش��اورین س��ازمان بهزیس��تی و معاون��ت اجتماعی و 
پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری استان یزد حدود 
47درصد از پرونده های ارجاعی با صلح و آشتی مختومه 

می شود.
تجهیز امامزاده به زائرسرا

اصفهان -خبرنگار کیهان: با حضور سرپرست 
اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون از 14 باب 
زائر س��را امامزاده  سید سراع الدین عسگران رونمایی 

شد  .
 در این مراسم حجت االسالم والمسلمین حمزه نیکو 
سرپرست اوقاف و امور خیریه این شهرستان گفت: هزینه 
بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای ساخت این 
زائرسرا و تجهیز آن به امکانات رفاهی صرف شده است.

محمد علی شاه علی 

ساری- خبرنگار کیهان:
بازرگانی،  ات�اق  رئیس 
صنایع و معادن و کشاورزی 
مازندران گفت: مش�کالت 
مالیاتی، گمرکی و بانکی از 
جمله مشکالت گریبانگیر 
اس�تان  در  صادرکنندگان 

است.
غالمرضا عشریه در مراسم 
برتر  از صادرکنندگان  تجلیل 
اس��تان مازندران تصریح کرد: 

پرداخ��ت ب��ه موق��ع جوایز و 
تشویق های صادراتی از جمله 
انتظارات صادرکنندگان است 
ک��ه بای��د توج��ه وی��ژه ای از 
قرار  ذیربط  سوی مس��ئوالن 

گیرد.
وی گفت: تولیدکنندگان با 
خطر از دست دادن سرمایه های 
خود تالش می کنند تا شاهد 
توسعه استان و رفاه حال مردم 
باش��ند و نباید در این شرایط 

درگیر مسائل حاشیه ای بانکی، 
گمرکی و مالیاتی شوند.

رئی��س ات��اق بازرگان��ی، 
صنایع و معادن و کش��اورزی 
مازندران اظهار داشت: بعد از 
گذشت 35 س��ال از پیروزی 
توسعه  اسالمی شاهد  انقالب 
مازن��دران  در  چش��مگیری 
نبوده ایم ک��ه باید در این باره 
چاره اندیش��ی ج��دی صورت 

گیرد.

مسائل، گمرکی و بانکی مشکل 
صادرکنندگان مازندرانی است


