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تولیدآزمایشی
کارخانه فوالد
کرمان

کمبود نیرو برای حفاظت از یک میلیون و  487هزار هکتار از عرصههای طبیعی استان از مهمترین چالشهاست
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خیابانهای شلوغ
در قلب ایالم

 | 1دریچه

تجمــع  200مطــب پزشــکی در مرکز شــهر ایالم و
خیابانهای منتهی به چهار راه سعدی و  22بهمن سبب
بروز مشکل اصلی ترافیکی شده است.
معاون عمرانی استاندار ایالم دراین باره گفت :وجود مرکز درمانی و خواربار فروشی
در مرکز اصلی شهر ایالم باعث شده شهروندان هر روز برای رفع نیازهای خود به
مرکز شهر مراجعه کنند که سبب ترافیک دراین منطقه شده و بدون شک رفع این
مشکل نیازمند طرحهای کوتاه مدت و بلند مدت است.
صفحه  2را
بخوانید

دانشآموزان محروم در انتظار تسهیالت و فضاهای جدید آموزشی  -عكس :تسنیم

استانداردسازی مدارس سیستان و بلوچستان

ایــن مجتمع کاهش مصــرف انرژی و
کاهش فوقالعاده مصرف آب اســت،
گفت :کارخانه گندلهسازی به ظرفیت
 2.5میلیون تن از ســال  92عملیات
اجرایی آن شروع شده و در خردادماه 96
راهاندازی آزمایشی شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد بوتیای ایرانیان
با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر

با  50درصد ظرفیت اســمی خود کار
میکند و تا یک ماه آینــده به ظرفیت
اصلی خود میرسد افزود :محصول آن
به بزرگترین کارخانجات تولید فوالد در
کشور ارسال شده و همه با اشتیاق این
محصول را مصرف میکنند.
وی ازبهرهبــرداری ازخط ریلی راهآهن
دراین مجتمع خبرداد وخاطرنشــان

کرد :این شــرکت یکی از  14شــرکت
زیرمجموعــه هلدینــگ خاورمیانــه
یعنــی میدکــو اســت و ماموریت آن
ایجاد کارخانههــای تولید گندله ،آهن
اسفنجی و فوالد است.
خســرویراد با بیــان اینکــه حجم
ســرمایهگذاری در این پــروژه  4هزار
میلیارد تومان اســت که حدود  3هزار
میلیــارد تومان آن صــرف پروژههای
زیرساختی میشود گفت :با بهرهبرداری
کامل از پروژه حدود  2هزار نفر بهصورت
مســتقیم و  20هــزار نفــر بهصورت
غیرمستقیم صاحب شغل میشوند.
وی با اشاره به اینکه فضای سبز اطراف
کارخانه در فاز اول هزار متر مربع و در
فاز بعدی  120هکتار با همکاری محیط
زیست در حال انجام است افزود :خطوط
انتقال گاز  6اینچ کارخانه به بهرهبرداری
رسیده و خط انتقال گاز 30اینچ نیز با
مشارکت اداره گازدرحال احداث است.

تقویت آنتن تلفن همراه در ملکشاهی -مهران
مشکل آنتن دهی تلفن همراه در مسیر
ارتباطات ملکشاهی -مهران رفع شد.
مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات
استان ایالم گفت :مشــکل نبود آنتن تلفن همراه در
بخشی از محور ملکشاهی – مهران با نصب تجهیزات
مخابراتی در ادامه تالشها برای تســهیل تردد زائران
اربعین حسینی رفع شد.

به گزارش همشــهری عباس بیرامی افزود 15 :سایت
( )btsتلفن همراه در شهرستان ملکشاهی وجود دارد
که از این تعداد  4سایت غیر فعال بود که چندی پیش
مشکل سایتهای چمز و ترشابه و حوزه سد ایالم رفع
شد .وی با اشاره به برنامه توسعه اینترنت پرسرعت در
ملکشاهی یادآور شد :تا پایان ســال جاری  14نقطه
روستایی این شهرستان دربخش گچی و بخش چمزی

خبرخوان سمنان
تسنیم /دبیر ستاد برگزاری اجالســیه شهدای بهداشت و درمان دفاع مقدس
استان ســمنان ۴ :مأموریت ویژه دبیرخانه اجالسیه شهدای بهداشت و درمان
سمنان محقق شد.
ایلنا /رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان :بیش از  ۵۰هزار نفر
در بخش صنعت و معدن استان سمنان شاغل هستند.
باشگاه خبرنگاران /سرپرست شهرداری ســمنان از حرکت کاروان نمادین
کربال در این شهر خبر داد.
فارس /رئیس پلیس راهور استان سمنان :مدارس آسیبپذیر استان سمنان در
حوزه ترافیکی شناسایی شدند.
مهر /رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان :همایش گرامیداشت ۱۱۸
شهید جهادگر استان سمنان برگزار میشود.
ایسنا /مشاورهماهنگی اموراستانهای وزارت صنعت ،معدن وتجارت :تشکیل
کمیته مشــاوران جوان صنعت و معدن برای نخســتینبار در استان سمنان
اجرایی شد.
تسنیم /معاون روابط عمومی سپاه استان سمنان :یادواره شهدای روحانیت و
 ۵۵شهید منطقه محالت سمنان برگزار میشود.

به اینترنت پرسرعت مجهزخواهند شد.
مدیرکل ارتباطــات وفناوری اطالعات اســتان ایالم
همچنین به نصب یک دســتگاه خودپــرداز بانکی در
ورودی روســتای گنبد پیرمحمد و در مســیر زائران
اربعین اشاره و تأکید کرد :برای این دستگاه خودپرداز
 115میلیون تومان ازمحل اعتبارات داخلی شــرکت
ارتباطات استان هزینه میشود.

خبرخوان بوشهر
ایرنا /مدیرکل اســتاندارد بوشــهر:ایجاد فضای فرهنگی برای خرید کاالی ایرانی
ضروری است.
مهر /رئیس صنعت و معدن بوشهر :طرح بیتومین این اســتان با مشارکت ایمیدرو
شتاب میگیرد.
فارس /مدیرجهاد کشاورزی دشتی بوشــهر :تولید محصول سالم مهمترین برنامه
ماست.
تسنیم /رئیس سازمان بهزیستی در بوشهر ۵۰ :هزار شغل ویژه مددجویان بهزیستی
ایجاد میشود.
ایرنا /استاندار بوشهر :طرحهای آبخیزداری استان بوشهر با  ۱۳۰میلیارد تومان اجرا
میشود.
باشگاه خبرنگاران /مدیرعامل آبفار بوشهر ۳۱ :میلیارد تومان به طرحهای آبرسانی
روستایی استان بوشهر تخصیص یافت.
مهر /مدیرکل روستایی و امور شوراهای اســتانداری بوشهر :زیر ساختهای جاذبه
توریستی روستاهای استان بوشهر توسعه مییابد.
تسنیم /رئیس خانه مطبوعات استان بوشهر :مجوز  ۵۰درصد رسانههای مکتوب و
برخط استان بوشهر لغو میشود.

سرمایهگذاری در
گردشگریکهگیلویه
وبویراحمد

جاعل هزار چهره در دام قانون
رئیس حفاظت اطالعات دادگســتری کل اســتان
کرمان از دســتگیری یک جاعل حرفهای در کرمان
خبر داد.
علی شــفیعی گفت :متهم اقدام به جعل اسناد بانکی و اداری،گواهی پایان
تحصیالت ،پروانه کسب و فعالیت نمایندگی کرده است.
وی اظهار کرد :با اقدامات اطالعاتی انجام شده از سوی تیم عملیات حفاظت
و اطالعات دادگستری استان کرمان مشخص شد فردی به هویت...
صفحه  2را
بخوانید

اسکلههای شناور جدید
در بندر شهید رجایی

ساخت نیروگاه خورشیدی در گرمسار

تولید آزمایشی کارخانه فوالد کرمان
تولید آزمایشی کارخانه
صنعت گندلهســازی مجتمــع
فــوالد بوتیــای ایرانیان
کرمان با ۵۰درصد تولید اسمی خود در
حال انجام است.
به گزارش ایلنا ،علی بابایی سرپرســت
فرمانداری شهرستان کرمان از مجتمع
فوالد بوتیای ایرانیان کرمان و پروژههای
صنعتی و معدنی این مجتمع بازدید و
از نزدیک در جریان مشــکالت و روند
پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
در این بازدید محمدرضا خســرویراد
مدیرعامل شرکت فوالد بوتیای ایرانیان
با ارائه گزارشــی از وضعیت پروژههای
در حال احداث در این مجتمع صنعتی
و معدنــی اظهارکرد :تولید آزمایشــی
کارخانــه گندلهســازی مجتمع فوالد
بوتیای ایرانیان کرمان با 50درصد تولید
اسمی خود در حال انجام است.
وی با اشــاره به اینکــه از مزیتهای
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نیروگاه خورشیدی
انرژی
 ۱۰۰مگاواتــی در
منطقــه ویــژه
اقتصــادی گرمســار احــداث
میشود.
نماینده شهرستانهای گرمسار
و آرادان در مجلــس شــورای
اسالمی با اعالم این خبر به باشگاه
خبرنگاران گفت :ایــن پروژه با
حمایــت ســرمایهگذار بخش
خصوصی در دست اقدام است و
مهمترین مشکل آن در شرایط فعلی مشخص شدن وضعیت زمین پروژه است.
غالمرضا کاتب افزود :زمینی در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی برای اجرای این
پروژه در نظر گرفتهشده است که با تأیید کارشناسان منابع طبیعی بهزودی به
سرمایهگذار این پروژه تحویل داده میشود.
نماینده شهرستانهای گرمســار و آرادان در مجلس با بیان اینکه راهاندازی
وبهرهگیری ازاین پروژه در دســتور کار اســت اذعان کرد :بــا احداث نیروگاه
خورشــیدی درجوارمنطقه ویژه اقتصادی برق موردنیاز ایــن منطقه تأمین
میشود.
وی ازهمکاری دانشگاه امیرکبیر پردیس گرمسار در اجرای این پروژه خبرداد
و یادآورشد :این پروژه فضایی برای آموزش تخصصی نیروگاه خورشیدی برای
دانشجویان این دانشگاه ایجاد میکند.
کاتب با اشــاره به انعقاد تفاهمنامهای بین دانشگاه امیرکبیر وسرمایهگذار این
پروژه خاطرنشان کرد :دانشجویان دانشــگاه امیرکبیر برای نصب این نیروگاه
واستفاده ازتجهیزات آن بهمنظورتقویت مسائل آموزشی بهکارگیری میشوند.
وی با اشــاره به اینکه مراحل صدور مجوز این پروژه انجامشــده است افزود:
احداث نیروگاه خورشیدی  100مگاواتی با سرمایهگذاری بالغبر  150میلیون
دالر انجام میشود.

خبرخوان چهارمحال و بختیاری
فارس /مدیرکل بنیاد شــهید چهارمحــال و بختیاری ۲۸ :یادواره شــهدا در
چهارمحال و بختیاری برگزارمیشود.
تسنیم /مدیرکل نشــر آثار دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری ۱۰۰۰ :برنامه
محوری در هفته دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری اجرا میشود.
باشــگاه خبرنگاران /مدیرکل تبلیغات اســامی چهارمحــال وبختیاری:
۱۴۰۰هیات مذهبی در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد.
ایسنا /مدیرعامل شــهرکهای صنعتی چهارمحال وبختیاری ۱۶۵۰ :قرارداد
با متقاضیان ســرمایهگذاری درشــهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری
منعقد شد.
تسنیم /مدیراموراراضی جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری ۸۴ :حکم قضایی
بهمنظور رفع تصرف اراضی چهارمحال وبختیاری اجرا شد.
ایرنا /مدیرکل هواشناسی چهارمحال وبختیاری ۶۵ :درصد مساحت چهارمحال
وبختیاری با خشکسالی شدید مواجه است.
مهر /استاندارچهارمحال وبختیاری :مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز اولویت
کاری مسئوالن چهارمحال وبختیاری است.
پایگاه خبری پلیس /فرمانده نیروی انتظامی چهارمحــال وبختیاری۲۳ :
قاچاقچی مواد مخدر درشهرستان بروجن دستگیرشد.
تسنیم /مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری ۱۱۱ :میلیارد تومان پروژه
گازرسانی در چهارمحال و بختیاری اجرا میشود.

 | 3گردشگری

انار سنگان
یاقوتهایی برای
گردشگران خاش
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سرمایهگذاری در گردشگری کهگیلویه
وبویراحمد
سیاست دولت در کهگیلویه و بویراحمد حمایت از سرمایهگذاران
دریچه بخش خصوصی حوزه گردشگری برای توسعه روزافزون و ایجاد
زیرساختهای موردنیاز گردشگری است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با
بیان این مطلب به تسنیم گفت :کهگیلویه وبویراحمد با برخورداری از آب و هوای
دلپذیر ،طبیعت بکر ،جاذبههای طبیعی و تاریخی و تنوع مکانهای تفریحی،
مقصد مناسبی برای مسافران بهویژه بخش جنوبی کشور است.
محمود باقری افزود :ایجاد مجتمعهای خدمات رفاهی در محورهای ارتباطی
استان میتواند توسعه گردشگری ،جذب گردشگر و اشتغالزایی را برای مردم
این استان فراهم سازد.
استقبال از تأسیسات گردشگری روستای کوشک

وی با بیان اینکه تأسیسات گردشگری روستای کوشک ساالنه پذیرای تعداد
زیادی از گردشگرانی است که از مسیر جنوب وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و
بویراحمد میشوند ،تصریح کرد :در دولت یازدهم با جذب اعتبارات ملی توانستیم
در کنار این مراکز خدماتی ،زیرســاختهای گردشگری ازجمله سرویسهای
بهداشتی ،آبخوریها و سکوهای نشــینمن را برای رفاه حال گردشگران ایجاد
کنیم .دبیر کارگروه گردشــگری در کهگیلویه و بویراحمد با اشــاره به اینکه
روستای کوشــک واقع در  40کیلومتری شهر یاســوج ،با داشتن طبیعت بکر
وآبهای جاری از مکانهای پربازدید گردشگران است ،ابراز کرد :مردم این روستا
اشتغالزایی خوبی برای خانوادههایشان در کنار این جاده ایجاد کرده و به خوبی
توانستهاند از فرصت ورود گردشگران به شهرستان بویراحمد برای درآمدزایی
استفاده کنند .باقری با بیان اینکه ساخت مکانهای سنتی مانند سفرهخانهها،
رستورانها و اقامتگاههای بومگردی به میزان زیادی به جذب گردشگر کمک
میکند ،گفت :از سرمایهگذاران در این حوزهها حمایت میشود.

خبرخوان ایالم
مهر /فرمانــدار دهلران از تخصیــص  300میلیــون تومان برای بهســازی
زیرساختهای اربعین در این شهرستان خبرداد.
ایسنا /مدیرکل بهزیستی اســتان ایالم بر لزوم کاهش پدیده طالق و افزایش
نشاط اجتماعی در ایالم تأکید کرد.
ایرنا /مدیرکل اوقاف استان ایالم ازثبت 16وقف جدید طی  5ماه اول سالجاری
دراستان خبرداد.
فارس 890 /هیات مذهبی برنامههای ســوگواری ماه محــرم را در ایالم اجرا
میکنند.
تسنیم 99 /فقره تسهیالت اشتغالزایی وازدواج به جوانان ملکشاهی پرداخت شد.
ایسنا /سرپرست امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم از افزایش
روند چاپ و نشر کتاب در این استان در نیمه نخست امسال خبر داد.
مهر 109 /پرونده تخلف بهداشتی و درمانی در تعزیرات حکومتی ایالم مختومه
شد.
ایسنا 360 /مبلغ روحانی ماه محرم به شهرستانهای ایالم اعزام میشوند.
تسنیم /محکومیت قاچاقچیان کاال و ارز در ایالم به پرداخت  16میلیارد ریال
جزای نقدی.
فارس /مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان ایالم :احداث کارخانه بازیافت
زباله چشم انداز شهر ایالم را تغییر میدهد.
باشگاه خبرنگاران /رئیس هیات فوتبال اســتان ایالم 3 :بانوی فوتبالیست
نونهال ایالمی به اولین اردوی تیم ملی زیر  15سال بانوان دعوت شدند.
فارس /فرماندار شهرستان دهلران:امکانات الزم برای استقبال ،اسکان و پذیرایی
از زائران اربعین در دهلران فراهم میشود.
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محصول
برداشت خرمای مجول در بوشهر
کشــاورزان بوشــهری برداشت
خرمای مجول در نخلســتانها را
آغاز کرده اند.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی
استان بوشهر به فارس گفت :از ۱۰
هزار اصله نخل گونه مجول کشت
بافتی کشــور ۱۰ ،درصد آن در ۴
منطقه استان بوشهر کشت و برداشت آن آغاز شده است.
محمدتقی منوچهری با اشــاره به کیفیت باالی خرمای مجول و
بازار پسند بودن آن اظهار کرد :رقم خرمای مجول رقمی وارداتی
به کشور است و  10هزار اصله نخل آن در مناطق مختلف کشور از
جمله استان بوشهر کشت شده است.
وی با بیان اینکه رقم خرمای مجول از سال  1382وارد کشور شد
افزود :ازآنجایی که گونه خرمای مجول از کیفیت باالیی برخوردار
است مورد توجه کشاورزان قرارگرفت بهگونهای که از10هزاراصله
نهال خرمای مجولهزاراصله آن در4منطقه استان بوشهرکشت
شد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان بوشــهربا بیان اینکه
اکنــون 1200اصلــه گونــه خرمــای مجــول کشــت بافتی
درنخلستانهای استان بوشهرکاشته شده است خاطرنشان کرد:
با آغازبرداشت این گونه خرما در نخلســتانهای استان بوشهر،
اکنون دربیشترمناطق کشت شــده ،گزارشهایی از رشد خوب
ومحصولدهی باالی این رقم درنخلستانها دریافت شده است.
منوچهری ،با اشــاره به آغازبرداشت خرما ازنخلستانهای استان
بوشــهر بیان کرد :بیش از 6میلیون اصله نخل دراســتان بوشهر
ازگونههای مختلف وجود دارد که برداشت خرما تا اوایل آبان ادامه
دارد .وی با اشاره به برداشت156هزارتنی محصول نخیالت استان
بوشــهر گفت :تا پایان برداشــت محصول ازنخیالت پیش بینی
برداشت 156هزار تن محصول میشود که برداشت رطب وخارک
نخلستانهای استان پایان یافته و اکنون برداشت خرما در دستور
کار کشاورزان قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر نیز
با اشاره به اینکه این استان یکی از قطبهای تولید خرما در کشور
است تصریح کرد :وجود بیش از  6میلیون اصله نخل با گونههای
مختلف بازار پسند و با کیفیت باال از ویژگیهای محصول خرمای
استان بوشهر است.
سعید زرینفر با اشاره به اینکه خرمای استان بوشهر مورد توجه
بازارهای مختلف ایران و خارج از کشور است افزود :تولیدات خرمای
استان بوشهر عالوه بر عرضه در بازارهای داخلی در بازار مختلف
دنیا از جمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس ،آسیای میانه و اروپا
صادر میشود.

آبياري تحت فشار در مزارع دره شهر
اراضی کشاورزی روستاهاي بن باباجان ،مرادآباد ومهتابي شهرستان دره شهر ایالم به سیستم هاي نوین آبیاری مجهزمی
شوند .طیارفیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهربه همشهری گفت :تجهيز ۵ایستگاه پمپاژدراین روستا به
سامانه آبیاری تحت فشاردرحال طراحی و اجراست.

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

کوچ ابرها از آسمان سمنان
میزان بارندگی استان سمنان در سال زراعی  96-95در
هشدار مقایسه با بلند مدت  30ساله  16درصد کاهش یافت.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت :متوسط بارش
ثبت شده از ابتدای سال زراعی  96-95تاکنون در سمنان 112میلی
متر است در حالی که متوســط بارندگی در دوره  30ساله و بلند مدت
132میلی متر بوده است.
غالمرضا حســنی غربا در گفت و گو با ایرنا افزود :بر اســاس آمار مرکز
ملی خشکسالی ،تمام پهنای مرزی استان سمنان با چالش کمبود آب
مواجه است و در همه شهرستانهای استان کاهش بارش باران و پدیده

 60درصد از کانالهای انتقال آب در اراضی کشــاورزی استان سمنان
فاقد پوشش برای جلوگیری از تبخیر است که باید برای رفع این چالش
قدمهای جدیتری از سوی سازمان جهاد کشاورزی سمنان برداشته
شود .مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان این که در سال زراعی
 95-94بارندگی ثبت شده در سمنان 111میلی متر و متوسط دمای
هوا در ماههای خرداد ،تیر و مرداد سال گذشته 30درجه سانتیگراد بود،
گفت :در ماههای خرداد ،تیر و مرداد  96متوسط دمای هوا در سمنان
حدود  31سانتیگراد بوده که نسبت به متوسط سال گذشته  0/4درصد
افزایش داشته است.

خشکسالی مشهود است.
حسنی غربا اضافه کرد :تغییراقلیم در درازمدت به افزایش دوره گرما در
تابستان ،تشدید سرما در زمستان ،افزایش بارشهای رگباری و سیالب،
کاهش بارشهای جامد مانند برف و افزایش تبخیر آب میانجامد.
مدیرکل هواشناسی اســتان ســمنان ادامه داد :مهمترین اقدام برای
رفع چالش خشکسالی ،انتقال آب بین حوضه ای ،اجرای دقیق اصالح
الگوی کشت ،پوشش کانالهای انتقال آب در بخش کشاورزی به منظور
جلوگیری از هدر رفت و تبخیر است .حسنی غربا با اشاره به اینکه بخش
کشاورزی بیشترین سهم مصرف آب در کشــور را دارد ،گفت :بیش از

خیابانهای شلوغ در قلب ایالم

اجتماع مراکز درمانی و خرید باعث اخالل در رفت و آمد در مرکز شهر شده است
مریم نظری

ایالم -خبرنگار

تجمع  200مطب پزشکی
شهری در مرکــز شــهر ایــام و
خیابانهای منتهی به چهار
راه سعدی و  22بهمن سبب بروز مشکل
اصلی ترافیکی شده است.
معاون عمرانی استاندار ایالم دراین باره
به همشهری گفت :وجود مرکز درمانی
و خواربار فروشــی در مرکز اصلی شهر
ایالم باعث شده شهروندان هر روز برای
رفع نیازهای خود به مرکز شهر مراجعه
کنند که ســبب ترافیک دراین منطقه
شده و بدون شک رفع این مشکل نیازمند
طرحهای کوتاه مدت و بلند مدت است.
شاپورپوالدی ادامه داد :با توجه به اینکه
اکثرشهروندان با خودروی شخصی تردد
میکنند ،استفاده ازوسایل حمل ونقل

مطبهایی که ترافیک سازند

عمومی توسط شهروندان یکی ازبهترین
گزینههــا بــرای کاهــش بارترافیکی
مرکزشهر است.
انتقال مطب پزشکان

وی ادامه داد :انتقال مطب پزشــکان به
نقاط دیگری ازشــهرنیزازدیگر مواردی
اســت که باید برای کاهش بارترافیکی
مورد توجه قرارگیرد تا شــاهد ترافیک
درمســیرهای منتهی به مطب پزشکان
باشیم.
معاون عمرانی استاندارایالم با بیان اینکه
باید مسئوالن اســتانی با الگوبرداری از
دیگرمناطق کشــور در راستای توسعه
همه جانبه این استان بکوشند گفت :باید
در کوتاهترین زمان با اجرای طرحهای
ویژه ترافیکــی و برنامهریزی مشــکل
گرههای ترافیکی در مرکز شــهر ایالم را
مرتفع کنیم که با اجرای طرحهای کوتاه

یکی ازشهروندان ایالمی دراین باره گفت :مطب تمامی پزشکان در خیابانهای تختی و سعدی
جنوبی قرار گرفته است.
میالد عبادی با بیان اینکه با توجه به اینکه مراکز فروش نیز در این خیابانها قرار گرفته است
گفت هر روز عصرها شاهد ترافیکهای سنگینی در این مسیرها هستیم وبا توجه به افزایش
روزافزون مطب پزشکان در شهر ایالم نیاز است مسئوالن راه حلی برای رفع این مشکل بیابند
تا شاهد کاهش بار ترافیکی در این نقاط شهر باشیم.

مدت ،میــان مدت و بلنــد مدت بخش
بزرگی از مشــکالت حوزه ترافیک شهر
ایالم برطرف خواهد شد.
پوالدی خاطرنشــان کرد :شــهرایالم
نیازمند فعالیتهای عمرانی و فرهنگی از
جمله ساماندهی ورودیهای شهر ایالم،
توجه به حقوق شهروندی ،توزیع عادالنه
خدمات در شــهر ایالم ،رفع مشــکالت
ترافیک و تعریض معابر قدیمی است.
مهمترین چالش شهری

رییس دفترفنی استانداری هم دراین باره
گفت :ترافیک به عنوان یکی از مهمترین
چالشهای شهری درایالم مطرح است.
ربیــع اهلل جاســمی تصریــح کــرد:
درنشستهای شــورای ترافیک استان
مصوب شــد بارگذاری اماکــن تجاری
ومطب پزشکان درمحدوده خیابان تختی
وسعدی جنوبی به حداقل برسد.
وی اظهارکرد :شهرداری ونظام پزشکی
ودانشــگاه علوم پزشکی مجاب خواهند
شد نســبت به انتقال مطبها ازهسته
مرکزی شهراقدام کنند.
ساختار ضعیف شهرسازی

یک کارشناس مسائل شهری هم دراین
باره به همشــهری میگوید :ســاختار

تجمیع مطب پزشکان در مرکز شهر ایالم عکس :مهر

ضعیف شهرســازی ایالم ســبب شده
هرروزه شاهد ترافیک در  3مسیر اصلی
شهرایالم باشیم.
وحید التیام ادامــه داد :کم عرض بودن
خیابانها ازیک سو و نبود پارکینگ کافی
برای پارک خودروها ازسوی دیگرسبب
شــده خیابانهای منتهی بــه چهارراه
سعدی ومیدان  22بهمن هرروزه به ویژه
عصرها بسیارشلوغ و پرترافیک شود.
وی بــا بیــان اینکه بدون شــک ادامه

این روند کار را برای شــهروندان سخت
خواهد کــرد ،گفــت :هرروزه شــاهد
دایرشدن مطبها ومراکزفروش جدید
درشهرهستیم که این سبب افزایش بیش
ازپیش ترافیک دراین نقطه از شهرخواهد
شد.
التیام خاطرنشــان کــرد :انتقال مطب
پزشکان به نقطههای دیگرشهر بهترین
راه بــرای کاهش بارترافیکــی درمرکز
شهراست.

زیر ساخت

مدارس سیستان و بلوچستان در افقی  ۵ساله
به استانداردهای کشوری میرسد.
مدیرکل توسعه ،تجهیز و نوسازی مدارس
استان سیستان و بلوچستان گفت :با روند
کنونی کــه در زمینه تحویــل کالسهای
درس جدید در استان وجود دارد پیشبینی
میشود در  ۲تا  ۵سال آینده این استان در
بخش فضاهای آموزشــی به استانداردهای
کشوری برسد .علیرضا راشکی درگفتوگو
با پانا اظهارکرد :با روند کنونی که در زمینه
توســعه ،تجهیزونوســازی مدارس استان
سیستان وبلوچستان وتحویل کال سهای
درس جدید دراستان وجود دارد پیشبینی
میشــود در 2تا  5ســال آینده این استان
دربخش فضاهای آموزشی به استانداردهای
کشوری برسد.
مدیرکل توســعه ،تجهیزونوسازی مدارس
استان سیستان وبلوچستان گفت :درچند
سال اخیر روند ساخت وسازوتحویل مدارس
دراستان رشــد صعودی مطلوبی داشته به
نحوی که شاهد رشد  3برابری در این بخش
هستیم.
وی ادامه داد :دراین راســتا درمدت  5ســال
گذشته  2هزار و 516کالس درس درقالب 839
مدرســه با مجموع زیربنای 224هزار و597
مترمربع با اعتباری بالغ بر 200میلیئن تومان
احداث و تحویل شــده تا شاهد رشد  3برابری
فضاهای آموزشی اســتان نسبت به سالهای
گذشته باشیم.
راشکی تصریح کرد :نرخ باالی موالید دراستان
ســبب شــده تا با وجود افزایش ساالنه 500
کالس درس بازهم دستیابی به استانداردهای
این بخش دشوار و زمانبر باشد.
مدیرکل توسعه ،تجهیز و نوســازی مدارس
سیســتان وبلوچســتان با اشــاره به حضور
پررنگ خیران مدرسهســاز دراستان تصریح
کرد :خیرانــی که با این نهاد همــکاری دارند
ازطیفهای مختلفی هستند وحدود  30درصد
این نیکاندیشان اهل روســتاها و 50درصد
نیزساکن شهرها هستند.

مدیرکل نوسازی مدارس سمنان از افزوده
شدن بیش از  ۲۳هزار متر مربع به فضاهای
آموزشی این استان خبرداد.
به گزارش پانا ،ابوالفضل دربانی اظهارکرد :از
ابتدای مهرماه سال گذشته بیش از23هزار
و 319مترمربــع پــروژه آموزشــی آماده
بهرهبرداری شده است.
وی افزود :این نســخه درقالــب  25پروژه
آموزشــی بــا  154کالس درس به فضای
آموزشی استان سمنان اضافه شده است.
مدیرکل نوســازی ،توسعه وتجهیزمدارس
استان سمنان با اشاره به اعتبار هزینه شده
برای تکمیل وبهرهبرداری ازاین تعداد پروژه
بیان کرد :احداث وتکمیل این تعداد پروژه
بیش از  22میلیــارد و  120میلیون تومان
هزینه دربرداشته است.
به گفته دربانی ،این پروژههای آموزشــی
درقالب طرحهای مشارکتی دولت وخیران
تکمیل شده است.
استانداردسازی سیستمهای گرمایشی
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
استان سمنان با اشاره به دیگر اقدامات این
ادارهکل دریک سال گذشته عنوان کرد :در
یک سال گذشته سیستمهای گرمایشی 54
مدرسه با  359کالس درس استانداردسازی
شد .دربانی با اشاره به اعتبارهزینه شده برای
اجرای ایــن پروژه اضافه کــرد :اجرای این
پروژه مهم بیش از  4میلیارد و  600میلیون
تومان هزینه در برداشته است.
وی عنــوان کرد :دریک ســال گذشــته
به طورمتوســط هرمــاه 13کالس درس
دراستان سمنان احداث شده وسیستمهای
گرمایشــی 30کالس درس این اســتان
استانداردسازی شد.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
اســتان ســمنان از افتتاح هشــت پروژه
آموزشی در این اســتان با  45کالس درس
و اعتبار  6میلیارد و  700میلیون تومان و 6
هزار و  200مترمربع همزمان با بازگشایی
مدارس خبرداد.

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

میزان پیشرفت ساخت پروژه تقاطع غیرهم سطح میدان
عمران ارغوان شهر ایالم به  87درصد رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم به همشهری گفت :عملیات
خاکی این تقاطع غیرهم سطح از سمت شــهر ایالم در مراحل پایانی
است.
ســید کمال الدین میرجعفریان افزود :عملیات خاکی مســیر عبوری

تقاطع غیر هم سطح ارغوان از سمت سرابله نیز  95درصد پیشرفت دارد.
وی یادآور شد :عملیات تکمیل این طرح به طور شبانه روز در حال انجام
است و هدف اتمام این طرح تا قبل از آیینهای اربعین و حضور زائران
در استان ایالم است.
این مســئول گفت :پیمانکار این پروژه نیز خواستار تزریق اعتبار برای
شتاب بخشی در تکمیل این طرح مهم ارتباطی تا قبل از اربعین است.

اســت ،گفت :در این رابطه دو نفر از
جمله دســتیار اول متهم که خانمی
به نام «س.م» است نیز دستگیر شده
است و در این رابطه یک دفتر کار به
همراه یک واحد مســکونی پلمب و
همچنین یک دستگاه رایانه ،لپتاپ،
تبلت ،پرینتر و تعدادی تلفن همراه به
همراه سایر لوازم و دستگاههای دیگر
توقیف شده است.
انهدام باند جعــل مدارک دولتی در
بندرعباس

دســتگیر شــده چند مرتبه با تغییر
چهره و ایفای نقشهــای مختلف از
جمله وکیل ،پزشک و قاضی اقدام به
سوءاستفاده از افراد ناآگاه کرده است.
این مقام قضایی عنوان کرد :دربررسی
اسناد جعلی مکشــوفه مشخص شد
وی اوراق ادارات مختلفــی ازجمله
شهرداری ،ثبت احوال ،علوم پزشکی،
اقتصاد و دارایی ،ثبت اسناد و امالک،
سازمان زندانها و کارشناسان رسمی
دادگستری را دراستانهای متعددی
ازجمله تهران ،کرج ،قم ،یزد و کرمان
جعل کرده است.

وی گفت :فرد دســتگیر شده دارای
ســوابق ومحکومیتهــای متعدد
کیفــری از جمله حمــل ونگهداری
موادمخــدر ،جعل ،کالهبــرداری،
تحصیل مــال از طریق نامشــروع و
روابط نامشــروع اســت و با عناوین
گوناگونــی در شــبکههای مختلف
اجتماعی ازجمله تلگرام ،میهنگرام،
موبوگرام و اینستاگرام اقدام به اغفال
و اخاذی از دختران و خانمهای جوان
کرده است.
شــفیعی با بیان اینکه متهم با قرار
بازداشــت موقت روانه زندان شــده

سرپرســت پلیس آگاهی هرمزگان از
دســتگیری و انهدام باند 4نفره جعل
مدارک دولتی در بندرعباس خبر داد.
به گزارش فــارس ،عبدالمجید کرمی
اظهار کــرد :این افراد مــدارک جعلی
دولتی و ســربرگهای دولتــی و مهر
دســتگاهها و ادارات مختلف اســتان
هرمزگان را جعــل کــرده و از آنها در
مسیر انجام اقدامات بزهکارانه استفاده
میکردهاند.
سرپرســت پلیس آگاهی هرمزگان با
بیان این که تحقیق جهت شناســایی
ســایر اســتفاده کنندگان از مدارک
جعلی ادامه دارد ،خاطرنشان کرد :افراد
دستگیرشده درشهربندرعباس اقدام به
کالهبرداری میکردهاند که پرونده آنها
دراین زمینه نیز درحال تکمیل است.

وی افــزود :امســال یــک صنعتگر
سیرجانی با  115سال سن به عنوان
مادر صنایع دستی ایران معرفی شد و
تنها بانویی اســت که این عنوان را در
ایران به دست آورده است.
فرخی عنوان کرد :پرونده ثبت جهانی
کرمان را نیز در حال آمادهسازی داریم
تا کرمــان را به عنوان شــهر جهانی
«پته» به ثبت برسانیم ،موافقت اولیه
این مسئله گرفته شده ،اما راهاندازی
بازارچــه صنایــع دســتی و بازارچه
متمرکــزی باید در این راســتا انجام
گیرد.
وی بیان کرد :خانه اوشیدری را از یک

ســال قبل برای ایجاد بازارچه صنایع
دستی مدنظر قرار داریم ،چرا که ثبت

جهانی شــهر کرمان امتیاز باالیی را
برای ما خواهد داشت.

میرجعفریان ادامه داد :قطعه ســوم از ســه راهی صالح آباد تا سد آل
اسحاق به طول  40کیلومتر با  55درصد پیشرفت توسط شرکت خاتم
االنبیا (ص) سپاه درحال ساخت است.
وی تأکید کرد :تالش میشــود تا دهه اول مهر با هموار کردن سطوح
ناهموار این مسیر به سطح روسازی رســیده و تا قبل از اربعین این راه
ارتباطی تکمیل و به زیر بار ترافیک برود.

انار سنگان؛ یاقوتهایی برای گردشگران خاش

سیستان و بلوچستان زمینه مناسبی برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف دارد
انارسنگانازتوانمندیهای
گردشگری شهرستان خاش در جذب
گردشگران است.
به گزارش ایرنا ،فرمانــدار خاش در
حاشــیه برپایی دومین جشنواره انار
ســنگان با اشــاره به اینکه برگزاری
جشنوارههای مختلف به معرفی بهتر
توانمند یهای منطقه کمک میکند
گفت :هدف ما رونــق دادن به صنعت

گردشــگری با فراهم کردن زمینهای
مناســب برای اســکان میهمانان و
خدمات دهی به گردشگران است.
محمداکبر چاکرزهی افزود :سال قبل
برای اشاعه و ترویج فرهنگ استفاده
از تمبر و معرفی بهتر انار سنگان تمبر
جشنواره انار ســنگان بخش مرکزی
خاش منتشــر و بــا حضــور معاون
استاندار و مهمانان استانی و محلی از

جشنواره خوش طعم سنگان

دومین جشنواره انار ســنگان با حضور معاون استاندار ،شــماری از مدیران و مسئوالن
دستگاههای اجرایی استان ،فرماندار و بخشدار مرکزی خاش و معتمدان و ریش سفیدان
قبایل و طوایف و قشرهای مختلف مردم در مجتمع گردشگری سنگان همجوار سرو کهنسال
برگزار شد.
در این جشنواره عالوه بر اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری ،انجام سخنرانیهای
مسئوالن؛ شماری از شاعران توانمند و مطرح حوزه خاش و سیستان و بلوچستان با اجرای
شعرخوانی به معرفی ظرفیتهای منطقه پرداخته شد.
دومین جشنواره گردشگری انار با هدف معرفی ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان خاش به
ویژه معرفی محصول انار در حالی برگزار شد که در صورت توجه بیش از پیش به این ظرفیتها
و داشتهها سایر محصوالت تولیدی منطقه نیز میتواند به خوبی در کشور بدرخشد.
اهمیت برجسته سازی و معرفی مزیتهای مهم منطقه باید بعنوان یک اولویت مهم مورد توجه
باشد و درآمد حاصل از ظرفیتهای فرهنگی ،کشاورزی ،صنعتی ،گردشگری و غیره باید به
جیب مردم استان برود.
روستای سنگان در حاشیه تفتان از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش به سبب داشتن آب
و هوای مناسب و تولید میوههای سردسیری به ویژه انار در میان مردم سیستان و بلوچستان
و حتی برخی استانهای دیگر کشور از جایگاه خاصی برخوردار است.
انار ســنگان که هر میوه آن بیش از نیم کیلو تا  750گرم وزن دارد و از طعم بسیار لذیذی
برخوردار است در کمتر منطقهای نمونه آن یافت میشود.
درخت سرو کهنسال سنگان با بیش از  2هزار سال قدمت از آثار ارزشمند طبیعی و ملی ایران
اسالمی محسوب میشود که به گفته مسئوالن میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
بعنوان یک درخت مقدس کار ثبت جهانی آن در دستور کار قرار دارد.

آن رونمایی و ممهور شد.
وی بیان کرد :حسب دستور استاندار
و کســب آمادگی برای خدمات دهی
به گردشــگران در ســال  96برپایی
جشنوارهها با هدف معرفی ظرفیتها و
توانمندیها و کمک به تحقق اقتصاد
مقاومتی انجام میشود.

مدیرپروژه نیروگاه ســیریک ،حسین
سلیمی مدیرعامل شرکت تولید نیروی

برق بندرعباس و میرمرسل ایزدیپور
فرماندار سیریک ،زمین نیروگاه سیریک

تحویل داده شد.
وی اضافه کرد :ضمن بازدید هیات روس
از زمین نیروگاه و بررسی سایت پالن و
جادههای دسترسی ،طرفین بر شتاب
بخشیدن این پروژه تأکید کردند.
مدیــرکل جــذب و حمایــت از
سرمایهگذاری اســتانداری هرمزگان
اظهار کرد :این نیروگاه توســط کشور
روسیه با ســرمایهگذاری  1/5میلیارد
یورو و در  ٥٥ماه ســاخته میشود که
برای بیــش از  3هزار نفر اشــتغالزایی
مستقیم و برای  7هزار نفر اشتغالزایی
غیرمستقیم دارد.
پاکزاد خاطرنشان کرد :توسعه سواحل
مکران از تأکیدات مقام معظم رهبری و
برنامههای مهم دولت اســت و نیروگاه
 1400مگاواتی سیریک نیز در این راستا
در سواحل مکران احداث میشود.

نصب دوربین های هوشمند در جاده های ایالم

رونق کشت زعفران در سمنان

رئیس پلیس راه اســتان
ایــام از آغــاز عملیــات
اجرایــی مرحلــه دوم
جانمایی نصب دوربینهای
هوشــمند کنترل سرعت
در جادههای برون شهری
استان خبر داد.
به گــزارش مرکــز اطالع
رســانی پلیس ،سرهنگ
رضا همتــیزاده گفت :با
حضــور کارشناســان ۱۶
نقطه برای نصب دوربینها
هوشمند کنترل سرعت در
مسیرهای پرتردد و حادثه خیز استان جانمایی شد.
وی ادامه داد :محل اســتقرار دوربینهــای ثبت تخلفات ســرعت ،یکی از
فاکتورهای اصلی موثر در کاهش تصادفات و تخلفات جادهای است و هدف از
راه اندازی این دوربینها انسجام بخشی در ترافیک است.
رئیس پلیس راه ایالم اضافه کرد :روش کار این دوربینها بدین صورت است که
دارای یک رادار لیزری است که با استفاده از رادار میتواند سرعت خودروها را
تشخیص داده و درصورت تشخیص سرعت خودرو بیشترازحد مجازازخودروی
مورد نظرعکس گرفته و پالک خودروها را برای اجرای جریمه ازطریق لینک
مخابراتی به ســرورمرکزی راهنمایی و رانندگی ارســال و از آن طریق مورد
اعمال قانون قرارگرفته و به صورت آنالین برای راننده پیام ارسال خواهد شد.
وی یادآور شــد :این دوربینها قابلیت ثبت تخلفات به صورت  ۲۴ساعته را
داشته و رفتارهای ناصحیح رانندگان را رصد خواهد کرد.

معاون مدیــر باغبانی ســازمان جهاد
کشاورزی استان ســمنان از اختصاص
 ۱۶۵هکتار از اراضی استان سمنان به
کشت زعفران خبرداد.
به گزارش ایســنا ،معاون مدیر باغبانی
سازمان جهاد کشاورزی سمنان با اشاره
به کشــت زعفران در برخی از مناطق
استان گفت :خاستگاه زعفران در ایران
و در جنوب خراســان جنوبی به  3هزار
سال میرســد و با توجه به اینکه این
گیاه ارزشــمند در مناطق کویری رشد
میکند در مناطقی از اســتان سمنان
نیز کشت میشود.
گل بابا بنائیان سفید خاطرنشان کرد :پیشبینی میشــود سطح زیر کشت این گیاه
ارزشمند امسال به  240هکتار برسد.
معاون مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت :عمده زعفران ایران
در استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،فارس ،کرمان ،لرستان و سمنان کشت
و تولید میشود.
بنائیان سفید به میزان زعفران تولیدشده استان در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت:
حدود  315کیلو زعفران خشک در استان سمنان تولید شــد و با توجه به اینکه این
گیاه با اقلیم این استان سازگاری دارد چند سالی است که کشت این محصول باارزش
در استان آغازشده است.
معاون مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به ارزش اقتصادی
این گیاه گفت :با توجه به ارزش اقتصادی باالیی که این محصول دارد بهرهبرداران استان
سمنان نیز برای کشت این محصول استقبال زیادی داشتند.
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بندر
اسکلههای شناور جدید
در بندر شهید رجایی
 ۳فروند اسکله شناور چند منظوره
در بندر شهید رجایی ساخته شد.
معاون فنی و نگهــداری اداره کل
بنادر و دریانــوردی هرمزگان از
ســاخت ســه فروند رمپ اسکله
شناور چند منظوره در تعمیرگاه
دریایی بنــدر شــهید رجایی در
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،محمدرضا پوررجبی اظهار کرد :در
نیمه نخست امسال درمجموع ساخت سه فروند اسکله فلزی شناور
با اعتباری بالغ بر 5میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی و با
تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی به انجام رسید.
وی بیان کرد :این اسکلهها در بنادر شهید رجایی و جاسک مورد
بهره برداری قرار میگیرند.
افق اقتصاد مقاومتی دریایی

شناساندن ظرفیتهای خاش

بخشــدار مرکزی خاش نیــز گفت:
منطقه خاش با داشــتن ظرفیتهای
مختلــف بــه جزدریــای بــزرگ
چابهارچیزدیگری کــم ندارد لذا باید
همگان تالش کنند تا از ظرفیتهای
منطقــه بــه خوبــی بهره بــرداری
شود.
مجتبی شــجاعی افــزود :این بخش
با  10هــزار کیلومتر وســعت و 80
هزار نفــر جمعیــت و ظرفیتهای
بــاالی گردشــگری و معدنــی و
کشــاورزی به عنــوان یــک قطب
مهــم بــرای ســرمایهگذاری مطرح
بوده وجا برای پیشــرفت و توســعه
دارد.
وی ادامه داد :باید بــه منطقه خاش
وظرفیتهای آن نگاهی ویژه از سوی
دولت وسرمایه گذاران بشود که برپایی
جشــنوارهها وبرندســازی و فرآوری
محصوالت تولیدی مهمترین گام برای
معرفی توانمندی هاست.

احداث نیروگاه در سواحل مکران
مدیرکل ســرمایهگذاری اســتانداری
هرمــزگان از احداث نیــروگاه ۱۴۰۰
مگاواتیدر سواحل مکران خبرداد.
مدیــرکل جــذب و حمایــت از
سرمایهگذاری اســتانداری هرمزگان
با بیان اینکه توسعه ســواحل مکران
از تأکیدات مقام معظم رهبری اســت،
گفــت :نیــروگاه  ۱۴۰۰مگاواتــی در
سواحل مکران احداث میشود.
به گزارش ایرنا ،مســعود پاکزاد با بیان
اینکــه زمین  200هکتــاری نیروگاه
 1400مگاواتی سیریک به سرمایهگذار
روسیه در شهرســتان سیریک تحویل
داده شد ،اظهار کرد :با حضور دمیتری
شــاپووالوف مدیر شــرکت تکنو پرام
اکســپرت در ایران ،مهران گالب کش
مجری نیروگاههای بخار شــرکت مادر
تخصصی برق حرارتی کشور ،انصاری

استانی

ادامه ساخت تقاطع ارغوان ایالم

گوناگون

کرمان؛ شهر جهانی پته
پرونده ثبت جهانــی کرمان به عنوان
شهر «پَته» در دست اجراست.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
اســتان کرمان گفت :پرونــده ثبت
جهانی کرمان را در حال آمادهسازی
داریم تا کرمان را به عنوان شهر جهانی
«پَته» به ثبت برسانیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،غالمرضا
فرخی با اشــاره به ثبت جهانی گلیم
شــیرکیپیچ و روســتای دارستان
ســیرجان اظهار کرد :در این ارتباط
 35کارگروه در شهرســتان سیرجان
برگزار شد.

آموزش

استانداردسازی مدارس
سیستان و بلوچستان

جاعل هزار چهره در دام قانون
رئیس حفاظت اطالعات دادگستری
کل اســتان کرمان از دستگیری یک
جاعل حرفهای در کرمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری
استان کرمان ،علی شــفیعی گفت:
متهم اقدام به جعل اســناد بانکی و
اداری،گواهی پایان تحصیالت ،پروانه
کســب و فعالیــت نمایندگی کرده
است.
وی اظهار کرد :با اقدامات اطالعاتی
انجام شــده از ســوی تیم عملیات
حفاظت و اطالعات دادگستری استان
کرمان مشخص شد فردی به هویت
«م.م» با همدستی دو نفر دیگر اقدام
به جعل و کالهبرداری گســترده در
کشور کرده است.
رئیس حفاظت اطالعات دادگستری
کل استان کرمان بیان کرد :با بازرسی
منزل تیمی متهم مشخص شد وی به
طرز ماهرانهای اقــدام به جعل مهر و
امضای افراد مختلف از جمله قضات،
وکال ،سردفتران ،پزشکان متخصص،
فرماندهــان انتظامی و مســئوالن و
کارشناسان ادارات کرده است.
شــفیعی با بیــان اینکــه متهم با
راهاندازی یک موسسه حقوقی واهی و
دفتر وکالت قالبی و با دادن وعدههای
توخالی اقدام به اخذ مبالغ کالنی از
شــهروندان کرده است ،گفت :متهم

طلحه ،دهکده مقاومت و ایثار
فرمانده سپاه جواداالئمه(ع) شهرستان دشتستان ازتوابع استان بوشــهراز رونمایی تابلوی روستای طلحه؛ دهکده
مقاومت وایثاردرروزپنجشنبه  6مهرخبرداد .ســرهنگ نعمت اهلل غالمپوردرگفت وگوبا همشهری افزود :این روستا با
دادن ۱۵شهید ،بیش از۱۰جانبازو۹آزاده که به تناسب جمعیتش زیاد است به عنوان دهکده ایثارشهرستان انتخاب شد.

مدارس بیشتر
در سمنان

میز خبر

02123023914
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جشنواره انارسنگان عکس :باشگاه خبرنگاران

خاش؛ قطب نوظهور کشاورزی

مدیرجهاد کشــاورزی شهرســتان
خاش هــم گفت :کشــاورزی خاش
در حوز ههــای مختلــف دارای
برجســتگیهای ویژهای بوده و تولید
افزون بر  350هزار تن انواع محصوالت
زراعی و باغــی در گســتره  37هزار
هکتار محصوالت کشــاورزی مانند
انار و انگور ،زردآلو ،زرشــک ،عناب،
هلو ،خرما و پســته ،گندم ،جو ،ذرت،
یونجه و دهها مورد دیگر نشان دهنده
توانمندیهای باالی این منطقه است.

امــان اهلل طوقی با اشــاره به ظرفیت
باالی این شهرســتان برای تولید انار
بیان کرد :حــدود  800هکتار باغ انار
در خاش وجود دارد که ســاالنه بیش
از  6هزارتن محصول برداشت میشود.
وی ادامه داد :تنها درمنطقه ســنگان
خاش حدود600هکتارباغ انار وجود
دارد که نشانگرظرفیتهای باالی این
منطقه برای تولید این محصول است.
ایــن مســئول افــزود :افــزون
برهزارنفردرکارتولیــد اناردرایــن
شهرستان فعالیت دارند.

معاون فنی و نگهداری بنــادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص
دوفروند اســکله ویژه تخلیه و بارگیری مواد معدنی تصریح کرد:
پروژه خریــد ،حمل و نصــب دو فروند رمپ کابوتــاژی ،احداث
فوندانسیون و انجام عملیات شمع کوبی و ساخت اسکله دلفین از
اواخر آذرماه سال گذشته آغاز و با صرف هزین ه بیش از  3میلیارد و
 800میلیون تومان در شهریورماه جاری به پایان رسید.
پوررجبی گفت :این دو فروند اســکله شــناور برای سهولت در
فعالیتهای عملیاتی تخلیه و بارگیری مواد معدنی به منظور جذب
سرمایهگذاری کوتاه مدت ساخته شده است.
این مســئول با بیان اینکه پس از نصب آن در بندر خلیج فارس
واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ،اکنون آماده بهره
برداری است ،افزود :با ساخت این پروژه به مدت  9ماه کاری برای
 40نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شد.
احداث فوندانسیون بندر جاسک

وی در مورد پروژه خرید ،حمل و نصب یک فروند رمپ چند منظوره
و احداث فوندانسیون بندر جاسک که در قالب یک پروژه مستقل
به انجام رســید نیز گفت :این پروژه با صرف هزینهای بالغ بر یک
میلیارد و  200میلیون تومان در مدت  8ماه کاری و با اشتغالزایی
مستقیم برای  20نفر به انجام رسید و اکنون آماده انتقال و نصب
در بندر جاسک است.
معاون فنی و نگهداری بنادر و دریانــوردی هرمزگان اضافه کرد:
از آنجایی که بندر جاســک تقاضــای زیادی در زمینه توســعه
زیرساختهای صنعت گردشگری دریایی دارد ،کاربری مهم این
اسکله شــناور در زمینه ارتقای روابط بین المللی با کشور عمان
است.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال

www.ostani.hamshahrilinks.org
تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :
چاپ :پیام رسانه(همدان) ،روزتاب (تهران) ،رسانه برتر(اصفهان)
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خطبه
امام جمعه سمنان :عظمت ایران اســامی روزبهروز
درجهان بیشتر میشود.
امام جمعه بوشــهر :آمریکا به دنبال اضمحالل آزادی
درجهان است.
امام جمعه موقت بندرعباس :پیوند مدرسه و مسجد
را باید تقویت کنیم.
امام جمعه زاهدان :پاســداری از نهضت عاشورا وظیفه
عاشقان حسینی است.
امام جمعه کرمان :افرادی با بیبصیرتی موجب دلسردی
در اجرای فریضه امر به معروف میشوند.
امام جمعه ایالم :هیاتهای عزاداری باید قیام عاشورا را
برای نسل جوان تبیین کنند.
امام جمعه یاسوج :باید جواب دشمن را محکم و دندان
شکن داد.
امامجمعه شهرکرد :جمهوری اسالمی در برابر دشمن
کوتاه نخواهد آمد.

اخبار روز
کشف محموله پارچه قاچاق در هرمزگان

دبیرخانه کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان هرمزگان از کشف ۲۳
کانتینر پارچه قاچاق در  15روز اخیر خبر داد.
به گزارش فارس ،با تالش مأموران اداره مبارزه با قاچاق
کاال و ارز پلیس آگاهی اســتان هرمزگان بر اســاس
اقدامات اطالعاتی از اواسط شهریور امسال تعداد 23
کانتینرحامل پارچه قاچاق کشف شده است.
براساس این گزارش ،در  11شــهریور  4 ،96دستگاه
کانتینر از این محموله در ایســت و بازرســی شهید
میرزایی شهرستان بندرعباس و  9دستگاه دیگر نیز در
کیش در مجموع شــامل  678هزار و  313متر پارچه
قاچاق توقیف شده است.
همچنین بنابــر آخرین اعالم دبیرخانه کمیســیون
برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال
و ارز استان هرمزگان تعداد  10دستگاه کانتینر دیگر از
این محموله شامل  2هزار و  638نگله در انبار گمرک
شهید رجایی بندرعباس شناسایی شده است.
ارزش مجموعه این محموله با احتســاب یک میلیارد
تومان برای هر کانتینر 23 ،میلیارد تومان برآورد شده
اســت .مقصد نهایی کانتینرهای حامل پارچه قاچاق،
استان تهران بوده است.

کاهش تلفات غرق شــدگي در سیستان و
بلوچستان

در  5ماه ابتدایی امسال 19 ،نفر بر اثر غرقشدگي در
سیستان وبلوچســتان جان خود را از دست دادند که
اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  14درصد
کاهش يافته است.
به گزارش روابــط عمومی ادارهکل پزشــکی قانونی
سیستان وبلوچســتان ،در پنج ماه ابتدایی امسال از
کل تلفات غرقشدگی در اســتان  13نفر مرد و  6نفر
زن بودند.
براســاس این گزارش دراین مدت زابل بــا  9مورد و
چابهار با  5به ترتیب بیشترین آمار تلفات غرقشدگی
را داشته اند.
در پنج ماه ابتدایی ســال جاری بیشترین آمار تلفات
غرقشدگی مربوط به روخانهها و دریا است.
در این مدت  7نفر در روخانهها جان خود را از دســت
داده اند و پس از آن دریا  5فوتی ،چاه با  3مورد ،دریاچه
طبیعی با  2نفر ،حوض و حوضچه با یک مورد و استخر
شنا با یک مورد ،در رتبههای بعدی قرار دارند.

برگزاری نمایشگاه خودرو در بندرعباس

ســومین نمایشــگاه خودروی بندرعباس  21آذرماه
امسال در این شهر گشایش مییابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،این نمایشگاه با حضور
برترینهــای صنعت خــودروی ایــران و نمایندگان
شــرکتهای بینالمللی تولید خــودرو از ژاپن ،کره
جنوبی ،چین و فرانسه گشایش مییابد.
اســتان هرمزگان یکی از کانونهــای اصلی واردات
خودرو به کشور است که سال گذشته رکورد واردات
بیش از  60هزار دستگاه خودرو را شکست و امسال نیز
فرآیند واردات خودرو و قطعات یدکی از این اســتان
جریان دارد.

اصالح شبکه فرسوده آبرسانی در بدره

مدیــر امــور آبفای
شهرســتان بــدره از
اصالح بیــش از 200
متر شبکه فرسوده و
استانداردســازی 40
خط انشعاب آب خبر
داد.
بــه گــزارش روابط
عمومی شرکت آبفا،
احمد داوودی اظهار کرد :در حال حاضر اولویت اصالح
شــبکه توزیع آب در مناطقی واقع است که ساکنین
آن منطقه با مشکل افت فشــار و کمبود آب به دلیل
فرسودگی شدید لولهها مواجه هستند.
وی افزود :فرســودگی لولههای شــبکه توزیع آب و
انشعاب منازل ،نامناسب بودن بستر لولهها ،از علل بروز
شکستگی در خطوط شبکه آزبست است.
این مســئول اضافه کرد :زیاد بودن عمــق لولههای
قدیمی و دسترسی نداشتن مناســب به لولهها برای
نصب انشعابات جدید و وجود مشکالت در بهرهبرداری
و نگهداری از تاسیسات از ضرورتهای انجام عملیات
اصالح شبکه توزیع آب در بافتهای فرسوده است.

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره - 14
گروه ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

حفظ طبیعت؛ چالش بزرگ سمنان

در سال  95بیش از  30هکتار از عرصههای طبیعی استان به دلیل عوامل انسانی در آتش سوخت

شهرهای سمنان نیازمند نیروی حفاظتی بیشتر
اقلیم
برای حفظ منابع طبیعی هستند.
فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعی و
آبخیزداری دامغان به مهر گفت :کمبود نیروی انســانی برای
حفاظت از یک میلیون و  487هزار هکتار از عرصههای طبیعی
این شهرستان از چالشهای اساسی به منظور حفظ و احیای
این منابع خدادادی است.
سید حسین میرعماد افزود :اکنون به ازای هر  135هزار هکتار
از عرصههای منابع طبیعی این شهرســتان فقط یک نیروی
حفاظتی فعال است و درصورت استخدام  30نفر بخش قابل
توجهی از مشــکالت کمبود نیروی انسانی در این عرصههای
ملی برطرف میشود.
وی اظهارکرد :ازمجموع اراضی ملی شهرستان دامغان6 ،درصد
جنگل 48 ،درصد مرتع و  46درصد آن مناطق خشک و بیابانی
تشکیل میدهد.
میرعماد به تعداد یگان حفاظت شهرستان اشاره کرد وگفت:
نیروهای یگان حفاظت این شهرســتان در  2بخش امیریه و
دیباج با  11نیروی حفاظتی ،مستقر است.
وی به آمارتخلفات درعرصههای طبیعی دامغان درســال 95
اشاره و اضافه کرد 12 :مورد تخلف غیرمجاز دامی در2هزار و
 875واحد 16 ،مورد تخلف اراضی ملی در  5هکتار 17 ،مورد
بوته کنی غیرمجاز به تعداد  8هزار و  ٨34بوته ،کشــف 220
کیلوگرم هیزم و  700کیلوگرم ذغال غیرمجاز از جمله تخلفات
سال گذشته است.
رفع تصرف اراضی ملی

وی ،به پنج فقره رفع تصرف اراضی ملی نیز اشاره کرد وگفت:
طبق تبصره یک ماده  5 ،55فقره رفع تصرف اراضی ملی حدود
 4هکتار از این عرصهها به سهم دولت بازگردانده شد.
میرعماد یادآور شــد :از ســال  94تا کنون هیچ آتش سوزی
در مراتع و جنگلها گزارش نشــد و فقط در سال  3 ،93مورد
اطفای حریــق در  3هکتار و  800مترمربــع مناطق جنگلی
و مراتع شهرســتان رخ داد که توســط نیروهای این سازمان
اطفا شد.
فرمانده یــگان حفاظت منابع طبیعــی و آبخیزداری دامغان
عنوان کرد 3 :هزار و 130همیارطبیعت از دانشآموزان مدارس
و مروجیــن از عموم مردم با این ســازمان همکاری میکنند
که این اقدام برای دریافت گــزارش و تخلفات وهمچنین به
منظورفرهنگ سازی ،ایجاد شده است.

دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در سیستان و بلوچستان:
شکوهی فر  -زاهدان  -خیابان مولوی -20تلفن05433220511:
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در سمنان:
خانم مومن  -سمنان  -میدان کوثر  -بلوار قائم  -ساختمان
آفتاب  -واحد  - 4تلفن02333349580 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در بوشهر:
آب اذر  -بوشهر  -خیابان چمران  -کوچه ساحل  - 3پ - 2
07733558953

دفترسرپرستیروزنامههمشهریدرچهارمحالوبختیاری:

علی جاللی دهکردی  -شهرکرد  -باالتر از سهراه سینما  -تقاطع
مولوی و ولیعصر(عج)  -پ - 436تلفن03832222083 -4 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در هرمزگان:
حسینپور  -بندرعباس  -بین میدان شهدا و سهراه دلگشا -
روبهروی رستوران سجاد  -تلفن07632230990 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در ایالم:
پروین سجادی  -نشانی :خیابان طالقانی  -ابتدای سمندری
ساختمان سپهر  -طبقه  - 1تلفن084 -33350984 :

شهری

طبیعت سمنان دیدهبان میخواهد عکس :ایسنا

آموزش آمادگی جسمانی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان هم گفت:
نیروهای حفاظتی منابع طبیعی برای واکنش سریع به ویژه در
زمان آتش سوزیها نیازمند افزایش آمادگی جسمانی هستند.
علینقی حیدریان افزود :کهولت ســنی و اضافه وزن نیروهای
حفاظتی برای واکنش ســریع در شــرایط آتش سوزیها و
مقابله با تخریب عرصههای منابع طبیعی اســتان ســمنان
تاثیرگذاراست که نیاز اســت با افزایش آمادگی جسمانی این
افراد ،گامی برای کاهش خسارتهای آتش سوزی در جنگلها
برداشت.
وی خاطرنشان کرد :واکنش سریع نیروهای حفاظت از منابع
طبیعی در زمان آتش سوزیهای احتمالی میتواند در کاهش
تخریب عرصههای طبیعی تاثیرگذارباشــد وباید درسال 96
تمرینهای آمادگی جسمای برای افراد درنظرگرفته شود.
وی اضافه کرد 53 :نیرو با متوسط سنی  55سال از عرصههای
طبیعی سمنان حفاظت میکنند که الزم است برای افزایش
چابکی در گروه حفاظتی نیروهای جوان و باانگیزه در اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان جذب شوند.
حیدریــان اضافــه کــرد :در تیرمــاه امســال بیــش
از10هکتارازعرصههای جنگلی منطقه رودبارک درشهرستان
مهدیشهربه دلیل آتش ســوزی تخریب شــد که باید برای

افزایش تولید آب در نوار ساحلی تنگستان
ظرفیــت تولیــد آب از
آب
تاسیســات آب شیرینکن
نوار ســاحلی تنگستان در
استان بوشهر  ۳برابر میشود.
نماینده دشــتی و تنگســتان در مجلس
بــا اشــاره بــه آغــاز ســاخت مجتمع
آبشیرینکن بخش ســاحلی تنگستان
گفت :اجــرای ایــن پروژه پاســخگوی
جمعیت  ۲۸هزار نفری این منطقه است.
به گــزارش تســنیم ،ســیدکمالالدین
شــهریاری با اشــاره به اینکــه اجرای
طرحهای آبشــیرینکن درنوارساحلی
ازسیاستهای وزارت نیرو است اظهارکرد:
بخش ســاحلی تنگســتان درتامین آب
آشامیدنی در وضعیت بحرانی قرار دارد و
اکنون درحالت تنشآبی و بحران کمآبی
به سر میبرد.
نماینده دشــتی و تنگســتان در مجلس
شــورای اســامی با تأکید بــر توجه به
کنترل واســتحصال روانآبهای ناشی
ازبارندگیها تصریح کرد :اگر از سالها قبل
سدسازی در دستور کار قرارگرفت اکنون
آبهایی که در هنگام بارندگی راهی دریا
میشود اســتحصال و مشکل بیآبی حل
میشد.

دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در کهگیلویه و بویراحمد:
علیزاده  -یاسوج  -میدان هفتتیر  -پاساژ امیریان  -طبقه
دوم -تلفن07433228233 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در کرمان:
خدیشی  -کرمان  -چهارراه فرهنگیان  -روبهروی هتل پارس
 -طبقه اول  -واحد  - 4تلفن03432117834 :

جلوگیری ازاین پدیده شــوم اقدامات پیشــگیرانه و فرهنگ
سازیهای الزم انجام شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان ســمنان گفت:
در ســال  95هم بیش از  30هکتار از عرصه طبیعی استان به
دلیل بیدقتی عوامل انســانی در آتش سوخت که نسبت به
مدت مشابه ســال  94حدود  57درصد تخریب عرصههای
طبیعی به عنوان یک پدیده جهانی ،ایران را نیز گرفتار کرده
است ،به طوری که دهها میلیون هکتارتخریب زمین و خاک
وفرسایش آبی وبادی را درســالهای گذشته شاهد هستیم،
وضعیتی که به گفته کارشناســان ،مقابله با آن همســویی
نهادهای مرتبط ،مشارکت مردم و تربیت نیروی متخصص را
میطلبد.
تخریب عرصههای طبیعی به دلیل خشکسالی و عوامل انسانی
به یکی از مشکالت اصلی استان ســمنان تبدیل شده است
که لزوم مدیریت مصرف بهینه آب ،معضالت تولید و کاهش
محصوالت کشاورزی ،خالی شدن روستاها از سکنه ،مهاجرت
روستائیان به شهر ،از بین رفتن پوشش گیاهی مناطق کویری و
رخداد پدیده گرد و غبار ،برخی از مشکالت برای استان سمنان
در عرصه برنامهریزی ایجاد کرده است؛ تحقق تمام راهکارهای
درنظر گرفته شــده یا نیازمند اعتبار اســت یا تمهیدی برای
افزایش نیروی حفاظتی.

دانشگاه
دانشگاه یاسوج و مشکل بزرگ خوابگاه

شهریاری با تأکید بر افزایش ظرفیت پروژه
آب شیرینکن بخش ساحلی دلوار افزود:
پروژه نمکزدایی و مجتمع آب شیرینکن
روستایی بخش ســاحلی تنگســتان با
ظرفیت روزانه  7500متر مکعب ساخته
میشود که پاسخگوی جمعیت  28هزار
نفری این منطقه است.
وی خواســتار افزایش ظرفیت پروژه یاد
شده تا  3برابر شد و گفت :برای بهرهمندی
دیگر نقاط این بخــش باید ازاکنون پیش
بینیهای مورد نظر انجام شود تا ظرفیت
پروژه آب شیرینکن نوار ساحلی تنگستان
به  3برابر افزایش یابد.

خبرخوان کهگیلویه و بویراحمد
تسنیم /سینا عسکری کاراته کای استان کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب مدال طالی
رقابتهای یوکوشین کاراته کشور شد.
باشگاه خبرنگاران /مدیرعامل آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد ۷۰ :پروژه
آبرسانی روستایی در کهگیلویه و بویراحمد به بهرهبرداری رسید.
مهر /نماینده شهرستانهای چهارگانه کهگیلویه و بویراحمد در مجلس :وزارت بهداشت
با احداث بیمارستان  ۳۲تختخوابی لنده موافقت کرد.
تسنیم /جانشین سپاه اســتان کهگیلویه و بویراحمد :عملیات غرورآفرین بدر در شهر
یاسوج بازسازی میشود.
مهر /رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد :باغهای کهگیلویه و بویراحمد به ۴۳
هزار هکتار رسید.
ایسنا /مدیرعامل آبفای شهری کهگیلویه و بویراحمد :میزان هدر روی آب در شهرهای
کهگیلویه و بویراحمد  ۵درصد کاهش یافت.
فارس /دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارزکهگیلوی ه وبویراحمد ۸۴۰ :پرونده تخلف
قاچاق کاال درکهگیلویه وبویراحمد تشکیل شد.
پایگاه خبری پلیس /فرمانده انتظامی کهگیلویه وبویراحمد :امنیت عزاداران حسینی
کهگیلویه وبویراحمد درماه محرم فراهم میشود.
باشگاه خبرنگاران /مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد ۳۰۲ :روستای کهگیلویه
وبویراحمد گازرسانی میشود.
تسنیم /مدیر آبفای روستایی شهرستان دنا ۲۵۱۰ :نفر از روستاییان شهرستان محروم دنا
از آب شرب سالم بهرهمند میشوند.
فارس /مسئول طالیه داران ستاد امربه معروف کهگیلویه وبویراحمد :بزرگداشت بانوان
شهید دفاع مقدس درکهگیلویه وبویراحمد برگزارمی شود.

دانشگاههای یاســوج برای اسکان دانشجویان با کمبود
روبرو هســتند.به گزارش تســنیم ،معــاون فرهنگی
ودانشجویی دانشگاه یاســوج با مطلوب ارزیابی کردن
وضعیت خوابگاههای خواهران در این دانشــگاه ،اتراق
 150دانشجوی پسر در پارکها را تکذیب کرد و افزود:
دانشگاه نسبت به تامین خوابگاه دانشجویان جدیدالورود
متعهد است و دانشجویان ورودی  95و  94نیز در صورت اینکه دانشجویان جدید الورود به حد
نصاب نرسیدند میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
فریبرز نیکدل با تأکیــد براینکه خوابگاههای تمامی دانشــجویان جدیدالورود این دانشــگاه
مشخص وآماده میزبانی ازدانشجویان است ،گفت :درسال گذشته به هزار و 70دانشجوی پسر
و1400دانشجوی دختر وابگاه داده شد و امسال نیزبه همین تعداد ظرفیت داریم که تعدادی
دانشجویان پسر خوابگاه گیرشان نیامده است.
وی با بیان اینکه تاکنون به  600نفرازدانشــجویان خوابگاه داده شــده و در هفته آینده نیز از
دانشجویان جدیدالورود برای تحویل خوابگاه ثبت نام میشود.
وجود  8خوابگاه مجوزدار در یاسوج

نیکدل با اشــاره به اینکه تعداد پذیرفته شدگان ســال96حدود هزارو 560نفر است ،عنوان
کرد :سال گذشته با بررسیهای انجام شده  8خوابگاه مجوز دار دریاسوج شناسایی شد ومابقی
خوابگاهها فاقد مجوزهستند.
وی با تأکید براینکه دادســتان مرکزاســتان واداره اماکن برخوابگاههای خودگردان اســتان
نظارت میکنند ،بیان کرد :امسال نیزبسیج دانشجویی کارها و فعالیتهای فرهنگی مختلفی
درخوابگاههای خودگردان اجرا میکند.
نیکدل افزود :امسال  2خوابگاه مجوز دار از این تعداد خواستار لغو فعالیت خود شدند و در آذرماه
امسال یک خوابگاه دانشجویی برای خواهران با ظرفیت  500نفر به بهرهبرداری میرسد و بدون
شک با افتتاح این پروژه از میزان تراکم جمعیت کاسته میشود.
نظارت بر خوابگاههای خودگردان

وی تصریح کرد :تاکنون تعداد 70نفرازورودیهای ســال  94و  95متقاضی خوابگاه شــدهاند
و درصورت اینکه خوابگاههای دانشگاه توسط دانشــجویان جدیدالورود پرشد و به طور قطع
دانشگاه برای تامین خوابگاه این دانشجویان چارهای میاندیشد.
رئیس شورای نظارت بر خوابگاههای خودگردان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد :دانشگاه یاسوج
هیچ خوابگاه خودگردانی ندارد و تنها متولی نظارت و بازرسی و صدور مجوز برای خوابگاههای
خودگردان است و تاکنون نظارت مستمر و دقیقی روی این خوابگاهها انجام شده است.

خبرخوان هرمزگان
ایرنا /زمینلرزهای با قدرت  4/3ریشتر شهرستان شمالی هرمزگان را لرزاند.
ایســنا /مدیرکل ثبت احوال هرمزگان :یک میلیون و۲۰۰هزارنفراز جمعیت هرمزگان واجد
شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.
تسنیم /فرمانده پایگاه نهم شکاری نیروی هوایی :رژه هوایی مشترک ارتش و سپاه با بهرهگیری
از  ۳۲فروند پرنده جنگی در آبهای جنوب کشور برگزار شد.
فارس /فرمانده منطقه مقاومت بســیج سپاه میناب از بازســازی عملیاتهای بیتالمقدس و
آزادسازی خرمشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.
ایرنا /معاون اموربازرگانی وتوسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن وتجارت هرمزگان :شاخصهای
بسته بندی محصوالت کشاورزی صادراتی از ۱۵آبان ماه سال جاری اجرا میشود.
تسنیم /جانشین فرمانده سپاه امام سجاد(ع)هرمزگان :هرمزگان با  ۴۵۰برنامه به استقبال هفته
دفاع مقدس میرود.
فارس /مدیرکل بنادرودریانوردی هرمزگان :عملیات کانتینــری در بنادر هرمزگان  ۳۴درصد
افزایش یافت.

شهرهای بدون پارکینگ
در کهگیلویه وبویراحمد
رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد از نبود پارکینگ در شهرهای این استان به
عنوان یک معضل مهم شهری یاد کرد .به گزارش ایرنا ،سرهنگ اسماعیل خوشوقت
اظهار کرد :انتظار میرود رسانهها ،ائمه جمعه وصاحبنظران فرهنگی واجتماعی در
زمینه ارتقای فرهنگ ترافیک همکار و مددکار پلیس باشند.
وی عنوان کرد :رفتارهای غلط رانندگی در زمینههای مختلف از جمله توقف بیمورد،
صحبت با عابر پیاده در وسط خیابان ،عبور از چراغ قرمز ،در بغل گرفتن بچه هنگام
رانندگی و بوق زدن غیر ضروری به یک دغدغه برای پلیس تبدیل شــده که انتظار
میرود با فرهنگ سازی توسط رسانهها شاهد به حداقل رسیدن این رفتارهای نادرست
باشیم .خوشوقت خواستار ساماندهی وانتبارهای میوه فروش شهر یاسوج شد و افزود:
به دلیل سود باال این فروشندهها دیگر جریمه پلیس راهگشا نیست و شهرداری باید
به دنبال راه اندازی بازارچه میوه باشد .وی ابراز کرد :مهندسی ترافیک از جمله نصب
چراغ راهنما ،عالئم و احداث پارکینگ جزو وظایف شــهرداری بوده و در این زمینه
پلیس هیچ تعهدی جز جانمایی ندارد و در این زمینه تاکنون چندین نقطه از جمله
میدان عدل و جهاد را برای نصب چراغ راهنما به شــورای ترافیک ارائه دادیم و بعد
از تصویب هنوز شهرداری در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده است .رئیس پلیس
راهور کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه تجهیزات الکترونیک در شهرها به اندازه
کافی نداریم ،ادامه داد :مرکزمانیتورینگ رصد شهر نداریم و در یاسوج تنها  3خیابان
از طریق مانیتورینگ پلیس رصد میشود .خوشوقت بیان کرد :شورای ترافیک مرجع
تصمیم گیری برای نصب چراغ راهنما در مناطق مختلف شهری بوده و پلیس تنها
مکانهای نیازمند نصب چراغ را به شهرداری و فرمانداریها اعالم میکند.
وی با بیان اینکه رعایت نکردن حق تقدم مهمترین دلیل تصادفات خسارتی است،
تصریح کرد :در  5ماه اول امسال شــاهد کاهش  14درصدی تصادفات فوتی و و 20
درصدی مجروحیت و جرح در معابر شهری شهرهای این استان هستیم.

خبرخوان کرمان
فارس /نماینده ســیرجان و بردســیر در مجلس :دفاتر بورس پسته در استان
کرمان هنوز راهاندازی نشده است.
پایگاه خبری پلیس /رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا :بیش از  ۱۶درصد
کشفیات مواد مخدر کشور در استان کرمان انجام میشود.
ایسنا /رئیس ستاد نماز جمعه جیرفت از انتصاب حجتاالسالم سعادتفر به
عنوان امام جمعه جیرفت خبر داد.
پانا /مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان :نظام مراقبت اجتماعی در ۱۲
مدرسه استان کرمان اجرا میشود.
تسنیم /جانشین سپاه ریگان۷۰ :عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس
در ریگان برگزار میشود.
فارس /مدیر کمیته امداد جیرفت ۷ :میلیارد تومان تسهیالت بانکی به کمیته
امداد شهرستان جیرفت اختصاص یافت.

خبرخوان سیستان و بلوچستان
ایرنا /استاندارسیستان وبلوچستان :جهانی شــدن روستای کلپورگان زمینه
توسعه منطقه را فراهم میکند.
پایگاه خبری پلیس /جانشین انتظامی شهرستان ایرانشهر :باند سارقان احشام
در شهرستان ایرانشهر منهدم شد.
مهر /رئیس گروه پیشبینی هواشناسی سیســتان وبلوچستان :وزش طوفان
وگردوخاک ازاواسط هفته جاری دراستان شدت میگیرد.
فارس ۸۶ /هزار کیلومترمربع اکتشاف پهنههای معدنی در سیستان و بلوچستان
انجام شد.
پایگاه خبری پلیس /رئیس پلیس آگاهی سیســتان و بلوچســتان :عامالن
آدمربایی مرد زاهدانی پس از ۳سال شناسایی و دستگیر شدند.
تسنیم /رئیس هیات عامل ایمیدرو :ایمیدرو از سرمایهگذاری بخش خصوصی
در زمینه معادن سیستان و بلوچستان حمایت میکند.
پایگاه خبری پلیس /فرمانده انتظامی شهرستان دلگان :کامیونهای حامل
 ۴۰هزار لیتر سوخت قاچاق در دلگان توقیف شد.

عکسنوشت  /سیستان و بلوچستان

جشنواره انار سنگان  /عکس :خبرگزاری صدا و سیما

