دریچه
دادستان شاهرود:

برخورد با محتکران و
گرانفروشان بهعنوان اخاللگران

پیشبینی صادرات 120میلیاردریالی ماهی به کشور عمان

هجومعراقیها به مریوان برای خرید کاالهای اساسی

قشم -گروه استانها:مدیر کشاورزی و شیالت سازمان منطقه آزاد قشم از ذخیرهسازی470هزار قطعه بچهماهی در دوازده قفس
دریایی در آبهای جزیره قشم خبر داد .حامد عبدالهی اعالم کرد :شرکت طالیهداران امین قشم از ابتدای مردادماه امسال با ذخیرهسازی
470هزار الرو ماهی (هر قفس حدود39هزار قطعه) به ارزش بیش از چهاردهمیلیارد ریال ،دومین مرحله فعالیت پرورش ماهی در قفس
را در قشم آغاز کرد .وی با اعالم اینکه زمان برداشت ماهیهای «سی بأس» ذخیرهشده در این دوازده قفس از اسفند امسال تا خردادماه
سال 98است،افزود:اینبچهماهیهایغیربومیازاستانبوشهرخریداریشدهوپیشبینیمیشودپسازبرداشتهمانندمرحلهاولبه
کشور عمان صادر شود .به گفته وی  ،وزن هر بچهماهی ذخیرهشده بهصورت تقریبی حدود 25گرم است که در اسفندماه هرماهی با وزن
تقریبی حدود 600گرم و در خردادماه سال بعد با وزن تقریبی یک کیلوگرم برای عرضه در بازار هدف برداشت میشوند.

کردستان -گروه استانها :فرماندار مریوان گفت :بهطورثابت روزانه یکهزارو 100نفر برای خرید از مرز باشماق وارد مریوان
میشوند که حجم زیادی از کاالهای اساسی زندگی خود را در این شهر فراهم میکنند .محمد شفیعی ،اظهار کرد :در چند هفته
گذشته روزانه دوهزارو 300نفر از کشور عراق وارد مریوان شدهاند که اکنون بهطورثابت حدود یکهزارو 100نفر مسافر در روز
بوده است .وی افزود :با خریدهای زیاد روزانه این مسافران و بازگشت دوباره به عراق ،کاالهای اساسی زندگی در مریوان نایاب شده
و بحران جدی در حال شکلگیری است .فرماندار مریوان با بیان اینکه حجم تردد مسافران از عراق به مریوان برای خرید کاالهای
اساسی بیسابقه است ،تصریح کرد :در سریعترین وقت ممکن تقاضای تشکیل کارگروه تنظیم بازار استانی را داریم که درباره این
موضوع بهصورتجدی بحث شود.
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شاهرود  -حسین بابامحمدی
sanaye_77_66@yahoo.com

حسین رجبی ،دادستان عمومی و انقالب شاهرود در
جلسهشورایپیشگیریازوقوعجرمباموضوعاحتکار
و گرانفروشی اعالم کرد :با محتکرین و گرانفروشان
بهعنوان اخاللگران در نظام اقتصادی کشور برخورد
میشود .دادستان شاهرود در ادامه بیان داشت :از مردم
تقاضاداریمهرگونهگرانفروشی،عدمارائهفاکتور،عدم
درج قیمت بر روی کاال و احتکار و اختفای کاالها را به
پلیس ۱۱۰یااطالعاتسپاهیاسازمانصنعتومعدن
و تجارت اطالع دهند.
بهمننژادبندری خبر داد:

احداث قطعات هنرمندان و
ورزشکاران در آرامستان بندرعباس

رئیسسازمانمدیریتآرامستانشهرداریبندرعباس
از اختصاص دو قطعــه دیگر از قطعات آرامســتان
بندرعباس به هنرمندان و ورزشــکاران استان خبر
داد .علیرضا بهمننژادبندری با اعالم این خبر گفت:
برای تکریم بهتر جایگاه هنرمندان اســتان و شهر و
با توجه به تکمیل ظرفیت قطعه مفاخر آرامســتان،
جهت تدفین نامآوران ،هنرمندان و ورزشکاران ،زمین
موردنظر برای احداث دو قطعه پیشبینی و عملیات
اجرایی آن از اواسط شهریورماه آغاز شده است .رئیس
سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس با
اشاره به اینکه تدفین این عزیزان در گذشته بهصورت
مشترک در یک قطعه صورت میپذیرفت ،بیان کرد:
با احداث ایــن دو قطعه ،هنرمندان و ورزشــکاران،
بهصورت جداگانه در قطعات اختصاصی خاکسپاری
میشــوند .وی با بیان اینکه این قطعات به مساحت
 7000مترمربع ،در ضلع شــرقی آرامستان در حال
آمادهسازی است ،ادامه داد :با احداث این دو قطعه که
ویژه هنرمندان و ورزشکاراناست ،مشکل تدفینبرای
سالهای آینده مرتفع شده است .بهمننژادبندری
خاطرنشان کرد :در ســال  1396تعداد شانزده نفر از
هنرمندان استان به دیدار معبود شتافته و در قطعه
مفاخر آرامستان بندرعباس به خاک سپرده شدهاند.

اراک -رضوان داودیجم
News.arak93@gmail.com

عضو هیئتمدیره بانک کشاورزی گفت:
60درصــد از مجموع تســهیالت بخش
کشــاورزی کشــور در طول برنامه پنجم
توسعه ،توسط این بانک پرداخت شده است.
«داور ماهیکاری» روز شنبه در آیین تکریم
و معارفه رئیس امور شعب بانک کشاورزی
اســتان مرکزی افزود :بر مبنــای گزارش
مرکز تحقیق و پژوهش مجلس شــورای
اسالمی بیش از نیمی از تسهیالت بخش
کشاورزی در برنامه پنجم توسعه ،توسط
این بانک پرداختشــده و برای پرداخت
این میزان تسهیالت در طول برنامه ششم،
دومیلیونو750هزارمیلیــارد ریال منابع
مالی نیاز است .وی ادامه داد :بانک کشاورزی
بهواسطه برخورداری از45میلیون حساب،
600هزارمیلیارد ریال منابع در اختیار دارد
و پرداخت این میزان تســهیالت در طول
برنامه ششــم نیازمند عزم جدی ،تالش
کارکنان این بانک و حمایت مسئوالن در
جذب منابع است .عضو هیئتمدیره بانک
کشاورزی یادآور شد :بانک کشاورزی سال
گذشته 388هزارمیلیارد ریال تسهیالت
در بخشهای مختلــف پرداخت کرده که
92درصداینتسهیالتدربخشکشاورزی
پرداخت شــده اســت .ماهیکاری ،میزان

منابع بانک کشــاورزی در ابتدای انقالب
را 89صدمدرصــد از مجموع منابع بانکی
کشــور عنوان کرد و اظهار داشت :میزان
اعتبارات این بانک پس از جنگ تحمیلی
با ایجاد  344شعبه در چهار استان کشور
به 2و2دهمدرصــد افزایــش یافت .وی
ادامــه داد :اکنون منابع بانک کشــاورزی
با ایجاد  672شــعبه در سطح استانها به
6و72صدمدرصدازمجموعمنابعبانکهای
کشور افزایش یافته است و 65درصد منابع
موردنیاز بخش کشاورزی توسط این 
بانک
تأمینمیشود.
اشتغال ،توســعه پایدار و
محیطزیست؛سهچالشمهم
در دنیای امروز
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری مرکزی نیز گفت :اشتغال،
توسعهپایدارومحیطزیستسهچالشمهم
در دنیای امروز بهشمار میرود که همه این
چالشها با بخش کشاورزی در ارتباط است.
«ســعید فرخی» افزود :بانک کشاورزی
بهعنوان متولی تأمیــن منابع مالی بخش
کشاورزی درزمینه ایجاد اشتغال و توسعه
پایدار در این بخش نقش مهم و تأثیرگذاری
برعهده دارد .وی ادامه داد :دستیابی به رشد
پایدار با سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
میسر میشود و نیاز است مدیران بانکها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

رعایت عدالت فرهنگی
رویکرد اساسی ادارهکل ارشاد است

تبریز – اسد فالح

tabrizborna@gmail.com

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان

پیشنهاد وزیر ارتباطات برای
نجات دریاچه ارومیه

محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات با بیان اینکه تحول دیجیتال در آذربایجان
غربی به معنای نجات دریاچه ارومیه است ،افزود :با
استفاده از هوشمندســازی آبیاری میتوان مشکل
کمبود آب دریاچه ارومیه را رفع کرد و بنابر آمار وزارت
جهاد کشاورزی با هوشمندسازی آبیاری تا ۳۵درصد
در مصرف آب صرفه جویی میشــود که با احتساب
مصرف ساالنه پنج میلیارد مترمکعب آب در بخش
کشاورزی این استان  صرفه جویی میشود .

تیم دانشگاه آزاد اسالمی ایالم
بر سکوی قهرمانی ایستاد

پرداخت60درصدتسهیالتبخشکشاورزی

حضور آتشنشانان بندرعباس
در مسابقات جهانی آتشنشان

رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
بندرعباس از حضور سه نفر از پرسنل این سازمان در
این دوره از مســابقات ،خبر داد .فرجام دانش با بیان
اینکه سیزدهمین دوره مسابقات جهانی آتشنشانان،
که از نوزده تا  26شــهریور  97به مدت هفت روز در
حال برگزاری است ،گفت :در این مسابقات هفتهزار
آتشنشان از  36کشــور جهان در  73رشته ورزشی
باهم به رقابت میپردازند .رئیس سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با اشاره به حضور
سه نفر از پرسنل این سازمان در این دوره از مسابقات،
افزود :مسابقات جهانی آتشنشانان هر دو سال یک
بار برگزار میشود که شــهر «چنگجو» کره جنوبی
میزبانی این دوره از مســابقات را بر عهده دارد .وی با
بیان اینکه 27آتشنشان ،کاروان اعزامی ایران را در این
دوره از مسابقات همراهی میکنند ،ادامه داد :هادی
باللیپور در رشته دوومیدانی ،عرفان رادمهر در رشته
پاورلیفتینگومحمدامینلیاقتدررشتهنجاتغریق،
آتشنشانان اعزامی از بندرعباس به مسابقات جهانی
آتشنشانانهستند.

naslfarda

Provinces

توسط بانک کشاورزی صورت گرفت:

دانش خبر داد:

هرمزگان -گروه استانها
Jonobnews@gmail.com

naslefardanews

 پایان مسابقات فوتسال خواهران
دانشگاه آزاد اسالمی در کرمانشاه

شرقی در سفر یکروزه خود به شهرستان
شبستر با اصحاب فرهنگوهنر و رسان ه این
شهرســتان دیدار و گفتوگو کرد .محمد

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی تشریح کرد:

کمک بیش از 92میلیاردریالی آستان قدس رضوی
به زلزلهزدگان کرمانشاه
مشهد -مرضیه یاری

saboori.fatemeh313@gmail.com

معاونامدادمستضعفانآستانقدس رضوی
از کمک بیش از 92میلیاردریالی این آستان
به زلزلهزدگان استان کرمانشــاه خبر داد.
مصطفی خاکســار قهرودی ،معاون امداد
مستضعفان آســتان قدس رضوی با بیان
اینکه از ابتدای ســال  96تا کنون معاونت

امداد مستضعفان آستان قدس رضوی بیش
از 92میلیارد ریال امداد نقدی و غیرنقدی به
زلزلهزدگان اســتان کرمانشاه داشته است،
تصریح کرد :كمك نقدي اين معاونت به دفتر
نمايندگي آســتان قدس رضوي در استان
كرمانشاه مبلغ یکمیلیاردوشانزده ميليون
ريال براي کمکرسانی به زلزلهزدگان این
استان بوده است .وی با اشاره به اینکه معاونت

کرمانشاه -گروه استانها

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

عکس :نسل فردا

هرمزگان -حسن خاندل
Jonobnews@gmail.com
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استانها

کوتاه از استانها

برای ایجاد رشــد پایــدار در این بخش با
فعاالن این حوزه همکاری تنگاتنگ داشته
باشــند .معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استانداری مرکزی ،تخصیص
یکونیممیلیارد دالر منابع مالی اشتغال
پایدار روستایی را یکی از برنامههای نظام
برای ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس به
روستاها دانست و گفت520 :میلیارد ریال
از محل منابع تســهیالت پایدار روستایی
به بانک کشاورزی استان اختصاصیافته
که 320میلیارد ریال این اعتبارها جذب و
640میلیارد ریال به تصویب رسیده است.

فرخی ادامه داد :نیاز اســت با همکاری و
همراهی هرچه بیشــتر بانک کشاورزی
با فعــاالن این حــوزه در اولیــن فرصت
300میلیارد ریال باقیمانــده جذب و در
اختیار کشاورزان قرار گیرد .رئیس مجمع
نمایندگاناستانمرکزینیزدرایننشست
گفت:نظاماقتصادیکشوراکنوندرشرایط
حساسی قرار دارد« .علی ابراهیمی» افزود:
نیاز است در این شرایط با مدیریت صحیح
و منطقی زمینه رفع مشــکالت اقتصادی
کشور فراهم شــود .در پایان این نشست با
حضور عضو هیئتمدیره بانک کشاورزی،

محمدپوردرایننشستاظهارداشت:مصمم
هســتیم با همکاری ،همراهی و اجماعنظر
عموم اهالی فرهنگ و هنر ،اصولی را دنبال
کنیمکهبراساسایناصول،گفتمانفرهنگی
و هنری را پیاده ســازیم و فرهنگ و هنر را
در سطح مطلوبی توسعه و ارتقا دهیم .وی
افزود :با توجه به اینکه موضوعات فرهنگی
امری تخصصی اســت ،بایــد متخصصین
این امر در این موضــوع ورود کنند و نباید
هرکســی در حوزه فرهنگوهنر اظهارنظر
کندونبایدسالیقشخصیدرعرصهفرهنگ
اعمال شــود؛ چراکه موجب آسیب به این
یشــود .محمدپور گفت :فرهنگ
حوزه م 
مجموعهای از باورها،ارزشهــا ،رفتارها و
نمادهایی است که همواره در هر جامعهای
وجود داشته و به عبارتی یک جریان است که

در صورت حرکت در مسیر صحیح ،میتواند
ملتی را عزتمند و توانمند ســازد .مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی آذربایجانشرقی
با اشاره به اینکه رعایت عدالت فرهنگی در
تمام نقاط استان ،رویکرد اساسی اینادارهکل
است ،تصریح کرد :فرهنگ ،پدیدهای پویا و
همواره در تحول و تکامل است و فرهیختگان
ونخبگانجوامعدربالندگیآننقشاساسی
دارند و در این میان نقش هنرمندان بهدلیل
اینکه با احساســات و عواطف افراد سروکار
دارند ،بارزتر است .وی با تأکید بر لزوم توجه به
مسئله اقتصاد فرهنگوهنر ادامه داد :مصمم
هستیم گامهای مؤثری برای تحقق اهداف
فرهنگی و اقتصادی ،تولید ناخالص ملی در
بخش فرهنگوهنر و ایجــاد فرصتهای
شــغلی در این حوزه برداریم و از این طریق

امداد مستضعفان آستان قدس رضوی اقدام
به خريد و ارســال یکهزار چادر مسافرتي
براي زلزلهزدگان اســتان کرمانشاه به مبلغ
یکمیلیاردو 400ميليون ريال کرده است،
تصریح کرد :همچنین با اعالم رسمي به همه
دفاتر نمايندگي آســتان قدس رضوی در
سراسر کشــور براي كمك به زلزلهزدگان
و دریافت گــزارش از دفاتــر نمايندگي و
جمعبندی آن ،بالغبــر یکمیلیاردو843
ميليــون ريال کمــک نقــدی و قريب به
80ميليارد ريال كمك غيرنقدي جمعآوری
و به مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه ارسال
شد .وی تصریح کرد :هفتهزار بسته گوشت

یکونیمکیلویــی نذورات در آســتانه عید
نوروز  97توسط معاونت امداد مستضعفان
آســتان قدس رضوی به ارزش ریالی بیش
از چهارمیلیــارد ریال میــان زلزلهزدگان
کرمانشاه توزی ع شــده است .خاکسار اظهار
کرد :همچنین با دستور تولیت آستان قدس
رضوی مبلغ چهارمیلیارد ریال توسط این
معاونت براي تجهيز واحدهاي مســكوني
زلزلهزدگان معلول ،بيسرپرست و محروم
استان کرمانشاه اختصاص یافت .وی عنوان
کرد:عالوهبراینبادستورتولیتآستانقدس
رضوی و هماهنگي با شركت ساختماني بتن
ماشين قدس رضوي ،بتن موردنیاز دوهزار

فرهنگ

شهری

نقارههای رضوی بشارت شفا دادند
مشهد – مرضیه یاری :نقارههای حرم مطهر
امامرضا(ع) بــه یمن شــفای دو زائر نواخته
شد .با تائید شــفای دو زائر توسط کمیسیون
پزشکی شــفایافتگان حرم رضوی ،نقارههای
حرم مطهــر امامرضا(ع) شــفایافتن این دو
زائر از شــهرهای کرج و بوشــهر را بشــارت
دادند .حجتاالســام عباس فرازینیا ،عضو
کمیسیون شــفایافتگان حرم مطهر رضوی
گفت :یکی از این شفایافتگان بانوی معلولی از
اهالی بوشهر است که در سال گذشته در حرم
مطهر حضرتعلیبنموسیالرضا(ع) با عنایت ویژه حضرت شفا یافتهاست و پس از یکسال با بررسی مدارک
پزشکی و تحقیقات میدانی در کمیسیون شفایافتگان حرم مطهر رضوی این امر تائید شد .وی با بیان این مطلب
که پیش از این نیز یک نوجوان مبتال به سرطان خون مورد عنایت ویژه حضرترضا(ع) قرار گرفته بود ،تأکید
کرد :در خصوص این مورد نیز کمیسیون شفایافتگان حرم مطهر رضوی پس از بررسی مدارک پزشکی ،مصاحبه
و تحقیقات میدانی ،شفایافتن این فرد در حرم مطهر رضوی را مورد تائید قرار داد .حجتاالسالم فرازینیا در
ادامه گفت :از سالها قبل رسم بر این بوده که اگر یکی از زائران شفای خود را از حضرتامامرضا(ع) دریافت
میکرد ،نقارههای حرم مطهر رضوی به یمن این رخداد نواخته میشدند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع اســتانداری این اســتان از خدمات
عبدالصمد صناعی تقدیر و مسعود رضایی
بهعنوان مدیر امور شعب بانک کشاورزی
استان معرفی شــد .بانک کشاورزی با 57
شعبه 80 ،دستگاه خودپرداز و 9هزارو180
دستگاهکارتخوانباهدفحفظمنابعپایه،
تولید ارزشافزوده و اشتغالزایی در راستای
رونق تولید در سطح شهرها و روستاهای
استان مرکزی به شهروندان خدمترسانی
میکند.
مسیرهای توسعه هنر و پیشرفت هنرمندان
را هموارتر سازیم.
محمدپور با تأکید بر استعدادیابی و استفاده
از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی شهرستان
شبســتر گفت :این خطه از کشور ،همواره
صاحب مکتب و سبک در بسیاری از حوزهها
بوده است و امیدواریم با همراهی و همکاری
مردم ،اصحاب رســانه و هنــر همچنان در
تمام حوزهها صاحب مکتب و سبک باشد.
وی ضمن تأکید بر رعایت اخالق حرفهای
و حرکت بهســوی ایجاد همدلی و مهربانی
بیشتر میان اصحاب فرهنگ و هنر ،ادامه داد:
باید سلیقههای شخصی را کنار بگذاریم و با
همافزایی و ایجاد فضای تعامل در مسیر رشد
و بالندگی فرهنگوهنر گام برداریم؛ زیرا با
اتحادویکدلیقطعاًبهنتایجبهتریمیرسیم.
واحد مسكوني در مناطق زلزلهزده کرمانشاه
توسط این شركت با حداقل هزینه دریافتی
تأمین شد .معاون امداد مستضعفان آستان
قدس رضوی با بیان اینکه برای بررسی شیوه
امدادرسانی و قرارگرفتن در جریان مسائل
و مشکالت مردم در همان روزهای ابتدایی
پس از زلزله در منطقه حضور داشتیم ،گفت:
با توجه به حساسيتهاي اجتماعي ،شرایط
منطقه و لزوم برنامهريــزي دقیق در تمام
مراحل امدادرسانی ،بنای ما بر هماهنگی با
دفتر امامجمعه سرپل ذهاب ،كميته امداد
امامخميني(ره) و سپاه پاســداران سرپل
ذهاب بوده است.

محیط زیست
مساحت جنگلهای شمال روند کاهشی داشته است
مازنــدران -گــروه اســتانها :عضو
هیئتعلمی موسســه تحقیقات جنگلها و
مراتع کشور از روند رو به کاهش جنگلهای
شــمال خبر داد و گفــت :دســتبردن به
عرصههای جنگلی موجب ازبینرفتن آنها
میشود .سیداحسان ساداتی با بیان اینکه بر
اساس ارزیابی مرکز تحقیقات کشور ،مساحت
جنگلهای شمال روند کاهشی داشته است،
افزود :بر اســاس آمار در ســالهای گذشته
مساحت جنگلهای شمال دومیلیون هکتار
بود؛ اما تا سال گذشته به یکمیلیونو650هزار هکتار رسید .وی با اشاره به اینکه روند ساختوسازها و ورود
به عرصههای جنگلی ،صنایع و زیرساختهای ایجادشده نشان میدهد که این عرصهها به سمت کاهش رفته
است ،اظهار کرد :جمعیت ایران رو به افزایش است و این امر موجب زیادشدن استفاده از فضای سبز میشود؛
همچنین با افزایش جمعیت برای اینکه عرصههای زراعی را گسترش دهند جنگل را از بین میبرند که در این
امر مسئوالن نظارتی باید بیشتر ورود کنند تا عرصههای جنگلی از بین نرود .وی با اشاره به اینکه ویالباغهایی
که برای رونق گردشگری ایجاد میشود ،یک تهدید است ،اظهار کرد :یکی از اصلیترین دالیل تهدیدآمیزبودن
ویالباغها ،ورود به عرصههای جنگلی است که موجب نابودی آن میشود.

تیم فوتسال خواهران دانشگاه آزاد اسالمی ایالم
توانست در بازی پایانی با غلبه بر تیم آذربایجان
شرقی بهعنوان قهرمانی مســابقات فوتسال
دختران دانشگاه آزاد اســامی در کرمانشاه
دست یابد .تیم فوتسال خواهران دانشگاه آزاد
اسالمی ایالم در بازی پایانی توانست در برابر
تیمآذربایجانشرقیبانتیجه 9بردوبهپیروزی
برسد و به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات
دست یابد .در بازی روز پایانی تیم ایالم توانست
با نتیجه هفت بر دو تیم کرمان را شکست دهد
و به بازی فینال برسد و در بازی دیگر روز پایانی
تیم آذربایجان شرقی نیز توانست در بازی بسیار
نزدیکوحساسباغلبهبرتیمگلستانبانتیجه
شش بر پنج خود را به بازی پایانی برساند .بازی
ردهبندی این دوره از مســابقات میان دو تیم
کرمان و گلستان برگزار شد که با برد 9بر دو تیم
گلستان همراه بود و با این برد ،تیم دانشجویان
گلستانبهمقامسومایندورهازمسابقاتدست
یافتند؛ بنابراین در پایان این رقابتها ،دانشگاه
آزاد اسالمی ایالم بر سکوی قهرمانی ایستاد،
آذربایجان شرقی دوم شد و تیم دانشگاه آزاد
اسالمی گلســتان نیز به مقام سومی رسید.
گفتنی است ،دانشجو زهرا حاتمنژاد از تیم ایالم
با  9گل زده بهعنوان «خانــم گل» این دوره از
مسابقات معرفی شد و در این میان  24بازیکن
برتر انتخاب شــدند که در صورت حضور تیم
فوتسال دانشگاه آزاد اسالمی در لیگ دسته یک
کشور ،به اردو آمادگی دعوت میشوند.
سمانه حسینی بخشدار مرکزی الهیجان
مطرح کرد:

افتتاح  ۷پروژه عمرانی
زیرساختی در بخش مرکزی

الهیجان .رضوان نظریراد
Naslefarda466@gmail.com

همزمان با هفته دولت پروژههــای عمرانی،
زیرســاختی و ...بخش مرکزی شهرســتان
الهیجان با حضــور سرپرســت فرمانداری
الهیجان ،جمعی از مردم و مســئولین مورد
بهرهبرداری قــرار گرفت .بخشــدار مرکزی
الهیجــان در بهرهبــرداری از ایــن پروژهها
تصریح کرد :بــا افتتاح این پروژههــا با ارزش
26میلیاردوبیستمیلیون ریال و اشتغالزایی
برای  65نفر بهصورت موقت و دائمی شــغل
ایجادشد.سمانهحسینیبهتشریحاینطرحها
پرداخت و افزود :پنج کیلومتر روکش آسفالت
روستای پاشاکی با اعتبار چهارمیلیارد ریال،
بانک نشاء ۱۰۰هکتاری به مساحت پنجهزار
متر با اعتبار 9میلیاردو900میلیون ریال ،سه
کیلومتر آسفالت روستای انارستان کلنگران
با اعتبــار چهارمیلیاردو200میلیــون ریال،
برقرســانی ،اصالح و تبدیل چهار کیلومتر از
شبکههای فرسوده و کابل خودنگهدار بههمراه
نصب یک دستگاه ترانسفورماتور در روستای
بازکیاگوراب با اعتبار یکمیلیاردو700میلیون
ریال ،ســاختمان دهیاری بیجاربنه پائین به
مساحت  ۷۰متر با اعتبار 800میلیون ریال،
آسفالت راه روســتایی کهبنه به سوستان با
اعتبار دومیلیاردو920میلیــون ریال ،پروژه
آبرسانی(یکدهنهایستگاهپمپاژ،بهینهسازی
چشمه ،لولهگذاری و احداث مخزن) با اعتبار
دومیلیاردو500میلیون ریال طرحهایی بودند
که در بخش مرکزی مورد بهرهبــرداری قرار
گرفتند .بخشدار مرکزی الهیجان  خاطرنشان
کرد :درمجموع به مناســبت هفته دولت و با
همت دولت تدبیر و امید 86 ،پروژه در بخش
مرکزی شهرستان الهیجان به افتتاح رسیده
است.

