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کوتاه از شهرستان ها  

از نگاه دوربین

فرماندار آبادان گفت: جزیره ش�ادمانی در بهمنشیر آبادان به 
قطب صنعت گردشگری جنوب خوزستان و آبادان تبدیل خواهد 

شد.
عزیزاله شهبازی افزود: این جزیره تفریحی و گردشگری به وسعت 48 

هکتار می تواند اشتغال زیادی فراهم کند.
وی گف��ت: تفاهم نام��ه اولیه با س��قف 130 میلی��ارد تومان با بخش 
غیردولتی منعقد شده است که عملیات اجرایی تبدیل این جزیره به مرکز 

گردشگری جنوب خوزستان به زودی آغاز می شود.
ش��هبازی ظرفیت ها و استعدادهای صنعت گردشگری این منطقه را 
در خوزستان منحصربفرد توصیف کرد و افزود: تاکنون از این ظرفیت ها 

در راستای توسعه صنعت گردشگری استفاده نشده است.
وی بهره گیری از رودخانه ها و آبراهه های اروندرود و بهمنش��یر را در 
چارچوب توس��عه صنعت گردش��گری آبی مورد تاکید قرار داد و گفت: 
منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند می تواند پیش��تاز رونق گردشگری آبی 

در منطقه شود.

در دبس�تان شهید »رحیم محمدزاده« شهرستان ابرکوه دانش آموزانی تحصیل می کنند که 
نیمی از آنها دوقلو هستند.

در روس��تای ش��هرآباد بخش بهمن ابرکوه مدرسه ای اس��ت که نیمی از دانش آموزان آن دوقلو هستند؛ 
دوقلوهایی که به گفته والدینشان چنان به هم وابسته اند که اگر یکی از قل ها نباشد، قل دیگر بی تابی کرده 

و حتی بدون دیگری نمی خوابد.
مدیر آموزشگاه شهید رحیم محمدزاده گفت: این مدرسه دارای 24 دانش آموز در مقاطع پیش دبستانی 

تا پنجم است که از این تعداد نیمی از آنها دوقلو هستند.
جالب تر اینکه بدانید روس��تای ش��هرآباد دارای 240 نفر جمعیت است که یک دهم جمعیت آنها دوقلو 

هستند.

یک ش�رکت دانمارکی در 
زمین�ه کش�اورزی 2 میلیارد 
یورو در شهرس�تان هشترود 
قی  ش�ر ن  یج�ا با ر ذ آ ر  د

سرمایه گذاری می کند.
کارشناس امور سرمایه گذاری 
و شناس��ایی مناطق مستعد برای 
سرمایه گذاران دانمارک در جلسه 
با مس��ئوالن هشترود  هماهنگی 

با اع��ام ای��ن خبر گف��ت: برای 
ایج��اد کش��اورزی صنعتی مدرن 
در هشترود به عنوان الگویی برای 
کش��اورزی و آبخیزداری و انتقال 
فناوری ه��ای مربوط به این طرح، 
درح��ال رایزنی با  مس��ئوالن این 
شهرس��تان برای س��رمایه گذاری 

هستیم.
یاکوپ استراس��ن افزود: طرح 

بعدی سرمایه گذاری این شرکت در 
هشترود ایجاد نیروگاه های بادی در 
مناطق بادخیز این شهرستان است.

وی اظه��ار ک��رد: ب��ا اجرای 
طرح کش��اورزی صنعت��ی در این 
شهرستان، سامانه سنتی کشاوری 
منطق��ه به صنعت��ی تبدیل و این 
منطقه به عنوان الگوی کشاورزی 

مطرح می شود.

استراس��ن ادام��ه داد: در این 
ط��رح هیچ گونه مواد ش��یمیایی 
اس��تفاده نمی شود و کشاورزی به 
ص��ورت ارگانیک بوده و در حالت 
کلی روشی برای کویرزدایی است.

فرماندار هشترود نیز از ایجاد 
ای��ن  در  س��رمایه گذاری  س��تاد 
شهرس��تان خبر داد و گفت: باهر 
س��رمایه گذار داخل��ی و خارجی 

ک��ه بخواه��د در این شهرس��تان 
س��رمایه گذاری کن��د، آماده عقد 

قرارداد هستیم.
حسن مس��تفید افزود: اکنون 
ب��ه هم��ت مس��ئوالن منطقه و 
تمام  آذربایجان شرقی  اس��تاندار 
صنعتی  ش��هرک  زیرساخت های 
آم��اده  هش��ترودی  پروفس��ور 

سرمایه گذاری است.

کرمانشاه - خبرنگار کیهان:
قائم مق�ام صن�دوق توس�عه ملی گفت: اس�تان کرمانش�اه از 
محرومیت های بسیاری رنج می برد و می بایست غبار محرومیت ها 

را از چهره این استان زدود.
سیدمحمد قاسم حسینی با اشاره به اینکه مشکل کشور کمبود پول 
نیست عنوان کرد: این صندوق هم اکنون 6 هزار میلیارد تومان با بانک های 
مختلف قرارداد بسته است اما ارزش تمامی طرح های دریافت شده تاکنون 
برابر 40 درصد اعتبارات در نظر گرفته شده است و برای جذب 60 درصد 

اعتبارات باقی مانده هنوز طرحی ارسال نشده است.
وی منابع صندوق توسعه ملی را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: 

در تمام��ی دنیا منابع موج��ود در این صندوق ها برای نس��ل های آینده 
س��رمایه گذاری می شود ولی در کش��ور ما وضعیت به گونه ای دیگر است 
و بخش��ی از این منابع ارزشمند صرف احداث مرغداری ها، گاوداری ها و 
گلخانه های کوچک و کم اهمیت می ش��ود. در حالی که وظیفه پرداخت 
خدمات و تس��هیات به بخش کشاورزی به ش��کل سنتی برعهده بانک 

کشاورزی است.
حسینی با اشاره به انتقاداتی که به عملکرد بانک ها در زمینه پرداخت 
تسهیات وجود دارد، خاطرنشان کرد: بانک ها موظف هستند که کاما در 
چهارچوب قرارداد منعقد شده با صندوق توسعه ملی عمل کنند و انجام 

هرگونه عملی خاف این توافق قابل پذیرش نیست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: استان البرز الگوی توسعه 
کشت های متراکم و گلخانه ای 

می شود.
محمدعلی ج��وادی در کرج، 
استان البرز را نوک پیکان توسعه 
در بخ��ش کش��اورزی خوان��د و 
شاه بیت اقتصاد مقاومتی را بخش 

کشاورزی عنوان کرد.
این مسئول از دیگر برنامه های 
این وزارتخانه را در زمینه توس��عه 
کش��ت های متراک��م و گلخانه ای 
عنوان کرد و افزود: اولین اس��تانی 
که این طرح در آن به اجرا درآمده 
البرز اس��ت و س��پس در کش��ور 

عملیاتی می شود.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی 
تاکی��د کرد: اس��تان البرز بس��تر 
مناس��بی ب��رای اجرای��ی ش��دن 

طرح های کشاورزی می باشد.
جوادی خاطرنشان کرد: البرز 
به دلیل دارا بودن مراکز تحقیقاتی 
می تواند نوک پیکان توسعه بخش 

کشاورزی باشد.
وی یادآور ش��د: اس��تان البرز 
می تواند سهم بزرگی در کشاورزی 
و اقتصاد مقاومتی داش��ته باشد و 

منجر به توسعه استان شود.

شیراز - خبرنگار کیهان:
مخت�رع جوان ش�یرازی 
اطف�اء  اتوماتی�ک  س�امانه 
حری�ق فیدره�ای ایس�تگاه 
برق رسانی را طراحی و تولید 
کرد. اسکندری گفت: ساالنه 
ب�ه دلیل خطاهای انس�انی و 
فنی ش�اهد ح�وادث متعدد 

در ایس�تگاه های فش�ار قوی 
ب�روز  باع�ث  ک�ه  هس�تیم 
خس�ارات س�نگین مال�ی و 
فوت نیروه�ای کارآزموده  و 
خاموش�ی های طوالنی مدت 
می ش�ود و هزینه های گزافی 
را به صنعت برق کشور تحمیل 

می کند.

وی در ادامه افزود: این سامانه 
بصورت هوشمند عمل می کند و 
توسط سنس��ورهای ابداعی ارک 
)ARC(، سرکابل زدگی و حریق 
در فیدر را تشخیص می دهد و در 
کسری از ثانیه کلید را قطع و مانع 
از انفجار سرکابل و فیدر می شود.

ای��ن ج��وان مخت��رع گفت: 

این س��امانه همچنین در صورت 
مشاهده حریق در کلید به صورت 

اتوماتیک فیدر را اطفاء می کند.
وی گفت: س��اخت ل��وازم و 
قطعات مورد نیاز این س��امانه در 
کشور انجام می شود و هیچ گونه 
نیاز به واردات قطعات نیس��ت و 
می توان آن را به تولید انبوه رساند.

مدیرعامل آبف�ای هرمزگان 
ب�ا بیان اینکه برخ�ی از آب های 
آب معدن�ی موج�ود در بازار در 
کارگاه های غیرمجاز بسته بندی 
می شود، گفت: سالمت این گونه 

آب ها را تضمین نمی کنیم.
حسین خادمی با تاکید بر کیفیت 
مطلوب آب آش��امیدنی ش��هرهای 
استان، اظهار داشت: علی رغم اندک 
طعم و مزه موجود در آب، شهروندان 
اطمینان داشته باشند که آب شبکه 
لوله کشی از سامت کامل برخوردار 
اس��ت و افزایش عرضه انواع آب های 
بس��ته بندی دال بر کاهش کیفیت 

آب های لوله کشی نیست.
وی درخص��وص عل��ل طع��م و 
مزه دار بودن آب ش��هر بندرعباس، 
گفت: 55 درصد از آب این ش��هر از 
طریق سد اس��تقال میناب تامین 
می ش��ود که آب های س��طحی نیز 

دارای طعم و بو هستند.
این مسئول افزود: در صورت عدم 
بارندگی و کاهش حجم مفید آب سد 
مین��اب، تاش می کنی��م به منظور 
کاهش و رفع اندک طعم و مزه آب، 

میزان بیش��تری از منابع زیرزمینی 
)چاه ها( را جایگزین آب سد کنیم.

وی همچنی��ن مخ��ازن ذخیره 
آب در منازل مش��ترکین را از دیگر 
دالیل طعم دار بودن آب آش��امیدنی 
دانس��ت و گفت: مشترکین بایستی 
حداقل هر ش��ش ماه یک بار نسبت 
به شست ش��وی مخازن ذخیره آب 

اقدام کنند.
آبف��ای  ش��رکت  مدیرعام��ل 
هرمزگان در ادامه با اشاره به ترویج 
مصرف آب های بس��ته بندی ش��ده 
در ش��هرها، گفت: متاس��فانه برخی 

ش��رکت ها و کارگاه های کوچک به 
ص��ورت غیرمجاز با اس��تفاده از آب 
لوله کشی شهر نسبت به بسته بندی 
آب اقدام می کنند که این ش��رکت 
سامت این آب ها را تضمین نمی کند.
خادم��ی افزود: با توجه به اینکه 
طب��ق اس��تانداردهای آب، وج��ود 
برخی اماح در آب بس��یار ضروری 
بوده و حذف آنه��ا می تواند خطری 
برای س��امت بدن باش��د، آب های 
بسته بندی نه تنها برای سامتی مفید 
نبوده بلکه تهدیدی برای س��امت 

شهروندان تلقی می شود.

کش�تارگاه صنعت�ی دام و 
دیلم ش�رق گیالن ب�ا حضور 
وزیر صنع�ت، معدن و تجارت 

در لنگرود افتتاح شد.
گیان  دامپزش��کی  مدیرکل 
اظهار کرد: ب��ا بهره برداری از این 
کشتارگاه، کش��تارگاه های سنتی 

جمع آوری شده است.
س��هراب عاقبتی با بیان اینکه 
کش��تارگاه دام و دیل��م صنع��ت 
ش��رق در زمینی به مساحت 35 
هزار هکت��ار و با صرف بالغ بر 16 
میلی��ارد و 500 میلی��ون تومان 

سرمایه گذاری احداث شده است.
کش��تارگاه  اش��تغالزایی  وی 
صنعتی دام و دیلم شرق گیان را 
90 نفر به صورت مستقیم و 130 
نفر نیز غیرمس��تقیم عنوان کرد و 
یادآور ش��د: این کشتارگاه قابلیت 
ارائه خدمات به تمام شهرستان های 
ش��رقی گیان از آستانه اشرفیه تا 

چابکسر را دارد.
به گفته این مس��ئول، از پنج 
کشتارگاه دام سنتی گیان تعداد 
دو کش��تارگاه سنتی در لنگرود و 
املش آذرماه امسال پلمب شده بود 
وسه کشتارگاه باقی مانده در رودسر 
نیز با فعالیت کشتارگاه صنعتی دام 
لنگرود تعطیل ش��دند.وی گفت: 
گوش��ت این کشتارگاه صنعتی به 

صورت بهداشتی عرضه می شود.

تبریز- خبرنگارکیهان:
وضعی�ت دریاچ�ه ارومی�ه 
بس�یار غم انگیز ب�وده و دولت 
آلمان آماده کمک به ایران برای 

نجات دریاچه ارومیه است.
نایب رئی��س مجلس جمهوری 
فدرال آلمان ب��ا اعام مطلب فوق 
در تبریز گفت: »انجمن دوس��تان 
دریاچه ارومیه« در آلمان تشکیل 
شده که نش��ان دهنده اهمیت این 
دریاچه و توجه ملت و دولت آلمان 

به این امر است.
کلودی��ا روت اف��زود: وضعیت 
فاجع��ه   ی��ک  ارومی��ه  دریاچ��ه 
زیست محیطی بزرگ است و تمام 
کشورها، باید برای رفع آن همکاری 
کنند و آلم��ان، آماده ارائه هر نوع 

همکاری در این زمینه است.
نای��ب رئیس مجل��س فدرال 
آلمان یادآور شد: ایرانیان زیادی در 
دانشگاه های آلمان تدریس می کنند 
ک��ه حاضر ش��ده اند ب��رای نجات 

دریاچه  ارومیه، وارد عمل شوند.
وی در دی��دار ب��ا اس��ماعیل 
جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی 
نس��بت به نتایج مثب��ت مذاکرات 
آتی هس��ته ای ای��ران و گروه 5+1 
اب��راز امیدواری کرد و افزود: وجود 
مناسبات سیاسی مطلوب، منجر به 
گسترش روابط اقتصادی می شود.

کرج- خبرنگار کیهان:
فرودگاه پیام کرج س�رمایه  کالن ملی محس�وب می ش�ود که 
اکنون نیمه تعطیل اس�ت و رفع مش�کالت مربوط به آن نیازمند 

نگاه ملی است.
استاندار البرز با بیان این مطلب افزود: سوخت این فرودگاه به قیمت 
آزاد عرضه می شود و صرفه اقتصادی به دنبال ندارد و این امر سبب بسته 

شدن دروازه های این منطقه شده است.
سیدحمید طهایی با تاکید بر اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی 
تسهیل در امر صادرات غیرنفتی است، گفت: اکنون این فرودگاه یکی از 
دروازه های صادرات غیرنفتی محس��وب می شود که دروازه های آن بسته 

شده است.
وی اظهار کرد: در صورتی که مشکات این فرودگاه مربوط به استان 
البرز بود حل و فصل می ش��د اما خارج از آن اس��ت و در این بخش باید 

مساعدت الزم از سوی دولت صورت گیرد.
طهایی با تاکید بر وجود سازمان های بزرگ ملی در البرز تصریح کرد: 
از 10 واحد و س��ازمان زیرمجموعه وزارت جهاد کش��اوری که در زمینه 

پژوهشی فعالیت می کنند 8 واحد در استان البرز وجود دارد.
وی یادآور ش��د: در این بخش طرح های��ی وجود دارد که در صورت 
تفویض اختیارات بیشتر گام های موثری در اجرای آنها برداشته می شود.

ساری- خبرنگارکیهان:
بی�ش از یک ه�زار و 230 
میلی�ارد ریال تس�هیالت کم 
بهره برای جبران خسارت برف 
و سرمای س�ال گذشته بخش 
توس�ط  مازندران  کش�اورزی 
اس�تانداری  بحران  مدیری�ت 
مازندران بین شهرس�تان های 

خسارت دیده توزیع شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
مازن��دران ب��ا بی��ان ای��ن مطلب 
افزود: این تس��هیات ب��ه اماکن 
مس��کونی، تجاری، آموزشی، انبار 
برنج و مرکب��ات اختصاص یافت 
و س��قف تس��هیات بی��ن 30 تا 
100 میلی��ون ریال تعیین ش��د 
که براس��اس میزان خسارت های 
دالور  می ش��ود.  پرداخ��ت  وارده 
حیدر گفت: این تسهیات شامل 
واحدهای تولیدی و اشتغال بخش 

کشاورزی نمی شود.

بناب- خبرنگار کیهان:
معاون وزیرراه و شهرسازی از افزایش 30 درصدی اعتبارات مجتمع 

ورزشی بناب در الیحه بودجه سال 94 خبر داد.
محمدجعف��ر علیزاده دربازدید از ورزش��گاه 5 هزار نف��ری در حال احداث 
شهرس��تان بناب گفت: در آذربایجان ش��رقی پروژه های متعددی در حال اجرا 
هس��تند که مهم ترین آنها هفت بیمارس��تان با ظرفیت یک هزار و 300 تخت، 
ندامتگاه مرکزی اس��تان در تبریز با ظرفیت 5 هزار نفر و همچنین ورزشگاه 5 

هزار نفری بناب است که قابلیت افزایش به 10 هزار نفر را دارد.
وی درخصوص وضعیت اعتباری پروژه ها اظهار کرد: به دنبال افزایش اعتبارات 
هس��تیم و از وضعیت فعلی راضی نیس��تیم. وی همچنین از اتمام بیمارس��تان 
سراب در نیمه اول سال آینده خبر داد و گفت: این پروژه  جزو طرح های بزرگ 
در غرب اس��تان اس��ت. وی از اختصاص اعتبار در الیحه بودجه سال 94 برای 
بیمارستان 540 تختخوابی تبریز خبر داد و گفت: با توجه به تحریمها و سقوط 
قیمت نفت از میزان تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی رضایت داریم و اکثر 

پروژه ها فعال هستند.

نماینده مردم فومن و شفت 
در مجلس گف�ت: درحالی که 
ضایعات برنج در دنیا برابر با 3 
تا 4 درصد است در کشورمان 
ای�ن ضایع�ات ب�ه 20 درص�د 

می رسد.
ناصر عاشوری افزود: دولت باید 

تبریز- خبرنگار کیهان:
مدال طالی هفتادوپنجمین مسابقه بین المللی عکس آساهی 

شیمبون، به »صابر قاضی«، عکاس تبریزی رسید.
امس��ال در این دوره از مس��ابقات که ساالنه توسط »انجمن عکاسی 
ژاپن« برگزار می ش��ود 130 اثر از عکاسان جهان حضور داشتند. مسابقه 
بین المللی عکس آساهی شیمبون، به کلیه پذیرفته شدگان خود، نشان طا 
می دهد. امسال 15 عکاس از ایران در مسابقات آساهی شرکت کرده بودند.

معاون وزیر جهاد 
کشاورزی:

البرز الگوی توسعه 
کشت های متراکم 
و گلخانه ای می شود

اعالم آمادگی 
آلمان برای 

کمک به نجات 
دریاچه ارومیه

شرکتدانمارکی2میلیاردیورودرهشترودسرمایهگذاریمیکند

با حضور وزیر صنعت
کشتارگاه 

صنعتی دام 
شرق گیالن 
در لنگرود 
افتتاح شد

قائم مقام صندوق توسعه ملی:

استان کرمانشاه از محرومیت های بسیاری رنج می برد

توسط مخترع جوان شیرازی صورت گرفت

اختراع سامانه خودکار اطفاء حریق
 فیدرهای ایستگاه برق

افزایش 30 درصدی 
اعتبارات مجتمع ورزشی بناب

پرداخت 
تسهیالت به 

خسارت دیدگان 
برف و سرمای 

مازندران

20درصد برنج تولیدی کشور به ضایعات
 تبدیل می شود

برای خودکفایی برنج برنامه ریزی 
کند و به منظور افزایش سطح زیر 
کشت برنج، اراضی دولتی مستعد 
ش��الیزاری در اختیار کش��اورزان 

برنج کار قرار گیرد.
وی با بی��ان اینکه خودکفایی 
برنج با ش��عار محقق نمی ش��ود، 
افزود: حدود 800 هزار تن برنج تا 
خودکفایی کامل در این محصول 
راهبردی فاصل��ه داریم که با یک 
برنام��ه مدون و مس��تمر می توان 
این بخش از تولید را محقق کرد.

عاش��وری با تأکید ب��ر اینکه 
مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی 

برنج باید تش��دید ش��ود، تصریح 
کرد: دولت باید از واردات بی رویه 
برنج جلوگیری کند و این امر گام 
بزرگ��ی در حمایت از کش��اورزان 
برنج کار کش��ور است. وی با اشاره 
به تولید یک میلیون و 800 هزار 
تنی تا دو میلیون و 200 هزار تنی 
برنج در کشور، تأکید کرد: فاصله 
زیادی با خودکفایی برنج نداریم و 
وزارت جهاد کش��اورزی با افزایش 
عملکرد در واحد سطح و استفاده 
از ارقام پرمحصول و خوش کیفیت 
برای رسیدن به خودکفایی در این 

محصول باید تاش کند. روستای دوقلوها

طالی آساهی شیمبون به عکاس 
تبریزی رسید

چهار ه�زار و 500 تن میگوی 
پرورش�ی از اس�تان بوشهر صادر 

شد.
استان بوش��هر حدود 80 درصد 
میگوی پرورشی کشور را تولید می کند 
که حدود 90 درصد این میزان به خارج 

از کشور صادر می شود.
مدیرکل ش��یات اس��تان گفت: 
پرورش دهندگان امسال حدود 14 هزار 
و 500 ت��ن میگو تولید کردند که این 

میزان میگوی پرورشی از سطح چهار 
هزار و 40 هکتار مزرعه برداشت شد.

بهمنیاری افزود: میگوی تولیدی 
استان وانامی است که به علت کیفیت 
زیاد، بازار مناسبی در بیشتر کشورها 
دارد. وی گفت: کش��ورهای آسیایی و 
اروپایی از جمله اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، 
بلژی��ک، آلمان، ویتن��ام، چین، لبنان 
و ام��ارات متحده عرب��ی بازار میگوی 

پرورشی استان بوشهر هستند.

صادرات 4500 تن میگوی پرورشی 
از بوشهر

جزیره شادمانی 
در آبادان قطب گردشگری می شود

استاندار البرز:

فرودگاه پیام کرج 
به حالت نیمه تعطیل درآمد

15 قطع�ه اردک بلوطی کمیاب به ت�االب بین المللی گندمان 
مهاجرت کردند.

مدیرکل محیط زیس��ت چهار مح��ال و بختیاری گفت: این پرندگان 
با احیای مجدد تاالب گندمان پس از 9 سال به این تاالب بازگشتند.

احمدی افزود: این پرنده از گونه های کمیاب اس��ت که از س��یبری و 
اس��تانهای شمالی به تاالب گندمان مهاجرت کردند.وی گفت: در صورت 
یخ نزدن تاالب گندمان، این پرنده ها تا بهار در این استان، زمستان گذرانی 
می کنند.اردک بلوطی با 40 سانتیمتر طول اندکی کوچک تر از اردک سیاه 
کاکل اس��ت، شکل صورتش شبیه اردک س��رحنایی و بدون تاج است و 

منقارش خاکستری تیره با نوک سیاه است.

بازگشت اردک بلوطی به تاالب بین المللی گندمان

ت��االب بین المللی گندمان با 980 هکتار در شهرس��تان بروجن واقع 
است، این تاالب یکی از 10 تاالب برتر ایران است که در دفتر بین المللی 

تحقیقات پرندگان آبزی لندن ثبت شده است.

چندی پیش معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی لرس��تان از 
اختص��اص بودجه ای قابل توجه برای س��امت مردم حاشیه نش��ین در 
شهرهای لرستان خبر داد، این خبر خوش، آن هم در این اوضاع و احوال 
کمبود اعتبارات و مش��کات مالی دولت و... برای مردم لرس��تان و بویژه 
الیگودرز بسیار مسرت بخش بود، زیرا که الیگودرز دومین شهرستان وسیع 
لرس��تان است و در اطراف ش��هر نیز مردمی با عنوان حاشیه نشین و در 
ش��رایط نامناسب بهداشتی زندگی می کنند که شایسته است در تقسیم 

این بودجه الیگودرز بیش از شهرهای دیگر مورد توجه قرار گیرد.
ادامه س��خنان آقای معاون این ش��ادی و امید را به یاس و ناامیدی 
تبدی��ل کرد، وی افزود: به جهت اینکه فرمانداران ش��هرهای الیگودرز و 
دلفان اعام کرده اند که ما حاشیه نش��ین نداریم!! طرح مذکور در این دو 

شهر اجرا نخواهد شد.
این درحالی است که فرماندار الیگودرز، این بخش از سخنان معاون 
دانشگاه علوم پزشکی که از زبان وی نقل قول شده بود را تکذیب کرد و 
اظهار داشت: اینجانب هیچ گاه چنین مطلبی را بیان نکرده و یقیناً موضوع 

را پیگیری خواهم کرد.
به راستی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از وضعیت بهداشت و درمان 
این شهرس��تان به ویژه در بخش های محروم بشارت و ززو ماهرو و حتی 

ساکنان حاشیه های شهر اطاع ندارد؟!
آیا بر این امر واقف نیس��تند که متولیان بهداش��ت و درمان الیگودرز 
علی رغم نبود امکانات کافی و مناسب و کمبود نیرو و وسعت شهرستان 
و پراکندگی روستاها با مشقت فراوان به مردم خدمات رسانی می کنند و 
تخصیص اعتبارات ویژه نقش بسزایی در بهتر شدن ارائه این خدمات دارد؟
هنگام توزیع اعتبارات مصوب ملی بدون توجه به گستردگی و وسعت 
مناطق، ماک تخصیص تنها جمعیت قرار می گیرد و متأسفانه شهرستانی 
که تنها به اندازه یک بخش الیگودرز وسعت دارد بیشتر بهره مند می شود 
و دومین شهر وسیع لرستان به ناچار باید چشم به اعتبارات ویژه داشته 
باشد که متأسفانه به بهانه های مختلف و استناد به ناگفته ای از فرماندار 

از این اعتبارات محروم می شود.
ای کاش مدیران اس��تان در همه موارد به گفته ها و درخواس��ت های 
فرمانداران و دیگر مدیران شهرستان ها که همواره از محرومیت و کمبودها 
سخن به زبان می آورند استناد و توجه نشان دهند و نسبت به توزیع عادالنه 

اعتبارات حساسیت بیشتری داشته باشند.
کام آخر اینکه: امیدواریم مسئوالن الیگودرز موضوع اختصاص بودجه 

مذکور را پیگیری کنند تا حق و حقوق این شهرستان ضایع نشود.
عباس شاه علی

فرماندار دیر اس�تان بوش�هر گفت:120 میلی�ارد ریال اعتبار 
برای اجرای اس�کله و موج ش�کن در خورخان بخش بردخون این 

شهرستان اختصاص یافت.
»حمزه اعتماد« افزود: برای تکمیل این پروژه ملی 500 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است.وی اضافه کرد: امیدواریم با مساعدت وزیر جهاد کشاورزی، 
پیگیری نماینده مردم شهرس��تان در مجلس شورای اسامی و مسئوالن 
استان اعتبار کامل این طرح محقق شود و مردم هر چه زودتر از مزایای 
آن بهره مند شوند.اعتماد ادامه داد: پیمانکار پروژه ملی موج شکن و اسکله 
خورخان بردخون در هفته گذش��ته تعیین شد و امیدواریم در این هفته 
نس��بت به تجهی��ز کارگاه و اجرای این پروژه اق��دام کند.وی افزود: یکی 
از مطالبات مهم و اساس��ی مردم بویژه صیادان بردخون اجرای عملیات 
موج شکن و اسکله خورخان است که امیدواریم در دولت تدبیر و امید این 
پروژه ملی به بهره برداری برس��د. اعتماد اظهار کرد: در سال جاری 310 
میلیارد  ریال برای عمران و آبادانی این شهرستان اختصاص یافته است 
که تاکنون 150 میلیارد ریال آن برای اتمام پروژه ها تخصیص یافته است.

اعتباری که به الیگودرز نرسید!

اختصاص 120 میلیارد ریال
 برای احداث موج شکن بردخون بوشهر

مدیرعامل آبفای هرمزگان:

سالمت آب های بسته بندی را تضمین نمی کنیم

انتقال آب خزر به سمنان اجتناب ناپذیر است
سمنان- خبرنگار کیهان: استاندار سمنان در جلسه انتقال و تأمین 
آب دریای خزر به استان مهم ترین و اصلی ترین مسئله استان سمنان را 
تامین آب پایدار عنوان کرد و از همه دستگاه های اجرایی خواست در این 

خصوص مشارکت و تاش کنند.
محمد وکیلی با اشاره به خشکسالی های اخیر و کاهش نزوالت جوی، 
کمبود آب در این استان را تهدید جدی دانست و افزود: استان سمنان با 
طول بیش از 600 کیلومتر ساالنه پذیرای میلیون ها مسافر رضوی است 

و مسئوالن استان نمی توانند بی تفاوت از کنار این موضوع بگذرند.
وی رشد منفی جمعیت در روستاها و افزایش مهاجرت از روستاها را 
ناشی از خشکسالی و کم آبی دانست و با اشاره به توسعه آینده استان بر 

ضرورت تامین آب پایدار در استان تاکید کرد.
وکیل��ی با بیان اینکه مطالعات اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به 
استان سمنان توسط وزارت نیرو در حال انجام است تامین منابع مالی را 
از عوامل مهم اجرای این طرح دانست و بر ارائه روش های مختلف تامین 

منابع مالی توسط مشاور تاکید کرد.
برکناری مسئوالن مقصر

بناب- خبرنگار کیهان: فرماندار بناب درنظر دارد با هر مسئولی که 
به جای تکریم ارباب رجوع کارشان را با مشکل روبه رو کند برخورد کند. 
ولی اهلل فرج اللهی در نشست شورای اداری شهرستان بناب با تاکید بر 
رعای��ت نظم و انضباط اداری و طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات تصریح 
کرد: بنده در این خصوص حساسیت ویژه ای دارم و براساس آمار سال 92 
شهرستان بناب از جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع رتبه 18 استان 
را به خود اختصاص داده است که این آمار برازنده شهرستان بناب نیست.

فرماندار بناب تاکید کرد: هر مسئولی که نظم و انضباط اداری و تکریم 
ارباب رجوع را رعایت نکند، برکنار خواهد شد.

فرج اللهی اظهار داش��ت: من متأسفم از اینکه شنیده می شود رئیس 
اداره ای ب��رای خ��ارج ک��ردن مراجعه کنن��ده ای از اداره خ��ود از همکار 

زیرمجموعه خود کمک می گیرد!
وی نیروی انتظامی را مکلف کرد خودرو اداری مسئولینی که در خارج 

از وقت اداری به همراه خانواده تردد می کنند، را متوقف کند.
نماینده عالی دولت در شهرستان بناب همچنین با بیان اینکه برخی 
از مسئوالن به زیرمجموعه های خود اشراف کافی ندارند، از اداره صنعت، 

معدن و تجارت خواست با نانوایان متخلف برخورد کند.
رفاه برای زائران حرم تا حرم

سمنان- خبرنگار کیهان: استاندار سمنان از کمبود امکانات رفاهی 
به ویژه کمبود زائرس��راها در این اس��تان گایه کرد و افزود: بس��یاری از 
تصادفات مسیر حرم تا حرم به دلیل خواب آلودگی و خستگی رانندگان و 
مشکات جاده ای است که امیدواریم با اختصاص ردیف بودجه ملی برای 
بهسازی جاده ها و ایجاد امکانات رفاهی و ساختن زائرسرا این حوادث را 
کاهش دهیم. وی تاکید کرد: استان سمنان نیز آماده واگذاری زمین رایگان 

به سرمایه گزاران و خیرین برای ساختن زائرسرا می باشد.
محمد وکیلی همچنین از افتتاح قطعه اول آزادراه حرم تا حرم از قم 
تا گرمس��ار در دهه فجر و اتمام پروژه مطالعه قطار برقی تهران-مشهد و 

شروع عملیات اجرایی آن در این ایام خبر داد.
لغو احداث گورستان

شاهین ش�هر- خبرنگار کیهان: رئیس شورای اسامی شهرستان 
شاهین شهر از خروج طرح احداث گورستان غرب اصفهان از دستور کار 
شهرداری خبر داد و گفت: احداث این گورستان مانع توسعه شهری می شد.

پیمان ش��کرزاده تاکید کرد:  این طرح با وساطت استاندار اصفهان از 
دستور کار شهرداری خارج شد.

وی تاکید کرد: کلیه اعضای شورای شهر نیز با اجرای این طرح مخالف 
بودند چرا که با احداث این گورستان مانع توسعه شاهین شهر می شدیم.

رئیس شورای اسامی شهر شاهین شهر با اشاره به اینکه شاهین شهر 
به عنوان قطب هوافضا یا شهر دانش و خاقیت در ایران شناخته می شود 
لذا نباید با اجرایی کردن چنین طرح هایی مانع توسعه این شهر بشویم.

جنگل کاری در سمنان
سرویس شهرستانها: بسیج سازندگی استان سمنان در یک حرکت 
جهادی اقدام به کاش��ت درخت در 500 هکتار زمین در راستای احیای 

منابع طبیعی در این استان کرده است.
جبار دوس��ت محمدیان مسئول بسیج سازندگی استان سمنان گفت: 
بسیجیان این تعداد درخت را در زمین های دو روستای »فوالد محله« و 

»دیباچ« در شهرستان های مهدیشهر و دامغان کاشته اند.
کشت درخت های مثمر از قبیل سنجد، گل محمدی، زرشک بی دانه 

در این زمین ها باعث  تقویت روحیه روستاییان شده است.
احداث خط 63 کیلوولت

سمنان- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
از پایان عملیات اجرایی خط 63 کیلوولت شاهرود-بسطام خبر داد.

سیدعلی اکبر صباغ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اعام 
این خبر افزود: با اجرای این پروژه زمینه برای توسعه برق رسانی مطمئن 
به مشترکین صنعتی منطقه به خصوص کارخانه سیمان شاهرود فراهم 

خواهد شد.
وی اعتبار پیش بینی ش��ده ب��رای پروژه احداث خ��ط 63 کیلوولت 

شاهرود- بسطام را در مجموع 50 میلیارد ریال دانست.
شناسنامه دار کردن وسایل نقلیه کشاورزی

کرمانشاه- خبرنگار کیهان: رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
از رکوردشکنی این استان در شناسنامه دار کردن وسایل نقیه کشاورزی 

خبر داد.
علی اش��رف منصوری با اش��اره به اینکه کشاورزان با هویت دار شدن 
وس��ایل نقلیه کش��اورزی می توانند به عنوان وثیقه جهت اخذ تسهیات 
بانکی اس��تفاده کنند گفت: اس��تان کرمانشاه رتبه نخست شماره گذاری 

ماشین های کشاورزی را در کشور کسب کرده است.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: تاکنون برای 4 هزار و 
513 دستگاه نیز پاک آماده و تحویل دارندگان این ماشین ها شده است.
منصوری افزود: با پاک دار شدن ماشین های کشاورزی استان، در آینده 
امکان صدور کارت سوخت و ساماندهی توزیع سوخت، امکان صدور بیمه 

برای ماشین ها، برقراری نظم و انضباط در راه ها فراهم شود.
ایجاد کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان شهرکرد

ش�هرکرد- خبرنگار کیهان: دانشگاه فرهنگیان کشور با ایجاد دو 
رش��ته در مقطع کارشناس��ی ارشد در دانش��گاه فرهنگیان چهارمحال و 

بختیاری موافقت کرد.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان اس��تان در جمع خبرنگاران افزود: این 

رشته ها شامل علوم تربیتی و مدیریت و ادبیات فارسی هستند.
عباس قنبری اضافه کرد: با راه اندازی رشته های علوم تربیتی و مدیریت 
و ادبیات فارسی در دانشگاه فرهنگیان، بخش عمده ای از نیازهای تعلیم و 

تربیت و آموزش و پرورش استان تامین می شود.
برگزاری اجالس بین المللی

رش�ت- خبرنگار کیهان: رئیس س��ازمان امور اقتصادی و دارایی 
استان گیان گفت: برگزاری اجاس اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه 
خزر درمنطقه آزاد انزلی را بهترین فرصت برای فعالیت س��رمایه گذاران 

در گیان خواهد بود.
منصور موالیی پور افزود:  میزبانی از تعداد زیادی از فعالین اقتصادی 
5 کشور حاشیه خزر، بستر مناسبی برای برقراری ارتباط مستحکم با 
سرمایه گذاران حاضر در این همایش است که به ورود سرمایه خارجی 
به این منطقه و در نتیجه س��رریز شدن آن در استان گیان منتهی 

می شود.
برپایه همین گزارش پانزدهمین اجاس بین المللی اتاق های بازرگانی 
کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی منطقه آزاد انزلی در اردیبهشت ماه 
سال 1394 با حضور فعالیت اقتصادی کشورهای ایران، روسیه، آذربایجان، 

قزاقستان و ترکمنستان در این منطقه برگزار می شود.


