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 استاندار زنجان گفت: تمام 200 نیروی تعدیل 
شده کارخانه روغن نباتی جهان با پیگیری های 
انجام شــده برای راه اندازی مجدد این واحد 
صنعتی، بار دیگر در همین واحد تولیدی مشغول 

به کار شدند.
اســداهلل درویش امیری افزود: بــا پیگیری های 
انجام شــده مدیرعامل این شرکت در جمع مدیران 
استان حاضر شد و مشکل اصلی را کمبود مواد اولیه 

اعالم کرد.
وی یادآورشد: مدیرعامل روغن نباتی جهان پس 
از مالحظه مساعدت و همراهی مدیران استان، متعهد 
شــد تا در مرحله توسعه، برای یک هزار نفر ظرفیت 

اشتغال در بخش تولیدی جدید ایجاد کند.
درویش امیری اظهار کرد: نظارت های الزم انجام 
شــد تا تمام حق و حقوق کارگران تعدیل شده که از 
اسفند سال گذشته بار دیگر در همین واحد صنعتی 

مشغول به کار شده اند، پرداخت شود.
استاندار زنجان گفت: از سوی دیگر خود مدیریت 
این واحد صنعتی، داوطلب شد تا 2 خط تولیدی دیگر 

با همین برند در زنجان راه اندازی کند.
وی خاطرنشان کرد: نظارت های الزم برای حضور 
مســتمر کارگران این واحد صنعتی در خط تولیدی 
انجام می گیــرد و امید می رود فعالیت آن با موفقیت 

بیشتر ادامه یابد.
ســال گذشــته، کارگران روغن نباتی جهان در 
اعتراض بــه تعدیل نیروهای این شــرکت، اقدام به 
تجمع در مقابل اســتانداری و بلوار چمران و سپس 

میدان قائم کرده بودند.

یزد- خبرنگار کیهان:
رکــود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید مردم و باال بودن 
هزینه ها موجب تعطیل شدن بسیاری از واحدهای لوازم خانگی 

در یزد شده است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی یزد با اعالم این خبر گفت: رکود حاکم 
بر بازار و کاهش قدرت خرید مردم و باال بودن هزینه هایی از جمله اجاره 
بها موجب تعطیل شــدن بسیاری از واحدها شده است و این تعطیلی 

نسبت به سال 94 روند افزایشی داشته است.
محمدهادی قیامت با اشــاره به موفقیت آمیز نبودن اقدام دولت در 
توزیع کارت های اعتباری خرید کاال در جهت افزایش رونق اقتصادی و 
کاهش رکود گفت: در وضعیت اقتصادی موجود، شرکت ها و کارخانه ها 
تولیدات خود را به صورت اقساطی به فروش می رسانند و نیازی به این 

کارت که سود آن به جیب دولت می رفت، نبود.
وی با بیان اینکه تقریبا کاالی قاچاق در مغازه های لوازم خانگی یزد 
وجود ندارد، ادامه داد: کســبه یزدی به روش ســنتی از عمده فروش و 
واردکننده خرید کرده اند و چنانچه تخلفی نیز وجود داشته باشد از سوی 

واردکنندگان صورت می گیرد و مغازه داران هیچ نقشی در آن ندارند.
قیامــت تصریح کرد: در وضعیت فعلی اقتصــاد و افزایش بیکاری، 
مــردم برای ارتزاق خود به بازار روی می آورند اما رکود حاکم بر بازار و 
هزینه ای باال موجب می شــود که پس از مدتی کوتاه کسب و کار خود 

در بازار را نیز جمع کنند.
وی افزود: مشکالت بازاریان و کسبه با وضعیت اقتصادی موجود روز 
به روز بیشتر می شود و دولت باید کارشناسانه مسائل اقتصادی را بررسی 

کند شاید بتواند جلوی تعطیلی واحدهای صنفی را بگیرد.

 بزرگ ترین قرآن کریم نقره و طالی جهان با حضور آیت اهلل 
عبداهلل جوادی آملی از مراجع تقلید در موسســه اســراء قم 

رونمایی شد.
»رائین اکبرخانزاده« خالق این اثر در حاشیه این رونمایی ابعاد این 
قرآن کریم را 141/6 در 91 سانتیمتر عنوان کرد و گفت: مراحل کتابت 
این قرآن کریم که در جهان در نوع خود بی نظیر اســت حدود 2 سال 

به طول انجامیده است.
وی ادامه داد: قلمزنی جلد این قرآن توســط استاد مهدی عسگری 

صورت گرفته است.
این هنرمند خاطرنشــان کرد: وزن این قرآن، 100 کیلوگرم است 
که در ســاخت آن از طالی 18 و 24 عیار، نقره و نیز مس به کار رفته 

شده است.
اکبرخانــزاده ادامــه داد: این قرآن پس از به نمایش گذاشــتن در 
شهرهای داخلی کشــور در نمایشگاه های قرآنی خارج از کشور نیز به 
نمایش درآمده و ســپس به فروش رفته و تمام هزینه آن صرف کمک 

به کودکان سرطانی خواهد شد.
اســتاد خانزاده 20 سال است مشغول کتابت قرآن بوده و این اثر، 

بیست و ششمین قرآن کریمی است که وی کتابت کرده است.
کوچکترین قرآن نقره جهان در ابعاد 12 در 16 سانتیمتر از جمله 

دیگر آثار این هنرمند است.
آثار خانزاده تاکنون در نمایشــگاه های کشورهای مختلف جهان به 

نمایش گذاشته شده است.

کیهان- خبرنگار همدان:
سه زوج همدانی همزمان با میالد امام علی)ع( 
و روز پدر، به صورت نمادین پیوند خود را در کنار 
مزار سه شهید گمنام بوستان مردم جشن گرفتند 

و با شهدا میثاق بستند.
دبیر تشکل بانوان جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
به عنوان مسئول برگزاری این برنامه گفت: این برنامه 
با عنوان »13رجب به یاد الله های بی نشان« به منظور 

پاسداشت مقام پدر، برگزار شد.
نرگس اســکندری با اشاره به اینکه این سه زوج 
به نیابت از فرزندان شــهدای گمنام، با اهدای گل و 
شیرینی این روز را به شهدا تبریک گفتند، افزود: این 
مراسم می تواند الگوی مناسبی برای ساده زیستی در 
بین جوانان باشد و جوانان با اقدامات مشابه نام و یاد 
شهدا را زنده نگاه داشته و راه آنها را سرمشق خود و 

دیگران قرار دهند.

 با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشــاورزی 
اولین نشاء مکانیزه برنج ســال جاری در مازندران 

انجام شد.
 نخســتین بوته برنج از رقم طــارم محلی در حدود 2 
هکتار از زمین های شالیزاری در روستای بولیده شهرستان 

محمودآباد به صورت مکانیزه نشاءکاری شده است.
مازندران با داشــتن حدود 230 هزار هکتار زمین های 
شــالیزاری و تولید بیش از یک میلیون تن برنج سفید 40 

درصد نیاز کشور را تامین می کند.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در آئین نشاء برنج با 
بیان اینکه دولت خط اعتباری بدون محدودیت برای توسعه 
مکانیزاسیون کشاورزی در نظر گرفته است گفت: امروز 30 
درصد نشاکاری و 80 درصد برداشت برنج در کشور به صورت 
مکانیزه انجام می شود، برنج به عنوان محصول استراتژیک و 

برنجکاری به عنوان یک محصولی که بیشترین مصرف آب را 
دارد، فقط در 2 استان شمالی گیالن و مازندران مورد تاکید 
حمایتی قرار دارد و با ایجاد ردیف اعتبار مکانیزاسیون و طرح 
تسطیح و تجهیز زمین های کشاورزی، آبیاری نوین و توجه به 
رقم های کیفی پرمحصول ، طرح خوداتکایی برنج را عملیاتی 
کرده ایم.  بر اساس طرح خوداتکایی برنج، سطح زیر کشت 
ارقام پر محصول در شالیزارهای 2 استان مازندران و گیالن 
باید به 255 هزار هکتار افزایش یابد که هم اکنون در کمتر 
از 130هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان های شمالی 

رقم پرمحصول کشت می شود.
همچنین اجرای آبیاری تناوبی و تجهیز و نوسازی 275 
هزار هکتار ازشــالیزارهای شمال کشور از دیگر برنامه های 
راهبردی برای رسیدن به خوداتکایی برنج کشور در2 استان 

گیالن و مازندران است.

فرماندار سردشت گفت: از ۴۶ واحد تولیدی 
دارای پروانــه سردشــت 20 واحد تولیدی به 
دلیل کمبود تسهیالت بانکی و نامناسب بودن 

زیرساخت های جاده ای تعطیل شد.
نژاد جهانی اظهار کرد: شهرستان سردشت دارای 
46 واحد تولیدی دارای پروانه اســت که از این تعداد 
24 واحد فعال، 2 واحد نیمه فعال و 20 واحد غیرفعال 

هستند.
وی با اشاره به عمده ترین مشکل واحدهای تولیدی 
سردشت گفت: کمبود تسهیالت بانکی، کمبود درآمد 
و زیرســاخت های جاده ای که حمــل و نقل را دچار 
مشکل کرده اســت، از مهم ترین مشکالت واحدهای 

تولیدی هستند.
جهانی افزود: هفت طرح نیز دارای جواز تاسیس 
هســتند که از این تعداد 5 طرح به پیشرفت فیزیکی 

باالی 40 درصد رسیده اند.
وی با بیان این که سردشــت دارای ظرفیت های 
مختلف شــغلی اســت تصریح کرد: اقتصاد سردشت 
بیشــتر به صورت اقتصــاد مرزی بوده و بر اســاس 

مستندات موجود، آمار بیکاری نیز باال است.
فرماندار سردشت بیان کرد: باتوجه به این که اغلب 
مردم این شهرستان به باغداری و کشاورزی عالقه دارند 
می تــوان برای کاهش آمار بیکاری، در این زمینه نیز 

فرصت های اشتغال بسیاری را ایجاد کرد.

»محمداسماعیل حاجی علیان«، هنرمند حوزه هنری 
استان سمنان برگزیده نهمین دوره جایزه داستان انقالب 

شد.
همزمــان با افتتاحیه ســومین هفته هنر انقالب اســالمی، 
برگزیدگان نهمین جایزه داســتان انقالب در پنج بخش داستان 
کوتاه نوجوان، رمان نوجوان، جایزه ویژه دبیر در بخش کودک و 
نوجوان، داســتان کوتاه بزرگسال و رمان بزرگسال طی مراسمی 

در تاالر سوره حوزه هنری کشور معرفی شدند.
بنا بر این گزارش، در بخش رمان بزرگســال، لوح تقدیر رتبه 
ســوم و جایزه نقدی به مبلغ 70 میلیون ریــال به اثر برگزیده 
»بیداری« نوشته »محمداسماعیل حاجی علیان« از سمنان اهدا 

شد.
در این دوره از جشــنواره داستان انقالب )جایزه امیرحسین 
فردی( طاهره عیبد، علی اصغر عزتی پاک و محسن پرویز داوری 
بخش نوجوان و راضیه تجار، قاسم علی فراست و حسین فتاحی 

داوری بخش بزرگسال را بر عهده داشتند.
حوزه هنری انقالب اسالمی، نهمین جشنواره داستان انقالب را 
در راستای تحقق اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
در جهت شناسایی و پرورش نویسندگان و جوانان متعهد هنرمند 

و خلق آثار ارزشمند ادبیات داستان انقالب، برگزار کرد.

عمارت شیخ عیسی از آثار تاریخی دوره قاجاریه در محله 
قدیمی › قلعه‹ دزفول بطور کامل تخریب شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول 
گفت: مقررات خاصی برای شهرهای دارای بافت قدیم در کشور وجود 
دارد و شــهر دزفول با وجود آثار تاریخی فراوان یکی از شــاخصه های 
آجرکاری ایران محســوب می شود که اجرای هرگونه طرح عمرانی در 
این شــهر با بافت ارزشمند تاریخی باید با دقت و شرایط خاص منطقه 

انجام شود.
حجت اله آریایی افزود: انجام هرگونه فعالیت عمرانی در بافت قدیم 

دزفول منوط به کسب اجازه کتبی از سازمان میراث فرهنگی است.
وی با اشــاره به مشــخصات بنای تخریب شده گفت: عمارت شیخ 
عیســی مربوط به حدود 120 تا 130 سال پیش و دوره قاجاریه است 

که در محله قلعه ضلع مشرف به رودخانه دز واقع شده بود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری دزفول 
اضافه کــرد: حدود 80 درصد از بافت قدیم دزفول در محله قلعه واقع 
شــده و این محله تاریخی حریم و چشمه بافت کهن دزفول است که 
از اهمیت بسیاری برای ســازمان میراث فرهنگی برخوردار است ولی 
شهرداری دزفول بدون گرفتن مجوز در یک روز تعطیل با بیل مکانیکی 

اقدام به تخریب این بنای تاریخی کرد.
وی با بیان اینکه عمارت شیخ عیسی در فهرست آثار تاریخی کشور 
ثبت ملی نشــده گفت: شهرداری دزفول پیش از این برای تخریب این 
عمارت به میراث فرهنگی اطالع داده بود اما صبر نکرد تا کارشناســان 
میراث این اثر را بررســی کننــد و در یک روز تعطیل اقدام به تخریب 

کامل این عمارت کرد.
آریایی ادامه داد: خواهان پیشــرفت و آبادانی شهر هستیم ولی نه 
به بهای نابودی شناســنامه و پیشینه تاریخی؛ برای عمران شهر نباید 

خسارتی به بافت قدیم وارد شود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول 
بیان کرد: این اداره از شهرداری دزفول خواسته بود پیش از هر اقدامی 
طرح خود را در رابطه با بنای شیخ عیسی ارائه کند ولی هیچ طرحی از 
سوی شهرداری به اداره میراث فرهنگی دزفول ارائه نشد و بدون مجوز 

این اثر تاریخی تخریب شد.
گفته می شود شهرداری دزفول با تخریب این عمارت تاریخی قصد 

دارد جاده ساحلی احداث کند.
افزون بر 200 هکتار بافت قدیم دزفول با بناها و آثار معماری منحصر 

به فرد، دزفول را به شهر آجر معروف کرده است.
بخشی از خانه های تاریخی در بافت قدیم دزفول در سال های متمادی 
تخریب شده و یا به دلیل مرمت نشدن در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
مرکزی گفت: کوچ بهاره پرندگان مهاجر به تاالب میقان اراک 

آغاز شده است.
رضا میرزایی افزود: کوچ پرندگان مهاجر در هرسال در فصل پاییز از 
مناطق سردسیر در سیبری به سمت زیستگاه های استان آغاز می شود 
و با ســرد شدن هوا این پرندگان در ماه های پایانی سال به نقاط گرم 

جنوبی کشور پر می کشند.
وی اظهــار کرد: با آغاز بهار در تداوم مراحل کوچ، این پرندگان از 
مناطق جنوبی به زیستگاه های استان مرکزی برمی گردند و مجدد به 

سمت سیبری می روند.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی 
ادامه داد: ســاالنه از اواخر مهرماه بین 25 تا 30 هزار پرنده مهاجر به 

این تاالب کوچ پاییزه دارند. 
تاالب میقان اراک زیستگاه 140 گونه پرنده است و ساالنه 90 گونه 

پرنده مهاجر وارد این تاالب می شوند.

استاندار لرستان با بیان اینکه سد معشوره 
کوهدشت امسال تعیین تکلیف می شود، گفت: 
پروژه چهار خطه کوهدشت به مرکز استان امسال 

به اتمام می رسد.
هوشنگ بازوند در مراســم آغاز عملیات اجرایی 
تصفیه خانه فاضالب شهر کوهدشت با بیان اینکه در 
شهرستان کوهدشت به دنبال آب پایدار هستیم اظهار 
داشــت: پروژه چهار خطه کوهدشت به مرکز استان 
امسال به اتمام می رسد و راه چهار خطه کوهدشت به 

بابا زید نیز اجرایی می شود.
استاندار لرستان عنوان کرد: کار اجرایی بیمارستان 
دوم شهرستان کوهدشت در سال 96 آغاز و250 تخت 
بیمارستانی نیز به تخت های بیمارستانی این شهرستان 

اضافه می شود.

انواع ســبدهای گل، سبدهای تزئینی، سبدهای 
میوه و آجیل، میز تلویزیون، میز تلفن و جالباســی، 
ســبد نان، جای کتاب، میز و صندلی، جاکفشــی و 
ســطل آشغال از محصوالت ساخته شــده مروار در 

مالیر اســت که در حال حاضر با توجه به مشکالت 
اقتصادی و معضل بیــکاری در بین جوانان این هنر 
می تواند درآمدزایی و اشتغال تعداد زیادی از جوانان 

به ویژه بانوان را تامین کند.

مدیر کل شیالت گیالن از کاهش 10 درصدی 
صید ماهیان استخوانی دریای خزر در این استان 

خبر داد.
اسحاق شعبانی با اشاره به وضعیت صید ماهیان 
اســتخوانی در گیــالن اظهار کرد: امســال به دلیل 
بارندگی های زیاد وضعیت صید نامناسب بود و کاهش 
داشــتیم. وی با بیان اینکه فصل صید ماهیان دریای 
خزر از 17 مهر ماه آغاز شده بود، افزود: سال 95 سال 
خوبی برای صید نبود و امســال نیز تاکنون بارندگی 
هوا و شرایط نامناسب جوی موجب شد صید مناسبی 

نداشته باشیم.
مدیر کل شیالت گیالن از صید دو هزار و 300 تن 
ماهی تاکنون در این استان خبر داد و گفت: این میزان 
صید ماهیان استخوانی دریای خزر نسبت به دو هزار 
و 500 تن صید سال گذشته 10 درصد کاهش دارد.
وی صید یک هزار و 680 تن را از نوع ماهی سفید 
معادل 76 درصد مجموع صید عنوان کرد و ادامه داد: 
522 تن معادل 23 درصد ماهی کفال و بقیه نیز دیگر 

گونه های ماهی بوده است.
شعبانی با اشــاره به اینکه مجموع صید ماهیان 
دریای خزر پایین نیست، خاطرنشان کرد: مهم ترین 
عامل کاهــش صید ماهیان اســتخوانی دریای خزر 
نامالیمات جوی و کوالک بودن دریا بوده ضمن اینکه 
طی چند روز اخیر وضعیت دریا مناسب شده و صیادان 
در زمان تمدید فصل صید توانستند صید بهتری داشته 
باشند به طوری که کاهش 40 درصدی صید ماهیان 

اکنون به 10 درصد رسیده است.

مرواربافی با قدمتی بیش از ۵0 سال از صنایع 
دستی شهرستان مالیر است که مردم روستای 
»قشالق دهنو« مالیر درصدد احیای آن هستند.
مروار نوعی ترکه از خانواده درخت بید اســت که 
طبق تحقیقات به عمل آمده مروار کشــت شده در 
شهرســتان مالیر از مرغوبیت خاصی برخوردار است 
که در سایر نقاط کشور همتای آن یافت نمی شود . 

در همین راســتا هنر »مرواربافــی« در مالیر از 
قدمتــی دیرینه برخوردار بوده و پس از صنعت مبل 
و منبت بیشترین سهم صادرات این شهرستان را به 

خود اختصاص داده است.
در این شهرستان ســبدبافی یا همان مرواربافی 
حاصل دستان هنرمندان سختکوشی است که چوب 
مروار را به هم می تابانند و اشیایی می سازند که عالوه 
بر زیبایی و دوام کاربردهای زیادی را نیز در ســطوح 

مختلف دارد.
مروارهایی که در کار مرواربافی شهرستان مالیر 
استفاده می شــود در مالیر کشت شده و کشاورزانی 
نیز که به کشت این نوع چوب مشغولند از نظر رونق 

کسب و کار بازار خوبی دارند.

مسئول پلیس فتا استان گلستان درباره فریب خانم ها و 
آقایان جوان و بیکار به بهانه کاریابی و مدلینگ در استان 

گلستان هشدار داد.
 ســروان وحید صاحبکاران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
به تازگی برخی افراد بــا راه اندازی کانال ها و گروه های کاریابی در 
شــبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغ با عناوینی مانند کاریابی برای 
دختران و پسران جوان یا بکارگیری به عنوان مدل با وعده دروغین 
پرداخت حقوق های میلیونی می کنند که این موضوع  غیرواقعی و 

استفاده از نیازها و احساسات آنان محسوب می شود.
وی افزود: در این شــیوه خانم های جوان را فریب داده و از آنان 
خواسته می شود تا جهت تکمیل فرایند ثبت نام و به کارگیری ضمن 
ارسال مدارک هویتی و تصاویر خود مبالغی را نیز پرداخت کنند که 
حتی در برخی از موارد این خانم ها را به محل های نامشخص دعوت 
می کنند که می تواند خطرات فراوانی برای آنان به همراه داشته باشد.

مســئول پلیس فتا استان گلســتان از خانواده ها و به خصوص 
خانم های جوان که بیکار هستند خواست به هیچ عنوان به وعده های 
دروغین مطرح شده در فضای مجازی که منبع معتبر ندارند اعتنا 
نکرده و تنها به موسســات کاریابــی مجاز و معتبر مراجعه کرده و 
اطالعات هویتی و تصاویر خود را در اختیار افراد غیرمجاز قرار ندهند.
وی گفت: هرگونه فعالیت در زمینه مشاوره شغلی و ارائه خدمات 

کاریابی صرفا با دریافت مجوز امکان پذیر خواهد بود.
ســروان صاحبکاران اظهار داشت: هم استانی ها در صورت ضرر 
و زیان از موسســات و افرادی که به صورت غیرمجاز وعده کاریابی 
می دهند می توانند با مراجعه به دادســرای عمومی و انقالب مرکز 
اســتان یا شهرستان محل سکونت شــکایت خود را مطرح  کنند 
و کارشناســان پلیس فتا آماده پاســخگویی به ابهامات و سؤاالت 

شهروندان هستند.

 تعداد کثیری از شــهروندان اروندکنــاری در طوماری که 
نســخه ای از آن تحویل رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس داده شد خواســتار الحاق این شهر محروم و مرزی به 

منطقه آزاد اروند شدند.
اروندکناری ها در این طومار از اعضای کمیسیون اقتصادی خواسته 
شــده است تا نســبت به الحاق این بخش از توابع شهرستان آبادان به 

محدوده منطقه آزاد اروند اقدام کنند.
این افراد همچنین با حضور در یادمان شهدای والفجر 8 و در دست 
داشتن پالکاردهایی، الحاق به محدوده منطقه آزاد اروند را خواستار شدند.

منطقــه آزاد اروند با مســاحت 37 هــزار و 400 هکتار به عنوان 
استراتژیک ترین منطقه آزاد کشور در حوزه انرژی، تجارت، بازرگانی و 
ترانزیــت و همچنین به عنوان قطب مهم در صنعت نفت، به ویژه پس 
از مصوبه هیئت دولت و توســعه جغرافیایی آن در ســه سال اخیر، در 

مرکز توجه قرار گرفت.
وجود زیرساخت های الزم برای رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی، مهم ترین عامل تمرکز و توجه به اروند است.

شهرکرد - خبرنگار کیهان:
 امام جمعه کوهرنگ گفت: روزنامه کیهان یکی از 
انقالبی ترین، خوش نام ترین و معتبر ترین روزنامه های 
کشور است و تا کنون رسالت خود را در همه برهه های 
انقالب اسالمی به نحو مطلوب و شایسته ای انجام داده 

و مورد اعتماد عموم مردم است.
حجت االسالم والمسلمین سید شهاب الدین طباطبایی 
در گفت وگــو با خبرنگار کیهان در شــهرکرد افزود: حتی 
جریان هایی که با روزنامه  کیهان اختالف سیاسی دارند از 
تحلیل های آقای شریعتمداری مدیر مسئول و مجموعه ای 

که در این روزنامه فعالیت دارند، استفاده می کنند.
وی با اشــاره به اینکه جلب اعتماد مردم یک حسن و 
برای یک روزنامه بزرگترین ســرمایه است اضافه کرد: اگر 
رســانه ها نتوانند اعتماد مردم را به خود جلب کنند هیچ 

فایده و ارزشی ندارند.
طباطبایی ادامه داد: مجموعه کیهان در طول سال ها 
با همه فراز و نشــیب ها و جریان های سیاسی که آمدند و 
رفتند، وفاداری خود را به اسالم، انقالب و نظام جمهوری 

اسالمی و کشور نشان داده است.
 وی همچنین تصریح کرد: کیهان در دولت های مختلف 
نســبت به افراد هم دچار وادادگی و سرسپرد گی نشده و 
هر دولت و مجموعه ای که سر کار آمده و در طول خدمت 
از مســیر والیت و انقالب دچار انحراف و آسیب شده، این 
روزنامه بدون در نظر گرفتن سلیقه حزبی و سیاسی خود، 
به نقد عملکرد این دولت ها پرداخته و گاهی در نقد عملکرد 
نیروهای اصولگرا خیلی بی پروا تر و صریح تر عمل کرده است. 
طباطبایی اظهار داشــت: روزنامه کیهان یک روزنامه 
رسانا است اما بعضی از روزنامه ها خنثی و نارسانا هستند 
و نمی توانند به خوبی بین مردم ارتباط ایجاد کنند و فقط 
در همان مســیری که برای آن ها مشــخص شده حرکت 
می کننــد و حرف ها را می نویســند و انعکاس می دهند و 
بنده از این جهت به اینگونه روزنامه ها، روزنامه های خنثی 

یا نارسانا می گویم.

امام جمعه کوهرنگ اضافه کرد: روزنامه کیهان، عالوه 
بر تجزیه و تحلیل مســائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی، کمبودها، مشکالت، نیازها و خواسته های مردم 
را نیز به خوبی مطرح و راه کار هایی هم برای حل آن ها به 

مسئوالن تصمیم گیر و تصمیم ساز ارائه می دهد.
امام جمعه کوهرنگ اظهار داشت: تا آنجا که بنده اطالع 
دارم، یکــی از روزنامه های مورد اعتماد و اعتنای مجموعه 
ائمه  جمعه سراســر کشــور که به طور ویژه به آن توجه و 
تحلیل های سیاســی و اخبار و رویدادهای آن را پیگیری 

می کنند، روزنامه کیهان است.

طباطبایی از دفتر سرپرســتی کیهان در استان چهار 
محال و بختیاری به خاطر چاپ گزارش مسائل، مشکالت 
و کمبودهای مردم محروم دهستان موگویی در شهرستان 
کوهرنگ و بویژه جاده در دست احداث از گردنه عسل کشان 
به سرآقاسید این شهرستان در روزنامه کیهان قدردانی کرد 
و گفت: انتشار این گزارش موجب خوشحالی اقشار مختلف 
مردم و مسئوالن شهرستان کوهرنگ شد و زمینه ای برای 
پیگیری و اتخاذ تصمیم مسئوالن دستگاه های اجرایی استان 
چهار محال و بختیاری و کشور جهت حل موارد مطرح شده 

در گزارش کیهان را فراهم کرد. 

دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان 
سیرجان از بازگشت 200 میلیون تومان از وجوه 
اختالسی در شهرداری خواجوشهر سیرجان به 

خزانه دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر محسن نیک ورز افزود: 
با وصول گزارش ســازمان بازرسی استان کرمان در 
اواخر اســفند ماه 95 مبنی بر اختالس در شهرداری 
خواجوشــهر موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار 

گرفت.
 وی افزود: به لحاظ اهمیت موضوع، شهردار این 
شهر به همراه معاونان مالی، فنی و مسئول امور مالی 
توسط دایره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی با 

دستور قضایی جلب شدند.
وی بیان داشت: با بررسی اسناد و مدارک موجود 
و اقرار صریح شهردار، معلوم شد نامبرده پس از جعل 
در تعداد شــش فقره چک و تغییر مبالغ آنها بیش از 
700 میلیون تومان از اموال شهرداری را مورد اختالس 

قرار داده است.
نیک ورز تصریح کرد: بــا پیگیری به عمل آمده 
تاکنون مبلغ 200 میلیــون تومان از وجوه اختالس 

شده به بیت المال عودت شده است.
وی بیان داشــت: متهمان پس از تفهیم اتهام با 
قرار بازداشــت موقت راهی زندان شــده و تحقیقات 
قضایی برای روشن شــدن نقش معاونان شهردار در 

حال انجام است.

آیین رونمایی از ســامانه بازرســی کانتینری و 
خودروهای ســبک، با حضور فرمانده نیروی زمینی 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در شهرک صنعتی 

»جی« اصفهان برگزار شد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در این مراسم گفت: با توجه 
به اینکه امنیت مرزهای جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق 
کشــور بر عهده سپاه است، کنترل آمد و رفت خودروها در 
این مناطق نیز ضروری است.ســرتیپ محمد پاکپور افزود: 
بازرســی خودروها توسط نیروی انســانی، کاری هزینه بر، 
وقتگیر و بسیار مشکل است لذا تولید سامانه بازرسی خودرو 
متناسب با مرزهای کشور، ضروری بود.وی گفت: با توجه به 
وجود دستگاه مشابه خارجی، تحقیق و بررسی برای تولید 

محصول بومی این سامانه در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده نیروی زمینی سپاه افزود: در سامانه تولید شده 
کنونی، از نظر نرم افزاری و سخت افزاری به ظرفیت های بومی 
توجه شده لذا به روز رسانی و پشتیبانی آن توسط جوانان این 
سرزمین به راحتی امکان پذیر است.وی گفت: سامانه بازرسی 
کانتینری عالوه بر مصارف نظامی در زمینه های گمرکی نیز 
نقش مهمی دارد و می تواند در مبارزه با ورود کاالهای قاچاق 
نیز نقش موثری داشــته باشد. فرمانده نیروی زمینی سپاه 
افزود: گمرک کشور می تواند به خوبی از این محصول بومی 
استفاده کند به شرطی که بدنبال خرید مشابه خارجی نباشد.
وی با بیان اینکه نمونه سامانه بازرسی خودروهای سبک، 
پیش از این به مدت یک سال تست خود را به خوبی جواب 

داده اســت، گفت: برخی از مشکالت این سامانه، بررسی و 
برطرف شده است و در نمونه سامانه بازرسی کانتینری، این 
مشکالت دیگر وجود ندارد.سردار پاکپور تاکید کرد: ساخت 
این ســامانه یکی از نیازهای اساسی کشور را برطرف کرد و 
سیر تولید آن از ایده تا محصول بسیار کوتاه بود.وی تاکید 
کرد: نیروهای نظامی، نیاز اندکی به این محصول دارند ولی 
در بسیاری از عرصه های دیگر کشور، نیاز به این محصول، 
فراوان است.راه اندازی این سامانه امکان بازرسی از خودروها 
و کانتینرها در کمترین زمان را محقق می کند و هزینه تولید 
پایین و خدمات پس از فروش داخلی از مزایای این سامانه 
نســبت به نمونه های خارجی آن است.وی گفت: تولید این 
سامانه موجب صرفه جویی ساالنه 30 میلیون دالر در کشور 
می شود و اشتغالزایی 2 هزار و 700 نفر را به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم نیز فراهم می کند.یکی از ویژگی های این سامانه، 
تولید بومی نرم افزار آن است، و این نرم افزار امکان دسترسی 

به اطالعات را توسط شرکت های خارجی از بین می برد.
ســامانه پیشــرفته بازرســی کامیون و کانتینر توسط 
شــرکت صنایع الکترواپتیک اصفهان وابســته به شرکت 
صنایع الکترونیک وزارت دفاع طراحی و با همکاری سازمان 
تحقیقات و خودکفایی نیروی زمینی سپاه ساخته شده است 

و موجب کاهش قاچاق کاال می شود.
این سامانه با اســتفاده از فن آوری تصویربرداری عبور 
پرتوهای یونساز پرانرژی، تصویر کاملی از کامیون، کانتینر و 

بار تهیه و ارائه می کند.

امام جمعه کوهرنگ:

کیهان، روزنامه ای خوش نام، معتبر و انقالبی است

»مرواربافی« مالیر احیا می شود

صید ماهیان استخوانی
 دریای خزر در گیالن 10 درصد 

کاهش یافت

همزمان با میالد امام علی)ع(
زوج های همدانی در جوار 

شهدای گمنام زندگی خود را 
آغاز کردند

با حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه

سامانه بازرسی کانتینری در اصفهان رونمایی شد

آغاز نشاء مکانیزه برنج در مازندران

دادستان سیرجان خبر داد
اختالس در شهرداری خواجوشهر 

سیرجان

استاندار زنجان:
 کارکنان روغن نباتی جهان 

بار دیگر
 مشغول به کار شدند

فرماندار:
نیمی از واحدهای تولیدی سردشت 

تعطیل شد

استاندار لرستان:
سد معشوره کوهدشت
 امسال تعیین تکلیف

 می شود

رئیس اتحادیه لوازم خانگی یزد:

مغازه های لوازم خانگی یزد 
در حال تعطیل شدن است

تخریب کامل یک بنای قاجاری
 در دزفول

پلیس فتا هشدار داد

فریب جوانان بیکار در استان گلستان
 به بهانه کاریابی و مدلینگ 

بزرگ ترین قرآن مطالی جهان در قم 
رونمایی شد

جایزه داستان انقالب
 به هنرمند سمنانی رسید

اروندکناری ها خواستار الحاق این منطقه 
به محدوده منطقه آزاد اروند شدند

آغاز کوچ بهاره پرندگان
 به تاالب میقان اراک


