
صفحه 7
دو شنبه اول آبان ۱۳۹۶ 

۳ صفر ۱4۳۹ - شماره ۲۱7۵۳

شهرستان ها
Shahrestan@Kayhan.ir

یادداشتخبرنگارکوتاهازشهرستانها

اهواز- خبرنگار کیهان:
رئیس انجمن برنج اســتان خوزســتان گفت: 
شــرکتهای بیمه محصول برنج خوزستان را تحت 

پوشش خود قرار نمی دهند.
محمد سواری افزود: شرکتهای بیمه فقط شالی شمال 
کشــور را تحت پوشش بیمه می برند زیرا دولت درصدی از 
هزینه های آن را تقبل کرده و برای خوزستان این هزینه ها 

را تقبل نمی کند.
وی اضافه کرد: خوزســتان دارای 70 هزار هکتار زمین 
زیرکشت برنج دارد ولی تحت پوشش بیمه نیست و همین 
امر باعث شده تا حوادث غیر منتظره ای مثل هوای شرجی که 
امسال شاهد آن بودیم به کشاورزان ما زیان زیادی وارد کند.
ســواری اظهار کرد: یکی از مشــکالتی که گریبانگیر 
شــالیکوبی های خوزستان شده خروج شالی از استان است 
به همین خاطر کشاورزان مجبورند شالی مورد نیاز خود را 

از استانهای دیگر تأمین کنند.
وی گفت: به رغم هزینه هــای کالنی که برای کاهش 
بیکاری در خوزستان صورت گرفته کارخانه داران تجهیزات 
نویــن خریداری کرده انــد ولی یک عده آســوده و راحت 

محصوالت خوزستان را می برند.
رئیس انجمن برنج اســتان خوزســتان در ادامه افزود: 
تعداد شالیکوبی های استان از 60 کارخانه به 170 کارخانه 
افزایش یافته و این نشان دهنده صرفه اقتصادی در این کار 

می باشد. اما این در شرایطی است که کشاورز ناچار به تأمین 
شــالی از خارج استان می باشند و همین امر باعث تعطیلی 

کارخانه های شالیکوبی می شود.
سواری مشکل دیگر را در بازار برنج موضوع اختالط ارقام 
محلی با محصوالت خارجی عنوان کرد و اظهار داشت: بعد 
از ســال ها تالش و تبلیغ توانستیم ارقام محلی، معطر و با 
کیفیت خوزستان را در سبد غذایی خانواده های خوزستانی 
جایگزین برنج خارجی کنیم. متأسفانه اخیراً شاهد فعالیت 

عده ای منفعت طلب در بازار برنج استان هستیم.
وی تصریح کرد: عده ای برای دستیابی به مقاصد شوم 
خود دســت به ســوداگری زده و برنج با کیفیت و مرغوب 
خوزســتان را با ارقام خارجی مخلوط می کنند و به اعتبار 
فعالیــن این صنف و اعتماد مردم به محصول داخلی ضربه 

می زنند.
رئیس انجمن برنج اســتان خوزستان تأکید کرد: طبق 
رایزنی صورت گرفته با فرمانداری و سایر مراجع ذی ربط اگر 
یک کیلو محصول مختلط در کارخانه ای پیدا کنیم دستور 

پلمپ کردن آن واحد را صادر می کنیم.
ســواری از پیگیری برای تعیین و تأمین زمین مناسب 
جهت احداث شهرک صنعتی کارخانه های برنجکوبی استان 
خبر داد و گفت: پیگیر تأمین زمینی با مساحت حدود 30 
هکتار در اطراف شــهر اهواز جهت احداث شهرک صنعتی 

شالیکوبان و استقرار یکجای آنها هستیم.

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
راننده  کامیون بازمانده از جنگ جهانی دوم در 
فرخ شهر از توابع شهرستان شهرکرد در سن 103 

سالگی درگذشت. 
این راننده اکبر کیان پور قهفرخی 103 ساله یکی از 
آخرین رانندگان کامیون بازمانده از جنگ دوم جهانی بود 

که در هفته گذشته فوت کرد.
جنگ جهانی دوم در سال های پایانی با اشغال ایران از 
سوی قوای متفقین به بخش های شمالی و جنوبی کشور 
نیز رسید و حتی در بخش هایی از ایران نیز مردم به مقابله 

با اشغالگران پرداختند.
در این بیــن قوای متفقین برای کمک رســاندن به 
منطقه جنگی شــمال که روس هــا در آن با آلمان های 
نازی در حال جنگ بودند از محور جنوب به شمال ایران 

استفاده می کردند.
متفقین اشغالگر برای کمک رسانی به نیروهای جنگی 
در شمال ایران به زور کامیون های ایرانی را در اختیار خود 
قرار می دادند و از رانندگان می خواستند تا آذوقه و مهمات 

قزوین- خبرنگار کیهان:
دادستان قزوین گفت: وجوه برداشت شده از 
سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری نور عودت 

داده شد.
حجت االسالم صادقی نیارکی افزود: در پی تماس های 
تلفنی سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری نور مبنی بر 
برداشت وجوه سپرده  از حساب خود در نزد این موسسه و 
تماس با پلیس 110 جهت رسیدگی و متعاقب آن اطالع 
اینجانب از موضوع سریعا دستورات قضایی الزم صادر شد.

وی افــزود: دقایقــی بعــد از ارســال پیامک برای 
ســپرده گذاران مبنی بر برداشت وجوه، رئیس شعبه یاد 
شده به دادسرا اعزام و تحقیقات مقدماتی از وی انجام و 
موضوع با حساسیت پیگیری و وجوه انتقال یافته سریعا 

به حساب صاحبان حساب و مشتریان عودت داده شد.
دادســتان عمومی و انقالب قزوین بیان کرد: رئیس 
موسسه مالی و اعتباری نور در مورد این موضوع مدعی 
شــد که به دلیل راه اندازی سیستم جدید در شعبه این 
مشــکل به وجود آمده و جای هیچ گونه نگرانی نیست و 
مبالغ به حســاب مشتریان واریز شده و خود شخصا در 
محل شــعبه حاضر و پاسخگوی مراجعین و تماس های  

تلفنی سپرده گذاران هستم.

رئیس هیئت  امنای خیران مدرسه ساز استان 
سمنان گفت: 50 درصد از مدارس سمنان تخریبی 
است و این امکان وجود دارد که با یک زلزله خراب 

شوند و شاهد حوادث غیرقابل جبران باشیم.
 علی اصغر جمعه ای در نشســتی با خیران اســتان 
سمنان با بیان اینکه در زمینه مدرسه سازی در سمنان 
هنوز از بحران خارج نشدیم، اظهار کرد: مدارس دونوبته 
و تخریبی در ســمنان کم نیستند و در این زمینه هنوز 

به نقطه ایده آل نرسیدیم.
وی بــا تأکید بر لزوم تــداوم فعالیت خیران در امر 
مدرسه سازی بیان کرد: ســرمایه گذاری خیران تاکنون 
بیش از سرمایه گذاری دولت بوده و امید است این روند 
ادامــه یابد. وی با تأکید بر اینکه زمین های واگذاری که 
به لحاظ محدوده و مکان برای امر مدرسه سازی مناسب 
نیســت، باید به نام مجمع خیران ثبت شــود، گفت: با 
این کار شرایط فروش برای اعضای مجمع وجود دارد و 

می توانند آن را صرف مدرسه سازی کنند.

عملیات ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 910 
مگاواتی دزفول با حضور معاون وزیر نیرو، آغاز 

شد.
این نیروگاه شامل 2 واحد گازی کالس اف هر یک 
به ظرفیت 305 مــگاوات به همراه یک واحد بخار با 
ظرفیت 300 مگاوات با راندمان کلی 58 درصد، سامانه 
خنک کننده نوع ACC و سوخت اصلی گاز و سوخت 

پشتیبانی گازوییل است. 
نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول با 26 هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در مدت سه سال 
به وسیله شرکت آنسالدوی ایتالیا در همسایگی شهر 

حمزه دزفول ساخته می شود. 
معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی در آیین کلنگ زنی این طرح، 
گفت: نیروگاه 910 مگاواتی سیکل ترکیبی دزفول با 

سرمایه گذاری مشترک خارجی ساخته می شود. 
محسن طرز طلب افزود: 50 درصد سرمایه و اعتبار 
ساخت این نیروگاه از سوی سرمایه گذار داخلی و 50 
درصد دیگر از جانب سرمایه گذار خارجی تامین شده 
است.  وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این نیروگاه 
در مدت 36 ماه به بهره برداری برسد، گفت: به محض 
بهره برداری از نیروگاه دزفول، باید 6 هزار میلیارد ریال 

تضمین تجهیزات پرداخت شود. 
فرماندار دزفول نیز گفــت: موافقت اصولی طرح 
نیروگاه سیکل ترکیبی 910 مگاواتی دزفول شهریور 
1395 از سوی شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی 

برق حرارتی صادر شد. 
حبیب اله آصفی افزود: این نیروگاه در زمینی به 
گستره 50 هکتار به منظور تامین برق پایدار مورد نیاز 
خوزستان و شــبکه سراسری با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی ساخته می شود. 
آصفی ظرفیت اشــتغالزایی این طرح را 800 نفر 
اعــالم کرد و گفت: بر پایه برنامه ریزی ها، این نیروگاه 

در مدت سه سال ساخته شده و وارد مدار می شود.

تبریز- خبرنگار کیهان:
سفیر چین در ایران گفت: چین مایل به همکاری 

نزدیک با تبریز است. 
یانگ سن، در اتاق بازرگانی تبریز در جمع بازرگانان 
و فعاالن اقتصادی آذربایجان شــرقی افزود: پکن مایل 
بــه همکاری بــا تبریز در زمینه خــودرو و مس بوده و 

شرکت های چینی، آماده مشارکت هستند.
وی اظهار داشــت: شرکت های چینی آماده ایجاد و 
گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی با بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی می باشــند و سفارت چین در تهران، 

با تمام توان برای گسترش همکاری ها، تالش می کند.
وی خواستار فعالیت بیشتر اتاق مشترک ایران و چین 

برای ارتباط با ایران و بخصوص تبریز شد و افزود: می توان 
در این زمینه توافقنامه هایی را نیز امضا کرد و امور را به 

مرحله عملیاتی رسانید.
یانگ سن همچنین خواســتار حضور تجار و بخش 
خصوصی تبریز در قالب نمایشگاهی در چین برای آشنایی 

بیشتر دوطرف شد.
به گزارش خبرنگار ما، سفیران و کارداران ژاپن، چین، 
فیلیپین، گرجستان، برونئی، تایلند، سریالنکا، ویتنام و 
تاجیکستان در دو روز اقامت خود در تبریز، ضمن دیدار 
با مجید خدابخش اســتاندار آذربایجان شرقی از اماکن 
تاریخی و توریستی منطقه و نیز ظرفیت های صنعتی و 
امکانات اقتصادی تبریز و کارخانجات آن، دیدن کردند.

دامغان- خبرنگار کیهان:
 احمد علی بهاور گفت شهرســتان دامغان از 
اقلیم های متعددی برخوردار است و باید برای حفظ 
و احیای این عرصه های ملی گام های منســجمی 

برداشته شود.
وی اظهارداشت: در سال گذشته بیش از 2 میلیارد و 
500 میلیون تومان به منظور افزایش پوشش گیاهی در 
عرصه های طبیعی دامغان و جلوگیری از فرسایش بادی 
اعتبار مصوب شد که تنها پنج درصد آن تخصیص یافت.

وی بــا بیان این که اجرای طرح های آب خیزداری و 
جلوگیری از فرسایش بادی بدون تخصیص اعتبار الزم 
میسر نیست، گفت:  بخش قابل توجهی از مناطق بیابانی 
دامغــان به کانون های بادی تبدیل شــدند که با وزش 
تندبادها در یک دوره زمانی کوتاه می تواند کشــاورزی 

این شهرستان را نابود کند.
رئیس اداره مناطق طبیعی و آب خیزداری شهرستان 
دامغان گفت:  استان سمنان هفتمین وسعت سرزمینی را 
در بین سایر استان های کشور دارد و نمی توان با توجه به 
میزان جمعیت منطقه اعتبارهای زیرساختی مصوب کرد.

بهاور تصریح کرد:  اکنون به ازای هر 135 هزار هکتار 
از عرصه های منابع طبیعی این شهرستان فقط یک نیروی 
حفاظتی فعال است و درصورت استخدام 30 صنفر بخش 
قابل توجهی از مشــکالت کمبود نیروی انسانی در این 

عرصه های ملی برطرف می شود. 

سخنی کاری  با مدیر عامل جدید
سازمان منطقه آزادکیش!

جزیــره کیش ظرفیت های خوبی از نیروی انســانی تحصیل کرده بومی 
دارد. دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاهی بومی کیش این جزیره را از حضور 
نیروی کار وارداتی از تهران و سایر استان های کشور بی نیاز می کند. اما آنچه 
در ســال های گذشــته به آن توجهی نشد استفاده از نیروهای جوان، مستعد، 
توانمنــد، پرانرژی و تحصیل کرده بومی کیش در این جزیره بود. جوانان این 
جزیره سال هاست از بیکاری رنج می برند و متاسفانه برخی برای کار مجبورند 
به دور از خانواده به سرزمین اصلی و دیگر مناطق بروند و برخی دیگر نیز در 
حســرت کار در کیش به سر برده و سربار خانواده بوده و یا به کارهای سبک 

و یا خالف تن دهند.
 استفاده از نیروهای بومی می تواند در کاهش هزینه های جاری شرکت ها 
و سازمان منطقه آزاد کیش تاثیرگذار بوده و سهم مهمی داشته باشد زیرا که 
نیروهای وارداتی نیاز به مسکن و سایر امتیازات از جمله بدی آب و هوا، حق 
حضور در مناطق محروم و کمتر برخوردار و دیگر امتیازاتی که می توان با جذب 

نیروی کار بومی آنها را حذف کرد داشته باشد. 
مدیرعامل جدید ســازمان منطقه آزاد کیش بایــد این مهم را در نظر 
گرفته و تبعیض در اشتغال جوانان بومی و ساکن جزیره کیش را که یکی از 
دغدغه های  ساکنان این جزیره به شمار می رود برطرف سازد. جوانانی که در 
کیش متولد و بزرگ شده و فارغ التحصیل شده اند باید در اولویت برای جذب 
و پذیرش در سازمان ها و ادارات کیش باشند. چرا که در قوانین استخدامی 
هم اولویت اســتخدامی با ساکنان بومی همان منطقه،  استان و شهر لحاظ 
شــده است. کیش نباید به بهشت کار برای نیروهای غیر بومی تبدیل شود. 
نیروهای ناآشنا به منطقه به طور قطع می تواند مدیریت جدید را با چالش های 
کاری، مالی، نارضایتی، ارباب رجوع و..... رو به رو سازد. استفاده از افراد بومی 
می تواند رشــد و ســازندگی کیش را سرعت و شتاب بیشتری بخشد. نباید 
نیروهای کارآمد و متخصص بومی که ســرمایه های این جزیره هستند را به 
راحتی حذف کرد و فرصت های شــغلی را در اختیار نیروهای غیربومی قرار 
داد. جمعیت کیش تا سال 1404 باید به 85 هزار نفر افزایش یابد و 54 هزار 
فرصت شغلی نیز در برنامه طرح جامع کیش پیش بینی شده است اما امروز 
کیش از این برنامه خیلی عقب است . زیرا که این جمعیت از نیازهای اولیه 
خود که یکی از آنها اشتغال است عقب مانده است. امروز مردم جزیره کیش 
و حتی فعاالن اقتصادی آن امیدوارند که مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد 
نماینده دولت در جزیره اســت نیم نگاهی به جوانان تحصیل کرده و بیکار 
بومی در کیش داشته باشد تا بلکه حقوق پایمال شده آنها در سال های گذشته 
جبران شود و افرادی که با توصیه و سفارش از تهران و دیگر استان ها پای 
خود را خواسته و یا ناخواسته بر جای پای جوانان کیشوند بیکار گذاشته اند 

رهسپار دیار خود شوند.
جناب آقای انصاری الری، انتظار و خواسته کیشوندان از جناب عالی این 
است که به دغدغه های مردم مبنی بر بیکاری و اشتغال جوانان تحصیل کرده 
پایان دهید و اجازه ندهید هر شــرکتی که به کیش می آید نیروی کار خود را 
اتوبوسی با خود به این جزیره بیاورد زیرا که صاحبان اصلی این جزیره بومی های 
جزیره هستند. بخشی از جمعیت کیش را مردم مهاجری که به دنبال فرصت های 
شغلی مناسب می گشتند تشکیل می دهند. پیشنهاد می شود برای رفع بیکاری 
جوانان کیش یک بانک اطالعاتی از نیروهای متخصص و تحصیل کرده بومی این 
جزیره راه اندازی شده و هر بخش و نهادی که به نیروی کار احتیاج دارد موظف 
شــود که از نیروهای این بانک اطالعاتی استفاده کند و اگر نیروی متخصصی 
در رشته خاصی در کیش وجود نداشت از نیروی کار سرزمین اصلی به کیش 
دعوت شــود. به طور قطع این طرح می تواند برای همیشــه به معضل بیکاری 
در کیش پایان داده  و سبب رضایت خاطرکیشوندان و جوانان جویای کار در 
این جزیره را فراهم سازد. به یقین  می دانیم و مطمئن هستیم که مدیرعامل 
جدید ســازمان منطقه آزاد کیش جناب آقای انصاری الری که سابقه ای بس 
طوالنی در مدیریت کشور دارد  به این خواسته دیرینه مردم کیش پاسخ داده 

و رضایت کیشوندان را فراهم خواهد ساخت.
 کیش - فریدون پری نژاد 

برای  کرمانشاه  پیاده روی  کاروان  نخستین 
از  اربعین روز چهارشنبه  شرکت در مراســم 
مسجد النبی طاق بستان راهی کربالی معلی شد.
سرگروه این کاروان اظهار داشت: این کاروان 50 
 نفره در ادامه مسیر ابتدا به سمت شهر مهران حرکت 
و از آنجا به سوی کربالی معلی عزیمت خواهد کرد.

محمد طالبی با بیــان اینکه کاروان طی 14 روز 
پیاده روی به شــهر مقدس کربال خواهد رسید گفت : 
امسال برای چهارمین سال پیاپی با پرچم های مزین 
شده به نام اباعبداهلل الحسین)ع( راهی کربال می شویم.

ساری- خبرنگار کیهان:
در جلســه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت 
غذایی استان مازندران که در دانشگاه علوم پزشکی 
کردن  برگزار شد، خواستار شناسنامه دار  مازندران 
پایان سال  تا  اســتان  برنج  بسته بندی  کارگاه های 

جاری شد.
ربیع فالح جلودار استاندار مازندران تصریح کرد: سازمان 
جهاد کشــاورزی مازندران ملزم شــده اســت تا از ابتدای 
ســال آینده، کلیه تسهیالت مالی توسط این سازمان را به 
واحدهای بسته بندی که شناسه بهداشتی از معاونت غذا و 

دارو دانشــگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل اخذ کرده 
باشند اعطاء کند.

در این جلسه مقرر شد پروانه بهره برداری و تمدید کلیه 
کارگاه های برنج در سال 1396 بازبینی شود و کارگاه های 
فاقد پروانه بهداشتی از سوی سازمان های جهاد کشاورزی 
و صنعت، معدن و تجارت به دانشــگاه های علوم پزشــکی 
مازندران و بابل معرفی شــوند. کلیه کارگاه های بسته بندی 
برنج موظفند تا پایان ســال جاری نسبت به شناسنامه دار 
کردن بسته بندی برنج اقدام کنند زیرا در سال 97 از عرضه 

برنج فاقد شناسنامه بهداشتی جلوگیری می شود.

قزوین- خبرنگار کیهان:
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین از ثبت 
49 موکب در استان قزوین و شناسنامه دار شدن موکب ها برای 

پذیرایی از زائران اربعین حسینی خبر داد.
حامد کبودوند با اشــاره به اینکــه 49 موکب قزوین در 12 نقطه 
خدمت رســانی خواهند کرد افزود: یک موکب بزرگ در شهر نجف با 

همکاری اوقاف پیش بینی شده است.
رئیس ســتاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین یادآور شد: در 
مســیر پیاده روی کربال به نجف 4 نقطه برای پذیرایی پیش بینی شده 

که 30 موکب در این مکان ها به زائران خدمت رسانی می کنند.
وی بیان کرد: در شهر کربال هم سه باب مدرسه با گنجایش 5 هزار 
زائر را تحویل گرفته ایم و در مسیر حرم دوطفالن مسلم و شهر مسیب 

عراق هم روزانه از 20 هزار زائر پذیرایی خواهد شد.
کبودوند اظهار داشت: دو تیم فوریت های پزشکی هم با کادر درمانی 
و پزشــکان متخصص اعالم آمادگی کرده اند تا در صورت تامین مکان 

خدمات درمانی را به زائران در این منطقه ارائه کنند.
در این جلســه ایرانخواه مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری 
قزوین هم گفت: امســال 1000 دستگاه اتوبوس با 100 راننده و 50 
مدیــر اجرایی به مدت 20 روز در خدمت زائران هســتند تا عملیات 

جابه جایی و انتقال و خدمت رسانی به خوبی انجام شود.

نماینده مردم شهرســتان های بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس شورای اســالمی با اشاره به اینکه 500 روستای خراسان 
جنوبی با تانکر آبرسانی می شود بر اختصاص اعتبار برای گسترش 

طرح های آبخیزداری در استان تاکید کرد.
حجت االسالم سید محمدباقر عبادی به جزئیات نشست خود با رئیس 
مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و اظهار داشت: در این نشست موضوع 
کمبود آب برای روستائیان استان که حتی آب برای آشامیدن هم ندارند 

مطرح شد.
وی بیان کرد: از جمله راه حل هایی که برای بهبود وضعیت آبی استان 
در این نشست ارائه شد گسترش طرح های آبخیزداری در استان است که 
درخواست ما از رئیس قوه مقننه این بود که در الیحه بودجه سال آینده 

رقم قابل توجهی برای این موضوع قرار داده شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی اظهار داشت: عدم کنترل و 
مدیریت باران  در استان سبب شده تا چند برابر کمبود ذخایر آب سفره های 

زیرزمینی آب باران هدر برود.
عبادی گفت: موضوع بعدی که در این نشســت مطرح شــد مسئله 
اشتغال روستائیان با توجه به خشکسالی های چندین ساله اخیر بوده که 
باید حرکت به سمت حمایت از صنایع دستی و فرش محور کار قرار گیرد.

بزرگ ترین ســردخانه بانــک ژن گیاهی 
غرب آسیا در آئینی با حضور تعدادی از مسئوالن 
وزارت جهاد کشــاورزی درموسسه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال بذر مستقر در کرج گشایش 

یافت.
بهزاد سرخی رئیس بانک ژن گیاهی ملی ایران در 
حاشــیه این آئین گفت: این سردخانه چند منظوره 
دارای ظرفیت نگهداری یک میلیون الین زراعی است.

وی افزود: بانک ژن گیاهی ملی ایران منحصر به 
فرد ترین و بزرگ ترین بانک ژن گیاهی خاورمیانه به 
لحاظ محصوالت زراعی است که بزرگترین کلکسیون 

آن نیز کلکسیون گندم است.
وی اضافه کرد: اکنون حدود 17 هزار و 800 نمونه 
منحصر به فرد ژن گیاهی در سردخانه این بانک وجود 
دارد و برای اولین بار از سال 55 تاکنون ما موفق شدیم 
بذرها را از حالت انباشتگی به یک محیط ایمن برای 

نگهداری منتقل کنیم.
سرخی گفت: نمونه های ژن گیاهی نه تنها ذخیره 
امنیت غذایی کشــور هســتند بلکه بــرای دنیا نیز 
نمونه های منحصر به فردی هســتند که ژن هایشان 
با توجه به انواع و اقســام بیماری ها و تنش هایی که 

با تغییر اقلیم بوجود آمده قابل استحصال هستند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تعداد ژن های مفید 
که ممکن است برای آینده باشند نیز در این سردخانه 
وجود دارد به عنوان مثال بیماری های گندمی داریم 
که در ایران نیستند اما ژن های مقاوم به این بیماری ها 
در این سردخانه بانک ژن گیاهی ملی ایران نگهداری 
می شود و به همین دلیل نمونه های ما برای کل دنیا 

حایز اهمیت است.
رئیس بانک ژن گیاهــی ملی ایران گفت: در این 
سردخانه تجهیزاتی استفاده شده که منحصر به فرد 
و کنترل سرمایش و نگهداری دما برای مدت طوالنی 

مدت طبق استانداردهای فائو است.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه تردد زائران 
از مرز رسمی خسروی به عتبات عالیات از هفتم 
ماه صفر برابر با پنجم آبان آغاز می شود، از زائران 
اربعین حسینی خواست تا قبل از این تاریخ به 

مرز خسروی مراجعه نکنند.
فرامرز اکبری افزود: تردد زائران به شکل انفرادی 
و کاروانی به کربالی معلی و مکان های مقدس عراق از 
مرز رسمی خسروی در این شهرستان تا قبل از تاریخ 
اعالم شده همچنان ممنوع است و این مرز به صورت 
یک طرفه برای ورود زائران عراقی به کشورمان باز است.

وی اظهار داشــت: در توافق با مسئوالن عراقی، با 
توجه به آماده سازی زیرساخت های اربعین، مرز رسمی 
خســروی از پنجم آبان ماه بر روی زائران حســینی 

گشوده خواهد شد.
وی بیان کرد: هم اکنون آماده سازی قصرشیرین 
و مرز خســروی برای تردد زائران اربعین با روند قابل 
قبولی پیش می رود و تا پنجم آبان همه زیرساخت ها 
تکمیل و اقدام های مربوط به انجام زیرســاخت ها از 

سوی دستگاه های اجرایی پایان می یابد.
فرمانــدار قصرشــیرین ادامه داد: بــرای تقویت 
زیرساخت ها در مرز منذریه عراق نیز مشغول فعالیت 
هستیم تا شــرایط برای رفاه زائران در آن سوی مرز 

خرم آباد - خبر نگار کیهان:
در  بیمه سالمت  معاون خدمات ســازمان 
مراسم معارفه مدیرکل بیمه سالمت لرستان با 
اعالم اینکه حدود 40میلیون نفر تحت پوشش 
خدمات بیمه سالمت قرار دارند گفت: این افراد 
شامل صندوق های مختلف، کارکنان دولت، بیمه 

همگانی، روستاییان و سایر اقشار می باشند. 
کشــاورز گفت در حال حاضر حدود 10میلیون 
و400هــزار نفر دارای دفترچه هســتند و از خدمات 

درمانی بهره مند می باشند. 
بدهی سازمان بیمه سالمت به دانشگاه های علوم 
پزشکی کشــور و بخش خصوصی در سال گذشته را 
4هــزارو 400میلیاردتومان اعالم کرد و افزود: از این 
مبلغ حدود هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی 

آن طی روزهای آتی پرداخت می شود.
وی ادامه داد: سازمان بیمه سالمت کلیه مطالبات 

ثبت 49 موکب رسمی در استان قزوین 
برای اربعین حسینی

آبرسانی سیار به 500 روستای 
خراسان جنوبی

گشایش بزرگ ترین بانک ژن گیاهی غرب آسیا درکرج

فرماندار قصر شیرین:

زائران اربعین تا 5 آبان به مرزخسروی مراجعه نکنند

نیز فراهم شود.
اکبری، آماده ســازی توقفگاه ها بــا 140 هکتار 
مســاحت و ظرفیت 50 هزار دستگاه خودرو، احداث 
سرویس های بهداشــتی، افزایش گیت های گذرنامه، 
تامین روشــنایی مسیر و محل توقفگاه ها، تامین آب 
آشامیدنی، ایجاد و آماده سازی امکانات رفاهی، جانمایی 

موکب های زائران را از مجموعه اقدام ها برای ایجاد و 
تقویت زیرساخت ها در مرز خسروی بیان کرد.

وی گفت: تمــام تمهیدات الزم برای تردد زائران 
اربعین در مرز رسمی خسروی اتخاذ شده و در فرصت 
باقی مانده دیگر زیرساخت های موجود در این مرز نیز 

تقویت می شود.

مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 از سازمان بیمه سالمت به زودی پرداخت می شود

50 درصد از مدارس سمنان 
تخریبی است

داروخانه های طرف قرارداد با بیمه سالمت را در سال 
95 پرداخت کرده است.

کشاورز گفت : بیش از 100هزار نفر اتباع خارجی 
تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند و براساس برنامه 
ششم توسعه،بیمه سالمت موظف است یک میلیون 
و100هزار نفر از اتباع خارجی را تحت پوشش قرار دهد.

وی تصریح کرد:  تحت پوشــش قرار گرفتن اتباع 
خارجی منوط به دریافــت یارانه از دولت و پرداخت 

بخشی از حق بیمه آنان است.

عزیمت نخستین کاروان 
پیاده روی کرمانشاه

 به کربال

آخرین فرصت برای شناسنامه دار شدن برنج مازندران

وجوه برداشت شده 
از سپرده گذاران موسسه مالی 
و اعتباری نور عودت داده شد

برنج خوزستان بیمه نیست

سفیر چین در ایران: 

چین مایل به همکاری نزدیک با تبریز است

آغاز ساخت نیروگاه 
سیکل ترکیبی دزفول

تبدیل بخشی از بیابان های 
دامغان به کانون های بادی

در 103 سالگی
راننده کامیون بازمانده از جنگ جهانی دوم در فرخ شهر درگذشت

را به شمال کشور منتقل کنند یکی از کامیون داران جنگ 
جهانی دوم »اکبر کیان پور قهفرخی« اهل و ساکن فرخ شهر 

بود که به عنوان راننده کامیون فعالیت می کرد.
نوه اکبر کیان پور قهفرخــی گفت: مرحوم کیان پور 
قهفرخی ابتدا به شــغل خیاطــی در اصفهان پرداخت و 
ســپس این شغل را در زادگاه خود فرخ شهر ادامه داد اما 

پس از مدتی خیاطی را رها کرد و راننده کامیون شد.
محمدرضا کیان پور قهفرخی با اشاره به اینکه مرحوم 
کیان پور دارای گواهی نامه رانندگی در زمان جنگ جهانی 
دوم است افزود: در این دوران کاروان کامیون های سنگین 
متشکل از 150 خودرو به شکل واحد حرکت می کردند 

که با آن »کاموا« می گفتند.
کیان پور اضافه کرد: این کاروان را 4 نفر از افســران 
متفقین هدایت و در طول روز استراحت و شب ها به سمت 
شــمال کشور حرکت می کردند و مرحوم کیانپور یکی از 

این رانندگان بود.

افزایش نرخ برق بوشهر
بوشهر- خبرنگار کیهان: امامان جمعه کنگان، شبانکاره و دلوار با اشاره به 
اینکه نرخ برق مردم استان بوشهر در قبوض آنها با افزایش قابل توجهی روبه رو شده 

است خواستار همت مسئوالن برای رفع این مشکل شدند.
قباًل شــرکت برق اســتان گفته بود: برق بوشهر طی 9 ماه ابتدای سال با نرخ 

گرمسیری محاسبه می شود و تعرفه ها نیز مصوب مجلس می باشد.
افتتاح بیمارستان در مرز مهران

سرویس شهرستانها: با حضور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و شماری از مسئوالن استان ایالم بیمارستان صحرایی در مرز مهران افتتاح شد.

این بیمارستان 50 تختخوابی دارای بخش های مختلف با نام شهدای مازندران و 
با هزینه 220 میلیارد ریال ویژه اربعین با هدف ارائه خدمات به زوار اربعین حسینی 

در مرز مهران راه اندازی شده است.
منع شکار پرندگان وحشی

ساری- خبرنگار کیهان: شکار پرندگان مهاجر وحشی در سراسر کشور از 
جمله تاالب ها و زیستگاه های پرندگان مازندران تا اطالع بعدی ممنوع شد.

هدف از اجرای این طرح، تأمین سالمت عمومی و مقابله با شیوع احتمالی عامل 
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اســت. پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی، هر 
ساله از اوایل مهر، مهاجرت خود را از سرزمین های شمالی و سیبری آغاز می کنند 
و با طی مسافت 3000 کیلومتر، در تاالب های بین المللی سواحل خزر فرود می آیند.

انتقاد از نصب بنرهای تبلیغاتی
بوشــهر- خبرنگار کیهان: اقدام روابط عمومی استانداری بوشهر در نصب 
بنرهای فراوان و مختلف در سطح شهر بوشهر مبنی بر تودیع و معارفه استانداران 

سابق و فعلی باعث ناراحتی شهروندان شده است.
این بنرها که شــامل متن هایی  شــامل جناب آقای دکتر ساالری از تالش و 

خدمات 4 ساله شما در استانداری بوشهر تشکر می کنیم.
جنــاب آقای عبدالکریم گراوند انتصاب بجا و شایســته جنابعالی را به عنوان 

استاندار بوشهر تبریک می گوییم.
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشــور از عملکرد ســنجیده و 
تحسین برانگیز جنابعالی برای انتصاب استانداران سپاسگزاریم باعث رنجش مردم 
بوشــهر شده و شهروندان بوشهری می گویند چرا استانداری با پول بیت المال این 

همه ریخت وپاش و هزینه می کند.
کلنگ زنی دو پروژه

هندیجان- خبرنگار کیهان: فرماندار هندیجان اظهار کرد: عملیات ساخت دو 
پروژه آب رسانی به مساحت 6 کیلومتر و با انشعاب 3 کیلومتر در روستای بوطاهری 
با اعتبار مبلغ 970 میلیون تومان و ساحل سازی حاشیه روستای امامزاده عبداهلل)ع( 

به مساحت یک کیلومتر با اعتبار 300 میلیون تومان آغاز شد.
کوروش مودت گفت: به زودی پروژه آب رسانی در روستای غرابی علیا به اعتبار 
یک میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد و گازرسانی به روستاهای بوطاهری و غرابی 

علیا با تأمین اعتبارات کافی اجرایی می شود.
بازدید سرمایه گذاران کره جنوبی از آب معدنی

شهرکرد- خبرنگار کیهان: یک هیئت تجاری از کره جنوبی به منظور بررسی 
شرایط سرمایه گذاری در استان چهارمحال و بختیاری از شهرک تخصصی بسته بندی 

آب معدنی کوهرنگ بازدید کردند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: سرمایه گذاران کره جنوبی 
در این بازدید، ضمن بررسی زیرساخت های شهرک تخصصی بسته بندی آب معدنی 
کوهرنگ، از نزدیک با وضعیت اقلیمی و بافت فرهنگی این منطقه توریستی کشور 
آشــنا شدند. علیرضا شــفیع زاده افزود: پیش از این بازدید؛ هیئت کره ای با برخی 
مدیران اقتصادی این استان پیرامون روش های سرمایه گذاری و همچنین شیوه های 
تعامل با دستگاه های ذیربط در استان گفت وگو و تبادل نظر کردند. وی اظهار داشت: 
شــهرک تخصصی بسته بندی آب معدنی کوهرنگ با مساحت 93 هکتار در دو فاز 
عملیاتی در شهرستان کوهرنگ استقرار دارد که در فاز نخست کلیه زیرساخت ها 

اعم از برق، گاز، تلفن، آب و مخابرات آن فراهم است.
بهره برداری از 17 تانکر آبرسانی

اهواز- خبرنگار کیهان: با انجام تعمیرات اساسی بر روی تانکرهای سیار راکد 
و از کار افتاده، 17 تانکر ســیار شــرکت آبفار خوزستان وارد مدار و 17 تانکر سیار 

استیجاری از لیست توزیع آب میان روستاهای سطح استان خارج شد.
معاونت پشــتیبانی و منابع انســانی شــرکت آب و فاضالب روستایی استان 
خوزستان گفت: در راستای کاهش هزینه های شرکت آبفار خوزستان، ماشین آالت 
راکد و غیرفعال شناسایی و به منظور بازسازی و راه اندازی مجدد مورد بررسی قرار 
گرفتند. به گفته بهرام مهدی زاده این عملیات شــامل بازسازی 17 دستگاه تانکر 

سیار، 8 دستگاه جرثقیل و 9 دستگاه بکهولودر و بیل مکانیکی بود.
وی افزود: 17 تانکر سیار بازسازی شده شرب لوله کشی برای توزیع آب شرب 
میان روســتاهای فاقد آب در اختیار آبفار روســتایی شهرستان های اهواز، اندیکا، 

باغملک، رامهرمز، شوش، شوشتر، ایذه، اندیمشک و رامشیر قرار گرفته است.
کسب 10 افتخار قرآنی

کیش- خبرنگار کیهان: در هشتمین دوره مسابقات قرآن، اذان و نهج البالغه 
مناطق آزاد کشــور محمد موسی زاده نماینده جزیره کیش )منطقه آزاد کیش( در 
رشته تحقیق رتبه اول را کسب کرد. در پایان این دوره تیم اعزامی جزیره کیش با 
کســب 10 افتخار در هشتمین دوره مسابقات قرآن اذان و نهج البالغه مناطق آزاد 
کشــور خوش درخشیدند. گفتنی است: 3 مقام اول، 3 مقام دومی و 4 مقام سوم 
حاصل تیم اعزامی منطقه آزاد کیش بود. در این دوره شــرکت کنندگان از مناطق 
آزاد، چاه بهار - قشــم- ارس- ماکو- انزلی و اروند در بخش خواهران و برادران رده 

سنی 16 سال و باالی 16 سال در منطقه آزاد ارس رقابت کردند.
پذیرایی از زوار اربعین حسینی

هندیجان- خبرنگار کیهان: بیش از 600 نفر در کاروان پیاده روی از شهرهای 
استان بوشهر شامل چغادک، کنگان، خور شهاب دلوار به شهرستان بندری هندیجان 
وارد شدند. موکب های بزرگ سیدالشهداء در بدو ورود به هندیجان مورد استقبال 
و پذیرایی و اسکان شبانه روزی قرار گرفته و روزانه بیش از 140 پرس غذا پخت و 

در بین زوارهای اربعین حسینی)ع( توزیع می شوند.
همچنین در مسیر جاده هندیجان پایگاه امداد نجات هالل احمر از زوار پذیرایی 
و خدمات امدادی انجام می گیرد. در ورودی هندیجان موکب بزرگ مصباح الهدی 
به گرمی از این زوار پذیرایی می کنند و در بین راهی نیز موکب های روســتایی در 

بخش چم خلف عیسی برپا شده است.
بحران فاضالب مسکن مهر

* رئیس اداره راه و شهرســازی هندیجان گفت: یکی از عمده مشکالت چند 
ساله مسکن مهر هندیجان شمالی و جنوبی علی رغم پیگیریها نبود فاضالب است 
که تبدیل به یک معضل و بحران غیر بهداشتی برای ساکنان این دو منطقه با یک 

هزار و 875 واحد در شهرستان شده است.
حجت اهلل ابوعلی افزود: در مســکن مهر شــمالی و جنوبی هندیجان آب های 
سطحی رها شدند که این آب های آلوده تبدیل به نیزارها و بوی بد و تجمع حشرات 

بیماری ساز شده اند.
وی افزود: تجمع آب های سطحی اطراف ساختمان های مسکن مهر هندیجان 

شمالی و جنوبی خطر جدی برای ساکنان مسکن مهر خواهد بود.
ثبت ملی آثار تاریخی

ســاری- خبرنگار کیهان: 46 اثر تاریخی مازندران در فهرســت آثار ملی 
ثبت شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری مازندران گفت: 46 اثر 
تاریخی و میراثی مازندران 6 ماه نخست امسال در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد 

و 46 اثر دیگر نیز در انتظار ثبت در فهرست آثار ملی ایران است.
دالور بزرگ نیا با بیان اینکه 100 قلم اشیای تاریخی در این مدت مرمت شد، 

افزود: هزار قلم اموال تاریخی نیز ساماندهی شده است.
وی شمار طرح های مرمتی میراث فرهنگی را 26 طرح اعالم کرد و خاطرنشان 
کــرد: برای اجرای 26 طرح مرمتی 32 میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار در نظر 
گرفته شده است. بزرگ نیا گفت: گورستان تاریخی وستمین کیاسر، غار کمیشان 
از طرح های در دست اجرای استان است که 17 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار 

برای این طرح ها تخصیص داده شد.
آغاز صید ماهی استخوانی

* تور ماهیگیری 3 هزار و 800 صیاد مازندرانی در 20 مهرماه جاری در دریا 
پهن شد.

مدیرکل شیالت مازندران گفت: با آغاز فصل صید ماهیان استخوانی از بیستم 
مهر، 3 هزار و 800 صیاد فعال در قالب 54 شرکت تعاونی صیادی پره دل به دریا 
زدند. رستمی با اشاره به نقش تشکل های صیادی در فعالیت های شیالتی بر حمایت 
بیشــتر از اتحادیه تعاونی ماهیگیران پره مازندران تاکید کرد. وی تصریح کرد: به 
منظور بازسازی این ذخایر با مشارکت صیادان میلیون ها قطعه بچه  ماهی به روش 

شیل گذاری و نیز تکثیر در رودخانه های منتهی به دریا رها شد.


