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ساری- خبرنگار کیهان:
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری مازندران گفت: 873 کیلومتر سواحل 
جنوبی دریای خزر با 5 گونه ماهیان خاویاری و 
وجود بیش از 100 گونه ماهیان استخوانی نیازمند 
عزم ملی در مبارزه باقاچــاق خاویار و ماهیان 

خاویاری است.
حسن خیریانپور در جلسه مشترک منطقه ای مبارزه 
با قاچاق خاویار و ماهیان خاویاری که با حضور مسئوالن 
سه اســتان گلســتان، مازندران و گیالن در اداره کل 
شیالت مازندران در بابلسر با اشاره به فرصت های شغلی و 
سرمایه گذاری و گردشگری و زیستی در مازندران افزود: 
ضــرورت ایجاد عزم همگانی بــرای مبارزه همه جانبه 

قاچاق خاویار و ماهیان خاویاری را ایجاب می نماید.
وی با بیان این که دریا و جنگل دو منبع عظیم ثروت 

برای استان های شمالی کشور محسوب می شود تصریح 
کرد: این دو منبع عظیم ثروت برای مردم کل کشــور 
بویژه استان های شمالی به عنوان دو فرصت بزرگ باید 

به درستی حفاظت و بهره برداری شود.
خیریانپور گفت: نقاط آلوده در سه استان باید دقیقاً 
شناســایی و با تشدید اقدامات کنترلی، فضای سواحل 

برای قاچاقچیان نا امن شود.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری مازندران بر ضرورت کنترل تردد شناورها در 
دریای خزر توسط دریابانی، بنادر و یگان های حفاظت و 
تشدید بازرسی از بازارهای ماهی فروشی، رستوران ها، 
مزارع پرورش ماهی و اعمال نظارت بر خودروهای حمل 
ماهی نسبت به برخورد قانونی با فروشندگان غیرمجاز، 
ادوات صیــد و صیــادی و کنترل تحویل ســوخت به 

شناورها تأکید کرد.

روستائیان چابکسر
 سند مالکیت گرفتند

رحیم آباد رودسر- خبرنگار کیهان:
یکهزار و 200 فقره اســناد مالکیت امــاک علوی به مردم 
روستاهای منطقه »اوشــیان« بخش چابکسر شهرستان رودسر 

واگذار شد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در مراسم واگذاری این اسناد 
اظهار داشــت: تاکنون 4 هزار و 500 فقره اســناد علوی در گیالن واگذار 
شده و 3 هزار فقره دیگر نیز باقیمانده که مردم باید برای تشکیل پرونده 

مراجعه کنند تا منجر به صدور سند شود.
محمد سعیدی کیا در ادامه سخنان خود گفت: بنیاد علوی با همکاری 
بانک سینا تسهیالتی را در قالب وام های کم درصد به طرح های روستایی 
برای ایجاد اشــتغال و توانمندسازی روســتاییان پرداخت می کند که در 
استان گیالن 39 طرح برای دریافت این تسهیالت به تصویب رسیده است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی سهم تسهیالت برای 39 طرح 
روستایی گیالن را 40 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون 20 میلیارد 
تومان از این تسهیالت در راستای اشتغالزایی و توانمندسازی به روستاییان 

این استان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان ساخت: 20 طرح در زمینه پرورش ماهیان خاویاری هم 
سهمیه استان گیالن است که از این تعداد 6 طرح با تخصیص 6 میلیارد 

تومان تسهیالت منجر به عقد قرارداد شده است.

یاسوج- خبرنگار کیهان
شهردار یاسوج گفت: اجازه بریز و بپاش در 

شهرداری یاسوج را به هیچ کس نمی دهم.
نستهن مقدم اظهار داشت: به دلیل بی توجهی به 
کیفیت برخی پروژه ها بسیاری از آسفالت خیابان های 
شــهر یاسوج با گذشت مدت کوتاهی کنده شده و به 
عنوان یک زباله بزرگ کار را بر کارگران شــهرداری 

سخت تر کرده است.
وی در نشســتی بــا مدیر کل راه و شهرســازی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: انتظار داریم تعامل بین 
بخشــی راه و شهرسازی و شهرداری با هدف ساختن 
شهر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان بیشتر باشد.
نســتهن مقدم تصریح کرد: »طبق بررســی های 
انجام شده هماهنگی بین شــهرداری یاسوج و راه و 
شهرســازی رضایت بخش نبوده و تنها در کمیسیون 
ماده 5 ارتبــاط ناچیزی بوده که امید می رود این در 
دوره پنجم مدیریت شــهری اصالح شود. وی تعارض 
و تقابل دستگاههای اجرایی را به ضرر مردم دانست و 
گفت: در بازدیدهای انجام شده از قسمت های مختلف 
شهرداری خواهان استفاده از آزمایشگاه مکانیک خاک 
در اجرای پروژه های عمرانی شهرداری با هدف افزایش 

کیفیت شدیم.
وی با تأکید بر اینکه بدون مشــارکت شهروندان 
امکان ساختن شهر وجود نخواهد داشت گفت: با هدف 
افزایش مشارکت مردم بنا داریم طرح همیار شهردار را 
در محالت و مناطق مختلف شهر یاسوج اجرایی کنیم.

با  اشاره  اســامی  رئیس  مجلس شورای 
به اینکه پروژه فــرودگاه قم جزء منطقه آزاد 
ســلفچگان قرار می گیرد، گفت: حداکثر طی 
ســه ماه آینده تمام مجوزها، مسیر قانونی را 

طی می کنند.
علی الریجانی در حاشــیه جلسه کارگروه ویژه 
بررســی موانع و مشکالت فرودگاه قم اظهار داشت: 
این طرح از مدت ها پیش آغاز و مســیری برای اخذ 
مجوزهای آن انجام شده بود که بعداً به دلیل برخی 
چالش ها دچار مشکل شد و بسیاری از افرادی که به 
عنوان منطقه گردشگری در کنار آن سرمایه گذاری 
کرده بودند به حق مشکالتی داشتند که برطرف نشده 

بود و راه حل آن این است که مسئله فرودگاه حل شود 
تا آنها بتوانند از مزایای گردشگری استفاده کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه از حدود دو سال پیش استاندار قم تیمی 
را تعیین کرد تا مسئله حقوقی این موضوع برطرف 
شود، بیان کرد: معاونت عمرانی وزارت کشور نیز برای 

پیگیری این موضوع مأمور شده است.
وی افزود: دســتگاه های مختلفی مانند وزارت 
راه، جهاد کشــاورزی، قوه قضائیه، شــورای شهر و 
سایر نهادهای اســتانی و ملی الزم است مشارکت 

داشته باشند.
رئیس قــوه مقننه ادامــه داد: تصمیمات خوبی 

اتخاذ شد تا حداکثر طی سه ماه آینده تمام مجوزها 
مســیر قانونی را طی کنند و این پروژه جزء منطقه 
ویژه سلفچگان قرار گیرد و مسیر قانونی آن نیز طی 
شــود که این موضوع برای منطقه آزاد سلفچگان و 

قم مزیت هایی را به دنبال دارد.
الریجانی متذکر شــد: برخی از معارضین با این 
پروژه نیز مشــکالتی داشــتند که راجع به آنها نیز 

تصمیم گیری شد تا مشکل آنها حل شود.
وی در پایان با بیان اینکه پروژه را بخش خصوصی 
یــا شــهرداری پیگیری می کند و در مــورد هر دو 
پیشــنهاداتی وجود دارد، گفت: اقداماتی در زمینه 
فاینانس انجام خواهد شد و تالش می کنیم همه این 

امور طی سه ماه آینده به نتیجه برسد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: در حال 
حاضر آب قم شیرین و از آب تهران باکیفیت تر است.
الریجانــی همچنین در دیدار بــا مدیرعامل و 
معاونین شرکت آب و فاضالب استان قم پس از اینکه 
یک لیوان آب از شــبکه شهری نوشید، اظهار کرد: 
آب قم در حال حاضر شــیرین بوده و از آب تهران 

باکیفیت تر است.
وی همچنین مسئله فاضالب پردیسان را جدی 
دانست و با  اشاره به برنامه های شرکت آب و فاضالب 
استان برای رفع این مشکل، قول مساعد برای پیگیری 

مشکالت پیش روی برنامه های آبفا داد.

تبریز- خبرنگار کیهان:
از  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
میلیون  و 600  میلیارد   1 ســرمایه گذاری 
یورویی سئول در پاالیشگاه تبریز خبر داد.
مجیــد خدابخــش در بازدیــد از طرحهای 
توسعه ای و سرمایه گذاری پاالیشگاه تبریز گفت: 
این میزان از سرمایه گذاری بسیار با ارزش است 
و ما از هر نوع ســرمایه گذاری بخش خصوصی، 

حمایت می کنیم.
وی افزود: پروژه تولید گازوئیل یورو 4 به ارزش 
100 میلیون یورو در دهه فجر امسال در پاالیشگاه 
تبریز، به بهره برداری می رسد. استاندار با اشاره به 
صرف ساالنه 1000 میلیارد ریال برای تعمیرات و 
نگهداری تجهیزات پاالیشگاه تأکید کرد: اگر نیمی 
از این پول در استان هزینه شود، بخش عظیمی 

از قطعه سازان استان فعال خواهند شد.
مدیر عامل پاالیش نفت تبریز گفت: پاالیشگاه 

تبریز 780 میلیارد ریال از دولت طلبکار است.
»غالمرضا- باقری دیزج« افزود: این رقم مربوط 
به تحویل غیرتعهدی و غیرموظفی خوراک قیر 
به نمایندگانــی از ارگان های ذی نفع مانند اداره 

راه است.
وی در جریــان بازدیــد مجیــد خدابخش 
استاندار آذربایجان شرقی از طرحهای توسعه ای 
و سرمایه گذاری پاالیشگاه مزبور افزود: متأسفانه 
در بعضی از مواقع، پاالیشگاه تبریز از سوی تحویل 
گیرندگان این محصول، بدهکار معرفی می شود.

وی از عقد قرارداد توسعه پاالیشگاه تبریز به 
ارزش 1 میلیــارد و 600 میلیون یورو خبر داد و 
تأکید کرد: اقدامات توســعه ای پاالیشگاه در 3 
ســال آینده به اندازه کل اقدامات 40 سال اخیر 

خواهد بود.
وی با اشاره به وسعت بیش از 150 هکتاری 
پاالیشــگاه و فعالیت 15 واحد فــرآوری در آن 
اظهار داشــت: پاالیشــگاه از نظر همجواری با 
روستا و توسعه یافتن حریم آنها با مشکل مواجه 

شده است.
ظرفیت تولید این واحد 110 هزار شبکه در 

روز است.

اجرای اردوی فرمانده دل ها
اصفهان- خبرنگار کیهان: دبیر اجرایی اردوی فرهنگی تربیتی 
»فرمانــده دل ها« در اســتان اصفهان گفت: این اردو به مدت ســه 
سال برگزار شــده و تاکنون 30 هزار دانش آموز در حدود 10 درصد 

دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی در آن شرکت داشته اند.
حجت  االسالم محمد نظری اظهار کرد: بهترین قالب انتقال مفاهیم 

به دانش آموزان اردوهای دانش آموزی است.
وی افزود: بــرای مقطع چهارم »فرمانــده دل ها«، مقطع پنجم 
»نام آوران« و مقطع ششم دبستان با نام »مدافعان« اردوهایی طراحی 

شده و درحال اجرا است.
نظری با بیان اینکه اصفهان مبدأ اجرای این اردوی فرهنگی تربیتی 
بوده است، خاطرنشان کرد: دانش آموزان در مدرسه به صورت تئوری 
و در این اردو به صورت عملی و با درگیر کردن تمامی حواس خود با 
فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شده و برای همیشه به ذهن می سپارند، 
این طرح به وزارت آموزش وپرورش ارســال شده و خوب است که در 

سراسر کشور اجرایی شده و با نظرات دیگران پخته و کامل تر شود.
رفع مشکات آب

* رحمانی فضلی وزیر کشــور گفت: تاکنون برای مشکالت آب 
استان اصفهان تصمیمات مقطعی خوبی گرفته شده تا مشکالت آب 
اصفهان به صورت مقطعی حل شود، اما باید مشکالت این استان به 

صورت ریشه ای و بلند مدت مرتفع شود.
در مراسم معارفه اســتاندار جدید اصفهان که جمعی از مدیران 
اجرایی و لشکری و کشوری اصفهان حضور داشتند امام جمعه اصفهان 
هم در ســخنانی سیاسی کاری را آفت پیشرفت و توسعه این استان 
دانســت و ابراز امیدواری کرد در مدیریت آقای محسن مهرعلیزاده 

استاندار جدید شاهد سیاسی کاری نباشیم.
آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد گفت: اصفهان به دلیل برعهده 
داشتن سهم باالیی از خدمات و مالیات کشور، یک استان خاص است 
و براســاس آمارها حدود یک دهم خدمات کشور را برعهده دارد لذا 
انتظار داریم دولت هم به این استان در تخصیص امکانات یک دهمی 

برخورد کند.
افتتاح نیروگاه ترکیبی

ساری- خبرنگار کیهان: اولین نیروگاه خورشیدی بادی روستای 
ملرد ســوادکوه با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون ریال افتتاح و آماده 

بهره برداری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: ظرفیت این نیروگاه 3 
کیلووات است که 2500 وات آن بادی و 500 وات خورشیدی است.
شــهابی افزود: اجرای این پروژه به صورت هیبرید )ترکیبی بادی 

و خورشیدی( است. 
وی تولید در محل مصرف، کاهش تلفات شبکه، کاهش آالیندگی 
محیط زیســت، افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و تقویت پدافند 

غیرعامل را مزیت های اصلی نیروگاه های تجدیدپذیر دانست.
پرداخت تسهیات دامداری

* سرپرست مدیریت جهاد کشــاورزی ساری گفت: 123 واحد 
دامداری و مرغداری این شهرســتان برای دریافت 462 میلیارد ریال 
تسهیالت بهین یاب به سازمان جهاد کشاورزی مازندران معرفی شدند.
فرزین فرهادی افزود: از 123 واحدهای معرفی شده، هفت واحد 
مربوط به پرواربندی بره به ارزش 11 میلیارد ریال، 17 واحد مربوط به 
زنبورستان به ارزش 46 میلیارد ریال، 49 واحد گاوشیری به ارزش 117 
میلیارد ریال، دو طرح گوساله پرواری به ارزش دو هزار و 260 میلیون 
ریال، 20 واحد گوسفند داشتی به ارزش 74 میلیارد ریال، 24 واحد 
مرغ گوشــتی به ارزش 89 میلیارد ریال و 4 واحد مرغ مادر گوشتی 
به ارزش 123 میلیارد ریال برای دریافت تسهیالت بسته رونق تولید 
امسال برای تأیید نهایی طرح به سازمان جهاد کشاورزی ارسال شد.

وی خاطرنشــان کرد: شهرستان ساری ســال گذشته در جذب 
اعتبارات بســته رونق تولید بخش دام و طیور رتبه نخست را به خود 

اختصاص داد.
تولد کودکان معلول

تبریز- خبرنگار کیهان: مدیرکل بهزیســتی آذربایجان شرقی 
گفت: ســاالنه 1200 تا 1500 کودک معلول در این اســتان متولد 

می شود.
محسن ارشدزاده: در مراسم اجرای طرح آگاه سازی پیشگیری از 
معلولیت ها و غربالگری اختالفات ژنتیکی در مدارس این استان افزود: 
70 درصد معلولیت های بینایی و 60 درصد معلولیت های ناشنوایی، 
قابل پیشــگیری می باشند. وی تصریح کرد: ساالنه بیش از 15 هزار 
نفر بر اثر تصادف کشــته و درصد باالیــی از این افراد معلول و قطع 

نخاع می شوند.
آغاز پرواز تبریز- نجف

* تــا 22 آبان جاری- هــر روز یک پرواز از تبریز به نجف، انجام 
می شود.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی گفت: به مناسبت اربعین 
حســینی پرواز روزانه تبریز- نجف و بالعکس از فرودگاه تبریز برقرار 

می شود.
مصطفی صفایی افزود: پیش از این پرواز تبریز- نجف و بالعکس 

به صورت هفته ای و روزهای یکشنبه انجام می گرفت.
تشکیل تورهای فرهنگی

اهواز- خبرنگار کیهان: رئیس اداره کل کتابخانه های عمومی 
بهبهان از تشــکیل تورهای مطالعاتی و فرهنگی در مناطق محروم و 

دورافتاده این شهرستان خبر داد.
نرگــس موقرپور افزود: این طرح در زمان کوتاه با هزینه کم و در 

مسیر اصلی کوچ عشایر برگزار می شود.
وی افزود: در این راستا استفاده از لهجه محلی و گویش آن منطقه، 
ابتدا کتابخانه و فعالیت های آن معرفی و ســپس برنامه های مختلفی 
مختص به گروه ســنی خاص از جمله قصه گویی، نقاشــی و معرفی 

کتاب برگزار می شود.
بازسازی 700 قطعه حفاری

* بیش از 700 قطعه کاربردی در صنعت حفاری با هدف تحقق 
شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بازسازی شد.

رئیس اداره مهندســی و فناوری ســاخت مدیریت پژوهش 
شرکت ملی حفاری ایران از موفقیت واحد بازسازی این اداره در 
کســب 76 میلیارد و 109 میلیون ریال صرفه اقتصادی حاصل 
از بازسازی بیش از 700 قطعه کاربردی در بخش های عملیاتی 

این شرکت خبر داد.
بهنود منصورنژاد گفت: قیمت تمام شــده بازسازی این قطعات و 
تجهیزات که در دستگاه های حفاری کاربست دارد افزون بر 17 میلیارد 
و 551 میلیون ریال بود که طی ســال گذشته و نیمه نخست امسال 

در چرخه عملیات قرار گرفت.
وی افزود: برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که در صورت عدم 
بازسازی این حجم قطعات و خرید مجدد آن می بایست 93 میلیارد 

و 661 میلیون ریال هزینه می شد.
برگزاری جشنواره سیب

مراغه- خبرنگار کیهان: جشــنواره سیب در قطب تولید میوه 
آذربایجان شرقی در مراغه برگزار شد.

در این جشــنواره باغداران 20 روســتای منطقه مردق چای که 
میانگین تولید سیب در آن بیش از 40 تن و دو برابر میانگین استانی 

است بخشی از تولید امسال را به نمایش گذاشتند.
بخشدار بخش مرکزی مراغه و دبیر این جشنواره هدف از برگزاری 
این جشــنواره را معرفی ظرفیت های تولید سیب در این شهرستان 

اعالم کرد.

مشهد- خبرنگار کیهان: 
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد از اعزام 7/5 درصد 
اتوبوس های ناوگان مشهد برای سرویس دهی زائران اربعین به 

عراق خبر داد.
علی اصغر نیشــابوری گفت: با توجه به مصوبه شورای اسالمی شهر 
مشهد در جهت سرویس دهی و خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی 
در کشور عراق 330 نفر از همکاران اتوبوسران، فنی و انتظامات سازمان 

با 150 دستگاه اتوبوس به شهر نجف اعزام شدند.
وی افزود: با تاکید شورای اسالمی و شهردار به گونه ای برنامه ریزی 
شده که سرویس دهی در خطوط شهری در مشهد دچار اختالل نشود.
مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانی مشــهد با بیان اینکه در حوزه 
خدمت رســانی حمل و نقل اربعین کالنشهرهای دیگر مشارکت دارند، 
اضافه کرد:  در حال حاضر سازمان اتوبوسرانی مشهد، تهران و کرج در 

عراق به زائران اربعین سرویس می دهند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در دهه پایانی ماه صفر میزبان 
زائران پیاده در مشهد هستیم بنا شده است پایان ماموریت اتوبوسرانان 
مشــهد 5 روز زودتر از سایر شهرها اعالم شود تا بتوانیم سرویس دهی 

مطلوب را در مشهد انجام دهیم.

مسئوالن اصفهان
 به دنبال گرفتن سند مالکیت اراضی 

اجرای تونل های کوهرنگ هستند
شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مسئوالن و اعضای نهادها و سازمان های غیردولتی استان 
چهارمحال و بختیاری در همایش »بام ایران در حسرت آب« که 
در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد از ادعای اخیر مسئوالن و 
نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسامی درباره 

موضوع آب به شدت انتقاد کردند.
آنان گفتند: متاســفانه اخیرا مســئوالن و نمایندگان مردم استان 
اصفهان در مجلس شــورای اســالمی مدعی شده اند که آب زاینده رود 

انفال نیست و 98 درصد آن متعلق به استان اصفهان است.
این مســئوالن با تاکید بر این مطلب که قانون اساسی و شرع، آب 
را ثروت عمومی دانســته و در زمره انفال قرار داده است افزودند: طرح 
این موضوع که آب زاینده رود انفال نیســت و 98 درصد آن متعلق به 
اســتان اصفهان است کامال تفرقه افکنانه و ظالمانه محسوب می شود و 
الزم است مسئوالن این استان از ادامه طرح این موضوع پرهیز کنند و 

خود را زیر سوال افکار عمومی نبرند.
آنان اظهار داشتند: استان چهارمحال و بختیاری که تامین کننده 95 
درصد آب زاینده رود اســت از حقوق قانونی خود در برخورداری از این 
نعمت خدادادی در چارچوب قانون و عدالت هرگز کوتاه نخواهند آمد.

نمایندگان نهادها و ســازمان های غیردولتی چهارمحال و بختیاری 
از دولت و وزارت نیرو درخواســت کردند که با در نظر گرفتن نیازهای 
فعلی و آینده این استان برنامه ها و طرح های استفاده از منابع آب پایدار 
را برای رفع بحران آب در این استان در اولویت کاری خود قرار دهند.

آنان تاکید کردند: وزارت نیرو بیش از 3 سال قبل تمامی طرح های 
کشاورزی حاشیه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری را علی رغم 
داشتن کلیه مجوزهای قانونی، تعطیل و متوقف کرده که این امر زندگی 
هزاران خانوار از کشاورزان استان را مختل و سرمایه گذاری یک دهه آنان 
را در این طرح ها در ابهام قرار داده است که از رئیس جمهور تقاضا داریم 

با رفع توقف این طرح ها، به این ظلم چند ساله پایان دهد.
طرح آب رسانی محور بن- شهرکرد- بروجن مصوب دولت های دهم و 
یازدهم بود که برای تامین آب آشامیدنی 4 شهرستان استان چهارمحال 
و بختیاری با جمعیت بالغ بر نیمی از جمعیت اســتان از سال 91 آغاز 
شده و به عنوان شاهرگ حیات استان بوده که درخواست می کنیم مطابق 
وعده های داده شده در اتمام هر چه سریعتر آن اقدام عاجل صورت گیرد.
 آنان تصریح کردند: تونل ســوم کوهرنگ بیش از 20 سال است به 
دلیل قصور مجریان آن در ایفای تعهدات اجتماعی و زیســت محیطی، 
آسیب ها و خسارات فراوانی به مردم محلی در منطقه کوهرنگ و بیرگان 
وارد و باعث خشــک شدن چشمه های منطقه شده است و سال هاست 

صدای اعتراض این مردم محروم بلند است ولی شنیده نمی شود.
آنان افزودند: تقاضا داریم به تخلفات و قصور مسئوالن استان اصفهان 
در این پرونده رسیدگی شود و برای احقاق حقوق اولیه مردم محروم و 

مظلوم منطقه اقدام سریع صورت گیرد.

یزد- خبرنگار کیهان:
 شــهردار یزد با اشاره به ثبت جهانی بافت 
تاریخی یزد گفت: جشن جهانی شدن یزد در 

اسفندماه امسال برگزار خواهد شد. 
مهدی جمالی نژاد گفت: یزد نیز همانند اصفهان 
از شــهرهای زیبای کشــور اســت و اگر اراده کنیم 
که ویژگی های برتر یزد را برشــماریم، فهرســتی از 

ویژگی های منحصر به فرد یزد را خواهیم داشت.
وی از یزد به عنوان نخستین شهر خشتی جهان، 
دومین شهر تاریخی جهان، بهترین نمونه معماری و 
شهرســازی، دارای هماهنگی کامل با سکونتگاه های 

بشری و اقلیم کویری، دارنده رتبه اول شهرهای کشور 
از نظر تعداد ثبت ملی آثار تاریخی، دارالعباده و دارالعلم، 
شهر بادگیرها و... یاد کرد و افزود: یزد در کنار اصفهان 
و شیراز مثلث طالیی گردشگری را شکل داده است.

شهردار یزد تصریح کرد: یزد در واقع از گذشته ها 
یک شهر جهانی بوده و اخیرا آن را کشف و به جهانیان 
معرفی کرده اند. وی تاکید کرد: جهانی شدن شهر یزد 
وظیفه ما را سنگین تر می کند و امیدواریم با بهره مندی 
از مشاوران برجسته و فرهیخته، مشارکت مردم و کمک 
و همراهی اصحاب رســانه به اهداف خود در راستای 

رسیدن یزد به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنیم.

رئیس  ستاد عتبات عالیات خوزستان خبر داد
استقرار 80 موکب ویژه بانوان

 در پایانه مرزی شلمچه 
رئیس  ستاد عتبات عالیات خوزستان گفت: در پایانه مرزی 
شلمچه حدود 80 موکب ویژه بانوان مستقر هستند که عاوه 
بر ارائه خدمات رفاهی به آنها، محافل قرآنی و جمع خوانی نیز 

برای خواهران برگزار می شود.
حجت االسالم ســید محمود موسوی با  اشــاره به خدمات رسانی 
شبانه روزی موکب های مســتقرر در مرزها به زوار اربعین، اظهار کرد: 
بیش از 800 موکب شناسنامه دار در مرزهای شلمچه و چذابه در حال 

فعالیت هستند.
وی ادامه داد: برای تمام موکب ها، طرحی با عنوان منشور موکب داری 
دیده شــده که در آن درباره موضوعاتی همچون نماز، بهداشت، امانت، 
رابطه با نا محرم و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تذکر داده می شود.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب 
از  در مجلس شورای اســامی درباره سوال 
رئیس جمهور در رابطه با دریاچه ارومیه خبر داد.

همایون هاشمی با اشاره به مسئله بحران دریاچه 
ارومیــه و اینکه باید به این موضوع به عنوان نگرانی 
و یک آسیب ملی نگریســت اظهار داشت: بی شک 
وضعیت کنونــی دریاچه ارومیــه نتیجه مداخالت 
غیرمســئوالنه و تصمیمــات غیرمدیریتــی در 40 
ســال گذشــته بوده و هم اکنون میراث دار اقدامات 

غیرمدیریتی نادرست هستیم.
وی با ابراز تاســف از اینکه در سال های گذشته 
اقداماتی با تشــکیل ستاد دریاچه ارومیه انجام شده 

اما حتی نتیجه حداقلی نیز حاصل نشده است تصریح 
کرد: متاســفانه هیچ یکپارچگی در بین مســئوالن 
اســتانی وجود نداشــته چون در آذربایجان غربی از 
ظرفیت نخبگانی که جزو مقامات عالی کشور هستند 
استفاده نشده و انگیزه ای برای به میدان آوردن آنها 

نبوده است.
نماینده مردم میاندوآب، شــاهین دژ و تکاب در 
مجلس شــورای اسالمی از ســوال از رئیس جمهور 
در رابطــه با دریاچه ارومیه خبر داد و افزود: در این 
رابطه همه نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان 
با یکدیگر متحد هستند تا در زمینه دریاچه ارومیه 

از روحانی سوال کنند.

وی بیان کرد: بنابراین هر اقدامی که برای احیای 
دریاچه ارومیه نیاز باشد، نمایندگان مجلس آذربایجان  
غربی انجام داده و با وزرا و با مسئوالن مربوطه وارد 

گفت وگو می شوند.
هاشمی با تاکید بر اینکه باید عنصر »خواستن« 
در میــان همه مردم برای حل بحران دریاچه ارومیه 
شکل گیرد گفت: باید در این زمینه همه متحد بوده 
و به این موضوع به عنوان پدیده ای خطرناک نگریست.

وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانی ها در رابطه با 
احیای دریاچه ارومیه، تامین منابع مالی است اظهار 
داشت: از سوی دیگر یک سردرگمی مضاعف در عرصه 

تصمیم گیری وجود دارد.

 مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی 
خراسان رضوی گفت: بیش از 34 هزار نفر 
از اتباع افغان مقیم اســتان برای سفر به 
عتبات عالیات در اربعین حسینی، اقدام به 

ثبت نام در دفاتر کفالت استان کردند.
محمد عجمی اظهار کرد: استقبال اتباع افغان 
برای سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی 
نسبت به سال قبل 10 هزار نفر رشد داشته است.
وی هزینه روادید اتباع خارجی را 2 میلیون و 
50 هزار ریال عنوان کرد که 150 هزار ریال نیز 
توسط هالل احمر و مبلغی اندک هم برای بیمه 

و غیره از آنان دریافت می شود.
عجمــی عنوان کرد: همه اتباع خارجی بیمه 
می شــوند و پوشــش بیمه ای آنان نیز همانند 

ایرانیان است.
وی تصریــح کرد: اتباع افغانســتان که قصد 
ســفر به عتبات عالیات به صورت عبور ترانزیتی 
از ایران را دارند نیز باید از کشور مبدا خود یعنی 
افغانستان، روادید عراق را دریافت کرده و سپس از 
طریق کنسولگری های جمهوری اسالمی، روادید 
ایران را بگیرند و از طریق مرز دوغارون وارد ایران 

و راهی عراق شوند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان 
رضوی اظهار کرد: توسط خود اتباع افغان مقیم 
استان 2 ایستگاه خدمت رسانی به زائران اربعین 
در دوغارون و نیز مرز شــلمچه، که محل خروج 
اتباع افغان به سمت کربالست استقرار یافته است.
عجمی گفت: این امکانات و خدمات از سوی 
ستاد مردمی اتباع خارجی برای پذیرایی از زائران 

افغان تدارک دیده شده است.

دادستان عمومی و انقاب شهرستان زرند 
گفت: یکی از کارکنان شهرداری زرند به اتهام 
اختاس در ارتباط با اموالی که در اختیار وی 

بوده، دستگیر و در بازداشت موقت است.
سیدمهدی قویدل در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در زرند اظهار داشت: این متهم در ارتباط با اموالی 
که در اختیار وی بوده و یک سری مبالغ و درآمدهایی 
که باید به حساب شهرداری واریز شود، برداشت های 
شــخصی کرده که موضوع در شعبه سوم دادسرای 
عمومی و انقالب به ریاســت مسئول شعبه در حال 
رسیدگی است و قرار بازداشت موقت وی صادر شد.  
وی بــا بیــان اینکه تحقیقــات در این زمینه و 
نقش ســایر افراد احتمالی دخیل در موضوع ادامه 
دارد، افزود: توصیه می شــود دستگاه های نظارتی و 
حراست های ادارات، شــرکت های خصوصی نقش 
نظارتــی، آموزش و توجیه کامــل کارکنان دقت و 
جدیت الزم را به کار بندند، چرا که بعضا امکان دارد 
به دلیل ناآگاهی افراد به قانون و یا در معرض آسیب 
بودن این افراد به سمت و سوی سوق داده شوند که 
منجر به فساد مالی و لغزش افراد و نهایتا حیف و میل 

بیت المال شود.

اهواز - خبرنگار کیهان: 
نرم افزار پویش هال اربعین به منظور ارائه 
خدمات و کمک به زائران حسینی در راهپیمایی 

اربعین راه اندازی شد.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر خوزستان 
با اعــالم این خبر گفت: نرم افزار پویش هالل اربعین 
توسط معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر استان، 
با هدف ارائه خدمات موردنیاز در طول ســفر زائران 

اربعین حسینی طراحی و پیاده سازی شده است.
علــی پهلوان افزود: این نرم افزار دارای بخش های 
تماس های ضروری، مسیریابی، کوله پشتی و مسابقه 

خاطره نویسی است.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر خوزستان 
با اشاره به قابلیت های کاربردی این نرم افزار گفت: در 
بخش تماس های ضروری، فهرست شماره تماس های 
ضروری ایران و عراق ثبت شده است. در بخش نکات 
مهم سفر نیز کلیه بایدها و نبایدهای سفر شامل این که 
از چه سیم کارتی استفاده کنیم، توصیه های بهداشتی، 
دستورالعمل های پیاده روی، فهرست کدهای عراقی و 

مسافت بین شهرها ارائه شده است.
وی همچنین با اشــاره بــه دیگر قابلیت های این 
نرم افزار گفت: بخش عربی در ســفر شــامل کلمات، 
اصطالحات و مکالمات عربی است که زائرین در طول 
ســفر به آن نیاز دارند. بخش مسیریابی آنالین و پیدا 
کردن نقاط موردنظر در کشور ایران و عراق نیز از دیگر 

قابلیت های این نرم افزار است.
پهلوان با اشاره به قابلیت ارسال خاطره در بخش 
خاطره نویســی این نرم افزار، گفت: زائرین حسینی 
همچنیــن می توانند با ثبت خاطره خــود در ایام 
اربعین جزو شرکت کنندگان پویش ملی »دلنوشته 

من« باشند.

استاندار استان مرکزی گفت: بخش عمده ای 
از کارخانه واگن پارس به بخش خصوصی واگذار 

می شود.
 سید علی آقازاده گفت: واگن پارس اراک در حال 

واگذاری از صاحبان بنیاد تعاون وزارت دفاع است.
وی با تأکید بر اینکه هر مجموعه توانمند و قوی 
اقتصادی که بتواند واگن پارس را بهتر از قبل مدیریت 
و اداره کند مورد حمایت استانداری و سهامداران قرار 
خواهد گرفت، تصریح کرد: بخش عمده ای از کارخانه 
واگن پارس به بخش خصوصی واگذار و توســط خود 
کارکنان و بازنشستگان واگن پارس اداره خواهد شد.

اســتاندار مرکزی با تأکید بر اینکه ســاالنه هزار 
دستگاه واگن توســط واگن پارس اعم از واگن باری 
و مسافربری تولید می شــود، خاطرنشان کرد: واگن 
خودکششی که با سرعت 160 کیلومتر بدون نیاز به 
لوکوموتیو حرکت می کند توسط واگن پارس ساخته 

و تولید شده است.
مدیرعامل کارخانه واگن پارس اراک نیز در ادامه 
با اشاره به اینکه واگن پارس در حال حاضر تنها با 30 
درصد ظرفیت فعالیت می کند، گفت: تا پایان سال با 
همین ظرفیت 300 واگن آماده و تحویل شرکت های 

بهره بردار خواهد شد.
محمدرضا مختاری مشــکل اصلی واگن پارس را 
عدم توانایی خرید واگن توسط شرکت های بهره بردار 
عنوان کرد و بیان داشت: از آنجا که تسهیالت پرداختی 
به شرکت های بهره بردار با سود 20 درصد پرداخت شده 
و توجیه اقتصادی ندارد، هیچ شرکت بهره برداری تمایل 

به خرید و سفارش واگن ندارد.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر عمده رقبای 
شرکت واگن پارس کشورهای روسیه و چین هستند، 
افزود: کیفیت واگن های تولیدی این شــرکت بهتر از 

کشورهای روسیه و چین است.

علی الریجانی:

پروژهفرودگاهقمجزءمنطقهآزادسلفچگانمیشود

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس اعام کرد

سؤال از روحانی درباره دریاچه ارومیه در صحن علنی مجلس

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد
سرمایه گذاری یک میلیارد و 

600 میلیون یورویی کره جنوبی 
در پاالیشگاه تبریز

بازداشت یکی از کارکنان 
شهرداری زرند

 به جرم اختاس

شهردار:

اجازه بریز و بپاش
 در شهرداری یاسوج را 

نمی دهم

به منظور کمک به زائران حسینی

نرم افزار پویش هالل اربعین 
راه  اندازی شد

استاندار استان مرکزی :

بخشی از واگن پارس به بخش خصوصی واگذار می شود

یزد، جهانی شدن خود را 
جشن می گیرد

ضرورت برخورد همه جانبه با قاچاق خاویار و ماهیان خاویاری

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد خبر داد

اختصاص 7/5 درصد از اتوبوس های مشهد 
به زائران اربعین حسینی

نام نویسی 34 هزار افغان 
مقیم خراسان رضوی برای 

پیاده روی اربعین حسینی


