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آقای استاندار جدید!
این گوی و این میدان

سرانجام استاندار جدید یزد پس از کش و قوس های فراوان بین 
وزارت کشور و مجمع نمایندگان اصالح طلب استان و یزدی نشینان 
پایتخت، با گزینه موردنظر وزارت کشور معرفی و این قائله به نوعی 

ختم به خیر شد!
زمانی قمی استاندار جدید یزد از یک استان صنعتی یعنی استان 
مرکزی به مدیریت ارشد یزد نقل مکان کرده است. با توجه به تجربه 
چهارساله آقای زمانی قمی در اراک، بدون شک ایشان باید به خوبی 
آگاه باشند که چرا صنایع در حال حاضر، در حال رکود، تعطیلی و یا 
نیمه فعال  هستند و تجربه خود را برای احیای دوباره صنعت استان 
یزد که نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند، به کار گیرد. این استان 
که در خصوص اشتغال در سال های نه چندان دور سرآمد کشور بود 

امروز به رشد بیکاری باالی 13 درصد رسیده است؟!
مهم ترین چالش در استان یزد بی آبی است. در چهار سال گذشته 
توجه جدی در این مقوله حیاتی و زیربنایی صورت نگرفت و اختالف 
استاندار قبل با نماینده اصالح طلب مردم در مجلس به چالش تامین 
آب این استان افزود و امید داریم، استاندار جدید تمام هم و غم خود 
را برای تامین آب استان یزد از منابع موجود معطوف دارد. شهر یزد در 
حالی نام جهانی به خود گرفته است که هیچگونه امکانات و زیرساخت 
الزم را در این حوزه ندارد و این باید یکی از برنامه های چشم انداز استان 
یزد برای توسعه و تقویت صنعت گردشگری و جذب توریست باشد!
جناب استاندار، شما با یک چالش جدی دیگر به نام ضعف مدیریت 
در اســتان روبه رو هستید که باید از این مانع بزرگ گذر کرده و آن 

را به یک نقطه قوت برای استان مبدل سازید.
شما همچنین در استان یزد با چالشی دیگر به نام اصالح طلبانی 
روبه رو خواهید بود که صاحبان پول و قدرت هستند و باید به نوعی 
منافعشــان تامین شود که این منافع یا مهره چینی در مدیریت های 
اجرایی و یا درخواست ها و امتیازهای فراوان است که ان شاءاهلل در این 
زمینه نیز بتوانید استقامت و مدیریت شایسته ای را به نمایش بگذارید؟

این استان با مشکالت عدیده و فراوان دیگری نیز دست و پنجه 
نرم می کند که در این مقال کوتاه نمی شود به تمامی آن پرداخت اما 
نکته آخر اینکه تقسیم اعتبارات شهرستان ها در یزد سالیان متمادی 
است که براساس بی عدالتی و قدرت طلبی برخی افراد تقسیم می شود 
و یک شهرســتان در این اســتان اکثر اعتبارات را می بلعد و مابقی 
شهرستان ها در فقر و رنج بی اعتباری، فریادشان به جایی نمی رسد؟!

پس جناب زمانی قمی این گوی و این میدان، بسم اهلل
یزد-محمدرضاحایریزاده

شاهرود- خبرنگار کیهان:
هاشمیمعاوناستانداروفرماندارشهرستانشاهرود
ازپذیرایی150هزارزائراربعیندرکربالخبرداد.رئیس
ستاداربعینشهرستانشاهرودگفت:بهمدت10روزو
هرروز15هزارنفــروهروعده5هزارنفردرکربالاز

زائرانپذیراییمیشود.
وی گفت: به همت مردم شهرستان شاهرود امسال 4 موکب 

در کربال برپا خواهدشد.
وی افزود: بیش از 6 دستگاه تریلی و کامیون، کمک های 
غیر نقدی مردمی، امکانات و تجهیزات در دو روز گذشته عازم 

کربال شده است.
هاشمی در ادامه گفت: یک میلیارد ریال کمک های نقدی 
و اقالم مردمی تقریباً به مبلغ 600 میلیون ریال جمع آوری شد 
و 110 نفر خادم الحسین )100 نفر آقا و 10 نفر خانم( جهت 

خدمت به زائران به کربال اعزام شده است.
رئیس ســتاد اربعین شهرستان شاهرود گفت: بیش از 3 
هزار نفر اســکان شب پیش بینی کرده ایم و کمک های مردمی 
اعم از برنج، گوشــت، عدس، سیب زمینی، پیاز و... و همچنین 
1 دستگاه خبازی تهیه نان و یک تیم پزشکی از دانشگاه علوم 

پزشکی شاهرود عازم مرز مهران شده است.
امسال دومین سال است که به همت مردم شاهرود موکب 

در کربالی معلی برپا شده است.

رشت- خبرنگار کیهان:
شهرداررشتگفت:ارتفاعزبالهدربرخی

نقاطسراوانبه110متررسیدهاست.
مســعود نصرتی در نشست با اصحاب رسانه ها 
به وضعیت کارخانه زباله ســوز 600 تنی سراوان 
اشاره کرد و افزود: کار ساخت کارخانه زباله سوز 2 
شــهر در استان مجاور همزمان با شهر رشت آغاز 
شــد اما اکنون کارخانه زباله سوز آن دو شهر 75 
درصد پیشرفته داشته و 140 میلیارد تومان اعتبار 
دریافت کردند اما کارخانه زباله سوز شهر رشت در 
حال حاضر تنها 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و فقط 10 میلیــارد و 900 میلیون تومان اعتبار 

دریافت کرده است.
وی بــا بیان اینکــه ارتفاع زبالــه در برخی نقاط 
ســراوان رشت به 110 متر رسیده گفت: بیش از 30 

سال است که زباله های رشت و شهرهای همجوار آن 
در ســراوان تخلیه می شود، اما مسئولیت رفع معضل 

زیست محیطی آن تنها برعهده رشت است.
نصرتی با اشاره به اصالح قرارداد زباله سوز تصریح 
کرد: با معاون وزیر کشــور و معاون ســازمان برنامه 
مذاکراتی صورت گرفته و مقرر شــده که 40 میلیارد 
تومان برای کارخانه زباله سوز 600 تنی رشت تخصیص 

یابد که استاندار گیالن هم پیگیر موضوع است.
شهردار رشت در این نشست به موضوع خط ویژه 
اتوبوس رشــت نیز اشاره کرد و افزود: در طرح جامع 
حمل و نقل و ترافیک رشــت، »بی.آر.تی« برای سال 
1405 درنظر گرفته شده، اما این پروژه 10 سال جلوتر 
شروع شــده و این در حالی است که ناوگان حمل و 
نقل عمومی این شهر به شرایط راه اندازی »بی .آر.تی« 

نرسیده، که این موضوع نیاز به بازنگری دارد.

تبریز- خبرنگار کیهان:
نایبرئیسکمیســیوناصل90مجلسدربازدیدازارک
تبریز،خواستارتخصیصبودجهواعتباراتملیبرایاماکن

تاریخیومیراثفرهنگیآذربایجانشرقیشد.
»محمدرضا- امیرحســن خانی« گفت: اماکن فوق نباید شــامل 

محدودیت های اعتباری شوند.
زیرا اماکن تاریخی، ســرمایه های کشور هستند. امیرحسن خانی 
در بازدیــد از محوطه تاریخی، ارک تبریز اظهار داشــت: برغم وجود 
محدودیــت در اعتبارات، این اماکن باید مورد توجه قرار گیرند. نایب 
رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس افزود: تبریز و آذربایجان شرقی، 
ظرفیت های بســیار باالیی در تاریخ و فرهنگ دارد که این ظرفیت ها 
جزو دارایی های ملی محســوب می شوند و باید در جهت حفاظت از 

داشته ها، بودجه ملی برای این منظور در نظر گرفته شود.
وی گفت: بعنوان نمایندگان مردم در مجلس، مســتقیماً به این 
مســئله ورود کرده ایم و برای پیگیری خواست مردم، گزارش جامعی 

تهیه و به مجلس ارائه خواهد شد.
اعضای کمیســیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی در سفر به 
تبریز با امام جمعه این شهر نیز دیدار داشتند که در آن حجت االسالم 
محمدعلی آل هاشم، ضمن تأکید بر توجه به قوانین میراث فرهنگی 
در محدوده ارک تبریز گفت: اصراری بر ساخت پارکینگ در »ارک« 
وجود ندارد و اطمینان می دهیم در آذربایجان شــرقی کاری خالف 
قوانین علیه میراث فرهنگی صورت نخواهد گرفت و در محدوده ارک 
علیشاه هر کاری الزم باشد با هماهنگی میراث فرهنگی انجام خواهد 
شــد و در این حوزه جای نگرانی نیست و خواستار سنگفرش کردن 

محدوده ارک نیز هستیم.
وی اعتبارات موجود برای مرمت و بازسازی بازار تاریخی تبریز را 
ناکافی خواند و تعلل دولت در حوزه میراث فرهنگی قابل قبول نیست 

و باید سرمایه گذاری کافی در این زمینه انجام شود.

به دنبال چاپ مطلبی تحت عنوان »فکری به حال پســت اهواز کنید« به نقل از یک شــهروند اهوازی در 
صفحه هفتم روزنامه کیهان مورخ ششم آبان  ماه جاری اداره کل پست استان خوزستان اعالم کرد این اداره کل 
با توجه به فرارســیدن اربعین حســینی و دریافت روزانه قریب به 2000 گذرنامه تمهیدات ویژه ای را در زمینه 
توزیع گذرنامه های وصولی به اجرا درآورده است و همانند سال های قبل با افزایش ساعات کاری توزیع دو شیفت 
کاری نســبت به توزیع گذرنامه ها در مرکز استان ظرف 24 ساعت و شهرستان های استان در 48 ساعت اقدام 

می کند و این اقدامات جهت رفاه حال شهروندان و عدم ایجاد وقفه در سفرهای زیارتی آنان انجام شده است.
نظر شهروند گرامی نویسنده مطلب که به 4 روز از زمان تحویل گذرنامه اشاره کردند را به این نکته جلب 

می نماییم که گذرنامه ها در تهران تحویل پست می گردد و بسته به زمان تحویل از اداره گذرنامه دارد.
اداره کل پســت استان خوزســتان آمادگی خود را جهت پاسخگویی به پیگیری زوار محترم جهت دریافت 

گذرنامه های خود در اسرع وقت اعالم می نماید.

اجرایچندپروژهشهرداری
اصفهان-خبرنگارکیهان: شــهردار اصفهان از اجرای پروژه های 
طالیی شهر اصفهان در میدان امام علی)ع( مترو و سالن اجالس خبر داد.

قدرت اهلل نوروزی افزود: امروز ناگزیریم برخی از پروژه های اصلی شهر 
را با مداخله مدیران مناطق انجام دهیم.

شــهردار اصفهان گفت: در شــهرداری اصفهان راهی سخت، کاری 
ســنگین و شرایط مالی مشــکلی را پیش رو داریم و نیاز است تا همه با 

همدلی کمک کنیم تا از این بحران عبور کنیم.
پرداختواماشتغالزایی

هندیجان-خبرنگارکیهان: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
هندیجان اظهار کرد: کمیته امداد امام هندیجان از ابتدای ســال جاری 
تاکنون حدود مبلغ یک میلیارد تومان وام بدون بهره اشتغالزایی به تعداد 

80 نفر مددجوی تحت پوشش پرداخت کرده است.
بهمن قنواتی افزود: از ابتدای سال تاکنون مبلغ 350 میلیون تومان 
به 185 نفر از اقشــار آسیب پذیر شهرستان و افراد تحت پوشش کمیته 
امداد امام وام های کارگشایی در رفع مشکالت موردی بدون بهره پرداخت 

شده است.
وی گفــت: مردم خیر و نیکوکار می توانند به کمیته امداد امام راحل 
مراجعه و حسابی در صندوق امداد والیت افتتاح نمایند تا کمک بیشتری 

به افراد نیازمند بشود.
طوالنیترینبارصادراتی

تبریز-خبرنگارکیهان: طوالنی ترین بار صادراتی کشــور با 40 
واگن باری توسط راه آهن آذربایجان حمل شد.

مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: 80 کانتینر 20 فوتی کنستانتره مس 
معدن سونگون، از این طریق صادر شد. شاپور ارصالنی افزود: کانتینرها 

در 40 واگن باری به وزن 2185 تن بارگیری و عازم بندرعباس شدند.
وی اظهار داشت: محموله مزبور از معدن سونگون در 130 کیلومتری 

ایستگاه تبریز با کامیون حمل و بارگیری شده بود.
دفن60میلیاردریالزباله

با وجود تولید 50 هزار تن زباله در کشــور، هر روز 60 میلیارد ریال 
در داخل زمین دفن می شود.

مشــاور سابق شــهرداری تهران در تبریز گفت: 67 درصد زباله های 
تهران، تر هستند که رقم نگران کننده ای است.

سجاد رحیمی در سومین کارگاه تخصصی بررسی نیروگاه زباله سوز 
در تبریز خاطر نشان کرد: 85 درصد زباله ها در ژاپن خشک می باشند و 
تبریز با داشتن 2 میلیون جمعیت 5/2 درصد زباله کشور را تولید می کند.

مقابلهباپدیدهگردوغبار
زاهدان-خبرنگارکیهان:استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به 
اینکه در شش ماهه نخست امسال به طور متوسط 120 روز باد با سرعت 
باال وجود دارد افزود: کاهش نزوالت آســمانی، تغییر اقلیم و دخالت های 
انســانی باعث خشک شدن تاالب هامون و ایجاد کانون های بحرانی گرد 

و غبار در سیستان شده است.
علی اوســط هاشــمی ادامه داد: کانون های گرد و غبــار در اراضی 
افغانســتان، قسمتی از بســتر دریاچه هامون و بخشی از اراضی دشت 
سیستان است که متناسب با آنها طرح ها و بسته های مختلف مطالعه و تهیه 
شده و بخشی از آن نیز در حال بررسی است که این ایده ها طی هفته های 
آینده در سازمان محیط زیست کشور، بررسی و تصمیم گیری می شوند.

وی بــا تشــریح طرح انتقــال آب به 46 هزار هکتار اراضی دشــت 
سیستان، تغییر الگوی کشــت و اقتصادی کردن مصرف آب کشاورزی 

را از ضرورت های مدیریت مباحث خشکسالی در سیستان عنوان کرد.
هاشمی با ضروری خواندن تهیه نقشه های توپوگرافی برای انتخاب و 
تعیین مسیر انتقال آب به کانون های گرد و غبار، تصریح کرد: دستگاه های 

مربوطه الیروبی و انتقال آب با لوله را بصورت جدی دنبال کنند.
70هزاردانشآموزبازماندهازتحصیل

* معاون سیاســی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: 
70 هــزار دانش آموز بازمانده از تحصیل اســتان در نوبت جذب کالس 

درس هستند.
علی اصغر جمشــیدنژاد با اشــاره به تصمیمات و مصوبات کاربردی 
شــورای آموزش و پرورش اســتان در رابطه با جذب کودکان بازمانده از 
تحصیل، افزود: برای جذب کودکان و افراد بازمانده از تحصیل فعالیت های 
چشمگیری انجام شده است که یکی از آنها جذب 120 هزار دانش آموز 

بازمانده از تحصیل بود که شرایط تحصیل برای آنان فراهم شد.
وی ادامه داد: بر اساس توصیه های رهبر معظم انقالب هیچ محدودیتی 
برای ادامه تحصیل افراد بویژه افراد فاقد مدارک هویتی در کشور نداریم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خاطرنشان ساخت: در دولت یازدهم، 
بیش از 25 هزار شناســنامه برای افراد فاقد شناســنامه در سیستان و 

بلوچستان صادر شده است.
ممنوعیتعرضهطیورزنده

ساری-خبرنگارکیهان: عرضه هرگونه طیور زنده سنتی و صنعتی 
در مازندران ممنوع شد. 

مدیرکل دامپزشــکی مازندران گفت: با توجه به شروع فصل سرما و 
شــیوع بیماری های تنفســی عرضه پرنده های زنده و کشتار شده بومی 

غیرمجاز ممنوع است.
سیدحسین رضوانی با تاکید بر نحوه تولید مرغ های بسته بندی شده 
و بهداشــتی در واحدهای کشتارگاهی در این استان افزود: همه مراحل 
تولید مرغ بهداشتی با نظارت دامپزشکی انجام می شود و مسئوالن فنی 
بهداشتی مستقر در این واحدها در صورت مواجهه با بیماری و یا موارد 

مشکوک و غیرعادی از عرضه آن به بازار مصرف جلوگیری می کنند.
اجرایپروژهآبیاری

اهواز-خبرنگارکیهان: سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اندیکا 
از اجرای پروژه آبیاری کردن و زیر کشــت بردن یکصد هکتار از اراضی 

منطقه چلوار در این شهرستان خبر داد.
شاهرخ شینی افزود: مجری این طرح شرکت پیشگامان عشایر است 
که عالوه بر اجرای طرح مذکور، خرید و به کارگیری ماشین آالت و ادوات 

کشاورزی را نیز برعهده دارد.
وی افزود: مبلغ برآورد شــده طرح 15 میلیارد ریال است و با اجرای 
آن به ازای هر هکتار برای 2 نفر به صورت مســتقیم و یک نفر به طور 

غیرمستقیم ایجاد اشتغال خواهد شد.
شــینی اضافه کرد: این طرح باعث رونــق اقتصادی منطقه و تولید 
بســیاری از محصوالت کشــاورزی جهت مصرف شهرستان و ارسال به 

نقاط دیگر استان می شود.
تداومشستوشویپستهایبرق

* مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون معاونت بهره برداری شرکت برق 
منطقه ای خوزستان گفت: شست وشوی تعداد 14 پست برق این ناحیه با 

اعمال کمترین خاموشی به پایان رسید.
»رضا محمدیان« اظهار کــرد: به منظور جلوگیری از تکرار حوادث 
ناشــی از پدیــده گرد و غبار و حفظ پایداری شــبکه بــرق در منطقه، 
شست وشوی تجهیزات پست های انتقال و فوق توزیع برق که از شهریور 
ماه ســال جاری با تعامل شهرداری ها، شرکت نفت و همچنین همکاری 
شــرکت های توزیع و تعمیرات با اعمال کمترین خاموشی به مشترکان 

شروع شده همچنان ادامه دارد.
انتقادازوضعیتحجاب

تبریز-خبرنــگارکیهان: امام جمعه تبریــز از وضع حجاب در 
نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز، بشدت انتقاد کرد.

حجت االسالم محمدعلی آل هاشم گفت: تذکراتی به فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان داده شد تا دیگر شاهد چنین وضعی نباشیم.

وی افزود: در برخی از غرفه ها، غرفه د اران شــئونات اســالمی مانند 
حجاب اسالمی را رعایت نکردند. آل هاشم تاکید کرد: چنین وضعی در 

شأن تبریز، به عنوان پایتخت تشیع اسالم نیست.

ساری- خبرنگار کیهان:
رئیسجهادکشاورزیمازندرانگفت:تمامکشورهایاطراف
مانیازمندگوشتمرغهستندامابهدلیلهزینهباالیتولید

نمیتوانیمصادراتداشتهباشیم.
دالور حیدرپور در ســومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور 
که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد، اظهار 
داشــت: مازندران به دلیل اقلیم مناســب و شرایط اکولوژیک، فرصت 

مناسبی برای سرمایه گذاری در زمینه دام و طیور دارد.
وی با بیان اینکه مازندران در مقایســه با دو اســتان شمالی دیگر 
شــرایط بهتری در ســرمایه گذاری در زمینه دام و طیور دارد، گفت: 
بزرگ ترین ســرمایه گذاری در حوزه صنعت طیور کشور در مازندران 
انجام شد و این امر سبب ایجاد 80 هزار شغل مستقیم در صنعت دام 

و طیور مازندران شده است.
حیدرپــور با بیان اینکه علوفه، تغذیه و ناســازگاری های نژادی از 
چالش هایی است که دامداران استان های شمالی و کشور با آن دست و 
پنجه نرم می کنند، افزود: کمبود علوفه از چالش های ما است اما کشت 

دوم لزوماً برنج نیست و می توان علوفه کشت کرد.
این مسئول خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و مراکز علمی نباید تنها به 
برگزاری همایش ها اکتفا کنند بلکه به عنوان مراکز علمی، تکنولوژی 
و فنونــی در اختیار ما قرار دهند تا ما این یافته ها را به تولیدکنندگان 
انتقال داده و با اســتفاده از این روش ها هم هزینه تولید را کم کنیم و 

هم تولیدات ما قابل رقابت با دنیا باشد.

یزد- خبرنگار کیهان:
نمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهیزدگفت:در
هیئتهایمذهبیوتشکلهایدینیازمسائلجناحیو
گروهیپرهیزشودواهدافکشور،نظاموانقالباسالمی

مدنظرقرارگیرد.
آیت اهلل محمدرضا ناصری در جمع اعضای ستاد برگزاری 
انتخابات شــورای هیئت های مذهبی استان افزود: هیئت های 
مذهبی با برنامه های جذاب دینی زمینه حضور نسل جوان را 
همواره جدی بگیرند و حفظ نظام و ارزش ها را بر مسائل جزیی 

و جناحی ترجیح دهند.
وی ادامه داد: تشکل های دینی و هیئت های مختلف نباید 
نسبت به سیاست های کلی اسالم، مسلمین و انقالب شکوهمند 
اسالمی و مبانی ارزشی آن که برگرفته از قیام امام حسین)ع( 

است بی تفاوت باشند.
امام جمعه یزد اظهار داشــت: انتقال شایسته اهداف قیام 
تاریخ ساز و درس آموز حضرت سیدالشهدا)ع( از ماموریت های 
مهم هیئت ها و تشــکل های مذهبی استان است و باید برای 

تحقق آنها فعالیت های الزم انجام گیرد.
ناصری گفت: آموزش مستمر مسئوالن هیئت های مذهبی 
باید به عنوان یک ضرورت مورد عنایت دست اندرکاران قرار گیرد.

رئیسجهادکشاورزیمازندران:

هزینه باالی تولید اجازه صادرات 
را به ما نمی دهد

نایبرئیسکمیسیوناصل90مجلس:

تخصیص بودجه ملی برای میراث فرهنگی 
آذربایجان شرقی ضروری است

امامجمعهیزد:

هیئت های مذهبی 
نباید به مسائل 

جناحی ورود کنند

رئیسستاداربعین
شهرستانشاهرودخبرداد

پذیرایی از 150 هزار 
زائر اربعین در کربال

فرمانداردارابفــارسگفت:ترکهايدیوارهاي
خانههادرروســتايکوهسفیداینشهرستانساکنان

اینروستارانگرانکردهاست.
عبدالرضا قاســمپور اظهار داشــت:  این ترک ها به دلیل 
فرونشســت زمین در منطقه کوه ســفید است و تاسیسات و 
خدمات روستایي انجام شده نیز در معرض تهدید و خطر قرار 
دارد، براي انتقال این روســتا به محل جدید زمین مناسبي به 
مســاحت 15 هکتار انتخاب و مطالعات زمین شناسي و توافق 

اولیه همه نهادها و دستگاه هاي مسئول نیز اخذ شده است.
فرماندار داراب اضافه کرد: بر اثر برداشت بي رویه آب و تداوم 
خشکسالي پدیده فرونشست زمین در این روستا کامال مشهود 
است، دیوار و سقف خانه ها شکاف برداشته و حتي برخي اماکن 
روستایي بیم فروریختن دارد، به همین علت از حدود چهار سال 
پیش دستگاه هاي خدمات رسان ادامه خدمات توسعه روستایي 
در این روستا را متوقف کرده اند و جابه جایي روستا قطعي است.

قاســمپور همچنین گفت: زمین جدید در فاصله هشــت 
کیلومتري داراب به ســمت جنت شــهر قرار دارد، مساحت 
زمین نخســت که براي انتقال این روستا در نظر گرفته شده 
بود 10 هکتار بود اما چون روستاییان ابراز داشتند که فرزندان 
آنها و افرادي که قبال از روســتاي کوه سفید مهاجرت کرده اند 
نیز مایلند که به روستا بازگردند پنج هکتار به محدوده زمین 

جدید افزوده شده است.
فرماندار داراب با بیان اینکه پیگیري هاي متعدد براي اخذ 
موافقت ها و جابه جایي دکل هاي فشار برق قوي براي جانمایي 
زمین و اختصاص آن به روستاي جدید کوه سفید صورت گرفته 
اســت گفت: همه این موارد براي حفظ ایمني زندگي مردم و 
افزایش رضایتمندي آنها انجام شده اکنون نیز مردم این روستا 

از جابه جایي استقبال مي کنند.
قاسم  پور با بیان اینکه بنیاد مسکن مقدمات ارائه خدمات 
روســتایي در محل جدید را فراهم کرده است گفت: این طرح 
آماده اجرا است و در صورت تصویب شوراي توسعه و برنامه ریزي 
اســتان فارس در کمترین زمان ممکن این جابه جایي صورت 

مي گیرد.
قاسمپور بیان کرد:  جمعیت 700 نفري این روستا شرایط 
مناســبي براي زندگي در محل جدید خواهند داشــت، محل 
جدید ضمن پذیرش همه ســاکنان روســتاي فعلي شــرایط 
توسعه و پذیرش جمعیت بیشتر هم دارد و قطعا با جابه جایي 
روستاي کوه سفید به محل جدید شرایط ایمن تر براي زندگي 

روستاییان فراهم مي شود.

روستای کوه سفید داراب 
به مکان جدید منتقل 

می شود

مشــاوروزیربهداشــتورئیسسازمان
اورژانسکشوربابیاناینکهنیروهایمتخصص
اورژانسووزارتبهداشتدرمرزهایشلمچه،
چزابــهومهرانحضوردارندگفت:دربینمرز
مهرانتانجفیکبیمارستانصحراییمجهز

مستقرشدهاست.
پیرحسین کولیوند در حاشیه مراسم افتتاح پایگاه 
اورژانس شــهری همیاران در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: نیروهای متخصص اورژانس و وزارت بهداشت 

در مرزهای شلمچه، چزابه و مهران حضور دارند.
وی بــا بیان اینکه در همه مرزها یک بیمارســتان 
صحرایی، یک درمانگاه و تعداد کافی آمبوالنس و اتوبوس 
آمبوالنس مستقر است افزود: 40 متخصص بهداشت و 
مدیریت بیماری های واگیر بــر موکب های پذیرایی از 

زائران اربعین حسینی نظارت بهداشتی می کنند.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: رستوران ها، 
اغذیه فروشی ها از چشم تیزبین نظارت بهداشتی دور 
نیســتند و زائران اربعین پس از بازگشــت در مرزها 
غربالگری و از نظر کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر 

با جدیت کامل بررسی می شوند. 

رئیسسازماناورژانسکشورخبرداد

استقرار بیمارستان صحرایی از مرز مهران تا نجف

کولیوند افزود: در مرز مهران تا نجف یک بیمارستان 
صحرایی بسیار مجهز دارای سی تی اسکن و اطاق عمل 
مستقر شــده و در چهار مرکز بهداشت درمان عراق 
نیروها حضور دارند تا لحظه به لحظه شــرایط درمان 

بیماران در کشور عراق را رصد کنند. 
وی اظهار داشت: متخصصان جراحی عمومی، زنان، 
ارتوپد، مغــز و اعصاب، طب اورژانس، داخلی، قلب و 
دیگر متخصصان در بیمارستان های عراق حضور دارند.

»داودرئیســی«دانشــجویروشندل
دانشــگاهپیامنورچابهارمقامنخســت
پیام دانشگاه دانشجویان قرآنی مسابقات
نورکشــوررادربخششفاهیوحفظکل

کسبکرد.
داود رئیسی اظهار داشت: با توجه به مشکالت 
جســمانیم نه تنها از خداوند متعال گله ای ندارم، 
بلکه نهایت سپاس را دارم، چون خداوند مهربان در 
عوض خیلی چیزهای دیگری به من داده از جمله 

همین افتخار و توفیق حفظ کل قرآن که از همه 
چیز برایم اهمیت بیشتری دارد.

این دانشجوی روشن دل افزود: با وجود لکنت 
زبان و مشکالت گفتاری شدیدی که هنگام صحبت 
کردن عادی دارم به هیچ عنوان در هنگام قرائت 
قرآن لکنت نداشــته و حتــی اگر به طور مکرر و 
متوالی نیز آیات را قرائت کنم مشکلی برایم پیش 
نمی آیــد و معتقدم این مورد از اعجاز قرآن کریم 
و الطاف خداوند مهربان بوده که شــامل حال من 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: از دوران راهنمایی استعداد 
خــود را در زمینه حفظ مطالب کشــف کردم و 
عالقه ام به علم آموزی و به ویژه قرآن کریم موجب 
شد تا با تهیه سی دی های آموزش صوتی اساتید 
مختلف به حفظ قرآن اقدام کنم و پس از گذشت 
2 سال توانستم به این مهم دست یابم و در سال 
92 از اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان حکم 

حافظ کل قرآن را با نمره عالی کسب کردم.

دانشجوی روشندل مقام نخست مسابقات قرآن را کسب کرد

ملوان)تهلنجی(خواســتههایملوانانو
مردمراتامیننمیکندونیازبهبازنگریو

اصالحدارد.
حجت االســالم عبدالحمید خدری در جمع 
بازاریان، ملوانان و لنجداران گناوه در مسجدجامع 
این شهر افزود: آیین نامه مصوب با آن چیزی که 
به ملوانان و مردم وعده شده بود، مغایرت دارد و 

نباید تا اطالع ثانوی اجرایی شود.
وی اظهارکرد: به منظور ساماندهی و قانونمند 
کردن کاالی ته لنجی از 2 سال پیش نشست های 
متعدد مردمی برگزار و مقام های استان پیگیر آن 
بودند که دولت مصوبه ای اتخاذ کرد اما در عمل 

برای ساحل نشینان مقرون به صرفه نیست.
خدری با بیــان اینکه بجد پیگیر اصالح این 
آیین نامه خواهم بود گفت: بدین منظور با استفاده 
از مشورت و نظر کارشناسان و معتمدان مربوطه 

طرح اصالحی به دولت ارایه خواهد شد.
نماینــده مردم بوشــهر، گنــاوه و دیلم در 
مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: با همکاری و 
مشــورت هایی که با چند نماینده صورت گرفته 
طرحی برای قانونمندی کاالی ته لنجی و کول بری 
توسط فراکسیون شهرهای ساحلی و مرزی تهیه 
شــده که در کمیســیون های مربوطه در دست 

بررسی است.

نمایندهمردمبوشهردرمجلس:

آییننامهکاالیهمراهملوانبهاصالحنیازدارد

قاین- خبرنگار کیهان:
باآغازفصلبرداشتزعفرانازسطح4492
هکتارمزارعزعفرانقایناتپیشبینیمیشود
17/5تنزعفرانخشکدرقایناتتولیدشود.
مدیر جهاد کشاورزی قاین با اعالم این خبر گفت: 
شهرســتان قاینات با 4492 هکتار ســطح زیرکشت 
زعفران و 30 درصد ســطح زیرکشت استان خراسان 
جنوبی و تولید 17/5 تن زعفران خشک همچنان مقام 
اول تولید زعفران در خراسان جنوبی را حفظ کرده و 

کیفی ترین نوع زعفران را تولید می کند.
وی در ادامه با اشــاره به اشتغال 12 هزار و 850 
نفر بهره بردار زعفران در شهرستان، زراعت زعفران را 
در اشتغال و معیشت شهروندان حائز اهمیت دانست 
و گفت: در سال زراعی جاری در شهرستان 10 درصد 

افزایش تولید زعفران خواهیم داشت.
مدیرجهاد کشاورزی قاین کم آبی و شور شدن آب 
منابع زیرزمینی را مهم ترین مشــکالت زعفران کاران 
شهرســتان عنوان کرد و گفت: این امر توسعه کشت 

زعفران قاینات را با مشکل مواجه نموده است.
سجادی آموزش های ترویجی در شرایط کم آبی 
و شــوری منابع آب را در افزایش کمیت و کیفیت 
زعفران مهم و مؤثــر ارزیابی کرد و گفت: در قالب 
4 کالس آموزشــی ترویجــی بیــش از 160 نفر از 
زعفران کاران آموزش های الزم در کاشــت، آبیاری 
بارانی، تغذیه زعفران و فراوری صحیح را فرا گرفته اند 
و پنج هکتار از مزارع زعفران تحت پوشــش آبیاری 
بارانی قرار گرفته که موجب افزایش عملکرد و کاهش 

مصرف آب بوده است.

تولید 17/5 تن زعفران خشک در قاینات

پاسخ پست خوزستان به یک شهروند اهوازی

شهردار: ارتفاع زباله در سراوان رشت
 به 110 متر رسیده است

همدان- خبرنگار کیهان:
نمایندهمردمهمداندرمجلسشورایاسالمیاز
حذفردیفاعتباری4پروژهملیاستانانتقادکردو
گفت:درســالهای88تا95چهارپروژهملیمصوب
استانهمدانحذفشــدهواعتباراتآنبرایسایر

استانهاتخصیصدادهشدهاست.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: باید مشخص شود چه کسانی 
عامل حذف چهار پروژه ملی اســتان همدان با ردیف اعتباری 

بودند که این امر باید از سوی رسانه ها پیگیری شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه همدان دررقابت با سایر استان ها 
عقب مانده است، خاطرنشان کرد: این پروژه ها شامل بیمارستان 
امام خمینــی)ره(، منطقه ویژه فناوری های برتر، بنیاد بوعلی و 

دهکده المپیک است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: استفاده از ظرفیت ها در راستای تصویب پروژه های 
ملی برای همدان با جدیت الزم مدنظر قرار گیرد و مسئوالنی که 

در این زمینه منفعل عمل می کنند، باید فعال شوند.
وی اشتغال را مهم ترین دغدغه همه مسئوالن و نمایندگان 
دانست و گفت: براساس مصوبات دولت باید یک و نیم میلیون 
شــغل ایجاد شود که اگر این موضوع عملی شود تا پایان سال 

وضعیت اشتغال بهبود می یابد.
حاجی بابایی وضعیت مطلوب اشــتغال استان را منوط به 
ایجاد 36 هزار شــغل در هر ســال عنوان کرد و گفت: پروسه 
اشتغالزایی باید به گونه ای عمل شود که تا پایان سال جاری بر 

تعداد بیکاران استان افزوده نشود.

معاونآموزشابتدایــیادارهکلآموزشوپرورش
اســتانبوشــهرگفت:درزمانحاضر6هزارو43
دانشآموزافغاندر479مدرسهایناستانبهصورت

رایگانمشغولتحصیلهستند.
محمود قاسمی افزود: از این شمار دانش آموز افغان سه هزار 

و 414 نفر پسر و 2هزار و 629 نفر دختر هستند. 
وی اضافــه کرد: همچنین از این شــمار دانش آموز افغان 
چهارهــزار و 642 نفر درمقطع ابتدایی، یــک هزار و 55 نفر 
در مقطع متوســطه اول، 315 نفر متوســطه دوم، 24نفر در 
مدرسه اســتثنایی و هفت نفر در پیش دبستانی علم و دانش 

را فرامی گیرند. 
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
بوشهر ادامه داد: بیشترین جمعیت دانش آموزی افغان در این 
استان در شهرستان بوشهر با یک هزار و 626 نفر، دشتستان با 
یک هزار و 459 و کمترین آنها با 14 نفر مربوط به شهرستان 

دیلم است. 
قاســمی اظهارکرد: اکنون آن دســته از اتبــاع افغان که 
گذرنامه و روادید ایرانی دارند مجاز به سکونت در هرنقطه ای از 
استان هستند و فرزندان آنها مشکلی برای تحصیل ندارند اما 
اتباعــی که دارای انواع کارت های آمایش و تابع اداره کل اتباع 
و مهاجرین خارجی هســتند، سکونت آنان در شهرستان های 

گناوه و دیلم ممنوع است. 
وی یادآور شد: برای برطرف کردن مشکل تحصیل فرزندان 
این افراد اولین منطقه آزاد و نزدیک به این شهرســتان ها که 
شامل بخش شبانکاره می شود برای پذیرش این  دانش آموزان 

مهیا شده است. 
قاســمی افزود: در زمان حاضر همــه  دانش آموزان افغان 
در کنار  دانش آموزان ایرانی درمدرســه های استان مشغول به 
تحصیل هســتند و همه قوانینی که برای  دانش آموزان ایرانی 

اعمال می شود برای آنها نیز قابل اجرا و معتبر است. 
قاســمی گفت: براساس دستور رهبر معظم انقالب زمینه 
تحصیــل حتی برای دانش آموزان بــدون هویت افغان نیز در 
مدرســه ها فراهم شــده و براین اســاس از مجموع جمعیت  
دانش آموزان افغان مشغول به تحصیل در استان بوشهر تا سال 

گذشته 910نفر بدون هویت بودند. 
وی بیان کرد: در زمان حاضر برای شــرکت  دانش آموزان 
افغان در المپیادهای علمی و ورزشی دانش آموزی، مدرسه های 
خاص شامل استعدادهای درخشان، شاهد، تیزهوشان، نمونه و 
هیئت امنایی هیچ محدودیتی نیست و می توانند در کنار سایر  

دانش آموزان ایرانی از این خدمات بهره ببرند. 

انتقاد نماینده مردم همدان 
از حذف ردیف اعتباری

 4 پروژه ملی 

تحصیل رایگان ۶ هزار 
دانش آموز افغان در بوشهر

نمایندهمردمبوشــهر،گنــاوهودیلم
درمجلسشورایاسالمیگفت:آییننامه
ابالغــیدرارتباطبــاورودکاالیهمراه

رئیسســازمانبسیجرسانهگیالنبااشارهبه
اعــزامکاروانخبرنگارانگیالنیدرروز12آبان
ماهبهکشورعراقگفت:سفرکاروانخبرنگاران

گیالنیدرایاماربعین10روزهاست.
وی با بیان اینکه از رســانه ها و خبرنگاران فعال در 
حوزه بحران در اختتامیه جشنواره ابوذر تجلیل می شود 
گفت: خبرگزاری های استان گیالن در همه حال آماده 

همکاری متقابل با بسیج رسانه هستند.
محسن جعفری عنوان داشت: استان گیالن در حال 
اعزام تیم خبری حرفه ای برای پوشش مناسب پیاده روی 

عظیم اربعین است.
وی با اعالم اینکه استقبال خبرنگاران گیالنی برای 
اعزام به ســفر زیارتی کربال در ایام اربعین بســیار زیاد 
است خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره های بعد ظرفیت 

بیشتری برای اعزام خبرنگاران به کربال داشته باشیم.

اعزام خبرنگاران گیالنی
 به مراسم اربعین حسینی 


