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کوتاهازشهرستانها

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: در 
آموزش و پرورش همدان مشکل نیروی انسانی نداریم.
محمد پورداود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امســال 
بــا توجه به اســتقرار پایه دوازدهم، به کارگیری بخشــی از 
نیروهای مازاد ممکن می شود و اولویت به کارگیری معلمان 
در موقعیت های مو رد نیاز به ترتیب از نیروی رسمی، پیمانی و 
حق التدریس هایی است که کد پرسنلی دارند. وی افزود: امسال 
در برخی نقاط استان با مشکل فضای آموزشی رو به رو هستیم.
وی افزود: تا چهار ســال آینده وزارت آموزش و پرورش 
با کمبود نیرو مواجه خواهد شد، زیرا در سال آتی بین 350 
تا 380 هزار نفر از کارکنان آموزشی در کل کشور بازنشسته 
می شوند البته در جهت جبران این کمبود، دانشگاه فرهنگیان 

امسال 40 هزار دانشجو معلم پذیرش می کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: تاکنون 
زیر فشار هیچ نماینده ای در استان تغییرات مدیریتی در این 
اداره کل نداشتیم و تغییراتی که به زودی در بدنه ستادی و 
مناطق خواهیم داشت با بررسی صالحیت ها صورت می گیرد.

پورداود ادامه داد: از نتایج کنکور در همدان راضی نیستم 
اگرچه رتبه های دو رقمی در  بین نفرات کنکور داشتیم  اما 
همدان شایسته برخورداری افراد بیشتر و رتبه های باالتر در 
این رقابت اســت که باید برنامه ریزی مناسبی در این زمینه 
داشته باشیم. وی گفت: تمرکززدایی و مدرسه محوری از جمله 
اولویت های برنامه های آموزش و پرورش  است که به کیفی تر 
شــدن مدیریت ها و محور قرار گرفتن مدارس در تصمیمات 
منجر خواهد شد. مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین 
ضمن تاکید بر رایگان بودن تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی 
تبیین کرد: هیچ کس حق اخذ هزینه از دانش آموزان را ندارد 

و با افراد خاطی  در این خصوص برخورد می شود.
پورداود از تصویب پیوست رسانه ای در اداره کل آموزش 

و پرورش استان خبر داد.

آموزش و پرورش همدان 
مشکل نیروی انسانی ندارد

سرویس شهرستان ها:
بانوی مددجوی یزدی موفق شد در مدت یک سال 

و نیم حافظ کل قرآن کریم شود.
این بانوی مددجوی یزدی که ســاکن شهرستان بهاباد 
اســت گفت: در سن سه سالگی پدر خود را به علت بیماری 
از دســت دادم و مادرم سرپرستی من و دو برادرم را برعهده 
گرفت و مشکالت اقتصادی خانواده باعث شد تحت حمایت 
کمیتــه امداد قرار بگیریم. وی افــزود: با کمک مددکاران و 
مشاوران کمیته امداد امام خمینی و دریافت راهنمایی های 
الزم توانستم مســیر زندگی خود را تغییر داده و انس قرآن 
و تالش در فراگیری علوم دینی و قرآنی را سرلوحه کار قرار 
دهم. وی با بیان اینکه هم اکنون در موسسات قرآنی سطح شهر 
مشــغول تدریس علوم قرآنی بوده و در کنار آن برای ارتقای 
سطح علمی خود تالش می کنم گفت: با انگیزه و تالشی که 
داشتم مدارک تحصیالت حوزوی را کسب کردم و در زمینه 
علوم قرآنی به مرحله استادی رسیدم و موفق شدم در مدت 

یک سال و نیم حافظ قرآن کریم شوم.

مددجوی یزدی حافظ کل قرآن شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
ورامین گفت که »عباس علیکاهی« از هنرمندان 
 تعزیه این شهرستان هنگام اجرای آئین مذهبی تعزیه 

دار فانی را وداع گفت. 
سعید طاهری افزود: گروه تعزیه روستای باغخواص 
از توابع بخش مرکزی شهرســتان ورامین عصر عاشورا 
در حال اجرای مراســم مذهبی شــبیه خوانی و اجرای 
نمادیــن آئین خیمه ســوزان بود که عبــاس علیکاهی 
هنرمند مخالف خوان در حالی که بر روی اسب در حال 
اجرای نقش خود بود دچار حمله قلبی شد و جان خود 

را از دست داد.
وی اظهار داشــت: ایــن هنرمند قدیمی ســال ها 
در نقش های مختلف در ایام ســوگواری ســید و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( هنرمندی می کرد 
و گوشــه هایی از مصائب اهل بیــت عصمت و طهارت 

علیهم السالم را به زبان هنر به نمایش می گذاشت.

هنرمند ورامینی حین اجرای تعزیه 
دار فانی را وداع گفت

همدان- خبرنگار کیهان:
استان  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
همدان از برگزاری کنگره بزرگداشــت آیت اهلل 

تألهی در همدان خبر داد.
علیرضا درویش نژاد در نشست با مدیرعامل مؤسسه 
شــهید محراب آیت اهلل مدنی، اظهار کرد: این کنگره با 
همکاری مؤسســه آیت اهلل مدنی، اردیبهشــت ماه 98 

برگزار می شود.
وی بر مردمی بودن این مراسم تأکید کرد و افزود: 
مفاخر و بزرگان گنجینه هایی هستند که باید همه مردم 

از برکات وجودی آنان بهره مند شوند.
مدیرعامل مؤسسه شهید مدنی هم در این نشست 
با تأکید بر تأثیر برگزاری بزرگداشــت و معرفی مفاخر 
در جامعه، گفت: در حوزه فرهنگ طرح های خوبی ارائه 
شــده؛ اما به اندازه ای کاربردی نیست که جوانان از آن 

الگوبرداری کنند.
وی با بیان اینکه مؤسسه آیت اهلل مدنی تالش کرده 
مبانی دارالمؤمنین همدان را برای جوانان امروز تداعی 
کند؛ خاطرنشان کرد: باید به اقتضای روز برای جوانان 

برنامه ریزی کنیم.
ســیدمحمد کاظم حجازی بــا تأکید بر اینکه این 
مؤسسه برای همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت 
آیــت اهلل تألهی آمادگــی کامل دارد؛ گفــت: با توجه 
بــه تأکید مقام معظــم رهبــری و پیگیری های وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در خصوص آیت اهلل تألهی، 
 طرح هــای اولیه برگــزاری این مراســم، برنامه ریزی 

شده است.

کنگره بزرگداشت آیت اهلل تألهی 
در همدان برگزار می شود

تبریز- خبرنگار کیهان:
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( گفت: 
امســال خط انتقال 150 کیلومتری آب زرینه رود 

)آذربایجان غربی( به تبریز، به اتمام می رسد.
ســرتیپ عباداهلل عبداللهی در بازدید از پروژه خط 
دوم آب رسانی به تبریز گفت: خط مزبور به قطر 2000 

میلی متر و طــول 150 کیلومتر با مخــزن 100 هزار 
مترمکعبی است که امسال به پایان خواهد رسید. 

وی تصریــح  کرد: مخــزن 10 هزار مترمکعبی آن 
نیز تا اواخر سال 98 به پایان می رسد و در صورت قطع 
شدن آب مخزن 100 هزار مترمکعبی فوق می تواند آب 
3 روز تبریز را تامین کند. به گفته وی هزینه پروژه 200 

میلیون یورو می باشد.
این گزارش همچنین حاکیســت با حضور سرتیپ 
عبداللهی مونتاژ دستگاه حفار مکانیزه TBM و شروع 
حفاری خط 2 مترو تبریز آغاز شد. وی در آغاز عملیات 
حفاری دســتگاه دوم متروی خط 2 کــه بیش از 22 
کیلومتــر را در برمی گیرد گفت: ایــن پروژه یک طرح 

مهم ملی اســت که هر روز تا 400 هزار نفر را جابه جا 
خواهــد نمود. به گفتــه عبداللهی از بخش غربی پروژه 
خط دوم 6 کیلومتر حفاری شده و عملیات بخش شرقی 
نیز آغاز شده اســت و اعتبارات ارزی و ریالی آن 350 
 میلیــون یورو با 6000 میلیــارد ریال برای مرحله اول 

می باشد.

زنجان - خبرنگار کیهان: 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: امسال میزان بارش ها 
در استان زنجان تغییر چندانی با میانگین درازمدت نداشته است و با این 

وجود باید گفت: فراوانی آب در استان زنجان یک توهم است.
علیرضا جزء قاسمی با اشاره به حاکم بودن اقلیم خشکی در کشور گفت: تنها راه 

پیش رو برای عبور از کم آبی سازگاری با آن است.
وی با تاکید بر امر فرهنگ ســازی به عنوان سازگاری با کم آبی عنوان ساخت: با 
وجود محدودیت های شدیدی که در منابع آبی داریم همچنان میزان مصرف آب در 

کشور دو برابر میانگین مصرف جهانی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خاطر نشان ساخت: مصرف باالی 
آب در کشور در حالی است که ایران تنها یک سوم میانگین بارش جهانی را به خود 

اختصاص داده است.
جزءقاسمی گفت: تمامی شاخص ها نشان از مصرف بی رویه آب و در کنار آن سایر 
حامل های انرژی در کشور دارد که این حقیقت نشان می دهد باید در سبک زندگی 

و میزان مصرف شهروندان تجدیدنظر جدی انجام پذیرد.
وی گفت: هم اکنون در بسیاری از کشورهای پرباران و توسعه یافته جهان 100 
درصد آب مصرفی بازچرخانی و اســتفاده مجدد می شود اما این میزان در کشورمان 

کمتر از 30 درصد است.
جزءقاسمی با اشاره به 24 درصد آب بدون درآمد در شهرهای استان زنجان گفت: 
این میزان معادل میانگین آب بدون درآمد در کشور است اما در مقایسه با میانگین 

جهانی که 15 درصد است بیشتر بوده و باید برای کاهش آن اقدام کرد.
علیرضا جزءقاسمی اظهار کرد: امسال 10 دستگاه سنجش لحظه ای کلر باقیمانده 
نیز در شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره، قیدار، آببر، چورزق و دندی نصب و راه اندازی شد 
که با اجرای این طرح ها سطح سنجش سالمت آب افزایش چشمگیری در شهرهای 

استان خواهد داشت.

اصفهان - خبرنگار کیهان:
شهردار اصفهان از کشف آثار تاریخی قرن 4 و 6 هجری قمری در شهر 

اصفهان حین عملیات حفاری مترو خبر داد.
قدرت اهلل نوروزی اظهار داشــت: به دنبال حفاری ها برای احداث خط یک مترو 
شاهد کشفیات تاریخی از قرون گذشته اصفهان بودیم که تمام این آثار تاریخی کشف 

شده به زودی در قالب موزه ای به نمایش گذاشته می شود.
وی با بیان اینکه در خط دو مترو تمام تالش ما بر این است که آسیبی به آثار 

تاریخی وارد نشود، افزود: غالب آثار تاریخی از دوره سلجوقیان و آل بویه است.
نوروزی با بیان اینکه ظرفیت مترو اصفهان به 100 هزار نفر می رسد، تصریح کرد: 
ظرفیت خط یک مترو تا 150 هزار نفر اســت و افزایش ظرفیت مترو سبب کاهش 

آالینده ها و ترافیک شهری می شود.

کشف آثار تاریخی قرن 4 و 6 هجری قمری در شهر اصفهان

فراوانی آب در استان زنجان 
یک توهم است

دامغان- خبرنگار کیهان:
موسسه فرهنگی، خیریه شهید سعید علیزاده در آستانه سال تحصیلی 
جدید 50 بسته کیف و لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند شهرستان 
دامغان توزیع کرد. هر یک از این بسته های فرهنگی شامل کیف، کوله پشتی، 
انواع دفتر، مداد، پاک کن، خط کش، مداد رنگی، تراش، جامدادی، دفترچه 

یادداشت و خودکار به ارزش یک میلیون و پانصد هزار ریال بود.
این بســته های فرهنگی که با کمک افراد خیر خریداری شــده بود همزمان با 
بازگشــایی مدارس در ســال جدید تحصیلی از سوی مادر شهید مدافع حرم سعید 

علیزاده بین دانش آموزان نیازمند مقاطع مختلف تحصیلی اهدا شد.
این موسسه فرهنگی، خیریه پیش از این در کمک رسانی به افراد نیازمند و بازسازی 
منازل محرومان با مشارکت خیرین اقدامات خوبی داشته و سعی دارد با کمک افراد 
نیکوکار در انجام طرح های محرومیت زدایی در مناطق محروم در زمینه های فرهنگی و 
عمرانی اقدام کند. مادر شهید سعید علیزاده از همه افراد خیر و نیکوکار خواست تا در 
کمک به نیازمندان و محرومان این موسسه فرهنگی، خیریه را یاری کرده و کمک های 
خود را به شماره کارت 6273811105417528 و یا حساب 441070168667941 

بانک انصار واریز کنند.

توزیع بسته های لوازم التحریر 
بین دانش آموزان نیازمند

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(:

عملیات انتقال آبرسانی به تبریز امسال به پایان می رسد
حصر آبادان باید شکسته شود 

»حصر آبادان باید شکسته شود«، این فرمان تاریخی امام روح اهلل بود 
که منجر به حماسه ای بزرگ در تاریخ کشورمان شد و همچنان ماندگار ماند.

  آبادان در هشتم آبان ماه سال 1359یعني زماني که 39 روز از حمله رژیم بعث 
عراق به ایران مي گذشت، با تالش نیروهاي بعثي براي تصرف این شهر روبه رو بود.

عراقي ها براي تصرف آبادان در هشتم آبان ماه 1359 در منطقه ذوالفقاري، بر 
روي رودخانه »بهمنشیر« پل شناور نصب کردند و با عبور دادن قسمتي از نیروهاي 
خود وارد آبادان شــدند. نیروهاي عراقي به این دلیل منطقه »ذوالفقاري« را براي 
ورود به آبادان انتخاب کرده بودند که با استفاده از پوشش نخلستان ها بتوانند از دید 
رزمندگان اسالم دور بمانند و به راحتي وارد شهر شوند، با چنین وضعیتي، آبادان 
در یک محاصره330 درجه اي قرار مي گرفت و عبور از رودخانه بهمنشیر مي توانست 

آن را با خطر جدي روبه رو کند....
ساعت یک بامداد روز پنجم مهر ماه سال 1360 بود رزمندگان اسالم عملیات خود 
را با رمز »نصر من  اهلل و فتح قریب« آغاز کردند و این عملیات پس از دو روز تالش 
و استقامت و دالوري رزمندگان اسالم نتیجه داد و فرمان تاریخي امام خمیني)ره( 

مبني بر شکست حصر آبادان تحقق یافت.
و امــروز، با اینکه حدود 37 ســال از این عملیات پیروزمندانه مي گذرد هر بار 
که خاطرات آن روزها مرور مي شود، اقدام شجاعانه رزمندگان ایران اسالمي در این 

عملیات شیریني خاصی براي نسل امروز دارد.
شــیرینی ای که برای مردم آبادان با شــوری آب و ریزگردها و بیکاری و گرانی 
آمیخته شــده و آبادان را در محاصره قــرار داده که به قول ننه ممد پیرزن آبادانی 
تبدیل به استخوان شکسته ای در گلو شده که نه می توان آن را فرو برد و نه می توان 

آن بیرون آورد که در هر صورت... !
و... آبادانی ها می گویند: دیگر خسته شدیم این قدر راجع به بیکاري و وضعیت 

آب آشامیدنی و گرد و خاک صحبت کردیم.
آنها می گویند: آبادان هشــتم آبان ســال 1359 در محاصره ارتش بعث عراق 
قرار گرفت و پنجم مهر سال 1360 به فرمان امام خمینی)ره( و غیرت دالورمردان 
رزمنده از محاصره خارج شد یعنی کمی بیشتر از یک سال در حصر بود اما به قول 
پیر رزمندگان بسیجی دوباره در حصر قرار گرفته که این بار از سوی دشمن نه که 
از سوی خودی ها در محاصره است، حصری که سال ها است باعث شده تا جوانانمان 

به خاطر بیکاري به شغل هاي کاذب روي آورند. 
سال هاســت جوانان این شهر با مشــکل بیکاري مواجه هستند به گونه اي که 
 اشتغال و کسب درآمد براي بیشتر آنان به رویایي دست نیافتني تبدیل شده است. 

حصری که باعث شده نیروهاي غیر بومي فاقد توانایي و تخصص مشغول به کار 
باشند و جوان آبادانی تحصیل کرده بیکار باشد.

حصری که باعث شــده مهم ترین دغدغه جوانان در حال تحصیل آباداني، پیدا 
کردن کار مناسب پس از فراغت از تحصیل، باشد. 

حصری که آبادان دارای پاالیشگاه و پتروشیمی و دیگر شرکت های بزرگ را به 
دلیل آنکه اکثر رده هاي باالي شغلي این شرکت ها به افراد غیربومي داده شده، دیگر 
فرصتي براي شکوفایي جوانان این شهر باقي نگذارد و فقط دود بویلرهای )دودکش( 
پاالیشگاه و بوي سیر گندیده بد بوی گاز سهم مردم آبادان از وجود این شرکت ها باشد. 
حصری که باعث شده هیچ مسئولی نسبت به روند به کارگیري نیروها در منطقه 
آزاد نظارت نداشــته باشند، آیا تحقیر و نادیده گرفتن نیروهاي متخصص منطقه و 
ســرازیر کردن نیروهاي پروازي به منطقه آزاد براي خود آنها و جوانان بااســتعداد 

منطقه توهین آمیز نیست؟
حصر آبادان دوباره باید شکسته شود!

سیدکریم بحرینی

شرکت ذوب آهن اصفهان موفق به تولید یک 
هزار تن ریل با مشــخصه فنی »یو آی سی 60« 

)UIC60( بر اساس استانداردهای جهانی شد. 
به گــزارش از روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان، 
مدیر مهندســی نورد این شــرکت ، کاربرد اصلی ریل 
UIC60 را در خطوط پرســرعت راه آهن عنوان کرد و 
گفت: کارگاه نورد 650 ذوب آهن قادر به تولید ساالنه 

400هزار تن ریل است.
محمد امین یوســف زاده افزود: اکنون یک هزار تن 
ریل UIC60 با کیفیت در این شــرکت تولید شــده و 
آمادگی الزم برای تولید انبوه این محصول نیز وجود دارد. 
وی ادامه داد: ذوب آهن اصفهان پس از تولید ریل 
U33 و تحویل آن به راه آهن جمهوری اسالمی، موفق 

به تولید ریل UIC60 بر اساس استانداردهای جهانی شد. 
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: 
تولید این محصول راهبردی حمل ونقل ریلی در شرایط 
کنونی تحریم ها ارزشــمند است و این شرکت قادر به 
تامین تمام نیازهای راه آهن جمهوری اســالمی بدون 

نیاز به واردات است.
 ،UIC60 یوســف زاده اظهار داشت: برای تولید ریل
به طور کامل از توان کارشناســان و متخصصان داخلی 

استفاده شده است.
این گزارش حاکی است : نخستین محموله ریل ملی 
تولید شده در شرکت ذوب آهن اصفهان به مناسبت عید 
 فطر ســال جاری به راه آهن جمهوری اسالمی تحویل 

داده شد.

آیین نخل گردانی روز یازدهم ماه محرم، عصر 
روز جمعه گذشــته با حضور پرشــور سوگواران 
قالب هیئت های عزاداری در شاهرود  حسینی در 

برگزار شد.
آیین نخل گردانی یکی از ســنت هایی اســت که از 
روزگاران پیــش برای مردم شــاهرود به جای مانده، این 

مراسم در روز یازدهم ماه محرم برگزار می شود. 
در شهر شاهرود 2 بار نخل گردانی انجام می شود؛ یک 
بار در روز عاشــورا و در محله باغزندان و بار دیگر در روز 
بعد از آن در خیابان شهید صدوقی ، عاشقان حسین)ع( 
از جای جای شــهر گرد هم آمده و در رثای امام شــهید 
و 72 گلگون کفن دشت کربال بر سر و سینه می کوبند. 

این آیین بیش از 100 ســال در شاهرود اجرا شده و 
یکی از مهم ترین و پرشورترین مراسم سوگواری حسینی 

این شهر به شمار می رود. 
در عصر روز یازدهم  محرم در شــاهرود هیئت های 

گوناگــون از همه جای شــهر به خیابــان می آیند، و به 
سینه زنی و زنجیرزنی می پردازند.

نخل که از شــب گذشــته آذین بندی شده و رخت 
عزا بر تن کرده، با نوای ›یا حســین)ع(‹ بلند می شــود. 
از کوچه ای که به نام کوچه مســجد نخل معروف است، 
بیرون آورده شــده و اندکــی در میان جمع و در خیابان 
اصلی چرخانده می شود. پس از آن بر زمین گذاشته شده 
و هیئت ها پیش پایش به سینه زنی می پردازند. نوحه پنج 
تن آل عبا هم یکی از اجزای اصلی این آیین سنتی است 

که طرفداران بسیاری دارد.
پس از ساعتی عزاداری و روضه خوانی بار دیگر نخل 
را از جای خود بلند کرده و به مکان قبلی باز می گردانند.

این آیین روز یازدهم محرم هر ســال در شــاهرود 
برگزار می شود.

آیین نخل گردانی شاهرود در فهرست میراث معنوی 
کشور به ثبت رسیده است.

برگزاری مراسم نخل گردانی، 11 محرم در شاهرود

ریل یو آی سی 60 در اصفهان تولید شد

همدان- خبرنگار کیهان:
تب تند این روزهای بازار و نوسانات قیمت ها 
به بهانه گرانی نــرخ ارز، دغدغه های مردم را 

افزایش داده است.
مدتی است شرایط اقتصادی کشور متأثر از عوامل 
مختلفی همچون نوســانات قیمــت ارز بر موج باال و 
پائین قیمت ها سوار است. به نظر می رسد تأمین کاال 
و تعادل قیمت ها در این روزها به مثابه ســیبل سیار 
هدف گذاری های دولت عمل می کند بر این اســاس 
تالش کردیــم تا در این گزارش علــل و راهکار این 

مشکالت را مورد بررسی قرار دهیم.
اسدی یکی از فروشندگان گوشت در سطح شهر 
طی گفت وگو با خبرنگار کیهان، مهم ترین عامل گرانی 
گوشــت را ضعف مدیریت برشــمرد و اظهار کرد: در 
فصل بهار که به دلیل بارندگی های مطلوب شــرایط 
دام و تولیدات گوشــتی خوب بود، بازار مدیریت نشد 
و عرضه کننــدگان دام اقدام بــه صادرات دام زنده به 

خارج از کشور کردند.
وی افزود: پس از مدتی بازار با کمبود دام مواجه 
شد و جلوی صادرات گوشت گرفته شد اما سودجویان 
به دلیل بهره باالتر دام در کشورهای همسایه از راه های 
قاچاق، اقدام به خارج کردن دام زنده از استان کردند 
که جای ســوال داشــت این حجم دام چگونه دور از 
چشم نهادهای نظارتی از استان به کشورهای همسایه 

برده می شود؟
وی ادامه داد: حاال نوسانات بازار دالر دستاویزی 
برای افزایش قیمت گوشــت شده است که با توجه به 
گرانی عمومی در سطح جامعه ممکن است بخشی از 
آن قابل درک به نظر برسد اما قابل هضم نیست که با 
این همه گرانی و تورم یک کارگر ساده بتواند گوشت 
کیلویی 70 هزار تومان برای خانواده اش تهیه کند و من 
علت همه این اتفاقات را که ارتباط چندانی به افزایش 

نرخ دالر ندارد از سوء مدیریت می دانم.
بیات، صاحب یکی از مغازه های سوپرمارکت سطح 
شهر نیز در رابطه با نوسانات بازار عنوان کرد: متاسفانه 
در شرایط نوسان بازار برخی از سرمایه داران با گل آلود 
کردن آب به دنبال صید ماهی منافع خود هســتند. 
وی بیان کرد: متاسفانه برخی سرمایه داران غیرمنصف 
در سطح کشــور با احتکار کالن برخی کاالها تالش 
می کنند تا کشور را دچار تنش کنند و منافع خود را 
که گاهی سیاسی و گاه اقتصادی است به دست آورند. 
بیات گرانی پوشــک یا کمیاب شدن مواد اولیه برخی 
اجناس مانند قوطی رب گوجه فرنگی را ناشی از عدم 
مدیریت و سودجویی های داخلی عنوان کرد و افزود: 
واقعــا در بعضی موارد، قیمت دالر و  تحریم و... بهانه 
است و ســودجویی ها و احتکار و شوک دادن به بازار 

عامل موثرتر این نابسامانی هاست.
اوضــاع  ایــن  متاســفانه  شــد:  متذکــر  وی 

آشفته فقط در مورد یک یا چندی کاالی خاص نیست 
بلکه غیر از اقالم ضروری و مواد غذایی، نابســامانی ها 
و نوسانات در بازار لوازم التحریر، پوشاک و حتی موارد 
خاصی مانند روغن موتور خودرو نیز ایجاد شده است 
و طبعا وقتی فروشــنده جنســی را گران تر می خرد 
ناچار اســت گرانتر و با سود کمتر هم بفروشد و این 

هم نارضایتی مردم و فروشنده خرد را در پی دارد.
عبــاس ســتاره ای مســئول اتحادیــه کتاب و 
لوازم التحریر در اســتان همدان، با اشــاره به افزایش 
قیمــت لوازم التحریر اظهــار کرد:  در بــازار عرضه 
لوازم التحریــر تا چندماه قبل تقریبا مشــکل حادی 
وجود نداشــت و در موضوع تامین و تناســب قیمت 
کاالها شــرایط مطلوبی بر بازار حاکم بود اما این فضا 
هم از نوسانات قیمت ارز مصون نبود و پس از چندی 

تالطم های قیمت بر این بازار اثر گذاشت.
وی گفــت: متاســفانه حتــی در مــواردی که 
لوازم التحریر وارداتی با ارز دولتی وارد شــده به دلیل 
نبود نظارت قوی بر روند واردات تا عرضه کاال، اجناس 
مورد نظر به چند برابر قیمت در اختیار مصرف کننده 

قرار می گیرد.
ستاره ای خاطر نشان کرد: چنانچه ظرفیت تولید 
لوازم التحریر داخلی که کیفیتی قابل قبول و بســیار 
باالتــر از اجنــاس چینی دارند افزایــش یابد بخش 
عمده ای از نوســانات قیمت کاال در بازار لوازم التحریر 
قابل کنترل خواهد بود زیرا در حال حاضر تولید ایرانی 

به نسبت اجناس وارداتی در بازار کم است.
»حسین محرابی« رئیس اتاق اصناق همدان نیز 
ضمن تاکید بر تشدید کنترل در بازار کاالهای ضروری 
از جمله گوشت، مرغ و برنج ادامه داد: یکی از مهم ترین 
رویکردهایی که در بازرسی های این روزهای بازار مورد 
توجه قرار دارد مقابله با احتکار کاالســت که در این 

راستا بالغ بر 40 انبار احتکار نیز کشف شده است.
مجید زرین دالور معاون امور بازرگانی و توســعه 
تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
هم با بیان اینکه در حال حاضر مشکل جدی در تامین 
کاالهای ضروری وجود ندارد اظهار کرد: در برخی اقالم 
از جمله گوشت قرمز با توزیع هفته ای 20 تن گوشت 
وارداتی سعی کرده ایم تا بازار را تحت کنترل داشته و 

امنیت غذایی را برای مردم فراهم آوریم. 
رئیــس اتاق اصناق همدان: در بازرســی از بازار، 
طی روزهای گذشــته 40 انبار احتکار کاال در استان 

همدان کشف شد.
وی در ادامه افزود: بیشترین تمرکز ما و بازرسان بر 
معتدل نگاهداشتن بازار کاال در زمینه موجودی است 
زیرا هر کمبودی موجب تشویش اذهان عموم می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه عده ای در زمان نوسانات 
بازار، با ایجاد شایعاتی از قبیل کمیاب  یا نایاب شدن 
فالن کاال به دنبال ســودجویی  و ماهی گرفتن از آب 
گل آلود هستند تبیین کرد: عده  دیگری هم با احتکار 
و انبار کردن کاالها فضای سودجویی خود و برهم زدن 

آرامش جامعه را فراهم می کنند.
زرین دالور ادامه داد: در بعضی موارد مانند تامین 
گوشــت و مرغ مورد نیاز مردم باید مصلحت دامدار و 
تولیدکننــده را هم مدنظر قرار بدهیم زیرا هم برخی 
نهاده هــا با نــرخ دالر خریداری می شــود و هم بازار 
مصرف گاهی کشش تولید مازاد را ندارد و موجب ضرر 
تولیدکننده اســت بنابراین نمی توان به بهانه افزایش 

تولید، تعدیل قیمت را پیش بینی کرد.
وی نقش مردم را در کنترل بازار بسیار حائز اهمیت 
برشمرد و متذکر شد: از مردم و عرضه کنندگان خرد و 
کالن کاال تقاضا می شود در این بحبوحه اقتصادی از 
خریدهــای هیجانی و بیش از نیاز یا انبار کردن اقالم 
خودداری کنند تا بیش از این شــاهد تنش و نوسان 

در بازار نباشیم.
 از شــرایط تب دار بازار کاالها ایــن روزها اخبار 
خوشی مخابره نمی شود؛ اگرچه هجوم در خرید کاالی 
غیرضروری مثل خودرو و یا دیگر خریدهای هیجانی به 
این شــرایط دامن می زند اما واقعا نقش دولت در این 
میانه کجاست؟ در جلسات تنظیم بازار چه می گذرد 

که همچنان نبض بازار از تنظیم، خارج است؟
هنــر دولتمرد واقعی در چنین شــرایطی زمانی 
نمایان می شــود که بتواند در همین وضع نابسامان و 
گیجی بازار امنیــت و آرامش را با مدیریت صحیح و 
پاسخگویی به جا و به موقع به مردم اعطا کند نه اینکه 
شرایط چنان بر مردم مشّوش و پریشان شود که آنها 
از ترس صعود بیشتر گرانی افسار گسیخته و یا قحطی 
برخی اقالم، به بازار هجوم آورده و خریدهای بیش از 
نیاز و هیجانی صورت دهند که خود موجب ملتهب تر 

شدن بازار می شود.
علی ایحال به نظر می رسد باید نشست و دید تا کی 
قرار است ضعف مدیریتی در داخل کشور به تحریم ها 
و فرجام نافرجام برجام ربط داده شــود و نوســانات 
قیمت دالر ممری برای گریز مسئولین از پاسخگویی 
شــود؟ و تا کی ســرمایه داران و واردکنندگان کاال و 
بعضا اجناس قاچاق، شــرایط بــازار را تعیین و بر آن 

حکمرانی می کنند؟

رئیس اتاق اصناق همدان: در بازرســی از بازار، طی روزهای گذشته 40 
انبار احتکار کاال در استان همدان کشف شد.

تب تند قیمت ها و سردرگمی مسئوالن
گزارش از: زهرا بیگدلو

تعداد بی سوادان در بابل
بابل- خبرنگار کیهان: رئیس نهضت سوادآموزی شهرستان بابل اعالم کرد: تعداد 

کل بی سوادان این شهرستان 10 هزار و 26 نفر است.
شاکری گفت: هر سوادآموزی که سواد بیاموزد 152 هزار تومان هدیه دریافت 
می کند و اگر دانش آموزی بتواند به اولیای خود سواد بیاموزد 763 هزار و 500 تومان 

به حساب خانواده او واریز خواهد شد.
برداشت مکانیزه برنج

قائم شــهر- خبرنگار کیهان: مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر از برداشت مکانیزه 
برنج در 7500 هکتار از شالیزار های این شهرستان خبر داد.

مجید جعفری گفت: برداشت 7 هزار و 509 هکتار از این اراضی به صورت مکانیزه 
و 600 هکتار به روش سنتی بوده است.

وی تصریح کرد: در راستای خودکفایی و پایداری تولید برنج، نشاء مجدد برنج 
در سطح 377 هکتار به روش سنتی پس از برداشت اول و پرورش رتون در سطح 

یک هزار و 140 هکتار تحت مدیریت مزرعه قرار گرفت.
نصب تابلو خورشیدی

ساری- خبرنگار کیهان: مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران از نصب 
تابلوهای جهت نمای فسفری برای آشکارسازی نقاط پرحادثه جاده های استان خبر داد.
احمد آفرین محمدزاده گفت: به منظور ایمن سازی و رفع نقاط پرحادثه تابلوهای 
جهت نمای فسفری از نوع خورشیدی در جاده های هراز، سوادکوه، کندوان، ساری، 

خزرآباد، ساری- نکا، نکا-بهشهر، نور- چمستان- آمل و کناره نصب شد.
وی آشکارســازی نقاط پرحادثه را به عنوان یکی از روش های کاهش ســوانح 
رانندگی و افزایش ایمنی رفت و آمد بیان کرد و  افزود:  نصب انواع عالئم به عنوان 
یک اقدام کم هزینه، زودبازده، توانسته در کاهش تصادفات و سوانح رانندگی نقش 

بسیار مؤثری ایفا کند.
اهدای نوشت افزار

سرویس شهرستانها: رئیس کمیته امداد منطقه دو یزد گفت:  اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان یزد در اقدامی خداپسندانه 120 بسته لوازم التحریر را در قالب طرح 

مهر تحصیلی به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد اهدا کرد.
احمد مزیدی افزود: 645 دانش آموز تحت حمایت از خدمات مختلف حمایتی 
و فرهنگی این نهاد بهره مند هســتند، کمک و حمایــت مادی و معنوی خیران از 
دانش آموزان نیازمند در طی ســال به ویژه در جشــن  ملی عاطفه ها باعث کاهش 

دغدغه فکری آن ها در امر تحصیل می شود.
توزیع کاالهای احتکاری

تبریز- خبرنگار کیهان: معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی خواستار 
توزیع سریع و شفاف کاالهای احتکاری کشف شده، شد.

علی جهانگیری گفت: صنعت و معدن و تجارت آذربایجان شرقی باید تا پایان 
هفته، این اقالم را تعیین تکلیف و توزیع کند.

وی افــزود: کاالهــای احتکارشــده باید با قیمت مصوب ســازمان حمایت از 
مصرف کننده در اختیار مردم قرار گیرد.

نمایشگاه عکس
جاسک- خبرنگار کیهان: نمایشگاه عکس دفاع مقدس با حضور فرماندار جاسک 

در دبیرستان عترت جاسک برگزار شد.
در این نمایشگاه نماینده مدیرکل آموزش و پرورش، مدیر آموزش و پرورش، معاون 
سیاسی اجتماعی فرماندار، جانشین ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از اعضای شورای 
اداری و شورای آموزش و پرورش جاسک و دانش آموزان این آموزشگاه حضور داشتند.

افتتاح چند پروژه
قاین- خبرنگار کیهان: 133 پروژه عمرانی، خدماتی، آموزشی، کشاورزی و صنعتی 

در شهرستان قاین افتتاح و کلنگ زنی شد.
فرماندار قاینات در دیدار اعضای شورای اداری شهرستان با امام جمعه قاین در 
گزارشی از افتتاح و کلنگ زنی 133 پروژه با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد و 890 میلیون 
تومان در شهرستان قاین خبر داد. محمد کریمی افزود: 170 روستا و پنج نقطه شهری 

از این طرح ها برخوردار شده و برای 163 نفر اشتغال ایجاد شد.
بهره برداری از میدان میوه

بندرعباس- خبرنگار کیهان: معاون امور زیربنایی و عمرانی شهرداری بندرعباس 
از بهره برداری میدان میوه و تره بار جدید این شهر به عنوان بزرگترین میدان میوه و 

تره بار در جنوب کشور طی دهه فجر سال جاری خبر داد.
عبدالرضا بهادر گفت: طراحی اولیه این پروژه بزرگ در زمینی به مساحت 25 

هکتار بوده که در آن 92 غرفه عرضه میوه در نظر گرفته شده است.
وی از پیش بینی 12 غرفه بزرگ عرضه سبزی خبر داد و افزود: پنج هکتار فضای 
سبز، جایگاه عرضه سوخت، باسکول، رستوران، کافی شاپ، مهمانسرا و استراحت گاه 

رانندگان، بانک و سایر نیازمندی های الزم در این طرح مد نظر گرفته شده است.
نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند

هندیجان- خبرنگار کیهان: مسئول هیئت میثاق با شهدای هندیجان از توزیع 
بیش از 60 بسته لوازم التحریر و تعدادی کیف در بین دانش آموزان نیازمند با مشارکت 
خیرین، بسیجیان میثاق با شهدا و گروه جهادی شهید نصراهلل گشتیل در یادمان 

شهدای گمنام هندیجان خبر داد.
محمدحسین عنانات اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید با طرح جمع آوری برای 

کمک به دانش آموزان محروم تعدادی لوازم التحریر مورد نیاز توزیع شدند.
تعطیلی یک شرکت

قزوین- خبرنگار کیهان: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین 
از تعطیلی یک شرکت حمل و نقل کاالی جاده ای در قزوین خبر داد.

افشین پیرنون گفت: تخلفات شــرکت های حمل و نقل کاال مطابق ضوابط و 
مقررات مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام الزم صادر شد.

وی عنوان کرد: عالوه بر آن ضمن بازدید از پایانه کاال و کنترل عملکرد شرکت ها، 
با توجه به تخلفات احصاء شــده از یکی از شرکت های حمل و نقل، ضمن تشکیل 
کمیسیون ویژه،  آن به دلیل تضییع حقوق رانندگان و عدم رعایت قوانین و مقررات 

و تخلفات صورت گرفته به مدت یک ماه تعطیل شد.
کمک به معلوالن

اصفهان- خبرنگار کیهان: به منظور رفع نیازهای معلوالن انجمن خیریه ای در شهر 
اصفهان تاسیس شد. جمعی از خیران نیک اندیش به منظور ایجاد بستری مناسب در 
راستای شکوفایی توانایی های عزیزان توانخواه)معلول جسمی و ذهنی( با ارائه خدمات 
آموزشی، درمانی، توانبخشی، مشاوره، رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی و اقامتی، 
انجمن خیریه ای با نام توانخواهان آســوده ماوی در شهر اصفهان تاسیس کردند تا 

گوشه ای از بار سخت خانواده های دارای معلول را به دوش گیرند.

بندرعباس- خبرنگار کیهان:
معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان در 
جریان بازدید از روند اجرایی فاز نخست آزادراه 
110 متری ساحلی شهر بندرعباس که از آن با 
نام »آزادراه بندرعباس- تیاب« نیز یاد می شود، 
اظهار کرد: با توجه به مطالعات انجام شده، یکی 
از عوامل توســعه و خروج شهر بندرعباس به 
عنوان مرکز استان، از بن بست موجود، احداث 

عوامل دسترسی و توسعه ساحل است.

رضا مدرس افزود: با توجه به وضعیت موجود شهر 
بندرعباس، تنها جایی که شــهر را از بن بست خارج 
می کرد، کریدور نوار ساحلی شرق این شهر است که 
اقدامات الزم برای دستیابی به این هدف بزرگ آغاز 

شده و به سرعت در حال پیشرفت است.
وی با اشــاره به اینکه بخش نخســت این پروژه 
عظیم به شــهرداری بندرعباس واگذار شــده که از 
ســرعت قابل مالحظه ای برخوردار است، ادامه داد: 
براساس توافقات صورت گرفته، شهرداری بندرعباس 

18 کیلومتر از مسیر آزادراه اصلی و همچنین مسیر 
آنتنی شــمال- جنوب، به طول 10 کیلومتر را اجرا 

خواهد کرد.
مدرس با بیان اینکه این آزادراه از محل بلوار خلیج 
فارس آغاز شده و تا رودخانه شور دوم توسط شهرداری 
اجرا خواهد شد، اضافه کرد: شهرداری با برنامه ریزی 
الزم برای اجرا، مسیر ابتدای آزادراه تا رودخانه شور 
اول و احداث مسیر آنتنی شمال- جنوب را، مجموعا 

به طول 20 کیلومتر احداث می کند.

وی با اشــاره به اهمیت اجــرای این پروژه، بیان 
کرد: توسعه ظرفیت های حوزه گردشگری، ایجاد منظر 
ساحلی قابل توجه، تسهیل عبور و مرور از مهم ترین 

اهداف احداث این آزادراه است.
معــاون امــور عمرانــی اســتانداری هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: در واقع این آزادراه جداکننده مرز 
بین منطقه حفاظت شــده و تاالب بین المللی تحت 
نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بوده و در ضلع 

جنوب، هیچگونه ساخت و سازی صورت نمی گیرد.

بزرگ ترین آزاد راه هرمزگان در دست اجراست

اجرای طرح هر مسجد و آزادی یک زندانی
اردبیل- خبرنگار کیهان:

طرح هر مســجد،  آزادسازی یک زندانی مالی به همت خیرین اردبیلی 
آغاز شد.

این طرح برای اولین بار در سطح کشور در ماه محرم و با استفاده از ظرفیت های 
مساجد و هیئت های ورزشی با کمک حسینیان و خیرین در ارتباط با آزادی زندانیان 

مالی به اجراء گذاشته شده است.
آغاز این طرح از مسجد ابراهیم آباد اردبیل طی مراسمی با حضور حسینیان اردبیل 
و مسئولین دادگستری استان آغاز شد. یوسف خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگســتری اســتان در مراسم آغاز این طرح گفت: سال گذشته حدود 
437 نفر محکوم مالی غیرعمد با مبلغ بیش از 30 میلیارد ریال از زندان های استان 
آزاد شده و امسال نیز 85 نفر با مبلغ محکومیت 20 میلیارد ریال آزاد شده اند. در حال 
حاضر حدود 30 هزار پرونده مالی در دادگســتری استان وجود دارد که از این تعداد 

حدود 750 نفر از محکومان مالی در زندان های استان به سر می برند.

ممنوعیت ساخت و ساز 
در باغ های ناژوان اصفهان 

اصفهان- خبرنگار کیهان: 
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: از صدور پروانه ساخت و ساز در باغ های 

ناژوان اصفهان جلوگیری می شود.
حسن شفیعی اظهار داشت: حاشیه زاینده رود در سال  های گذشته همچون ناژوان 
سرسبز بوده، اما به مرور دستخوش ساخت وساز شده است به همین دلیل باید ناژوان را 
از محدوده خدماتی شهر جدا کرد تا از ساخت وساز و تخریب  فضای سبز محفوظ بماند.

وی ادامه داد: ناژوان با بیش از 1200 هکتار وسعت به عنوان هویت تاریخی شهر 
اصفهان محســوب می شود، از همین رو نباید به ناژوان به عنوان »پارک« یا »فضای 
ســبز« نگاه کرد. باید برای حفظ آن تالش کنیم. وی افزود: در شرایط کم آبی فعلی 
بیش از 55 درصد از دبی آب چاه های منطقه ناژوان خشک شده است همچنین در حال 
حاضر نزدیک به 80 درصد چاه های باقی مانده منطقه نیز رو به خشکی بوده که با این 
وجود، مدیریت شهری برای حفظ 1200 هکتار از اراضی ناژوان تالش های سختی را 
در پیش گرفته است. وی گفت: یک برنامه میان مدت برای حفظ ناژوان پیشنهاد شده 
که شامل احداث کلکتور آبیاری فضای سبز ناژوان، احداث تصفیه خانه  های لوکال پساب 
و مخازن ذخیره آب فضای سبز است که می تواند مشکالت آبیاری ناژوان را حل کند.
آبیــاری ناژوان را نمی توان بــا روش قطره ای انجام داد و تنها در نقاطی که طرح 

توسعه داشته آبیاری قطره ای انجام می شود. 


