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یادداشت خبرنگار کوتاهازشهرستانها

خسارت ۳ میلیارد ریالی
 به جاده های عشایری اندیکا

بارندگــی اخیر حدود 3 میلیــارد ریال به جاده های 
عشایری شهرستان اندیکا خسارت وارد کرد.

 رئیس اداره امور عشــایر اندیکا گفت: این جاده ها شامل آب 
زر آرام، شال، باغات کتک، کمفه، مازر آب اناری و جاده رگ منار 

می باشد که ترمیم آنها در دستور کار قرار گرفته است.
رسول مدملیل اظهار داشت: طغیان رودخانه فصلی دره شیران 

باعث اختالل در تردد 10روستای بخش چلو شده بود.
وی ادامه داد: بیشتر این مسیرها شوسه و فاقد آسفالت هستند 

و به همین علت در مواقع بارندگی سیالبی آسیب پذیر هستند.
شهرســتان اندیکا با بیش از 26هزار نفر جمعیت عشــایری 
بیشترین جمعیت عشایری خوزستان را به خود اختصاص داده 

است.

همدان- خبرنگارکیهان:
اســتان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
همدان از برگزاری نمایشــگاه بزرگ کتاب و 
عرضه 4 هزار عنوان کتاب در همدان خبر داد.
عاطفــه زارعی اظهار کرد: در راســتای ترویج 
فرهنگ مطالعه و به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی 
و کتابدار برنامه های مختلفی در استان پیش بینی 

شده است.
وی افزود: در این نمایشگاه کتاب ها در موضوعات 
کتاب های کمک درسی، عمومی و کودک و نوجوان 
در معرض نمایش گذاشته شده است. وی با تاکید به 
اینکه کتاب های موجود در نمایشگاه برای عموم 40 
درصد تخفیف دارد، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه 
در ســالن کتابخانه  مرکزی همدان تا 11 آذرماه از 

ساعت 8 صبح تا 21 برپاست.

 مدیر صندوق بیمه کشــاورزی خراسان 
جنوبی گفت: از ابتدای سال زراعی جاری 70 
درصد خسارت های وارده به محصول زرشک، 

مربوط به یخبندان بوده است.
جــواد غنچه اظهــار کرد: طــی کاهش دمای 
محسوس در روزهای اخیر در استان بعضی از باغات 

زرشک استان دچار خسارت شده اند.
وی افــزود: باتوجه به اینکه هنوز بســیاری از 
کشــاورزان زرشک خود را برداشــت نکرده اند، به 

محصولشان خسارت وارد شده است. 
مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی 
بیان کرد: در شهر حاجی آباد هنوز 15 درصد زرشک 
باقی مانده و در شهرستان های بیرجند و سربیشه نیز 

حدود 40 درصد زرشک بر روی درختان مانده است.
غنچه ادامه داد: در برخی مناطق تا 50 درصد 
دانه های زرشک از یخبندان های اخیر روی درخت 

دچار خسارت و ترکیدگی شده است.
وی افزود:  وقوع ســرما و یخبندان در فروردین 
ماه، وقوع تگرگ و ســیل و طوفان و گرما در بهار و 
تابستان و وقوع یخبندان پاییزه از عوامل خسارت زای 

زرشک استان است.
وی اظهار کرد: از ســطح حدود 15 هزار هکتار 
باغات زرشک استان 4105 هکتار تحت پوشش بیمه 

کشاورزی قرار دارند.
وی افزود: مبالغ غرامت به کشــاورزان خسارت 
دیده که تحت پوشش بیمه هستند پرداخت می شود.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری اســتان 
کرمانشاه در فصل تابستان را 16/4 درصد 

اعالم کرد.
در این مدت میانگین نرخ بیکاری کشــور 
12/2 درصد بوده که بر این اساس نرخ بیکاری 
کرمانشــاه از متوسط کشور 4/2 درصد بیشتر 

بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمانشاه نیز 
در فصل تابستان 43/2 درصد اعالم شده است.

اگر چه کرمانشــاه همچنان باالترین نرخ 
بیکاری را بین استان های کشور دارد، اما نرخ 
بیکاری اســتان روند کاهشی به خود گرفته و 
نسبت به تابستان سال گذشته )17/9 درصد( 
1/5 درصد و نسبت به بهار امسال )19/4 درصد( 

سه درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
انتقــال آب رودخانه کرج  برز گفت:  ل ا
از طریق تونل به تهران تا آخر امســال 
عملی نخواهد شد و با قدری تاخیر انجام 

می شود.
 داوود نجفیان افزود: در حال حاضر  خط 
انتقــال آب رودخانه کرج به تهران در بیلقان 
قرار دارد، به همین دلیل سهم آب پایتخت با 
عبور از مسیر رودخانه از طریق خط انتقال به 

تهران منتقل می شود.

وی افزود: قرار است در ساخت تونل انتقال 
آب رودخانه که بعد از سد، ایجاد و کار آن نیز به 
اتمام رسیده، به دلیل بحث هایی که در خصوص 
آلوده شدن آب در مسیر رودخانه تا خط انتقال 

بیلقان وجود دارد تغییراتی ایجاد شود.
وی ادامــه داد: این تونل احداث شــده و 
برای آغاز انتقــال آب فقط به تکمیل یکی از 
تصفیه خانه ها نیاز دارد؛ قــرار بود کار انتقال 
تا آخر امســال انجام شود اما به نظر می رسد 

بهره برداری تا آخر امسال صورت نگیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز 
تصریــح کرد: ما معتقدیم انتقال آب از طریق 
تونل با حفظ طبیعت و اقتصاد و اشتغال شکل 

گرفته در حوزه رودخانه کرج انجام شود.
وی ادامه داد: برآورد حق آبه زیست محیطی 
رودخانه کرج برعهــده اداره حفاظت محیط 
زیست است بنابراین عالوه بر حق آبه زیست 
محیطی باید ســهم آبخوان های استان نیز در 
نظر گرفته شــود چون این رودخانه در تغذیه 

سفره های زیرزمینی هم نقش دارد.

سرپرســت فرمانداری ورامین گفت: 
فرونشســت زمین و خشــکی تاالب 
بندعلیخان شهرســتان ورامین، نه فقط 
این شهرســتان که کل استان تهران را 

تهدید می کند.
حســین کاغذلو اظهار داشت: بروز پدیده 
فرونشست در دشت ورامین مشکلی است که 
امروز نه تنها اراضی کشاورزی و دشت ورامین را 
با بحران جدی مواجه کرده که به دلیل نزدیکی 
شکاف های به وجود آمده با راه آهن سراسری 
تهران - مشــهد، می تواند حوادث پیش بینی 

نشده ای را به همراه داشته باشد.
سرپرســت فرمانــداری ورامین همچنین 
با اشاره به خطر خشکی کامل تاالب بندعلیخان 
اظهارداشت: این تاالب عالوه بر اینکه زیستگاه 
شــمار زیادی از پرندگان در فصول سرد سال 
اســت، به عنوان حائلی مهم، از پیشروی کویر 

جلوگیری می کند.
وی افزود: در سال های اخیر کاهش میزان 
بارش نزوالت جوی و عدم اختصاص حق آبه از 
محل رودخانه شور و شیرین، این تاالب را در 
مرز نابودی کامل قرار داده، اتفاقی که به بحرانی 

جدی برای کل استان تهران تبدیل می شود.
کاغذلو تصریح کرد: با خشــک شدن این 
تاالب، بحران ریزگرد گریبان مناطق وسیعی از 
استان تهران را گرفته و بخش عظیمی از مراتع 
جنوب دشت ورامین که محل زمستان گذرانی 

دام عشایر است، نابود می شود.
وی از نبودن محل فرود بالگرد در شهرستان 
ورامین به عنوان دیگر مشکل شهرستان ورامین 
یاد کرد و از مسئوالن این شهرستان خواست 
تا نقشــه جی پی اس مربوط بــه نقاط فرود 
بالگردهای امدادی را تهیه و در اختیار استان 

قرار دهند.

سومین و بزرگترین نیروگاه تولید برق خورشیدی استان 
قم با حضور معاون وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق قم گفت: میزان تولید برق 
خورشیدی این نیروگاه 10 مگاوات است که یک سرمایه گذار بخش 
خصوصی با سرمایه گذاری 10 میلیون یورویی آن را احداث کرده است.

آهنین پنجه با بیان اینکه تاکنون مجموع برق تولیدی چند نیروگاه 
کوچک خورشــیدی استان به یک و چهار دهم مگاوات رسیده است 
تاکیــد کرد: این نیروگاه در حال حاضر بزرگترین نیروگاه تولید برق 

خورشیدی قم به شمار می رود.
وی افزود: این نیروگاه مجهز به سیستم ردیاب خورشیدی است به 
گونه ای که سلولهای ذخیره کننده انرژی خورشید با چرخش خورشید 

حرکت می کنند تا میزان بیشتری از انرژی در خود ذخیره کنند.
این نیروگاه در جاده کوه سفید احداث شده است.

نساجی قائم شهر
 گرفتار واگذاری های غلط!

از گذشــته ای دور زندگی مردم شهرستان قائم شهر با تار و پود 
نساجی این شهر گره خورده است.

نســاجی تابلو و هویت قائم شهر است و طبیعی است مردم این 
شهرستان نسبت به سرنوشت این صنعت کهن حساس و دغدغه مند 

باشند.
نساجی قائم شهر با قدمت حدود یک قرن فعالیت تولیدی روزهای 
خوش و ناخوش زیادی را پشت سر گذشته است. این روزها که سخن 
از فروش و واگذاری این کارخانه توسط شهرداری به بخش خصوصی 
مطرح اســت مردم این شهرستان دلواپس آینده او هستند. نساجی 
قائم شهر که جزء اولین کارخانجات صنعت نساجی کشور است در میان 
حرف و حدیث های فراوان و تعجب ناظران و کارشناسان اقتصادی و 

صنعتی دو سال قبل به شهرداری قائم شهر واگذار شد.
اکنون خبر واگذاری این کارخانه از شهرداری به بخش خصوصی 
نگرانی ها و پرســش هایی را برای مردم این شهرستان در پی داشته 

است و آن اینکه: 
1. آیا این کارخانه هم به سرنوشت دیگر کارخانجات صنعتی قائم 

شهر چون گونی بافی و نساجی تبرستان گرفتار خواهد شد؟!
2. اگرچه نســاجی قائم شهر )شماره یک( پس از خارج شدن از 
مالکیت و مدیریت دولتی و شرکت های تابعه قبالً واگذاری های ناموفق 
به بخش خصوصی را تجربه کرده و نتیجه آن رکود یا تعطیلی و بحران 
مقطعی این صنعت را به همراه داشــته است اما دغدغه این روزهای 
مردم قائم شــهر فروش و واگذاری این کارخانه آنهم توسط شورای 
شهر و شهرداری قائم شهر به بخش خصوصی است که این واگذاری 

چگونه انجام خواهد گرفت؟!
3. آیا این تصمیم بسیار مهم و تخصصی در صالحیت شهرداری 
و شــورای شهر قائم شهر است؟ همان گونه که واگذاری این کارخانه 

به شهرداری را غیر کارشناسی می دانستند؟
4. آیا صاحبنظران و کارشناســان بخش صنعت و اقتصاد بویژه 
دستگاه های نظارتی در این تصمیم سازی بی تفاوت خواهند ماند؟ یا 

مشارکت و دخالت خواهند کرد؟
5. »آزموده را آزمودن خطاست«. آیا سیاست های غلط واگذاری 
این کارخانه در گذشته به بخش خصوصی باز هم تکرار خواهد شد؟
6. آیا شرایط و بضاعت موجود مدیریت شهری، تصمیم سازان را 
به پرســه ناموفق واگذاری غلط به بخش خصوصی رهنمون نخواهد 

ساخت؟
در پاسخ به همه این سؤاالت، بی تردید تشکیل کمیته یا کارگروه 
تخصصی شهرستانی با مدیریت فرماندار و همکاری و نظارت نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و دستگاه ها و نهادهای ذیربط در کنار شورای 
شهر و شهرداری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است تا با خرد جمعی 
و اتخاذ تصمیم اصولی، کارخانه نساجی قائم شهر )شماره یک( به اهلش 
سپرده شود و با این اتفاق مبارک ضمن حفظ و صیانت از این سرمایه 
ارزشمند بار دیگر نساجی )شماره یک( به روزهای اوج پویایی و رونق 

و شکوفایی نایل شود.
بنابراین انتظار این است تا دیر نشده فرماندار شهرستان قائم شهر با 
فراهم ساختن شرایط الزم برای جلب مشارکت و همکاری صاحبنظران 
و کارشناسان و دلسوزان نسبت به نجات و احیای واقعی صنعت نساجی 

قائم شهر که مطالبه بحق مردم این شهرستان است اهتمام بورزد.
قائم شهر- جمشید گرائیلی

وزیر جهاد کشــاورزی گفــت: باغ های 
شهرستان فردوس باید از حالت سنتی خارج 

شود.
محمود حجتی در حاشیه بازدید از شرکت تام 
اروند ماشین، شعبه تراکتورسازی فردوس در جمع 
خبرنگاران افزود: در دولــت یازدهم مکانیزمی در 
حوزه وزارت، بانک کشــاورزی و واحد های تولیدی 
ادوات کشــاورزی و خود کشاورزان به عنوان چهار 

ضلع طراحی شده است.
وی ادامه داد: در این طرح کشــاورز بر اساس 
شناخت و آموزش هایی که دیده اعالم نیاز می کند 
و در نهایت به بانک معرفی می شود بانک نیز بجای 
پول، حواله ماشین آالت در اختیار وی قرار می دهد.
حجتی اظهار داشــت: در پنج سال گذشته این 
شیوه عملیاتی شده و تاکنون در این زمینه 6 هزار 
میلیارد تومان خط اعتباری به صورت حواله پرداخت 

شده است.
وی افزود: هر سال این حواله مجدد شارژ و اعتبار 
در اختیار کشاورز قرار می گیرد این باعث می شود 
تقاضای موثر همیشه در ارتباط با ماشین آالت در 
واحدهای تولیدی وجود داشته و از طرفی کشاورز 

نیز به تجهیزات مورد نیاز خود برسد.

وزیر جهاد کشــاورزی در ادامــه به قنات بلده 
فردوس  اشــاره کرد و گفت: مقرر شــد با همکاری 
کشــاورزان و نمایندگان مردم خراسان جنوبی در 
مجلس شورای اسالمی، مطالعات جامع برای افزایش 
راندمان آب قنات بلده انجام شود تا آب را از مظهر 

قنات با لوله گذاری به مزارع نزدیکتر کنیم.
وی افزود: کشاورزی شهرستان فردوس به خاطر 
مشکالت خشکسالی ها، سرمازدگی و آفات در این 
سالها آسیب هایی دیده است اما با توجه به توانمندی 
و تجربه و آمادگی کشاورزان این مشکالت را پشت 

سر خواهند گذاشت.
حجتــی با بیان اینکه تولید عمده کشــاورزان 
فردوس محصول انار است، افزود: راندمان آب قنات 
بلده متاسفانه به خاطر مسائلی، بسیار پایین و حدود 

20 درصد است.
وزیر جهاد کشــاورزی تاکید کــرد: باید باغات 
شهرســتان فردوس از حالت سنتی خارج شود و با 

شیوه آبیاری تحت فشار کشاورزی کنند.
وزیر جهاد کشــاورزی به منظور بهره برداری و 
بازدید از طرح های بخش کشاورزی خراسان جنوبی 
وارد این استان شد و پس از ورود به بیرجند از مزرعه 
پرورش گل رز هزاردستان بازدید کرد که یک هکتار 

سطح زیرکشت گل رز به روش هیدروپونیک دارد 
و در ایــن گلخانه، گل رز هلندی در 15 رقم و 10 

رنگ کشت می شود.
حجتی همچنین ضمن بازدید از مجتمع کشت و 
صنعت سربیشه به منظور افتتاح آبیاری زیرسطحی 
72 هکتاری اســماعیل آباد به شهرستان نهبندان 

سفر کرد.
بازدید از مزرعه خارشتر شرکت پیوند خاوران 
به عنوان نخستین مزرعه الگویی در سطح کشور در 
شهرستان قاینات، بازدید از کارخانه تروند زعفران، 
افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی 
اســالم آباد قاین و بازدید از شرکت سهامی زراعی 
خضری از جمله برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در 

دومین روز سفر به خراسان جنوبی بود.
حجتی همچنین با ســفر به شهرســتان های 
فردوس و بشرویه به ترتیب از قنات بلده و پروژه های 

آبخیزداری صندوق توسعه ملی بازدید کرد.
افتتاح همزمان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در 
سطح 800 هکتار و بازدید از کارخانه سبزی خشک 
کنی و تولید عرق های اکســیر طبس از برنامه های 
سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی 

خواهد بود.

امام جمعه سرپل ذهاب گفت: متأسفانه با 
وجود گذشت یک سال از وقوع زلزله استان 
کرمانشاه هنوز بیش از ۵هزار خانوار در چادر 

و کانکس سکونت دارند.
حجت االسالم جواد فاطمی نسب اظهار داشت: 
در مدت یک سال گذشته مردم، خیرین و دولت 
زحمت بســیاری برای آبادانــی مناطق زلزله زده 
متحمل شده اند و خدمات زیادی به مردم منطقه 
ارائه شــده اما با وجود این، متأسفانه هنوز مردم 

مشکالت فراوانی دارند.
وی عنوان کرد: نوســانات قیمت ارز و شرایط 
متغیر بازار ســبب گرانی مصالح ساختمانی شد و 
براین اساس روند ساخت  وساز با کندی پیش می رود 
و همین امر موجب شــد مردم اکنون در تکمیل 
منازل خود دچار مشکل شوند. وی گفت: تعدادی 
از واحد های مســکونی هنوز در روستاها ساخته 
نشده است و همین امر موجب پیدایش مشکالتی 

برای مردم این منطقه شده است.
امام جمعه سرپل ذهاب اضافه کرد: امیدواریم 
دولت هرچه سریع تر تدبیری بیندیشد تا مردمی 

14واحد تجاری غیرقانونی
پاساژ ایران همدان تخریب شد

همدان- خبرنگار کیهان:
سرپرست مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری همدان از تخریب 14 واحد تجاری غیرقانونی در 

پاساژ ایران به مساحت 176 مترمربع خبر داد.
حسین مردانی اظهار کرد: تخلف صورت گرفته در سه طبقه و 
متعلق به 14 واحد صنفی بوده که با توجه به رعایت نکردن اصول 
سه گانه بهداشتی، فنی و شهرسازی منجر به صدور رای تخریب از 

کمیسیون ماده صد شده بود.
وی افزود: با هر گونه ساخت و ساز غیرقانونی که باعث به خطر 
افتادن جان شهروندان و نیز برهم زدن نظم و انضباط شهری شود، 

به شدت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
الزم به ذکر است پاساژ ایران واقع در پیاده راه بوعلی شهر همدان 

یکی از پرترددترین نقاط شهر است.

112 کارگر معدن آق دربند در شهرستان 
ســرخس خراســان رضوی هم اکنون در 
بالتکلیفی برای دریافت حقوق و مزایای خود 

به سر می برند.
رئیس شورای اسالمی کار معدن آق دربند در 
این باره گفت: قرار بود شرکت ساختمان خود را 
بفروشد و معوقات ما را پرداخت کند اما متأسفانه 

بدقولی شده است.
حامد بالواله افزود: هم اکنون 112 کارگر در 
این شرکت کار می کنند و هر کدام حدود 12 ماه 
مطالبه از شرکت دارند و در مواردی حق بیمه آنها 

به موقع پرداخت نشده است.
وی گفت: یکی از دیگر مشکالت ما این است 
که ایمنی معدن بسیار پایین آمده و باید کارگاه 
جدید تأســیس شــود، در غیر این صورت ادامه 
فعالیت در معدن آق دربند تا ســال آینده وجود 

نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: کارگران خواسته اند که 
صورت جلســه ای تهیه شود و آن را به دادستان 

ارائه دهیم تا شاید مشکالت رفع شود.
بــا غالمرضــا محمــدزاده مدیرعامل معدن 
آق دربند ســرخس نیز گفت: هم اکنون 7 ماه از 

مطالبات را پرداخت کرده ایم و مابقی هم به تدریج 
پرداخت می شود؛ و این ادعا که شرکت به کارگران 
12 ماه حقوق و مزایا بدهکار است صحت ندارد.

رئیس  شورای اسالمی کار معدن آق دربند با 
رد ادعای مدیرعامل شــرکت در پرداخت بدهی 
کارگــران گفت: میزان دقیق بدهی شــرکت به 
کارگران 11/5 ماه است؛ شما در نظر بگیرید نیمی 
از اردیبهشت سال 93، دی و بهمن و اسفند سال 
95، فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر و مرداد 
ســال 96 و مرداد و شــهریور و مهر 97 مطالبه 

کارگران بوده است.

کیش- خبرنگار کیهان:
 40 ویژه برنامــه فرهنگی، هنری، ورزشــی و 
اجتماعی در نکوداشــت 20 آبان »روز کیش«، در 
بخش های مختلف ایــن جزیره مرجانی با حضور 
ســاکنان و گردشگران اجرا شد و این جزیره زیبا 

برای اولین بار روز خود را جشن گرفت.
مدیر امور هنری سازمان منطقه آزاد کیش با اعالم 
این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: پیاده روی عمومی 
در سواحل کیش و در مســیر اسکله تفریحی، افتتاح 
نمایشگاه کتاب، شهرآرایی، آذین بندی میدان ها، تردد 
تاکســی ها با پرچم و نشــان ویژه روز کیش و فعالیت 
تلویزیون های شهری از دیگر ویژه برنامه های گرامیداشت 

روز کیش بود.
مسعود رهبری همچنین ادای احترام به مقام واالی 
شــهدای گمنام و نواختــن زنگ کیــش، افتتاح خانه 
مطبوعات، بهره برداری از ساختمان شورای شهر و مدرسه 
دخترانه هاجر، اجتماع دانش آموزان در اسکله تفریحی، 
آغاز مسابقات سراسری شنای آب های آزاد، افتتاح کشتی 
تفریحی امپراطور، آغاز جشنواره تئاتر کوتاه کافه ساحلی، 
برگزاری جشــنواره غذا و صنایع دســتی، آیین ویژه در 
خانه بومیان، گشــایش فاز سوم شهر زیرزمینی، پخش 
فیلم قصه های کیش و اجرای برنامه های استیج موسیقی 
ساحلی توسط گروه های هنری را از مهم ترین برنامه های 

فرهنگی هنری و ورزشی در روز کیش اعالم کرد. 
او، برگزاری نخستین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه 
کافه ای و ســاحلی را از جمله برنامه هایی برشــمرد که 
همزمــان با روز کیــش از 19 تــا 21 آبان ماه با حضور 
گروه های تئاتر از سراســر کشور درکافه ساحلی کیش 

برگزار شد. 

تسهیالت و خدمات ویژه در روز کیش 
مدیر امور هنری ســازمان منطقه آزاد کیش افرود: 
تخفیف 50 درصدی هتل ها و کلوپ های تفریحات دریایی، 
ارائه رایگان ســیم کارت، اینترنت و خدمات حمل ونقل 
شهری، استقبال و پذیرایی ویژه از مسافران و گردشگران 
در فرودگاه و معاینات در مراکز درمانی از جمله تسهیالتی 

بود که در روز 20 آبان روز کیش به همگان ارائه شد.
خانه مطبوعات کیش افتتاح شد

همزمــان با 20 آبــان روز کیش، خانــه مطبوعات 
جزیره کیش در مراســمی با حضور دست اندرکاران امور 
اطالع رســانی و معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد 

کیش افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.
در این مراســم که امامان جمعه شیعه و اهل سنت 
و جمعی از مســئوالن حضور داشــتند، معاون فرهنگی 
اجتماعی منطقــه آزاد کیش گفــت: عضوگیری خانه 
مطبوعات کیش از مدت ها پیش آغاز شده و برای تشکیل 

هیئت موسسان این خانه، اقدام شده است.
سعید پورعلی ضمن اعالم حمایت از تشکیل و فعالیت 
این نهاد مطبوعاتی هم افزایی، ارتقای سطح کمی و کیفی 
اطالع رسانی، پیگیری امور صنفی، پژوهشی، آموزشی و 
سایر امور مربوط به خبرنگاران را از وظایف و اهداف خانه 

مطبوعات کیش عنوان کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که همه امور اهالی رســانه از 
طریق این خانه پیگیری و عملیاتی شود و در آینده نزدیک 
شاهد رشد کمی و کیفی رسانه ها در این جزیره باشیم. 
روز 20 آبان به پیشنهاد منطقه آزاد کیش و تصویب 
شــورای شهر به  عنوان روز کیش نام گذاری شده به  این 
مناســبت برنامه های متنوع و متعددی برای این روز به 

اجرا در آمد.

بهره برداری از بزرگ ترین نیروگاه 
برق خورشیدی قم

خشکسالی
 تاالب  بندعلیخان ورامین را 

تهدید می کند

کرمانشاه 
در صدر جدول بیکاری 

کشور

برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب 
در همدان

جاسک- خبرنگار کیهان: 
فرماندار شهرستان جاسک گفت: مشکل 
تامین ســوخت برای شــناورهای باری این 
شهرستان در دست بررسی است و به زودی 

حل خواهد شد.
محمد رادمهر اظهار داشت: طی هفته های اخیر 
تاخیر چند ساعته سامانه توزیع سوخت، مشکالتی 
را برای صاحبان شناورهای حامل بارهای صادراتی 

شهرستان جاسک به وجود آورده است.
وی افزود: پیگیری برای حل این مشکل انجام 
شــده و با دستور استاندار هرمزگان هرچه سریع تر 

این مشکل برطرف می شود.
براساس قوانین موجود نرخ سوخت شناورهای 
تجــاری و باری در آب های داخلــی باید با قیمت 
داخل کشور و در آب های بین المللی به نرخ جهانی 
محاسبه شود. در صورت تایید نشدن خرید سوخت 
به قیمت داخلی برای شــناورهای باری، آنها باید 
سوخت را به نرخ بین المللی یعنی هر لیتر 84 هزار 

ریال خرید کنند.
هم اکنون قیمت سوخت در آب های داخلی به 

نرخ 46 هزار و 200 ریال محاسبه می شود.
هم اکنون 30 فروند شــناور باری در شهرستان 
جاســک فعال است که بیش از نیمی از آنها در امر 

صادرات فعالیت دارند.

فرماندار جاسک:

مشکل تامین سوخت 
شناورهای باری

 به زودی حل می شود

زندگی زلزله زدگان کرمانشاه  
همچنان در چادر و کانکس

که هنوز در کانکس به سر می برند و به دلیل گرانی 
مصالح هیچ امیدی برای تکمیل منازل مسکونی 
خــود  ندارند بتوانند به منازل خــود بازگردند، و 
بعد از گذشت یک سال متأسفانه در سرپل ذهاب 
مشکالت زیرساختی در معابر و کوچه ها وجود دارد.
وی با ابراز اینکه با وجود گذشــت یک ســال  

مستأجران در وضعیت بالتکلیفی به سر می برند، 
افزود: بــا افزایش قیمت مصالح ســاختمانی در 
هفته هــای اخیر اکنون ساخت وســاز در مناطق 
زلزله زده متوقف شده و مردم توانایی ساخت منازل 
خود را ندارند و دولت باید تسهیالت ویژه ای برای 

مردم کرمانشاه در سالگرد زلزله تخصیص دهد.

۱۱۲ معدن کار  آق دربند سرخس در انتظار دریافت معوقات خود

انتقال  آب رودخانه کرج به تهران به تعویق افتاد

وزیر جهاد کشاورزی:

باغ های شهرستان فردوس باید از حالت سنتی خارج شود

یخبندان؛ به 70 درصد زرشک خراسان جنوبی خسارت زد

پرداخت تسهیالت به شیالت
ساری- خبرنگار کیهان: مدیرکل شیالت مازندران از پرداخت 190 میلیارد 

ریال تسهیالت تاکنون به بهره برداران شیالت استان خبر داد.
ولی اهلل محمدزاده گفت: 391 طرح شیالتی مصوب برای دریافت تسهیالت 
به بانک ها معرفی و تاکنون 190 میلیارد ریال  تسهیالت برای 77 طرح شیالتی 
در ســامانه های کارا، صندوق توســعه ملی و تفاهم نامه های سه جانبه در اختیار 
متقاضیان شــیالتی قرار گرفته است. وی طرح های شــیالتی را پرورش ماهی 
خاویاری، ســردآبی و گرم آبی ذکر کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 
417 فرصت شــغلی )51 درصد( در فعالیت های شیالتی استان ایجاد شده و با 
توجه به رونق فعالیت های شیالتی از نیمه دوم سال پیش بینی می شود، تا پایان 

سال براساس برنامه مصوب برای 825 نفر اشتغال زایی شود.
تولید مجدد برق

* مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی  نکا گفت: واحد شماره 4 بخاری نیروگاه 
شهید سلیمی نکا به ظرفیت 440 مگاوات که از بیست و نهم مهرماه به منظور 
انجام تعمیرات میاندوره ای و حفظ آمادگی تولید در زمستان از مدار خارج شده 

بود، مجددا به شبکه سراسری برق پیوست.
نعمتی افزود: این تعمیرات شامل قلیاشویی، ترمیم دیواره کانال دود و دیوار 
هیترها، ترمیم عایق های بویلر و لوله های کندانسور اصلی بود که توسط کارشناسان 

داخلی و متخصصان نیروگاه انجام شد.
جذب تسهیالت کشاورزی

قائم شهر- خبرنگار کیهان: مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر از جذب 10 
میلیارد و 650 میلیون ریالی تســهیالت مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان 
قائم شــهر در مهرماه امســال خبر داد. مجید جعفری گفت: مهرماه امسال 47 
متقاضی دریافت تســهیالت خرید ماشین آالت کشــاورزی برای اشتغالزایی به 

بانک معرفی شدند.
وی افزود: 35 دســتگاه تراکتور، هفت دستگاه کمباین، سه دستگاه ادوات 
کشاورزی و دو دستگاه نشاکار به ارزش 10 میلیارد و 650 میلیون ریال در اختیار 

47 متقاضی خرید ماشین آالت کشاورزی قرار گرفت.
ثبت موقوفه جدید

رحیم آباد رودسر- خبرنگار کیهان: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن از 
ثبت 35 وقف جدید به ارزش 200 میلیارد ریال در این استان خبر داد.

ســتار علیزاده اظهار داشت: در ســال جاری 35 وقف جدید به مساحت 60 
هزار مترمربع در استان گیالن به ثبت رسیده که ارزش ریالی این موقوفات 200 
میلیارد ریال است. وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح »مودت« در سطح استان 
گیالن، گفت: امسال در قالب طرح مو دت 440 میلیارد ریال در حوزه عمرانی بقاع 

متبرکه از کمک های مردمی جمع آوری و هزینه شده است.
بیمه زنان خانه دار

اهواز- خبرنگار کیهان:  مسئول امور بانوان اداره کل تامین اجتماعی استان 
خوزستان  گفت: زنان خانه داری که کمتر از 50 سال سن دارند می توانند نسبت 

به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند.
»لیال دیوجان« با اشــاره به اینکه مشاوران محترم فرمانداری ها و همچنین 
NGOها می توانند به ترویج فرهنــگ بیمه ای برای زنان خانه دار کمک کنند 
اظهار داشــت: چنانچه سن آنان در زمان ثبت نام بیش از 50 سال باشد پذیرش 
درخواست ایشان منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت 

مازاد سنی مقدور خواهد بود.
وی افزود: زنان خانه داری که حداقل دارای ده ســال ســابقه پرداخت حق 
بیمه هستند نیز می توانند بدون لحاظ شرط سنی نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد 

قرارداد بیمه اقدام نمایند.
تامین هزینه دارو

هندیجان- خبرنگار کیهان: مسئول گروه جهادی شهید نصراهلل گشتیل 
هندیجان از تامین هزینه انواع دارو همراه با تهیه وســایل برقی برای نیازمندان 

هندیجان خبر داد.
محمدحســین عنانات افــزود: همچنین در ایام ســوگواری رحلت پیامبر 
اسالم)ص( و شــهادت حضرت امام حســن مجتبی)ع( و حضرت امام رضا)ع( 
بسته های مواد غذایی نیز با مشارکت خیرین و همکاری بسیجیان گروه جهادی 

شهید گشتیل و میثاق با شهدای هندیجان توزیع شد.
وی گفت: بازسازی منازل محروم در هندیجان با تامین وسایل مورد نیاز تا 

پایان سال ادامه دارد.
درمان سرپایی بیماران

جاسک- خبرنگار کیهان: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک 
از راه اندازی مرکز درمان بســتر با هدف ارائه خدمات پیش بیمارستانی در بخش 
لیردف شهرســتان جاسک خبر داد و گفت: با راه اندازی این مرکز درمان بستر، 

از اعزام بی مورد بسیاری از بیماران به شهرستان جاسک کاسته خواهد شد. 
عباس ابراهیمی ابراز کرد: این مرکز با زیربنای یک هزار مترمربع و اعتباری 
بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون تومان از محل اعتبارات بنیاد علوی ســاخته 

شده است.
وی اظهار کرد: درمان بستر لیردف دارای بخش های رادیولوژی، آزمایشگاه ، 

اتاق های بستری و اتاق زنان و زایمان و اتاق پزشک است.
برگزاری کالس های قرآن

* تــرم پاییزه کالس های قرآن و احکام در روســتای کوئیک از توابع بندر 
جاسک برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین حسین بارانی خو، روحانی مستقر این روستا افزود: 
دوره پاییزه کالس های قرآن شــامل؛ حفظ سوره های کوچک و قصه های قرآنی 
ویژه کودکان و نونهاالن و روخوانی و روانخوانی در مقطع نوجوانان و جوانان پسر 

و دختر و بانوان خانه دار در حال برگزاری است.
وی همچنین از دیگر کالس های این پایگاه، آموزش احکام نماز و وضو و بیان 

مسائل شرعی جوانان و نوجوانان و احکام ویژه بانوان را برشمرد.

امام جمعه سر پل ذهاب اعالم کرد

برای نخستین بار

کیش روز خود را جشن گرفت


