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همدان- خبرنگار کیهان: 
مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان گفت: 200 میلیارد ریال 

از ادارات دولتی و مراکز خصوصی طلب داریم.
محمد عس��کری در گفت وگو با خبرنگاران افزود: این مبلغ، مطالبات 
معوقه ما از ادارات و دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی استان را 

شامل می شود که در حال وصول است.
وی ادامه داد: البته مجموع بدهی دولت به سازمان در کل کشور 350 
هزار میلیارد ریال بود که به تدریج پرداخت شده و مبالغی در استان ها به 

عنوان معوقه باقی مانده است.

قاین- خبرنگار کیهان:
دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان قاین رتبه های اول تا سوم 
مسابقات سراسری پرسش مهر خراسان جنوبی را کسب کردند.

معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش قاین با اعالم این 
خبر گفت: در س��ال تحصیلی 92-91 بیش از 4000 دانش آموز مقاطع 
تحصیلی و 120 نفر از فرهنگیان شهرستان در پرسش مهر شرکت کردند 
ک��ه از ای��ن تعداد به ترتیب 90 نفر در بخ��ش دانش آموزی و 30 نفر در 

بخش فرهنگیان به مرحله استانی راه یافتند. 
علی نصرالهی گفت: در داوری استانی نیز در رشته های خوشنویسی، 
گلیم و جاجیم بافی، عکس، پوستر و کاریکاتور، معرق، مطالعه و تحقیق، 
شعر و داستان، فیلم کوتاه و تصویرسازی توانستند رتبه های اول تا سوم 

خراسان جنوبی را کسب کنند.
وی افزود: رتبه های اول رش��ته های مذکور به مسابقات کشوری که 

در حال برگزاری است راه یافتند.

سمنان- خبرنگار کیهان:
مدیر امور باغبانی س�ازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از 
برداشت 23 تن انگوربه طور متوسط از هر هکتار باغ این محصول 

در استان خبر داد.
لطف اهلل رضایی گفت: میانگین تولید انگور در کش��ور در هر هکتار 
12 تن است در حالی که تولید این محصول در استان سمنان حدود دو 

برابر میانگین کشوری است.
وی افزود: افزون بر 4 هزار و 470 هکتار از باغ های استان به کشت 
انواع ارقام انگور اختصاص دارد و در سال گذشته از بیش از 3700 هکتار 
باغ های بارور استان بالغ بر 86 هزار و 700 تن محصول برداشت شد که 

نسبت به سال ماقبل 2 درصد رشد داشته است.
رضایی بیان کرد: رقم غالب کش��ور انگور اس��تان رقم س��رخ فخری 
شاهرودی است که 70 درصد سطح زیر کشت باغ های انگور استان را به 

خود اختصاص داده است.
مدیر امور باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: لعل، 
سفید فخری، خلیلی، عسگری، ریش بابا، صاحبی و شاهانی از دیگر ارقام 

غالب انگور استان هستند.
رضایی در خصوص زمان برداشت ارقام مختلف انگور استان گفت: کار 
برداش��ت ارقام پیش رس نظیر یاقوتی از اوایل خرداد شروع شده است و 
برداشت دیررس ترین انگور استان که همان سرخ و فخری است تا پایان آبان 
ادامه دارد که از ارقام با کیفیت است که انبارداری باال به دلیل ماندگاری 

و خاصیت صادرات به کشورهای حوزه خزر را نیز دارد.

اهواز- خبرنگار کیهان:
با آغاز توزیع ش�یر خش�ک در داروخانه های خوزس�تان کمبود این فرآورده در استان به زودی 

برطرف می شود.
مدیر نظارت بر دارو و مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اعالم این خبر اظهار کرد: آمار 
مستند از سازمان ثبت احوال در رابطه با موالید ساالنه گرفته شده است که مطابق با آن، شرکت های توزیع و 

پخش شیر خشک، تحت نظارت این معاونت نسبت به توزیع این فرآورده در هر منطقه اقدام می کنند.
حس��ین برزگر با بیان اینکه س��همیه شیر خشک استان نیز اضافه شده است، تصریح کرد: در برخی مواقع 
این کمبود مقطعی در بعضی نقاط استان، به دالیلی بروز می کند که هیچ گونه ارتباطی با روند تدارک و توزیع 

این فرآورده ندارد و بیشتر به انبار کردن شیر خشک توسط خانواده ها مربوط می شود.
وی تصریح کرد: برخی خریداران پس از گذش��ت تاریخ مصرف آن، خواس��تار برگش��ت دادن شیر خشک 
خریداری ش��ده هس��تند که به لحاظ ممنوعیت قانونی و برای حفظ س��المت نوزادان شیرخوار، داروخانه ها از 

تحویل مجدد فرآورده خودداری می کنند.

زنجان- خبرنگار کیهان:
مدیرعام�ل آبفای اس�تان 
زنجان گف�ت: آب کمتر از یک 
س�وم قیمت تمام شده توزیع 

می شود.
پورنصرت  مس��لم  مهن��دس 
اف��زود: پایی��ن ب��ودن قیمت آب 
امکان مانور عملیاتی در بسیاری از 
نقاط برای اصالح و توس��عه شبکه 
و بازس��ازی و ارائه خدمات بهتر به 
مردم را از شرکتهای آب و فاضالب 

گرفته است.
وی زیان 600 میلیارد ریالی را 
در این زمینه یادآور ش��ده و گفت: 
وقتی درآمدهای ش��رکت محدود 

ش��ود ب��ه تبع آن خدم��ات ما نیز 
کاهش یافته و موجب فرس��ودگی 
ش��بکه ها می شود و نمی توانیم به 

موقع آنها را بازسازی کنیم.
ای��ن مق��ام مس��ئول میانگین 
مص��رف هر نف��ر در ش��بانه روز در 
کشورهای پیش��رفته دنیا را 100 تا 
130 لیت��ر و ای��ران را 160 تا 170 
لیت��ر اعالم کرد و گف��ت: این میزان 
در استان زنجان 150 لیتر است که 
در ص��ورت صرفه جویی 20درصدی 
می توانی��م آب مورد نی��از 150 هزار 
نف��ر را بدون نیاز به اعتبارات کالن و 
زمانبر تأمین و با کاهش هزینه ها در 
بازسازی شبکه ها سرمایه گذاری کنیم.

وی با اعالم اینکه از یک هزار و 
525 کیلومتر شبکه توزیع و حدود 
320 کیلومتر خط انتقال در استان 
بیش از 88 کیلومتر ش��بکه دارای 
فرس��ودگی اس��ت تصریح کرد: با 
اعتب��ارات فعلی اصالح ش��بکه ها 
زمان ب��ر بوده و با لحاظ عمر مفید 
بخشی از فرسودگی ها نیز هر ساله 

افزایش می یابد.
مدیرعامل آبفای استان زنجان 
افزود: در صورت استفاده بهینه از 
ش��بکه ها و کاهش فشار در شبکه 
عم��ر مفید آن افزای��ش می یابد و 
از س��رمایه گذاری های ایجاد شده 

استفاده بهتری صورت می گیرد.

گنبدکاووس- خبرنگارکیهان:
مع�اون برنامه ریزی و امور 
فرماندار گنبدکاووس  عمرانی 
ب�ا  شهرس�تان  ای�ن  گف�ت: 
ظرفیت های فراوان گردشگری 
آماده اس�تقبال از مس�افران 

تابستانی است.
نورمحمد جعفری در جلس��ه 
ستاد تس��هیالت دائمی سفر این 
شهرس��تان، اف��زود: جاذبه ه��ای 
گردشگری گنبد از جمله بلندترین 
برج آجری جهان، ش��هر تاریخی 
جرج��ان، 3 ت��االب بین الملل��ی، 
امامزاده یحیی بن زید)ع(، مجموعه 
مصنوعی،  دریاچ��ه  س��وارکاری، 
بازارچه م��رزی و تجاری، صنایع 
و  آب��ی  مناب��ع  اق��وام،  دس��تی 
بوس��تان های شهری آماده بازدید 
و پذیرایی از مس��افران است. وی، 
بر لزوم تالش همه دس��تگاه های 
اجرای��ی عضو س��تاد  تس��هیالت 

داش��تم روزنامه های جدید را می چیدم که طوفان عظیمی به 
پاخاست و در آن واحد مردم به وسط خیابانها ریختند. ساعت 4/53 
دقیق��ه بعدازظهر بود، زمین عصبانی زی��ر پایم به خود می پیچید. 
آس��فالت خیابان باال و پایین می آمد. هیچ کس نمی دانست که چه 
فاجعه ای در پیش اس��ت. انگار ساختمان ها را داخل گهواره بزرگی 
ش��دیدا تکان می دادند. این بار اما دوئل س��ختی بین ساختمانها و 
زمین لرزه آغاز ش��ده بود و در آخرین لحظات این چند ثانیه، این 
غرش زمین بود که آجرها، سنگ ها و کلوخ ها را روی زمین و بر سر 
انسان هایی که با دهان روزه مشغول تدارک افطاری بودند فرو ریخت. 

* * *
تجمع مردم وحشت زده وسط خیابان ها بیشتر شده، همه گریان 
و ناالن و بهت زده بحران را پشت سرمی گذاشتند. بالفاصله دفتر را 
بسته و به طرف خانه دویدم. گرد و خاک همه جا را گرفته و شاخ و 

جاسک- خبرنگارکیهان: به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار در مراسمی که با 
حضور مسئولین شهرستان جاسک برگزار شد از تالش ها و زحمات صادقانه خبرنگاران 

جاسک درخصوص انعکاس اخبار جاسک تجلیل گردید.
عبدالرحمن لشکری، رئیس اداره فرهنگ ارشاد اسالمی جاسک گفت: خبرنگاران 
جاسک در جهت انعکاس اخبار این شهرستان زحمات زیادی را متحمل می شوند. وی 
با تقدیر و تشکر از تالش های خبرنگاران جاسک گفت: این اداره طبق رسالتی که دارد 

همواره پشتیبان خبرنگاران جاسک هست و خواهدبود.
رش�ت- خبرنگارکیهان: به مناس��بت روز خبرنگار جبار کوچکی نژاد نماینده 
مردم شهرس��تان رش��ت در مجلس شورای اس��المی ضمن حضور در دفتر سرپرستی 
کیهان در گیالن و تبریک این روز به خبرنگاران این دفتر با سرپرست کیهان در گیالن 

دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر حفظ ارزش های انقالب 
اسالمی، از مواضع اصولی روزنامه کیهان در برخورد با انحرافات و شفاف سازی مسائل 

در عرصه سیاسی قدردانی کرد.
بن�اب- خبرنگارکیهان: فرماندار بناب در آیین تجلیل از خبرنگاران با تبریک 
روز خبرنگار و گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای رس��انه بویژه شهید صارمی گفت: 
خبرنگاران چشم بیدار جامعه هستند و باید تمام وقایع و رویدادها را به طور صحیح و 

واقعی انعکاس دهند.
س��عید برقی با تأکید بر انعکاس واقعیت ها به مردم از سوی رسانه ها افزود: قطعاً 
مشکالت موجود در سطح ادارات و همین طور اجتماع یک شبه قابل حل نیست و باید 

با اطالع رسانی صحیح به مردم، آنها را از مشکالت جامعه آگاه سازیم.
هری�س- خبرنگارکیهان: فرماندار هریس از خبرنگاران فعال این شهرس��تان 
به مناس��بت روز خبرنگار تجلیل به عمل آورد. داریوش مرادی در این نشس��ت ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی، اثرگذاری در توسعه شهرستان را جزو وظیفه 
ذاتی خبرنگاران برشمرد و افزود: این اثرگذاری می باید شهرستان را در سطوح مختلف 

استانی برجسته نماید.
چناران- خبرنگار کیهان: در آستانه سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار 
طی مراسمی که در سالن آمفی تئاتر خواجه نظام الملک چناران برگزار شد از خبرنگاران 

این شهرستان تجلیل به عمل آمد.
فرمان��دار چناران گفت: خبرنگاری ش��غل پرمخاطره ای اس��ت چنانچه تاکنون 
خبرنگاران زیادی در عرصه های مختلف چون دفاع مقدس جان خود را از دست داده اند.

سیدعلی حس��ینی افزود: اثرگذاری ش��غل خبرنگاری یک توقع ویژه ای را برای 
خبرنگاران ایجاد کرده است، چنان که گاهی این اثرگذاری از پیگیری یک نهادو نامه 

بسیار بیشتر است.
بندرعب�اس- خبرنگار کیهان: همزمان با 17 م��رداد روز خبرنگار، جمعی از 
مدیران مسئول، خبرنگاران روزنامه های هرمزگان، اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات 
اس��تان به همراه مدیرکل فرهنگ و  ارش��اد اسالمی هرمزگان با نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه بندرعباس دیدار و گفت وگو کردند.
نماینده ولی فقیه در بندرعباس گفت: نبی به معنی خبررسان است. یعنی اینکه از 
خدا، خبر می رساند به بندگان خدا، یعنی اینکه اساس سعادت بشر در ارتباط خبری است 
و همه خوبیها به واسطه شبکه خبررسانی است که بین مردم و خدا قرار گرفته است.

آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی افزود: همان طور که معلمی شغل انبیاست، خبررسانی 
قبل از معلمی شغل انبیاء بوده است زیرا اگر خبررسانی نبود، معلمی معنا نداشت.

اراک- خبرنگار کیهان: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی گفت: 9 
نفر از خبرنگاران برای نخستین بار در استان دوره تکمیلی خبرنگاری را گذرانده اند و موفق 
به دریافت گواهی قبولی از سرای روزنامه نگاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شده اند.
مصطفی مش��ایخی افزود: این اداره کل در حال ساماندهی خبرنگاران در سرای 
روزنامه نگاران اس��ت و کارت خبرنگاری این خبرنگاران توس��ط س��رای روزنامه نگاران 

کشور صادر می شود.
وی افزود: تا سامانه سمان پاالیش نشده است محور و مبنا را سرای روزنامه نگاران 
قرار خواهیم داد و تنها کس��انی که عضو س��را هستند می توانند از خدمات رفاهی ویژه 

خبرنگاران استفاده کنند.
گنب�دکاووس- خبرنگار کیهان:خبرنگاران بازوان توانمند انتظامی در ارتقای 
احس��اس امنیت در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به شمار 
می روند. سرهنگ محمدعلی عسگری، فرمانده انتظامی گنبد کاووس در آیین تجلیل 
از خبرنگاران و نمایندگان رس��انه های ارتباط جمعی مس��تقر در این شهرستان گفت: 
خبرنگاران آینه ای از عملکرد انتظامی هستند زیرا انعکاس اخبار مثبت توسط رسانه ها، 
سبب باال رفتن احساس امنیت و آرامش خاطر شهروندان و انعکاس اخبار بعضا منفی 

نیز سبب تالش بیشتر انتظامی جهت تقویت نقاط ضعف می شود.
س�نندج- خبرنگار کیهان:استاندار کردستان در مراسم روز خبرنگار گفت: با 
حرفهای بی مورد زحمات و تالش دولت خدمتگزار را که علی رغم تحریم ها، محدودیت ها 

و تنگناها در راستای توسعه و پیشرفت کردستان گام برداشته اند را زیر سوال نبریم.
علیرضا ش��هبازی به خبرنگاران گفت: من بیشترین حمایت ها را از شما دوستان 
رسانه ای کرده ام و بارها گفته ام که من نوکر و خدمتگزار مردم شریف کردستان هستم 
و در تم��ام مجالس و نشس��ت ها و در تم��ام نمازجمعه ها حضور دارم حتی در مجالس 
خصوصی و خانوادگی ش��ما عزیزان شرکت کرده ام این خدمتگزاری یک نوکری است 

که در جمع مردم حضور دارد.
ش�رق گلس�تان- خبرنگار کیهان:محمدتقی قزل س��فلی، فرماندار کالله به 
مناس��بت س��الگرد روز خبرنگار در جمع تعدادی از خبرنگاران منطقه گفت: نوع نگاه 

خبرنگار مسلمان در ام القرای جهان اسالم با آن ها متفاوت است.
وی با تاکید بر نقش خبرنگار در انعکاس واقعیت های جامعه گفت: با وجود برخی 
مشکالت در عرصه کار و زندگی، خبرنگاران واقعیت ها را با شجاعت انعکاس می دهند. 
قزل س��فلی افزود: خبرنگار جامعه اسالمی دلسوزانه نقش اصالح گر را برای ساماندهی 
امور جامعه ایفاء می کند. فرماندار کالله با بیان این که خبرنگاران چشم بینای جامعه 
هس��تند تاکید کرد: بیان ضعف ها و مشکالت و نیز انعکاس عالمانه عملکرد دستگاه ها 

از وظایف خبرنگاران است.
الیگودرز- خبرنگار کیهان:به مناسبت روز خبرنگار طی مراسمی برترین های 

حوزه مطبوعات الیگودرز معرفی شدند.
در این جلسه رضوی نژاد، فرماندار الیگودرز امانت داری و صداقت را از مهم ترین 
ویژگی ه��ای خبرنگاری عنوان کرد و گفت: خبرنگاران در ارس��ال اخبار دقت نموده و 

آنها را تحلیل نمایند.
همچنین حجت االسالم ترکی، امام جمعه موقت الیگودرز با اشاره به وظیفه سنگین 
رسانه ها از خبرنگاران خواست ضمن پرهیز از دامن زدن به شایعات به بیان مشکالت 

و دستاوردهای جمهوری اسالمی بپردازند.
بوئین زهرا- خبرنگار کیهان:مراس��م تقدیر و تجلیل از خبرنگاران شهرستان 

بوئین زهرا با حضور مسئوالن این شهرستان در فرمانداری بوئین زهرا برگزار شد.
در ای��ن مراس��م احد احم��دی فرماندار بوئین زهرا گفت: چش��م و گوش مردم و 
مسئولین و پل ارتباطی مردم و مسئولین، خبرنگاران متعهد هستند و پس از پیروزی 
انقالب اسالمی خبرنگاران در حماسه 8 سال دفاع مقدس در حد توان آثار به یادماندنی 

و خوبی از خود به جای گذاشتند.
الرستان- خبرنگار کیهان:در مراسمی با حضور علی محمد امیری معاون استاندار 
و فرماندار ویژه الرستان، الیاس زارع و عبدالرحیم مقیمی معاونین برنامه ریزی و سیاسی 
فرمانداری، امیر جاهدی بخشدار مرکزی الرستان از مدیر مسئول، سردبیر و خبرنگاران 

منطقه الرستان در محل فرمانداری ویژه الرستان تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم ابتدا عبدالرحیم مقیمی معاون سیاسی فرمانداری و سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی الرستان در سخنانی از خدمات شبانه روزی همه خبرنگاران 
تقدیر و تشکر کرد. سپس فرماندار الرستان گفت: جمعی مثل شما که در عرصه رسانه 
فعالیت می کنید، در الگوسازی بسیار اثرگذارید و همه ما موظفیم که واقعیت های اسالم 
ناب را به بهترین شکل بر تشنگان حقیقت منعکس بکنیم تا با مشاهده حقیقت، زنگار 

از قلوب دشمنان پاک شود.
س�منان- خبرنگار کیهان:فرمانده انتظامی استان سمنان در مراسم تجلیل از 
خبرنگاران گفت: اگرچه برای همه رسانه ها احترام قائل هستم اما الزم است بگویم بطور 

ویژه از مدیر مسئول و خبرنگاران و کارکنان کیهان تقدیر و تشکر می کنم.
سرتیپ محمدرضا میرزایی افزود: نگاه روزنامه کیهان به مسائل کشور و کارکرد 
نیروی انتظامی به مقوله امنیت خاص و حرفه ای و بسیار دلسوزانه و متعهدانه است و 

الزم است همواره مورد تقدیر و تکریم قرار گیرد.
ساوه- خبرنگار کیهان:فرماندار ساوه و معاون استاندار گفت: خبرنگاران مهمترین 

عنصر آگاهی بخشی و تعالی در جامعه هستند.
احمد آزاد با گرامیداش��ت س��الروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار 
گفت: 17 مرداد ماه یادآور شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار ارزشی نظام اسالمی 
به همراه 9 دیپلمات کش��ورمان در مزارش��ریف افغانستان است که مظلومانه به درجه 

رفیع شهادت نائل آمدند.
وی افزود: روز خبرنگار نماد تقدیر از ش��أن و مقام قش��ر ش��ریفی از جامعه است 
که با تالش��ی وافر و مجدانه و با روحیه ای خستگی ناپذیر و بدون ادعا کار روشنگری و 

آگاهی بخشی جامعه را به خوبی انجام می دهند.
آزاد با اشاره به رویدادها و وقایع کشور در عرصه های گوناگون گفت: نقش مطبوعات 
و رسانه در تحقق منویات مقام معظم رهبری و در انعکاس اخبار و وقایع کشور بی بدیل 

و شایسته تقدیر است.

اراک- خبرنگار کیهان:
مراس�م جش�ن گلریزان با هدف آزادسازی 
زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد در اراک برگزار 

شد.
در ای��ن آیین رئیس کل دادگس��تری اس��تان 
مرک��زی، گفت: کمک به زندانی��ان نیازمند با جرایم 
غیرعمد کمک به یک فرد نیست، بلکه کمک به یک 

خانواده است.
حجت االسالم والمسلمین حکمتعلی مظفری تعداد 
پرونده های تش��کیل شده برای آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد در سه ماه اول امسال را 76 پرونده اعالم کرد 
و اظهار داشت: با تشکیل 6 جلسه، در این مدت 79 نفر 

آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
وی، تعداد مددجویان جرایم غیرعمد در زندان های 
اس��تان مرکزی را 207 نفر اعالم کرد و اظهار داشت: 
ب��رای آزادی این افراد بالغ بر 20میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است، که همت خیرین را می طلبد.
در پایان این مراس��م گلریزان مبلغ شش میلیارد 
ریال توسط خیرین جهت آزادسازی زندانیان نیازمند 

استان اهدا شد.
همچنی��ن طی پروس��ه زمان��ی 10 روزه قبل از 
برگزاری جش��ن گلریزان و با تبلیغات و اطالع رسانی 
انجام شده تعداد 20 نفر از مددجویان جرایم غیرعمد 

با کمک خیرین از زندان آزاد شدند.

یادی از زلزله اهر
 در اولین سالگرد آن

ظرفیت های گردشگری گنبدکاووس 
آماده استقبال از مسافران تابستانی است

دائمی س��فر این شهرس��تان در 
ارائه خدمات مطلوب به مسافران 
تابس��تانی تأکی��د ک��رد و گفت: 
س��فرهای ن��وروزی یا تابس��تانی 
فرص��ت مناس��بی ب��رای معرفی 

گنبدکاووس به مس��افران داخلی 
و خارجی است. جعفری همچنین 
بر لزوم نص��ب تابلوهای راهنمای 
مس��افران بویژه مسافران خارجی 
ب��رای بازدید از اماک��ن تاریخی و 

باالخص  گنبدکاووس  گردشگری 
بلندترین برج آجری جهان تأکید 
ک��رد و گفت: با همفکری و تعامل 
بین همه مسئوالن بهترین خدمات 
به مسافران تابستانی و اقامت آنان 

در این شهرستان ارائه می شود.
قدرت ش��اکری رئی��س اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری گنبدکاووس نیز در این 
جلسه ضمن قدردانی از تالش های 

اعضای ستاد تسهیالت دائمی سفر 
این شهرستان، از برپایی نمایشگاه 
صنایع دس��تی در اوایل ش��هریور 
ماه امسال در محل بوستان الغدیر 
گنب��دکاووس خبر داد. ش��اکری، 
برپایی پایگاه راهنمای مس��افران 
تابستانی در ورودی محور آزادشهر- 
گنبد، احداث سرویس بهداشتی در 
محوطه بوستان قابوس، راه اندازی 
اتوب��وس گردش��گری، برگ��زاری 
موسیقی س��نتی در بوستان های 
بزرگ شهری و توزیع بروشورهای 
راهنم��ای گردش��گری را از جمله 
برنامه های پیش بینی ش��ده برای 
اس��تقبال از مسافران تابستانی در 

این شهرستان اعالم کرد.
در این جلسه همچنین دیگر 
اعضای ستاد تسهیالت دائمی سفر 
گنبدکاووس نی��ز آمادگی خود را 
برای استقبال از مسافران تابستانی 

اعالم کردند.

خرم آباد- خبرنگار کیهان:
براث�ر حمل�ه آفت ه�ا به 
جنگل بلوط زاگرس این جنگل 
دچار خسارت سنگین شده و 

آخرین نفس ها را می کشد.
مدیر کل س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت لرستان در جلسه 
ش��ورای اداری استان با اعالم این 
خبر افزود: قارچ ذغالی، سوس��ک 
چوب خ��وار و پروان��ه برگ خوار از 
جمله آفت هایی هستند که به جان 
بل��وط زاگرس افتاده اند و آس��یب 
س��نگین و جدی به این س��رمایه 

ملی وارد کرده اند.
محمد حس��ین بازگیر تغییر 
اقلیم ناش��ی از جریان ریزگردها، 
وج��ود  بارندگی ه��ا،  کاه��ش 
انسانی  دخالت های  خشکس��الی، 
ش��امل ش��خم زدن، آتش سوزی، 
چرای بی روی��ه دام ها و تأخیر در 
صدور حک��م پرونده های تخریب 
کنندگان محیط زیست را از جمله 
ب��الی جان جنگل بلوط سلس��له 
جبال زاگرس نام برد و افزود: تالش 
ملی و اقدام فوری برای نجات جان 
جنگل بلوط بسیار ضروری است.

 - یمش��ک  ند ا
خبرنگار کیهان:

شهردار اندیمشک 
از افتت�اح ش�هربازی 
ب�ا مش�ارکت بخ�ش 
خصوص�ی در پ�ارک 
بزرگ این ش�هر خبر 

داد.
عبدالرحی��م چگله 
گف��ت: ای��ن مجموعه 
راستای درخواست   در 
خانواده های اندیمشکی 
مبن��ی بر فراهم کردن 
برای  ش��اد  محیط��ی 
بازی و تفریح کودکان 
ب��ا اعتبار ی��ک و نیم 
میلیارد تومان آماده و 

مهیا شده است.
اف��زود: دراین  وی 
شهربازی چرخ و فلک، 
سفینه،  اژدها،  کشتی 
آپولو فضایی، سرس��ره 
آبشار، آکروجت، پارک 
ب��ادی، اس��تخر توپ، 
ک��ف گ��رد حیوانات و 
با  قطار خانواده همراه 
کافی شاپ، غذای سرد، 
باغ  سنتی،  سفره خانه 
پرن��دگان و حیوان��ات 

راه اندازی شده است.
 : گف��ت چگل��ه 
بزرگ  پ��ارک  ورودی 
رایگان بوده و مهدهای 
م��دارس،  ک��ودک، 
مؤسسات  و  مس��اجد 
فرهنگ��ی می توانند با 
هماهنگی قبلی صبح ها 
به صورت اختصاصی از 
امکانات و فضای س��بز 
و چشم انداز زیبای این 

پارک استفاده کنند.

مدیرعامل آبفای استان:

88 کیلومتراز شبکه توزیع آب زنجان 
فرسودگی دارد

توسط خیران استان مرکزی صورت گرفت

کمک 6 میلیارد ریالی برای آزادی زندانیان

تولید انگور در استان سمنان
 2 برابر میانگین کشوری است

افتتاح 
شهربازی 
در پارک 

بزرگ 
اندیمشک

درخشش فرهنگیان و دانش آموزان 
قاینی در مسابقات پرسش مهر

مدیرکل تأمین اجتماعی همدان:

200 میلیارد ریال
 مطالبات معوقه داریم

حمله آفت ها 
به جنگل 

بلوط زاگرس

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیر منابع طبیعی و کش�اورزی بسیج سازندگی اصفهان از 
راه ان�دازی 28 واحد تولید کود ورمی کمپوس�ت با ظرفیت تولید 

ساالنه یک هزار و 234 تن کود خبر داد.
محسن دانشور اظهار داشت: واحدهای تولیدی کود ورمی کمپوست 
در شهرس��تان های آران و بیدگل، اردستان، خمینی شهر، شاهین شهر و 

میمه، فریدن، کاشان و نطنز مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی اف��زود: آموزش به متقاضیان، ارائه گواهی آموزش و تس��هیالت 
خوداش��تغالی و همچنین بازاریابی و ف��روش از جمله اقدامات حمایتی 

بسیج سازندگی اصفهان برای فعال سازی این واحدهای تولیدی است.
مدیر منابع طبیعی و کش��اورزی بسیج سازندگی اصفهان ادامه داد: 
برای راه اندازی این واحدهای تولیدی، تسهیالتی از 30 تا 50 میلیون ریال 

به متقاضیان تعلق گرفت.
دانش��ور گفت: اس��تفاده از کود ورمی کمپوست، کیفیت محصوالت 

کشاورزی را تا 20 درصد افزایش می دهد.
شایان ذکر است، ورمی کمپوست کودی است که به وسیله کرم خاکی 
ایزینیا فتیدا )این کرم خاکی پسماندهای سبزی ها و میوه ها را تبدیل به 

کود آلی می کند( تولید می شود.

بهره برداری از 28 واحد تولید کود ورمی 
کمپوست در اصفهان

کوتاه از روز خبرنگار 

برگ درختان ظاهرا آرام گرفته بودند. به نظر می رسید آرامش قبل 
از طوفان است و همین طور هم شد وسط راه دومین زلزله و کمی 
بعد سومین زمین لرزه حادث شد  این بار با توجه به سست شدن 
بناها، خیلی راحت دیوارها و خانه ها آوار ش��دند. اهالی خانه را که 
وسط خیابان آمده بودند به یکی از پارک های نزدیک هدایت کرده 

و خودم را به فرمانداری اهر رساندم.
* * * 

غالمرضا صدیقی فرماندار که هنوز دست تنها بود پریشان خاطر 
به دو سه نفر از خودی ها دستور داد به بیمارستان و اداره گاز مراجعه 
کنند من هم همراه با اکیپ معاون فرماندار که با من شدند 3نفر به 
طرف بیمارس��تان حرکت کردیم. راهی برای رسیدن به بیمارستان 
نب��ود رانندگان خودروها بی اراده هر کدام به طرفی حرکت کرده و 
راه اصلی را بسته بودند. ناچار از مسیر میانبر به بیمارستان رسیدیم. 
عرصات محشر بود. مردم پریشان روستاها به طور خودجوش زنده ها 
و زخمی ها و مرده ها را روی وانت بارها انداخته و آنها را در حالی که 
دست و پاشکسته، خون آلود و برخی از نفس افتاده بودند در محوطه 
حیاط اورژانس به زمین می ریختند. در مجموع 2نفر پزشک )دکتر 
هادی و دکتر زرگری( و چند پرستار و بهیار در صحنه بودند که بدون 
ترتیب به یکی گوشی گذاشته، نبض آن دیگری را گرفته و به سومی 
با فشار به سینه و تنفس دهان به دهان زندگی دوباره می بخشیدند اما 
به نظر می رسید که در برخی موارد آوار سنگین خانه های روستایی  
کار خودش را کرده بود. تعداد مصدومان با رسیدن هر وانت بار بیشتر 
می شد. همه از شدت درد به خود می پیچیدند. در آن لحظات سخت 
و طاقت فرس��ا مشاهده ده ها کشته خبر از فاجعه ای عظیم می داد و 
اینکه مش��ت نمونه خروار است. بی نظمی مانع کار معدود پزشکان 
شده و کار آنها را مشکل کرده بود ناچار به همراه معاون فرماندار  و 
مسئول امور مالی فرمانداری وانت ها را به کناری زده و مردم عادی را 
به آرامش دعوت کردیم. تلفن های ثابت و سیار از کارافتاده و ارتباط 
مردم نگران را مختل کرده بود. خبر می رسید که گروه های امداد و 
نجات از شهرهای دور و نزدیک به راه افتادند. خبر همه جا پیچیده 
و در اقصی نقاط کشور ایجاد نگرانی کرده بود. می گفتند مرکز امداد 
و نجات، آتش نشانی اهر است ناچار راه افتاده و به آنجا رفتیم. شهر 
چهره غمزده ای به خود گرفته بود. همه در حال جنب وجوش بودند 

تا از سالمت نزدیکان خود باخبر شوند.
* * *

نصف شب دوباره خودم را به بیمارستان رساندم. محوطه بیرونی 
اورژانس پر از دکتر و پرستار و دارو بود و امدادرسانی و نظم و ترتیب 
و حض��ور نیروهای نظامی و انتظامی و امدادی حرف اول را می زد. 
اردبیل اما در اعزام نیرو و ارسال دارو و درمان و کمک های اولیه با آن 
اتوبوس های سیار بیمارستانی سنگ تمام گذاشته بود. آمبوالنس ها با 
چراغ های گردان پشت سرهم مجروحان را به بیمارستان می رساندند. 
حاال دیگر کش��ته ها را به سردخانه انتقال داده و یا به قول فرماندار 
اهر بیش��تر آنها را با صورتجلسه به صاحبانشان تحویل داده بودند 

که خاکسپاری شوند. 
* * *

ساعت یک بامداد به پارک شیخ شهاب الدین سر زدم همه جا 
چادرها برپا ش��ده و جای سوزن انداختن نبود. مردمی که بیست و 
دو روز روزه گرفته و امساک کرده بودند در آستانه برگزاری احیای 
ش��ب بیست و س��وم و قبل از دعای جوشن کبیر، به صف ایستاده 
و نماز آیات را به امامت حجت االس��الم والمسلمین حاجی زاده امام 
جمعه اهر اقامه می کردند. ساعت 2/30 بامداد به فرمانداری رفتم. 
ح��اال دیگر صدیقی تنها نبود مدیران کل ادارات اس��تان، نیروهای 
ام��داد و نجات و نیروه��ای خودجوش مردمی از هم��ه جا آمده و 
برنامه ها با نظ��م و ترتیب خاصی انجام می گرفت. فرصت مصاحبه 
نبود اما فرماندار 45 کش��ته و 500 زخمی را تا آن لحظه در اهر و 
حومه اعالم می کند و اینکه در آن ساعت شب کار جست وجو تمام 
ش��ده اس��ت. از فرمانداری بیرون می آیم و ساعت 3 بامداد درحالی 
که شدیدترین پس لرزه در همان ساعت روی می دهد، برای تنظیم 
خبر به دفتر روزنامه می آیم. فردا بخش اول خبر کیهان با مطالبی 
از اخبار ارسالی بنده در صفحه اول تنظیم و چاپ شده است. ساعت 
4 بامداد روبه روی بیمارستان 128 تختخوابی اهر روی صندلی عقب 

ماشین به خواب می روم!!
* * *

روز بع��د فرصت کرده ام که به اطاق های خانه ام س��ر بزنم دیوارها 
ترکیده، گچ ها ریخته و چینی و بلورها ریخته و تکه و پاره شده اند. شاکرم.

کاروان کمک های مردمی همچون س��یل خروشان و عظیم 
ب��ه راه افت��اده و با بند آوردن جاده های منته��ی به اهر، ورزقان 
و هری��س و حضور در چادرهای زلزله زدگان، اس��باب تس��کین 
آالم روس��تائیان خانه خراب را فراهم کرده اند. من هم به عنوان 
قطره ای از دریا همراه خانواده ام در چند روستا حضور  یافته و از 
آنها دلجویی می کنم. اینک یک سال از آن واقعه ناگوار می گذرد. 
امید که درگذشتگان این فاجعه عظیم مورد رحمت حق تعالی 
قرار گرفته باشند.                                 خبرنگار کیهان در اهر

کمبود شیر خشک در خوزستان 
بزودی برطرف می شود 


