
شهرستان ها
Shahrestan@Kayhan.ir

صفحه 7
شنبه 4 آبان 1392 

20 ذیحجه 1434 - شماره  20624

تبریز- خبرنگار کیهان:
هوی�ت ش�هدای گمنام با اس�تفاده از 
تکنولوژی آزمایش�گاه ژنتیک موسوم به 

»دی ان آ« در تبریز، شناسایی می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی با 
 DNA اعالم این خبر گفت: آزمایشگاه ژنتیک
تبریز هفتمین آزمایشگاه از نوع خود در کشور 

است که در این شهر راه اندازی شده است.

بهرام صمدی راد به خبرنگاران در محل این 
اداره کل یادآور ش��د: تهران، خراس��ان رضوی، 
فارس و مازندران پیش��تر دارای چنین مرکزی 

بودند.
وی دقت آزمایشگاه ژنتیک DNA تبریز را 
بیش از 99/8 درصد اعالم کرد و هدف از بانک 
ژنتی��ک ایرانیان را، جم��ع آوری بانک ژن برای 

تحقق برنامه های این بانک خواند.

گنبدکاووس- خبرنگارکیهان:
فرمانده انتظامی گنبدکاووس از راه اندازی قرارگاه 
عملیات�ی فوریت های پلیس 110 طی هفته ناجا در این 

شهرستان خبر داد.
س��رهنگ محمدعلی عسگری در نشس��ت با خبرنگاران 
و تش��ریح برنامه ه��ای هفته ناجا گفت: ای��ن قرارگاه با هدف 
ساماندهی و تسریع در ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندانی 

که با پلیس 110 تماس می گیرند، راه اندازی شده است.
وی افزود: در استان گلستان فقط دو شهرستان گرگان و 
گنبدکاووس دارای قرارگاه عملیاتی فوریت های پلیس 110 
هستند که قرارگاه گنبدکاووس در نخستین روز از هفته ناجا 

افتتاح شد.

کرج- خبرنگار کیهان:
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز 
از تش�کیل و راه اندازی خانه گردشگری این استان در هفته 

گردشگری خبر داد.
احداهلل ش��ریفی با اع��الم این خبر گفت: ای��ن خانه در محل 
کاروانس��رای شاه عباس��ی کرج با هدف ایجاد اتاق فکر برای توسعه 
صنعت گردشگری البرز و نیز ایجاد ارتباط منسجم بخش خصوصی 

با بخش دولتی تشکیل و راه اندازی شده است.
وی افزود: در این خانه واحدهای پذیرایی، اقامتی، انجمن صنفی، 
خدمات گردشگری و شورای آموزش، مؤسسات خدمات مسافربری 
و گردش��گری و نیز انجمن صنفی و آموزشی راهنمایان تور استان 

فعال خواهند بود.

خلیل آباد- خبرنگار کیهان:
فرماندار خلیل آباد در جلسه شورای اداری این شهرستان 
گفت: با توجه به اینکه اعتبارات سال 92 مشخص و تصویب 
شده است مسئولین کارهای خود را با جدیت پیگیری کنند.
علی اصغر مرادزاده تصریح کرد: در سال جاری 25 طرح عمرانی 
و خدماتی با اعتبار بالغ بر 30 میلیارد ریال در سطح شهرستان به 
بهره برداری رسید که نقش بسزائی را در توسعه منطقه داشته است.

وی از اختصاص حدود 60 میلیارد ریال اعتبارات س��ال جاری 
شهرستان که صرف اجرای طرح های دارای اولویت خواهد شد خبر 
داد و افزود: با اختصاص این اعتبارات 85 پروژه در شهرستان تکمیل 

و اجرا خواهد شد.

اردبیل- خبرنگارکیهان:
نخس�تین نوزاد آزمایش�گاهی در مرکز ناباروری قفقاز 

جهاد دانشگاهی اردبیل با روش درمانی IVF متولد شد.
 IVF دکتر رویا گس��یلی پزشک معالج این مرکز گفت: روش
باروری در ش��رایط آزمایش��گاهی ش��امل مراحلی از قبیل فریز و 
نگهداری اسپرم، فریز و نگهداری تخمک و فریز و نگهداری جنین 

است.
وی افزود: نوزاد به روش س��زارین و با وزن 3کیلو و 350گرم 

به دنیا آمده و از سالمتی کامل برخوردار است.
والدین اولین کودک متولد شده به روش IVF در مرکز ناباروری 

قفقاز اردبیل نام فرزند خود را محمد انتخاب کردند.

اراک- خبرنگار کیهان:
براساس اعالم استانداری، ادارات و نهادهای 

شهر اراک در روزهای پنجشنبه تعطیل شد.
دبیر ش��ورای اداری استاندار مرکزی گفت: از 
س��یزدهم مهر ماه جاری س��اعات کار ادارات شهر 

اراک 7 تا 15/30 تعیین شده است. 
کورانی فر اف��زود: این س��اعت کار و تعطیلی 
روزهای پنجش��نبه در اراک تا پایان س��ال جاری 

اجرا می شود.
وی اظهار داش��ت: این تعطیلی ش��امل مراکز 
درمان��ی، بیمارس��تان ها، یگان های امدادرس��انی، 

شهرداری، بانک ها و پلیس نمی شود.
وی تصریح کرد: تعطیلی روزهای پنجشنبه به 
منظور کاهش آالیندگی هوای اراک، صرفه جویی 
در مصرف انرژی و کاهش ترددهای درون ش��هری 

انجام شده است.

یزد- خبرنگار کیهان:
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی یزد از کاهش 20درصدی برداشت گردو در سال جاری به علت 

گرمای بی سابقه در تابستان خبر داد.
محمدرضا ابراهیمی گفت: هزار و 750 هکتار سطح زیر کشت گردو در استان یزد وجود دارد که بیشترین 
سطح زیر کشت آن هزار و 280 هکتار است و مناطق سانیج، علی آباد و نصرآباد دارای باالترین سطح زیر کشت 

گردو در شهرستان تفت هستند.
وی افزود: بعد از شهرس��تان تفت، مهریز و خاتم و بهاباد بیش��ترین س��طح زیر کشت گردو را دارا هستند 
و پیش بینی می ش��ود در س��ال جاری هزار و 200 تن گردو از باغ های این اس��تان برداشت شود که شامل ارقام 

کاغذی و بومی محلی است.
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی یزد به تولید بادام در سطح 10هزار هکتار شامل 8هزار هکتار سطح بارور 
و 2هزار هکتار س��طح غیربارور اش��اره و تصریح کرد: پیش بینی برداش��ت بادام از این سطح زیر کشت 4500 تا 

5هزار تن است که این کاهش عملکرد ناشی از خشکسالی های پیاپی و افت کرم مغزخوار است.
وی افزود: در حال حاضر 7500 هکتار یعنی 70درصد سطح زیر کشت بادام استان یزد در شهرستان تفت 

است و شهرستان های مهریز و خاتم نیز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
بر اساس این گزارش خشکسالی و آفتهای گوناگون در سال جاری گرما، برداشت گردو و بادام را با کاهش 
همراه کرده است به طوری که میزان تولید این محصوالت در استان یزد به دلیل افت بسیار کاهش یافته است. 

اما این بار گرما تولیدات گردو و بادام استان یزد را کاهش داده است.

شهرستان مسجدسلیمان 
با 112 هزار و 518 نفر جمعیت 
اس�تان  شمال ش�رقی  در 
خوزستان و در 125 کیلومتری 
اهواز واقع شده است این شهر 
از ش�مال غرب به شهرستان 
شوش�تر، از ش�مال تقریبا به 
شهرستان های اللی و اندیکا، 
از جنوب ش�رق به شهرستان 
ایذه، و از جنوب غرب به شهر 

اهواز ارتباط دارد.
شهرستان مسجدسلیمان 
یکی از ش��هرهای مهم کشور 
اس��ت که ب��ا ف��وران نفت در 
پنج��م خردادماه 1287  روز 
خورش��یدی تم��ام امکان��ات 
ی  لین ه��ا و ا نش��ینی  شهر
کش��ور از جمل��ه تصفیه خانه 
آب، کارخانه برق، لوله کش��ی 
فاضالب، تصفیه خانه فاضالب، 
راه آه��ن، ف��رودگاه، باش��گاه 
تفریحی، باش��گاه سوارکاران، 
سینما،گلف و غیره از آن این 
شهرس��تان ش��د و این شهر 
رونق گرف��ت اما با گذش��ت 
س��الها، هم اکنون م��ردم این 
شهرس��تان از کمبود امکانات 
اظه��ار نارضایت��ی می کنند و 
کار به جایی رس��یده اس��ت 
که م��ردم ب��رای کار درمانی 

کیش- خبرنگار کیهان:
رئی�س هیأت مدیره و مدیر عامل س�ازمان 
منطقه آزاد کیش گفت: س�رمایه گذاری در این 
جزیره را از خانه س�ازی به سمت و سوی ساخت 

اماکن گردشگری سوق خواهیم داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، »علی اصغر مونس��ان« در دیدار با 
اعضای هیأت مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش 
افزود: نباید در حوزه س��رمایه گذاری به سمت و سوی 
خانه س��ازی قدم برداریم بلکه قصد داریم با سیاس��ت 

تشویقی، سرمایه گذاران را به سمت ایجاد جاذبه های 
گردشگری رهنمون کنیم. مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: قیمت و کیفیت اجناس در بازارهای 
کیش می بایس��ت مورد بررسی قرار گیرد و رویه ورود 
کاال به این منطقه مورد بازبینی قرار گیرد تا گردشگر 
با خیال آسوده بتواند در بازارهای کیش کاالهای اصل 

و با کیفیت را با قیمت مناسب خریداری کند.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از برنامه ریزی 
این سازمان برای کاهش هزینه سفر به این جزیره خبر 

داد.

همدان- خبرنگار کیهان:
رئی�س س�ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 
گفت: 80 درصد جویندگان کار 
در کشور فاقد هرگونه مهارتی 

هستند.
س��عید سیاری در گفت وگو با 
خبرنگاران افزود: ماهر نبودن افراد 
جویای کار به ویژه برای اش��تغال 
در بخش صنع��ت و معدن، باعث 
افزایش تعداد بیکاران شده است و 

دستگاه های مربوط به امور اشتغال 
از جمل��ه ادارات کار و تعاون باید 
در ای��ن زمینه اقدامات بیش��تری 

انجام دهند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت 
نامطل��وب صنعت کش��ور به علت 
شرایط ویژه اقتصادی، اظهار داشت: 
در اس��تان همدان نیز مش��کالت 
بخ��ش صنعت و تولید باعث رکود 
ش��ده اما با تالش های فراوان طی 
نیمه اول امسال، از هرگونه تعطیلی 

واحدهای فع��ال موجود و بیکاری 
نیروها جلوگیری شده است.

س��یاری ضعف اس��تان را در 
ج��ذب اعتبارات صندوق توس��عه 
ملی یادآور ش��د و اع��الم کرد: از 
مح��ل اعتبارات صن��دوق ذخیره 
ارزی سابق و صندوق توسعه ملی 
فعلی، فقط 130 میلیون دالر برای 
همدان جذب ش��ده است که این 
مبلغ ناچیزی بوده و در شأن استان 

ما نیست.

اهواز - خبرنگار کیهان:
عضو ش�ورای ش�هر اهواز 
از بی توجه�ی ب�ه تخص�ص و 
شایسته ساالری در تصمیمات 

این شورا انتقاد کرد.
حس��ین حیدری در جلس��ه 
ش��ورای ش��هر اهواز گفت: فلسفه 
وجودی کمیسیون ها در شوراهای 
ش��هر برمبنای تخص��ص و انجام 
کارهای کارشناس��ی اس��ت اما در 
اهواز چنین چیزی محقق نش��ده 

است.
وی خواستار بازنگری اعضای 

ش��ورا در عضویت کمیسیونها شد  
و گفت که تش��کیل کمیسیون ها 
بدون در نظر گرفتن تخصص افراد 
باعث می ش��ود تا در آینده طرح ها 
و لوایحی که به کمیسیون ها ارجاع 
می ش��ود ب��ه دلیل ع��دم آگاهی 
اعضا به صورت کارشناسی بررسی 

نشوند.
وی تصری��ح ک��رد: که رئیس 
ش��ورا نه تنها انتقادات را بررس��ی 
نکرده است و از این اعضا انتقادی 
نکرده بلکه 14 عضو را مورد حمایت 

و تبرئه قرار داده است.

حیدری با بیان اینکه شورای 
ش��هر هی��چ گزین��ه ای را ب��رای 
ش��هرداری به ش��ورا دعوت نکرده 
ب��ود از مصاحب��ه نادرس��ت نائب 
رئیس ش��ورا با خبرنگاران در این 

باره انتقاد کرد.
وی خطاب به رئیس ش��ورای 
ش��هر اهواز گفت: که شما هیئت 
رئیس��ه 21 عضو هس��تید نه 14 
عضو، باید مصاحبه ها و صحبت های 
انتقادی را مورد توجه قرار دهید و 
عملک��رد این  14 عضو را بررس��ی 

کنید.
قزوین- خبرنگار کیهان:

سنگ نورد قزوینی در رقابت های جام جهانی چین مقام 
نخست این رقابت ها را بدست آورد.

دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قزوین گفت: 
رضا علیپور در رقابت های جام جهانی چین مقام قهرمانی سنگ نوردی 
را کس��ب کرد و نخستین مدال جهانی رشته سنگ نوردی را برای 

ایران به ارمغان آورد.
به گفته این مس��ئول، مسابقات س��نگ نوردی چین با حضور 
برترین س��نگ نورد های جهان چهارش��نبه هفته گذشته با معرفی 

برگزیدگان به کار خود پایان داد.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
تأسیس�ات  اول  ف�از 
روش�نایی گردن�ه برفگیر 
و مه گی�ر الم�اس واقع در 
محور خلخال-اسالم مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
این پ��روژه با هدف ایمن 
کردن این گردنه به طول 13 
کیلومتر از 3 س��ال پیش آغاز  
شده و فاز اول آن به طول یک 
صعب العبورترین  در  کیلومتر 

نقط��ه گردن��ه الم��اس مورد 
بهره برداری قرار گرفت.

در مراسم افتتاح این پروژه 
که با حضور مس��ئوالن استان 
برگزار ش��د مع��اون راهداری 
شهرس��ازی  و  راه  کل  اداره 
اردبیل گفت: عملیات اجرایی 
یک کیلومتر دیگر از سیستم 
روش��نایی این گردنه درچند 
روز آینده تکمیل خواهد شد.

عل��ی یوس��ف زاده افزود: 

عملیات اجرایی فونداس��یون 
8 کیلومتردیگر نیز اجرا شد، 
و تالش می شود قبل از شروع 
فصل س��رما از روستای مجره 
ت��ا گردن��ه کرم��ان در حوزه 
گیالن  اس��تان  اس��تحفاظی 
آم��اده  روش��نایی  سیس��تم 

بهره برداری شود.
وی گف��ت: ب��رای اجرای 
این پروژه تاکنون بیش از 10 
میلیارد ریال هزینه شده است.

اس��تان بوش��هر دارای نخب��گان، متخصص��ان، و مدی��ران 
تحصیل کرده  ای اس��ت که می توانند استان را مدیریت کرده و به 

اوج برسانند.
یکی از علت های اصلی عدم رشد حقیقی و شایسته دیار نخل 
و آفتاب استفاده نکردن از شخصیت های متخصص و متعهد بومی 
اس��ت. البته در برخی موارد از این شخصیت ها به صورت معدود 
استفاده شده است. مسئوالن غیربومی که به بوشهر آمده اند زحمات 
فراوانی کشیده اند اما به دلیل اشراف نداشتن به مسائل منطقه و 
عدم دریافت اطالعات کافی از وضعیت مردم و توانایی های استان 

بوشهر، موفقیت چندانی نداشته اند.
اگرچه افراد غیربومی با استاندارهای غیربومی به بوشهر آمده، 
سرانجام آنان نیز پس از استخدام و اخذ ردیف حقوقی چندسالی در 
استان ماندگار شده و پس از اینکه مدت ماموریت استاندار تمام شد 
این افراد هم به زادگاه اولیه خود بازگشت می کنند. بدین ترتیب 
تمام انتظارات برای شکوفایی بوشهر معطل مانده و نابود می شود. 
لذا بهتر است مسئوالن پس از مشورت با مقامات و شخصیت های 
برتر استانی، شایسته ترین افراد بومی را انتخاب کرده و مسئولیت 

پست های حساس منطقه را به او بسپارند.
علی نجفی 

لزوم توجه به متخصصان بومی

80 درصد جویندگان کار در کشور 
فاقد مهارت هستند

گرما برداشت گردو و بادام زمینی را 
در یزد 20درصد کاهش داد

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد

هدایتسرمایهگذاریدرکیشازخانهسازی
بهسمتاحداثاماکنگردشگری

انتقادعضوشورایشهراهوازازبیتوجهی
بهتخصصافراددرشورا

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی:

هویت شهدای گمنام شناسایی می شود

بهره برداری از مرحله نخست تأسیسات 
روشنایی گردنه الماس در اردبیل

مشهد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل ارشاد خراسان رضوی از برگزاری پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران ایران از 3 لغایت 9 آبان 

ماه در مشهد خبر داد.
س��عید سرابی با اشاره به حضور 650 ناشر داخلی و خارجی 
در این نمایشگاه گفت: 17 ناشر به نمایندگی از 50 ناشر خارجی 

از 23 کش��ور دنیا در نمایشگاه مشهد حضور پیدا می کنند. این 
ناشران 25 هزار عنوان کتاب را برای عرضه به نمایشگاه می آورند.

وی افزود: همزمان با مراس��م افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه 
کتاب ناشران ایران، برگزیدگان دهمین دوره انتخاب کتاب سال 

خراسان رضوی نیز معرفی می شوند.
سرابی با اش��اره به وضعیت نامطلوب اقتصاد نشر در کشور، 

خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه طی س��الهای اخیر ش��اهد کاهش 
چشمگیر شمارگان کتاب های به چاپ رسیده در استان بودیم به 
طوری که این رقم از 30 میلیون کتاب در سال 89 به 17 میلیون 
کتاب در سال 91 کاهش یافته از این رو برگزاری نمایشگاه ناشران 
ایران، فرصت مناس��بی برای ناشران جهت استفاده از تسهیالت 

نمایشگاه است.

مدیرکل ارشاد خراسان رضوی خبر داد

برپایی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ناشران در مشهد

ادارات اراک پنجشنبه ها تعطیل شد

 نفتی که رفاه نیاورد 

تولد نخستین نوزاد آزمایشگاهی
 به روش IVE در اردبیل

سنگ نورد قزوینی قهرمان جهان شد

اختصاص 60 میلیارد ریال اعتبار
 به خلیل آباد

راه اندازی خانه گردشگری در البرز

راه اندازی قرارگاه عملیاتی فوریت های 
پلیس 110 در گنبدکاووس خود به اهواز مراجعه می کنند، 

بیمارس��تان  ب��ودن  فرس��وده 
22بهمن مسجدس��لیمان و به 
طول کشیدن بیش از 10سال 
از ساخت بیمارستان جایگزین، 
منج��ر به نارضایتیه��ای مردم 
و مس��ئوالن بهداشت و درمان 
این شهرس��تان شده است. زن 
35س��اله که به علت تصادف و 
شدت جراحات وارده برای ادامه 
درمان از بیمارس��تان 22بهمن 
مس��جد سلیمان به بیمارستان 
گلستان اهواز اعزام شده است 
اظهار کرد: بیمارستان 22بهمن 
ت��وان جوابگوی��ی ب��ه بیماران 
تصادف��ی را ن��دارد و بیم��اران 
تصادف��ی ب��ا وج��ود وضعیت 
نامطل��وب جس��می و طوالنی 
بودن مس��یر انتقال بیماران به 
بیمارستان گلستان اهواز منتقل 

می شوند.
هم��راه  ک��ه  خان��واده ای 
بیمارشان از شهرستان مسجد 
سلیمان به بیمارستان گلستان 
اه��واز مراجع��ه کرده اند اظهار 
کردند، به علت نب��ود امکانات 
و بیمارستان خوب و استاندارد 
از شهرس��تان مسجدس��لیمان 
به بیمارس��تان گلس��تان اهواز 
مراجع��ه کردیم که ع��الوه بر 

هزینه های بیمارستان باید هزینه 
مهمانسرا، را نیز پرداخت کنیم، 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه اگر 
22بهمن  جایگزین  بیمارستان 
مس��جد س��لیمان با پزش��کان 
متخصص شروع به کار می کرد 
مردم متحمل هزینه های اضافی 

نمی شدند.
مرد جوان��ی که در اثر وارد 
آمدن ضربه از ناحیه س��ر دچار 
خونری��زی مغزی ش��ده بود و 
توسط خانواده اش به بیمارستان 
گلستان اهواز منتقل شده است 
اظهار کرد: خانواده من نزدیک 
به 2 هفته در اهواز هس��تند که 
ع��الوه بر هزین��ه درمان هزینه 
مهمانس��را و ایاب ذهاب زیادی 

متحمل شده اند.
مدی��ر ش��بکه بهداش��ت 

مسجدس��لیمان  درم��ان  و 
درگفت وگو با خبرنگار ما گفت: 
در ح��ال حاض��ر رون��د کاری 
بیمارس��تان جایگزین  ساخت 
مس��جد س��لیمان کند است و 
الزم است که مسئوالن امر در 
ای��ن باره توج��ه الزم را به این 

شهرستان داشته باشند.
دکت��ر احمد رحیم پ��ور با 
بی��ان اینک��ه بیمارس��تان 22 
بهمن مسجدس��لیمان بس��یار 
فرس��وده و قدیمی است و تنها 
بیمارستانی اس��ت که عالوه بر 
بیماران این شهرستان به بیماران 
شهرس��تانهای الل��ی و اندی��کا 
خدمات دهی می کند اظهار کرد: 
بیمارستان شرکت نفت با بیش 
از 100 س��ال قدم��ت یک��ی از 
شهرستان  این  بیمارس��تانهای 

اس��ت که فقط پزشک عمومی 
و متخص��ص داخل��ی در آنج��ا 

مستقر است.
بهمن  بیمارستان 22  وی 
مسجدس��لیمان را جوابگ��وی 
بیم��اران ندانس��ت و تصری��ح 
کرد: در شهرس��تانهای اللی و 
اندیکا بیمارستان وجود ندارد و 
بیماران این دو شهرستان برای 
درمان خود به بیمارس��تان 22 
بهمن مسجدس��لیمان مراجعه 

می کنند.
رحیم پور، ع��دم وجود راه 
مناس��ب به علت کوهس��تانی 
بودن شهرس��تانها و دسترسی 
نامناس��ب به بیمارس��تان را از 
مش��کالت اصلی شهرستانهای 
اندی��کا و الل��ی اع��الم ک��رد و 
گف��ت: بیمارس��تان 22 بهمن 
مسجدسلیمان جوابگوی بیماران 
این شهرستان و شهرستان های 
اط��راف نیس��ت و کارکنان این 
بیمارستان با وجود سختی کار 
سعی می کنند به همه بیماران 
رسیدگی کنند که این کار بسیار 

سخت و دشوار است.
دکتر ساسان رجبی درباره 
تیم های سالمت این شهرستان 
اظه��ار ک��رد: در برخ��ی مواقع 
تیم ه��ای س��المت ب��ه دلی��ل 

و صعب العب��ور  کوهس��تانی 
ب��ودن مس��یر از قای��ق برای 
این مناطق  خدمت رسانی به 

استفاده می کنند.
رجبی گف��ت: در منطقه 
اندی��کا ب��ه دلیل مش��کالت 
جاده ای و بعضا کوهس��تانی 
بودن برخی روستاها، پزشکان 
و ماماه��ای مراکز بهداش��ت 
ساعتها پیاده روی می کنند تا 
بتوانند خدمت رسانی مطلوب 

ارائه دهند.
وی سالمت مادران باردار 
و واکسیناس��یون کودکان را 
بس��یار مه��م عن��وان کرد و 
گف��ت: پزش��کان و ماماهای 
مراکز بهداش��ت ب��رای اینکه 
بتوانند واکسیناسیون کودکان 
و وضعی��ت س��المت مادران 
ب��اردار را پیگی��ری کنن��د با 
دشواریها و سختی های خاص 

مواجه می شوند.
رجبی خواس��تار احداث 
این  در  بیمارس��تان مجه��ز 
شهرستان شد و گفت: بیماران 
این شهرس��تان برای درمان 
و مراجع��ه ب��ه پزش��ک یا به 
اهواز و یا به بیمارس��تان 22 
بهمن مسجدسلیمان مراجعه 

می کنند.

گنبدکاووس- خبرنگارکیهان:
مدیر آموزش وپرورش گنبدکاووس از اعزام دانش آموزان 
دختر و پس�ر سال دوم متوسطه و سوم هنرستان به مناطق 

عملیاتی غرب کشور خبر داد.
نبی اهلل آخوندی در جلس��ه هماهنگی اعزام کاروان راهیان نور 
دانش آموزان این شهرستان گفت: اعزام دانش آموزان با همکاری ناحیه 
مقاومت بسیج و در قالب درس آمادگی دفاعی، طی چند مرحله در 
سال تحصیلی جاری انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: در مرحله 
نخست اعزام ها، یکهزار و 600 دانش آموز شامل 800 دانش آموز پسر 
طی آبان ماه و 800 دانش آموز دختر طی آذرماه امس��ال به مناطق 

عملیاتی غرب کشور اعزام خواهند شد.

اعزام دانش آموزان گنبدی به مناطق 
عملیاتی غرب کشور

اراک- خبرنگار کیهان: عملیات گازرس��انی به 3 روس��تای زرندیه در 
استان مرکزی آغاز شد. برای گازرسانی به روستاهای تیره،  ورچند و جناقچی 
س��فلی از توابع زرندیه در اس��تان مرکزی 11 میلی��ارد و 442 میلیون ریال 
پیش بینی ش��ده اس��ت. با گازرسانی به این روستاها 270 خانوار از نعمت گاز 

بهره مند می شوند.
صومعه سرا- خبرنگار کیهان: همایش پیاده روی به مسافت 3 کیلومتر 
در شهرستان صومعه سرا برگزار شد. در این همایش که از سوی سپاه پاسداران 
صومعه سرا و با همکاری اداره ورزش و جوانان این شهرستان به مناسبت هفته 
دفاع مقدس برگزار شد 600 نفر از نیروهای سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، 
بازنشس��تگان و خانواده های آنان به همراه دیگر مس��ئوالن شهرستان از مقر 
س��پاه تا میدان شهر صومعه سرا و از آنجا تا پارک ابریشم این شهرستان را به 

صورت پیاده طی کردند.
گنبدکاووس- خبرنگار کیهان: به مناسبت دهه امامت و والیت و نیز 
بزرگداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان، نمایشگاهی از آثار خوشنویسی هنرمند 

گنبدی در محل اداره آموزش و پرورش این شهرستان برپا شد.
در این نمایش��گاه تعداد 14 اثر خوشنویسی حسین فدایی دارنده درجه 
عالی در خط نس��تعلیق و نستعلیق شکسته، که به صورت سیاه مشق نگارش 

شده و در معرض دید عالقه مندان گذاشته شده است.
نایین- خبرنگار کیهان: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان 
نایین گفت: روز عید قربان یک خیر نایینی پنج هزار و 200 کیلو گوشت قربانی 
به نیازمندان اهدا کرد. حسین نصیریان افزود: این مقدار گوشت به یک هزار 
و 300 نیازمند کمیته امداد اهدا ش��د. ارزش ریالی این نذورات 169 میلیون 

تومان بوده است.
کوثر - خبرنگار کیهان: مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کوثر در استان 

اردبیل از افزایش 15 درصدی تولید عسل در این منطقه خبر داد.
غفار ش��عبانی افزود: میزان تولید عسل در این شهرستان 131 تن است 

که نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: در این منطقه از هر کندوی عسل بومی به طور میانگین 

سه کیلوگرم و از هر کندوی مدرن 10 کیلوگرم عسل برداشت می شود.
خلخال- خبرنگار کیهان: همزمان با روز جهانی تخم مرغ جش��نواره 
تزیین تخم مرغ در شهرس��تان خلخال برگزار ش��د. در این جشنواره فرزندان 
کارکنان ودانشجویان دانشکده علوم پزشکی تخم مرغ های تزیین شده خود را 

در معرض نمایش قرار دادند.
تبری�ز- خبرنگار کیهان: نایب رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر تبریز 
گفت: تأمین روش��نایی مسیر کنار گذر غربی توسط اداره برق ضروری است. 
علی محدث افزود: این کنار گذر س��هم مهمی در تبادل و انتقال بار ترافیکی 
خودروهای عبوری از تبریز به صوفیان و مرند را دارد و تأمین آن خطرات این 

کنارگذر را کم می کند.
همدان- خبرنگار کیهان: فرهادتیموری مدیرکل اس��تاندارد اس��تان 
همدان در مورد برگزاری نمایشگاه کاالهای استاندارد گفت: در این نمایشگاه 
90 واحد اس��تان ش��امل 70 واحد تولیدی، 8 واحد آزمایش��گاهی، 5 واحد 
بازرس��ی خدماتی و 7 واحد آموزشی، فعالیتها و تولیدات استاندارد خود را به 

نمایش گذاشتند.
وی افزود: تمامی واحدهای حاضر در نمایش��گاه دارای پروانه اس��تاندارد 
بوده و دوواحد بازرسی که در سایر نقاط کشور نیز حضور فعال داشته اند، در 

آن حضور یافتند.
وی ادامه داد: همچنین مرکز محک عیار طال برای شهروندان در یکی از 
غرفه های نمایشگاه دائر شده بود و بازدیدکنندگان به صورت رایگان می توانستند 

عیار طالهای خود را تعیین کنند.
خ�رم دره- خبرنگار کیهان: ج��اده محمودآباد با حضور خانمحمدی 
نماینده مردم منطقه در مجلس ش��ورای اسالمی و مدیر کل راه و شهرسازی 

استان زنجان، فرماندار، مدیران شهرستانی و کشاورزان افتتاح شد.
فرماندار خرم دره در این مراسم با بیان اینکه ایجاد جاده های بین مزارع 
یکی از اولویت های کاری شهرس��تان می باشد تصریح کرد: احداث جاده های 
بین مزارع از مطالبات مردم و کشاورزان بوده که ساخت این راه ها رفت و آمد 
آس��ان، انتقال به موقع محصوالت کش��اورزی و گردشگری آسان را برای این 

منطقه مهیا می کند.
کرج- خبرنگار کیهان: مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( استان البرز از 
نصب و توزیع صندوق های صدقه و تجهیز آن به سیستم ضدسرقت در این استان 
خبر داد. علی ساالرکیا افزود: پس از اجرای این طرح ضریب ایمنی صندوق هایی 

که به این سیستم مجهز شده اند به شکل مطلوبی افزایش یافته است.
س�منان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرس��تان س��منان از 
راه اندازی یگان عملیاتی مرکز فوریتهای پلیسی 110 در این شهرستان خبر داد.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان در مراسم افتتاح یگان 
عملیاتی مرکز فوریت های پلیسی 110 گفت: این اقدام به منظور ارائه خدمات 

با سرعت بیشتر به مردم انجام شد.
سیدموس��ی حس��ینی افزود: پیگیری به موقع و رس��یدگی سریع تر به 
تماس های مردم با مرکز فوریت های پلیس��ی 110 به طور مستمر در دستور 

قرار داشته که با این اقدام سرعت بیشتری به خود می گیرد.
* مدیرکل دفتر دوره اول متوس��طه وزارت آموزش و پرورش در مراسم 
تجلیل از رتبه های برتر دبیرس��تان دخترانه ش��اهد سمنان گفت: پژوهش و 

تحقیق در راس برنامه های نظام تعلیم و تربیت قرار دارد.
منوچهر فضلی خانی با اش��اره به کس��ب موفقیت ها و رتبه های مختلف 
دانش آموزان افزود: کس��ب 6 رتبه برتر جش��نواره نانو، 3 رتبه در جش��نواره 
فناوری اطالعات و ارتباطات، قبولی با رتبه های باالی کنکور سراسری توسط 
دانش آموزان اس��تان سمنان را از جمله موفقیت های دانش آموزان، معلمان و 

آموزش و پرورش مناطق تابعه این استان است.
بوشهر- خبرنگار کیهان: مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر گفت: منابع آبی استان بوشهر که در منطقه خشک 
وکم بارش قرار دارد از استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد تامین می شود. 
بشیر مکارم با بیان اینکه تامین آب شرب مشترکین با خطوط طوالنی انتقال 
آب صورت می گیرد افزود: فرسودگی خطوط و شبکه توزیع، موجب هدررفت 
آب شرب می شود که الزم است این مهم با تامین اعتبار در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: هم اکنون 350 کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر بوشهر فرسوده 
ش��ده است که برای کاهش هدر رفت آب، نوسازی و اصالح شبکه در اولویت 

کار قرار دارد.
بندرعباس- خبرنگار کیهان:عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس در 
مراسم تجدید میثاق با شهدای دفاع مقدس گفت: نهادهای فرهنگی و اجتماعی 
بویژه سازمان فرهنگی و ورزشی درخصوص اینکه تا چه میزان توانسته اند جامعه 
شهری را با مفهوم شهید و شهادت و آرمانهای شهداء آشنا کنند پاسخگو باشند.
پرویز ساالری افزود: تنها نباید به نامگذاری کوچه ها و معابر شهر به نام 
ش��هداء اکتفا کرد بلکه باید برنامه های عمل��ی، مبتکرانه و جذاب، طراحی و 
پیاده کرد و پیام شهداء را با مفاهیم ارزشی و هنرمندانه به مردم انتقال دهیم.
یزد- خبرنگار کیهان: معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: ش��هرک بیوتکنولوژی مهریز می تواند جزو 5 ش��هرک بهداشت کشور 

قرار گیرد.
مسعود فالحی در جلسه هماهنگی اجرای طرح شهرک بیوتکنولوژی و 
دانش و سالمت مهریز با یادآوری تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی درخصوص 
خودکفایی کشور با در نظر گرفتن اقتصاد دانایی محور و با توجه به وضعیت 
تحریم های بین المللی، تصریح کرد: مش��کل اصلی وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی کمبود برخی از داروها است و راه اندازی شهرک بیوتکنولوژی 

مشکالت دارویی را بهبود می بخشد.
* قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم اختتامیه کنگره ملی 
وحش��ی بافقی در یزد با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت ارشاد، ارائه تصویری از 
ش��کوه و  عظمت ایران اسالمی اس��ت، گفت: عظمت ایران اسالمی به نوابغ، 
شعرا، اندیشمندان، دانشمندان و انسان های فرهیخته آن است و وحشی بافقی 

یکی از این اندیشمندان بوده است.
محمدمهدی مظاهری با بیان اینکه وحشی بافقی برای جوان ترها و عامه 
مردم، شخصیتی ناشناخته است افزود: مسئوالن و پژوهشگران باید در این زمینه 
قدم های بیشتری بردارند و وحشی بافقی و امثال او را از مهجوریت خارج کنند.

خبرنگار کیهان در اهواز


