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شرکت ۱۲۰هزار دانشآموز
در مسابقات قرآن استان مرکزی

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان
مرکزی گفت ۱۲۰ :هزار دانشآموز در مســابقات قرآن استان
مرکزی شرکت کردند.
علی شــیرخانی در مراسم تقدیر از رتبههای برتر مسابقات قرآن،
عترت و نماز فرهنگیان استان مرکزی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی
ویژه فرهنگیان اظهار داشت :مسابقات قرآن در بین فرهنگیان با هدف
ایجــاد انگیزه و رقابت در میان آنان ،ارتقاء آموزش قرآنی دانشآموزان،
گســترش فرهنگ قرآن ،نهجالبالغه ،صحیفه سجادیه و احکام به اجرا
درآمده است.
وی افزود :این مسابقات در  4مرحله برگزار میشود که مرحله اول آن
در آموزشگاهها است که حدود  120هزار دانشآموز در سطح مدرسه در
مسابقات شرکت داشتند که از این تعداد  15هزار و  500نفر به مرحله
شهرستانی و  2هزار نفر به مسابقات استانی رسیدند.
شــیرخانی تصریح کرد :این مسابقات از اسفندماه  1395آغاز شد
و تــا  31فروردین مــاه  96ادامه یافت که دانشآموختگان راه یافته به
مرحله استانی جهت آمادگی در مسابقات کشوری در کالسهای آمادگی
شرکت میکنند که البته این مسابقات در رشتههای آوایی و پژوهشی
برگزار میشود.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
با اشــاره به مسابقات قرآنی مربوط به فرهنگیان گفت :این درحالیست
که فرهنگیان در رشــتههای حفظ قرآن ،نهجالبالغه و احکام به رقابت
میپردازند.
وی افزود :در تابستان سال قبل 7 ،دانشآموز دختر و  8دانشآموز
پسر در مسابقات کشوری موفق به اخذ رتبههای برتر شدند و در مجموع
 18نفر از بین دانشآموزان و فرهنگیان رتبههای برتر کشــوری را در
تابستان سال  95کسب کردند و این در حالی است که استان مرکزی
در رشتههای پژوهش قرآنی مقام اول در کل کشور را کسب کرد.

زندگی نامه آیتاهلل باریک بین
مستند تلویزیونی میشود

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز قزوین گفت :سیره
انقالبی و اجتماعی آیتاهلل باریک بین در روایت مستند «قصه
پدر» در سیمای مرکز قزوین تولید و بازگو میشود.
حســن اکبری گفت :مستند «قصه پدر» زندگی انقالبی ،سیاسی و
اجتماعی آیتاهلل باریک بین و نقش ایشــان در توسعه و عمران استان
قزوین را بیان میکند.وی اظهارداشت :دراین مستند زندگی این عالم را
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،نقش ایشان در دفاع مقدس ،جمع آوری
کمکهای مردمی برای ارسال به جبهههای جنگ و منش و رفتار ایشان
با رجال و گروههای سیاســی تشریح میشود.وی افزود :انتخاب عنوان
«قصه پدر» برای این مســتند برگرفته از رفتار و منش پدرانه حضرت
آیتاهلل باریک بین با رجال و گروههای سیاسی ،مدیران و نخبگان استان
و همچنین اهتمام ایشان برای محرومیت زدایی از چهره استان است.
اکبری یادآورشــد :مستند تلویزیونی «قصه پدر» به تهیه کنندگی
حمیدرضا محالتــی و کارگردانی محمد فیضی به مدت  ۴۵دقیقه در
سیمای مرکز قزوین تولید خواهد شد.وی اضافه کرد:صداوسیمای مرکز
قزوین زندگی مبارزاتی آیتاهلل باریک بین در قبل از انقالب اســامی
را در مستندی دیگر با عنوان «تاجر زاده انقالبی» تولید کرده است.
آیتاهلل هادی باریک بین در سال  ۱۳۰۹در قزوین متولد و با پیروزی
انقالب اسالمی به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین منصوب
شــد .وی عالوه بر حضور در جبهههای حق علیه باطل و پشــتیبانی
تدارکاتی رزمندگان اسالم ،بسیاری از زیرساختهای دانشگاهی ،حوزوی
وامور عام المنفعه را در قزوین پایه ریزی کرد .مرحوم آیتاهلل باریک بین
پس از عمری مجاهدت سیاسی ،علمی و اجتماعی سرانجام در سن ۸۷
سالگی بدلیل نارسایی ریوی دعوت حق را لبیک گفت.

 71درصد واحدهای روستایی
آذربایجان شرقی سند مالکیت دارند
تبریز -خبرنگار کیهان:
 71درصد از واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان شرقی
دارای ســند مالکیت میباشــند و این تعداد برای شهرها 24
درصد است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی افزود :تاکنون
 283هزار و  652واحد مسکونی در روستاها و بیش از  83هزار و 512
واحد در شهرهای زیر  25هزار جمعیت ،از سند مالکیت برخوردار شدهاند.
حافظ -باباپور در نشســت مشترک مسئوالن بنیاد مسکن و ثبت
اسناد و امالک این استان افزود :تا پایان سال گذشته در مجموع بیش
از  222هزار و  47سند مالکیت روستایی و شهری صادر شده که بیش
از  20هزار و  373ســند مربوط به شــهرهای زیر  25هزار نفر و 201
هزار و  674سند مربوط به روستاها است.
وی تصریح کرد امسال  9842سند روستایی و شهری صادر میشود.
«کاظم بپایی» مدیرکل ثبت اسناد آذربایجان شرقی نیز گفت :صدور
اسناد مالکیت برای واحدهای مســکونی در روستاها و شهرها موجب
تخصیص وام به واحدها ،رونق ساخت و ساز در روستاها و شهرهای زیر
 25هزار نفر جمعیت و نیز رفع مشــکالت مالکیت و کاهش دعاوی در
دستگاه قضایی شده است.

ورزشگاه  15هزار نفری بجنورد
به بهرهبرداری رسید

پس از گذشت  10سال مجموعه ورزشی  15هزارنفری بجنورد،
با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.
ورزشــگاه  ۱۵هزار نفری « ۱۹مهر» بجنورد به مســاحت  ۷۵هزار
مترمربــع با امکاناتی همچون زمین فوتبال ،دو زمین تمرینی ،ســالن
بدنسازی ،رختکن و پیست دوومیدانی افتتاح شد.
مجموعه ورزشی  ۱۹مهر بجنورد جزو پروژههای ملی بوده و تکمیل
آن به دلیل عدم تخصیص ب ه موقع و کمبود اعتبار سالها زمان برده است.
برای ساخت این مجموعه ورزشی  ۲۴۰میلیارد ریال اعتبار هزینه
شده است.

اسکان زائران امام رضا
در پایانه مسافربری

(ع)

مدیرعامل ســازمان پایانههای مسافربری
شــهرداری مشــهد گفت :زائران میتوانند
در زائرســرای ارزان قیمت پایانه مسافربری
امامرضا(ع) که دارای  400تخت است ،اسکان
داده شوند.
سیدعلی حسینی در ارتباط با زائرسرای ارزانقیمت
پایانه مســافربری امام رضا(ع) اظهار کرد :زائرسرای
این پایانه با هزینهای پایین در سالنهایی مجزا برای
خانمها و آقایان آماده پذیرش و اســکان مسافران و
زائران مشهدالرضا(ع) است.
وی افزود :زائرسرای ارزانقیمت پایانه مسافربری
امام رضا(ع) در  9سالن  60متری با ظرفیت مجموعاً
 400تخت با امکاناتی چون سرویس بهداشتی و حمام
و رســتوران ،به صورت فردی و گروهی به مســافران
خدمترسانی میکند.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری
مشهد در ارتباط با هزینه این زائرسرا نیز گفت :اجاره
هر تخت به ازای هر شــب  15هزار تومان اســت که
البته کاروانها نیــز میتوانند از تخفیفهای ویژهای
استفاده کنند.
حسینی در پایان یادآور شد :مسافران با ارائه کارت
ملی و شناسنامه میتوانند برای مدت نامحدود در این
زائرسرا حضور یابند.

دیه شهدای استان سمنان
در حادثه جرثقیل مسجدالحرام
پرداخت میشود
مدیر سازمان حج و زیارت استان سمنان با
یادآوری حادثه تلخ سقوط جرثقیل در عربستان
و شهادت سه نفر از استان گفت :با پیگیریهای
انجام شده دیه این شــهدا به زودی پرداخت
میشود.
سیدعلی میرقاســمپور در نشست خبری خود با
اصحاب رسانه با بیان اینکه مقامات سعودی پرداخت
دیه را پذیرفتند ،ابراز داشــت :کمیته حقیقتیاب با
بررســیهای انجام شــده اعالم کردند که مسئوالن
ســعودی در این حادثه مقصر نیستند و باید مقصران
اصلی شناسایی و محاکمه شوند.
وی با بیان اینکه سهمیه حج تمتع در استان سمنان
 ۳۵درصد رشد داشت ،افزود :حجاج در هشت کاروان
شــامل چهار کاروان مدینه قبل و چهار کاروان مدینه
بعد مرداد ماه سال جاری به حج تمتع اعزام میشوند
که باید گفت در حج امسال یک هزار و  ۸۵زائر از استان
راهی سرزمین وحی خواهند شد.
مدیر ســازمان حج و زیارت اســتان سمنان ابراز
داشت :زائران از  ۲۴اردیبهشت با در دست داشتن اصل
فیــش بانکی ،کارت ملی و اصل گذرنامه به مدت پنج
روز فرصت داشتند به یکی از دفاتر کاروانها مراجعه و
برای شرکت در مراسم حج ثبتنام کنند.
میرقاســمپور تصریح کرد :دارنــدگان قبضهای
ودیعهگذاری علیالحســاب حج تمتع تا تیرماه  ،۸۵از
تاریخ  ۲۳فروردین لغایت  ۲۱اردیبهشت فرصت داشتند
با واریز  ۱۰میلیون تومان نسبت به ثبتنام اولیه اقدام
و برای اعزام به یکی از دفاتر مراجعه و ثبتنام کنند.

کوچ بهاره عشایر
آذربایجان شرقی آغاز شد

تبریز -خبرنگار کیهان:
کوچ بهاره عشایر آذربایجان شرقی به مناطق
کلیبر ،ســبالن ،اهر ،هریس ،مراغه ،چاراویماق،
سراب ،میانه ،ارتفاعات سهند ،تبریز و بوزگوش
آغاز شد.
مدیرکل امور عشــایری آذربایجان شــرقی گفت:
جمعیت عشایر استان در ییالق نزدیک به  14هزار خانوار
است« .محمدحسین -آل هاشم» افزود :مراتع سرسبز
استان هر سال میزبان احشام  5هزار خانوار عشایری از
آذربایجان غربی ،اردبیل و زنجان است.
وی از برپایی جشنوارههای کوچ و نمایش تولیدات
دامی و لبنی و محصوالت صنایع دستی عشایر خبر داد.
آلهاشــم تاکید کرد :جمعیت  2درصدی عشایری
استان  20درصد دام سبک منطقه را در اختیار دارند و هر
سال  12هزار و  500مترمربع ورنی و صنایع دستی تولید
میکند.عشایر آذربایجان شرقی عمدتا از ایل «قرهداغ»
و «شاهسون» و  10طایفه مستقل تشکیل یافته است.

افتتاح مجموعه ورزشی  ۱۵هزار نفری
شهید مهدوی بوشهر
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان بوشــهر
گفت :مجموعه ورزشــی  ۱۵هزار نفری شهید
نادر مهدوی بوشــهر با ســرمایهگذاری ۴۸
میلیارد تومان با حضور وزیر ورزش و جوانان به
بهرهبرداری رسید.
احمد بهروزیانفرد در آیین افتتاح ورزشــگاه 15
هزار نفری شهید مهدوی بوشهر با حضور وزیر ورزش
و جوانان با بیان اینکه پس از  12ســال این مجموعه
ورزشــی به بهرهبرداری رسید اظهار داشت :عملیات
اجرایی ورزشگاه  15هزار نفری بوشهر سال  85آغاز
شد که با اختصاص اعتبارات ویژه در سه سال گذشته
تکمیل و اکنون به بهرهبرداری رسید.
وی مساحت ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر را 18
هکتار دانست و تصریح کرد :این مجموعه ورزشی دارای
 6هزار و  981متر فضای سرپوشــیده و  124هزار و
 500متر مربع فضای روباز ورزشی است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به
ویژگیهای ورزشگاه شهید نادر مهدوی بوشهر خاطر
نشــان کرد :ورزشــگاه  15هزار نفری شهید مهدوی
بوشــهر ،عالوه بر داشتن زمین فوتبال ،دارای پیست
استاندارد اسکیت و تارتان است.
بهروزیانفرد با بیان اینکه برای ســاخت ورزشگاه
 15هزار نفری بوشهر  480میلیارد ریال سرمایهگذاری
شده از افتتاح پیســت اسکیت این ورزشگاه خبرداد
و افزود :پیست اســکیت این ورزشگاه پس از پیست
ورزشگاه آزادی تهران دومین پیست بینالمللی اسکیت
کشــور به شمار میرود و دارای سه اندازه 400 ،200
و  2000متر به همراه پیست حرکات نمایشی است.
وی خاطر نشان کرد :از  80پروژه ورزشی نیمه تمام
در استان بوشهر تاکنون  40طرح آن تکمیل شده که
 19پروژه دیگر امسال افتتاح میشود.

اعزام  ۲۵تیم پزشکی بسیج به مناطق محروم لرستان

مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت:
م پزشــکی تخصصی عمومی به مناطق
 ۲۵تی 
محروم و نیمه برخوردار شهری و روستایی استان
لرستان اعزام شدند.
سرهنگ نبیاله شمس بیرانوند ،اظهار داشت25 :

اردیبهشت ماه  25تی م پزشکی به مدت یک هفته به
مناطق محروم استان اعزام شدند.
وی افزود :با مســاعدت ســازمان بســیج جامعه
پزشــکی لرستان و همکاری کانونهای بسیج جامعه
پزشکی شهرســتانهای استان این تیمهای پزشکی

افتتاح بیمارستان  ۹۶تختخوابی بیبی حکیمه گچساران

با حضور وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی ،بیمارستان  ۹۶تختخوابی بیبی حکیمه
گچساران افتتاح شد.
سید حسن قاضیزاده هاشمی در این مراسم گفت:
بیمارستان  ۹۶تختخوابی بیبی حکیمه گچساران با
اعتباری بالغ بر  ۵۰۰میلیارد ریال افتتاحشد که از این
میزان  ۳۵۰میلیارد ریال برای ساخت فضای فیزیکی
و  ۱۰۰میلیارد ریال برای خرید تجهیزات پزشــکی و
درمانی و  ۵۰میلیارد ریال برای تهیه تجهیزات اداری
هزینه شده است.
وی افــزود :زیربنای بیمارســتان  ۹۶تختخوابی
بیبیحکیمه گچساران بالغ بر  ۱۱هزار و  ۲۰۰مترمربع

است .وی اظهار داشت :تحوالت صورت گرفته در حوزه
بهداشت و درمان در استان کهگیلویه و بویراحمد به
عنوان یکی از استانهای هدف در طرح تحول سالمت
امیدوارکننده بوده است.
وی با اشاره به افتتاح امروز پایگاه اورژانس هوایی
شهر گچساران گفت :این پایگاه در حالی افتتاح میشود
که تاکنون در این استان یک پایگاه هوایی بیشتر وجود
نداشته است.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در این سفر
کتابخانه مرکزی و سلفسرویس دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج را که با اعتباری بالغ بر  ۲۰و  ۴۰میلیارد ریال
افتتاح شده است را به بهرهبرداری رساند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری
خراســان جنوبی گفت :بارندگیهای اخیر در
خراسان جنوبی  ۱۷میلیارد ریال خسارت وارد
کرد.
سید ابوالحسن میرجلیلی اظهار داشت :بارندگی
اخیر و وقوع ســیل  17میلیارد ریال به  4شهرستان
خراسان جنوبی خسارت وارد کرد.
وی افزود :آســیبدیدگی  8قنات ،آبگرفتگی 8
منزل مســکونی ،آسیبدیدگی ایل راههای عشایری،
راههای روستایی و خطوط انتقال آب کشاورزی از دیگر
خسارات وارد شده سیل به خراسان جنوبی بوده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان
جنوبی گفت :بیشترین خســارات به شهرستانهای
درمیان و سربیشه گزارش شده است.
میرجلیلی با بیان اینکه بارندگیها و سیل اخیر در

خراسان جنوبی خسارت جانی نداشته است افزود :از
مردم خواستاریم تا در صورت اعالم اطالعیه از سوی
دستگاههای مدیریت بحران به هشدارها توجه کرده
تا همانند دو ســال گذشته خســارات بر اثر سیل در
استان به صفر برسد.
وی بیان کرد :بیشتر خسارتهای بارندگیها مربوط
به بخش کشاورزی و باغهای زرشک بوده است که بر
اثر بارندگیها  8رشــته قنــات بین  10تا  20درصد
خسارت دید.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان
جنوبی افــزود :بارندگیها در روســتاهای کماچی،
آویشــک ،سیدآباد نگینان در بخش قهستان درمیان
خســاراتی داشته اســت و بارندگیها سبب خسارت
به خطوط انتقال آب کشاورزی و آب گرفتگی منازل
هم شده بود.

بارندگیها در خراسان جنوبی  ۱۷میلیارد ریال خسارت زد

برپایی نمایشگاه گل و گیاه در تبریز

تخصصی -عمومی به مناطق محروم و نیمه برخوردار
شهری و روستایی سراسر استان اعزام شدند.
مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان عنوان کرد:
این تیمهای پزشکی که شــامل متخصص ،پزشک،
ماما ،پرستار ،دارویار ،دندانپزشک ،کارشناس مبارزه
با بیماریها ،کارشناس ارشد روانشناسی است همراه
با وسایل و تجهیزات پزشکی موردنیاز به این مناطق
اعزام و به مردم خدمات ارائه میدهند.
وی بیــان کــرد :خدماتی که در ایــن اعزام ارائه
میشودشامل ویزیت و ارائه دارو بهصورت رایگان به
اهالی مناطق اســت ،تیم مامایی نیز برای مراقبت از
زنان باردار خدماتی ارائه میدهند.
شــمس بیرانوند تصریح کرد :عــاوه بر خدمات
پزشکی ،برنامه آموزش آشنایی با بیماریهای واگیر و
راههای پیشگیری از آن ،مشاوره و آموزش سالمت روان
بهصورت چهره به چهره توسط کارشناسان مربوطه و
توزیع کتابچههای آموزشی انجام میشود.
وی گفت :اگر مراجعهکنندگان بنا به تشــخیص
پزشکان درمانگر نیاز به خدمات تخصصیتر در مراکز
استان داشته باشند با هماهنگی صورت گرفته ب ه طور
رایگان خدمات مورد نظر را دریافت خواهند کرد.

کاریکاتوریست لرستانی جایزه ویژه بخش کاریکاتور چهره
یازدهمین دوره جشنواره جهانی  Humo Deva 2017کشور رومانی
و دیپلم افتخار این جشنواره را کسب کرد.
آرش فروغی کاریکاتوریســت لرســتانی اظهار داشــت :جشنواره
جهانی Humo Deva 2017کشــور رومانی ازجمله جشنوارههای مهم و
معتبر است.وی افزود :این جشنواره برخالف بقیه جشنوارهها بخشهای
تفکیکشده ندارد و سه بخش کارتون ،کارتون استریپ و کاریکاتور چهره
با هم داوری میشود که تنها یک نفر در بخش چهره برنده اعالم میشود.
کاریکاتوریســت لرستانی با اشاره به اینکه سطح کارهای ارائهشده
به این جشنواره باال بود ،تصریح کرد :موضوع این جشنواره ارائه بهترین
آثار در سال  2016و  2017بود .وی بیان کرد :سهم ایران در فینال 25
اثر بود که نماینده چهار اثر آن بودم و در حضور بهترینهای کاریکاتور
چهره دنیا توانستم تنها برنده کاریکاتوریست چهره این جشنواره باشم.

افتتاح کارخانه تولید کاغذ از سنگ
در آذربایجان شرقی

بازسازی  ۲۶کیلومتر راه روستایی
بانه توسط سپاه
فرمانده ســپاه شهرســتان بانه گفت۲۶ :
کیلومتر راه روستایی در بخشهای مختلف این
شهرستان در راستای محرومیتزدایی ترمیم،
بازسازی و اصالح شد.
ســرهنگ مصطفی ســلیمانی اظهار داشت :این
کار در راســتای اجرای برنامههای «محرومیتزدایی
و مردمیاری» باهدف تســهیل در رفتوآمد و کمک
به روستاهای مرزی و صعبالعبور «دولهگویر ،توکل،
مــزرالن ،نیروان ،هفتاش و حمزهالن» صورت گرفته
است.وی تصریح کرد :رزمندگان سپاه بانه توانستهاند
نســبت به تراشبرداری ،ریزشبرداری و لولهگذاری
در جهت هدایت آبهای ســطحی و ایمنسازی راه
دسترسی روستاهای صعبالعبور اقدام کنند.
وی اعتبار هزینه شــده برای اجرای این پروژه راه
روستایی را بالغ بر یک میلیارد و  500میلیون ریال ذکر
کرد و گفت :اعتبار اجرای این پروژه از محل اعتبارات
محرومیتزدایــی و مردمیاری قرارگاه حضرت حمزه
سید الشــهداء(ع) تأمین شده است.سلیمانی با بیان
اینکه اجرای این طرح از  15روز گذشــته آغاز شده
اســت افزود :امیدواریم در نیمه اول خرداد ماه امسال
شاهد اتمام این پروژه راه روستایی باشیم.
وی اظهار کرد :کمک به رفاه زندگی شهروندان و
زدودن غبار فقر و محرومیت از مردم مناطق محروم و
مرزی بانه از دغدغههای سپاه است.

برگزاری نمایشگاه بزرگ
کتاب در رامسر

نمایشــگاه بزرگ کتاب رامســر با حضور
۱۰۰ناشر و  ۲۰هزار عنوان کتاب آغاز به کار کرد.
ســید داریوش قانع رئیساداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی رامسر در حاشــیه گشایش نمایشگاه کتاب
در بازار بزرگ آرامش این شهرســتان اظهار داشــت:
نمایشگاه بزرگ کتاب رامسر با  ۱۰۰ناشر و  ۲۰هزار
عنوان کتاب از انتشارات محراب قلم به مدت دو هفته
از روز دوشــنبه هفته گذشته کار خود را آغاز کرد و
تالش شد تا با در نظر گرفتن سالیق گوناگون ،در این
نمایشــگاه کتاب عرضه و برای خریداران کتاب تا ۳۰
درصد تخفیف لحاظ شود.قانع اضافه کرد :در صورت
استقبال مردم مدتزمان نمایشگاه تمدید میشود.
وی با بیان اینکه تیراژ کتاب در کشور بسیار کاهش
یافته است ،اظهار داشت :این معضل بزرگی است که
مردم ما در ســبد کاالیی خود کتاب نداشته و سرانه
مطالعه در کشــور پایین است.رئیساداره فرهنگ و
ارشــاد اسالمی رامسر ادامه داد :بازتاب کاهش سرانه
مطالعه کم شدن فروش کتاب بوده و آثار نویسندگان
در کنج خانهها خاک میخورد .وی گفت :سیاســت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه افزایش سرانه
مطالعه ،خرید آثار نویسندگان و کتابهایی که برای
نخستین بار چاپ شدند و حمایت از نویسندگان بومی
در استانها بوده و امید میرود تا با انجام این اقدامات
شاهد افزایش سرانه مطالعه کتاب در کشور باشیم.

تبریز  -خبرنگار کیهان:
یازدهمین نمایشگاه گل و گیاه ،ابزار و ادوات
باغبانی و تجهیزات گلخانهای با حضور  7استان
کشور ،در تبریز گشایش یافت.
این نمایشــگاه بینالمللی امروز برپا است انواع
گلهای آپارتمانی و فصلــی ،محصوالت گیاهی و
دارویی ،نهادههای کشاورزی ،بوتههای پیوندی گل
رز ،انواع کودهای آماده کشــت و ورمی کمپوست،

گلهای زینتی و گلدانهای تزئینی و ســرامیکی،
درختچههای مینیاتور بونسای و تراریوم و آکواریوم
گیاهی و دیگر موارد مرتبط به این حوزه به نمایش
گذاشته شد.
اســتانهای آذربایجان غربی و شرقی ،گیالن،
مازندران ،تهران ،اصفهان و خراسان رضوی در این
نمایشگاه که همزمان با نمایشگاه فضای سبز ترتیب
یافته است حضور دارند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جریان
ک روزه خود به استان قزوین ساخت
ســفر ی 
مدرسه انرژی اتمی قزوین را آغاز کرد.
علیاکبر صالحی در این مراســم اظهار داشــت:
کلنگزنی این پروژه باید به ســرعت انجام شود و تا
مهر ماه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی افزود :این مدرسه باید به گونهای ساخته شود
که طول عمر باالیی داشته باشد و عالوه بر آن معماری
ایرانی و اسالمی در این مدرسه رعایت شود.
گفتنی اســت ،دبیرستان  15کالسه انرژی اتمی
قزوین در فضایی به وســعت چهار هزار مترمربع و با

اعتباری بیش از  15میلیارد تومان و با همکاری سازمان
انرژی اتمی در منطقه پونک قزوین ساخته میشود.
زمین مدرسه انرژی اتمی قزوین از سوی پدر شهید
محمدحســن اصلیتبریزی که ارزش آن  14میلیارد
تومان بوده ،وقف شده است.
در ادامه صالحی با حضور در مرکز پرتودهی مطرح
کرد :مرکز پرتودهی باید به گونهای مدیریت شود که
تمام معلمان ،دانشآموزان ،اساتید و دانشجویان بتوانند
از نحوه عملکرد این مرکز استفاده کنند.
وی یادآور شد :این مراکز باید در تمام نقاط کشور
فعالیت خود را ادامه داده و منجر به اعتالی کشور شود.

مرحله دوم آبگیری ســد چراغ ویس واقع
در شهرستان سقز آغاز شد و هم اکنون ارتفاع
آب ذخیره شــده در مخزن این سد بیش از ۱۵
متر است.
مرحله دوم آبگیری سد چراغ ویس که مرحله اول
آن در سفر فروردین ماه رئیسجمهور انجام شده بود
روز جاری با پایین انداختن دریچه راس انسداد تخلیه
عمقی انجام و تکمیل شد .بنابراین مرحله دوم آبگیری
بهاره سد چراغ ویس شروع و پیشبینی میشود ظرف
سال جاری و با فرض تامین اعتبار ،کل عملیات اجرایی
سد چراغ ویس و پروژههای وابسته به اتمام و سد آماده
افتتاح و بهرهبرداری شود.
ارتفاع آب ذخیره شده در مخزن سد هم اکنون بالغ
بر  ۱۵متر است و با توجه به بارشهای مناسب بهاری
پیشبینی میشــود که حجم آب این سد به وضعیت
قابل توجهی برسد.

طرح شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی
دوم سد خداآفرین در دشت مغان روز سهشنبه
با حضور حمید چیتچیان وزیر نیرو افتتاح شد.
مساحت پایاب ناحیه عمرانی دوم سد خداآفرین
 10هزار هکتار اســت که از ایــن میزان  ٨٠٠هکتار
باغهای مجهز به ســامانه آبیــاری قطرهای ٦ ،هزار و
 ٥٠٠هکتار مزارع مجهز به ســامانه آبیاری به وسیله
ماشینهای سنترپیوت و  ٣هزار و  ٢٠٠هکتار مزارع
مابین سنترپیوتها مجهز به سامانه آبیاری کالسیک
ثابت با آبپاش متحرک است.
طرح ناحیه عمرانی دوم خداآفرین مشتمل بر ١٦
قشالق است که زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم
پنج هزار نفر را فراهم میکند و اعتبار هزینه شده این
طرح  ٢هزار و  ٧٠٠میلیارد ریال است.

وزیر نیرو در آئین افتتاح این طرح گفت :در ناحیه
عمرانی دوم خداآفرین در استان اردبیل برای آبیاری
منطقه ســد بزرگی ساخته شــده که آب را بر روی
رودخانه ارس ذخیره میکند و ســد قیزقلعه سی هم
برای تنظیم و هدایت آب به کانال اصلی به مســاحت
 144کیلومتر احداث شده که  52کیلومتر آن مربوط
به استان آذربایجان شرقی و  92کیلومتر دیگر در حوزه
استان اردبیل است.
حمید چیتچیان افزود :صدها بنا ،پل ،ایستگاه و
پمپاژ در طول این کانالها ساخته شده است.
چیتچیان افــزود :ناحیه عمرانی دوم خداآفرین
زمینههای اشــتغال زیادی را فراهم میکند و ناحیه
عمرانی سوم و چهارم خداآفرین هم تا نیمه اول سال
 97به بهرهبرداری خواهد رسید.

وی گفت :در مجموع طرح خداآفرین پنج هزار و
 700میلیارد تومان اعتبار به خود اختصاص داده است،
سرمایهگذاری عظیمی در این طرحها شده که منشأ
تحول اقتصادی خواهد بود و صنایع تبدیلی و تکمیلی
در کنار این طرحها نیز میتواند زمینه اشتغال زیادی
را در استان اردبیل ایجاد کند.
به گفته او ،سد عمارت ،احمد بیگلو و تازهکند سه
سد دیگری اســت که در استان اردبیل در حال اجرا
بوده و هر سه سد تا پایان امسال آبگیری خواهد شد.
طرح پایاب ســد خداآفریــن در منطقه مرزی با
جمهــوری آذربایجان در محدوده اســتان اردبیل و
آذربایجان شــرقی قرار دارد .بخش عمده اراضی این
طرح در استان اردبیل در تراس فوقانی دست مغان و
در شرق دره رود واقع شده است.

آغاز ساخت مدرسه انرژی اتمی در قزوین

کاریکاتوریست لرستانی
جایزه جهانی را کسب کرد

آغاز مرحله دوم آبگیری
سد چراغ ویس سقز

افتتاح شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی دوم سد خداآفرین

نخســتین کارخانه تولید کاغذ از سنگ کربنات کلسیم در
شندآباد شهرستان شبستر افتتاح شد.
ســرمایه گذار و مدیرعامل کارخانه تولید کاغذ از سنگ در مراسم
افتتاح این واحد تولیدی اظهار کرد :دانش فنی این طرح تنها در اختیار
چهار کشــور است و توانستهایم این دانش فنی را به آذربایجان شرقی
منتقل و  70درصد دستگاههای الزم برای تولید این نوع کاغذ را هم از
نظر دانش فنی و فرموالسیون بومی سازی کنیم.
حمیدرضا ایلخانی ادامه داد :کاغذی که در این کارخانه تولید میشود
در نوع خود منحصر به فرد در خاورمیانه است.وی افزود 80 :درصد مواد
تشکیل دهنده این کاغذ کربنات کلسیم است که به همین دلیل بازیافت
آن آسان و مقاومت باالیی در مقابل رطوبت دارد.
ایلخانی اضافه کرد :قیمت تمام شده این کاغذ  70درصد قیمت تمام
شده کاغذهای معمولی است و مهمترین مزیت آن این است که دیگر
نیازی به قطع درختان نیســت.وی گفت :ظرفیت فاز اول این کارخانه
ســه هزار تن در ســال اســت و  76میلیارد ریال برای فاز نخست آن
سرمایهگذاری شده است ۸۰.درصد ماده تشکیلدهنده کاغذ سنگی از
کربنات کلسیم و 20درصد بقیه از مواد پلیپروپیلن و پلیاتیلن هاست.
بیشترین سنگ موجود روی کره زمین پایه آهکی دارد و ایران مملو
از این نوع سنگهاست که به همین دلیل کارخانههای سیمان زیادی
در ایران بنا شده که میتوان کربنات کلسیم را از آن استخراج کرد.

تعلیف دامها  4برابر ظرفیت مراتع
چهارمحال و بختیاری است

رئیساداره مرتــع اداره کل منابع طبیعــی وآبخیزداری
چهارمحال و بختیاری ،دامهای موجود استان را  4برابر ظرفیت
کنونی مراتع دانست و گفت :تعلیف بیش از اندازه دامها ،یک
میلیون و  93هزار هکتار از مراتع این استان را در معرض نابودی
قرار داده است.
فرامرز مردانی افزود :با شــروع کوچ بهاره عشایر به مناطق ییالقی،
بیش از  3میلیون راس دام سبک به مراتع این استان وارد میشود که
این رقم بیش از ظرفیت موجود مراتع برای چرای دامهاست.
وی گفت :مراتع این استان ظرفیت چرای  700هزار واحد دامی را
برای مدت  100روز دارد.
مردانی با بیان اینکه تمام مراتع میان بند استان از بین رفته است،
گفــت :برای تعلیف دامها صرفا نباید مراتع را در نظر گرفت ،بلکه باید
علوفه مورد نیاز دامها از منابع دیگر جایگزین کرد.
رئیساداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و
بختیاری با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری  350کیلومتر مرز مشترک
با اســتانهای همسایه دارد ،تصریح کرد :بدنبال خشکسالیهای اخیر
بخشی از مراتع استان از بین رفته که این امر در کنار تعلیف بیش از حد
دام عشایر ،منجر به انقراض گونههای گیاهی کمیاب استان شده است.
وی توضیح داد :هم اکنون  17هزار بهره بردار با مجوز پروانه چرای
واحد دامی در این اســتان وجود دارد کــه بدلیل بهرهبرداری بیش از
ظرفیت ،مراتع استان چهارمحال و بختیاری به سمت فقیر شدن پیش
میرود.مردانی ،بیشترین سطح مراتع این استان را فقیر و متوسط عنوان
و تاکید کرد :تنها سه درصد مراتع استان چهارمحال و بختیاری را سطوح
غنی و خوب تشکیل میدهد .وی وسعت مراتع چهارمحال و بختیاری
را یک میلیون و  93هزار هکتار ذکر کرد و گفت :با بررســیهای انجام
شده معیشت  22هزار خانوار این استان از طریق مراتع تامین میشود.
عشایر چهارمحال و بختیاری همراه با دامهای خود از  25اردیبهشت
از مناطق گرمسیر خوزستان به مناطق ییالقی این استان وارد میشوند
و با سرد شدن هوا نیز از این استان به مناطق قشالقی کوچ میکنند.

بهرهبرداری از بزرگترین بیمارستان
کودکان شمال شرق کشور در مشهد

بزرگترین و مجهزترین بیمارســتان فوق تخصصی اطفال
شمال شرق کشــور با نام «اکبر» طی مراسمی با حضور وزیر
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در مشهد به بهرهبرداری
رسید.
رئیسدانشــگاه علوم پزشکی مشــهد در این مراســم گفت :این
بیمارستان با کمک بنیاد خیریه سرور در زمینی به مساحت  10هکتار
با زیربنای  22هزار متر مربع و در  6طبقه ساخته شده است.
مصطفی محرابی بهار افزود :بیمارســتان اکبــر دارای  250تخت
بیمارســتانی اســت که عملهای جراحی فوق تخصصی کودکان در
رشــتههای مختلف مانند اعصاب ،ریه ،انکولوژی (خون) و روماتولوژی
در آن قابل انجام اســت .وی اظهار کرد :این بیمارستان با هزینه 500
میلیارد ریال ساخته شده که  300میلیارد ریال آن توسط بنیاد خیریه
سرور و  200میلیارد ریال دیگر توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم
پزشــکی مشهد تامین شده است.وی گفت :بیمارستان اکبر دارای 10
بخش شامل نوزادان ،جراحی کودکان ،اعصاب کودکان ،عفونی کودکان،
آلرژی و ایمونولوژی کودکان ،نفرولوژی کودکان ،ریه کودکان ،گوارشی
کودکان و روماتولوژی کودکان و نوزادان میباشد.

