
صفحه 7
 شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ 

اول رمضان ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۳۳

شهرستان ها
Shahrestan@Kayhan.ir

کوتاهازشهرستانها

 ساری- خبرنگار کیهان: 
طرح سالم ســازی دریا در 330 کیلومتر از 
با استقرار  ســواحل دریای خزر در مازندران 
ناجیان غریق از روز سه شــنبه دوم خرداد ماه 

آغاز شد.
سخنگوی طرح سالم سازی دریای خزر در مازندران 
گفت که این طرح در 98 نقطه از سواحل دریای خزر 

در حوزه استحفاظی مازندران آغاز شده است.
عیسی قاسمی طوسی افزود: برای دسترس آسانتر 
مسافران و ساکنان به شنا در دریای خزر، طرح سالم 
سازی در مقایسه با سال گذشته در سه نقطه افزایش 
داده شد و اجرای این طرح تا پایان شهریورماه به مدت 

120 روز ادامه دارد.
وی اضافه کرد : برای کاهش غرق شدن مسافران 
در دریای خزر برای ســال جاری 600 ناجی غریق با 

تجهیزات مدرن به خدمت گرفته شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران 
تجهیزات در اختیار ناجیان را کپسول نجات و موتور 

حمل غریق اعالم کرده است.
طوسی مزیت کسپول ها را که در قالب جلیقه های 
سنتی از طریق شــرکت های دانش بنیان با سفارش 
مازندران ساخته شد را نجات حداقل 8 غریق به صورت 
همزمان و کاهش احتمال غرق شدن ناجی در هنگام 

امداد در دریا اعالم کرده است.
وی اضافــه کرد : با تجهیز ناجیان هالل احمر به 
این کپسول نجات، از این پس امدادگران می توانند در 
کمترین زمان بیشــترین افراد در حال غرق را نجات 
دهند و زمان طوالنی تری نیز در سطح آب خود و غریق 
را بدون حوادث احتمالی ناشی از ترکیدگی نگهدارند.
وی گفت که طرح سالم سازی دریای خزر در ماه 
رمضان نیز برای بهره گیری مســافران ادامه دارد اما 
مسافران نیز باید شئونات ماه رمضان را رعایت کنند.

سخنگوی طرح سالم سازی دریای خزر در مازندران 
اجرای طرح ارسال پیامک هشدار به تمام مسافران و 
ســاکنان این خطه شمال کشــور در صورت نزدیک 
شدن به سواحل خزر را از دیگر برنامه ها برای کاهش 

غریق اعالم کرد.
طوســی اظهارداشــت: تمام افرادی که از تلفن 
همراه بهره می گیرند در صــورت قرارگیری در300 
تا 500 متری ســاحل خزر این هشدار را برای حفظ 
سالمتشان و اســتفاده از طرح سالم سازی برای شنا 

دریافت می کنند.
در سال گذشته 79 نفر در سواحل دریای خزر در 
مازندران غرق شدند که بیش از 90 درصد از این افراد 
در خارج از طرح سالم ســازی به دلیل آشنا نبودن با 
شنا جان خود را از دست دادند که بیشترین افراد غرق 
شده مربوط به استان تهران و 3 استان خراسان بودند.

فرمانداری زاهدان در اقدامی عجیب نام یکی 
از کاندیداهای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 

زاهدان را در لیست کاندیداها قرار نداد.
در اقدامی عجیب و بی ســابقه از سوی فرمانداری 
زاهدان نام آقای »محمد میر« از نامزدهای پنجمین 
دوره انتخابات شــورای شــهر زاهدان علی رغم تایید 
صالحیت از ســوی مراجع ذی صالح برای حضور در 
عرصه انتخابات و با وجود فعالیت های تبلیغاتی گسترده 
توسط مجریان برگزاری انتخابات شورای شهر زاهدان 
از لیست کاندیداها حذف شد. این اقدام در حالی اتفاق 
افتاد که در لیست اعالم نتایج نیز هیچ گونه نتیجه ای 

از آرای این کاندیدا اعالم نشده است.
محمد میر اظهار داشت: زمانی که به یکی از شعب 
اخــذ رای مراجعه کردم متوجه شــدم که نام من در 
لیست کاندیداها وجود ندارد و پس از اعتراض به من 

گفته شد بررسی می شود.
وی افزود: پس از ســاعت ها پیگیری باالخره در 
ســاعت 11 صبح جمعه اسم من در لیست جدیدی 

اضافه و بعد از آن به شعب اخذ رای ارسال شد.
این کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر زاهدان 
ادامه داد: متاســفانه پس از اعالم نتایج نیز اسم من 
در لیست ارائه شده نبود و حتی رای خودم هم برای 

خودم ثبت نشده بود.
وی گفت: من بیش از 150 میلیون تومان هزینه 
تبلیغــات کرده ام و تا حصول نتیجه این موضوع را از 

طریق مراجع قانونی پیگیری می کنم.
فرماندار زاهدان نیز با تایید این خبر اظهار داشت: 
ظاهرا نام ایشــان بر اثر یک اشــتباه همکاران ما در 
فرمانداری زاهدان در لیســت اولیــه قرار نگرفت، اما 

بالفاصله پس از اطالع اصالحیه زده شد.
وی افزود: با این وجود در چند شعبه لیست دوم 
و اصالح شده اســتفاده نشد اما در شعبی که لیست 

اصالح شد ایشان رای دارند.
مجتبی خانجانی ادامه داد: ما تابع قانون بوده و هر 
گونه پیش بینی که قانون در خصوص این مورد انجام 

داده باشد موظف به تمکین از آن هستیم.

مدیرعامل آب منطقه ای بوشهر از ساخت ۱۶ سد کوچک و 
بزرگ در استان بوشهر خبر داد و گفت: این سدها نقش مهمی 

در کنترل سیالب ها خواهند داشت.
شاهپور رجایی اظهار داشت: به منظور استحصال سیالب های فصلی 
استان بوشهر در حال حاضر عملیات اجرایی سدهای خائیز، دشت پلنگ، 
دالکی و باغان در دســت اجرا است، که یک هزار و 500 میلیارد ریال 
برای ساخت این چهار سد هزینه خواهد شد.وی اضافه کرد: در راستای 
مدیریت ســیالب های فصلی، 12 ســد بزرگ و کوچــک دیگر نیز در 
اســتان بوشهر اجرا می شود که 200 میلیون متر مکعب آب با احداث 
سدها ذخیره می شود.وی ادامه داد: کنترل روان آب های مخرب فصلی 
و کاهش خســارات سیالب های پاییزه و زمستانه و بهره برداری به موقع 
از این جریان ها برای جبران کمبود آب آشامیدنی صنعت و کشاورزی 
از مهم ترین اهداف ساخت این سدها است. رجایی خاطرنشان کرد: این 
ســدها با تزریق به موقع اعتبارات طی چهار سال تکمیل می شود و به 

بهره برداری خواهند رسید.

معاون آموزش و پرورش لرستان از برگزاری 
جشن شکرگزاری کسب مهارت روخوانی قرآن 
کریم 28 هزار دانش آموز پایه سوم ابتدایی این 

استان خبر داد.
باقر توکلی افزود: آشنایی و انس بیشتر دانش آموزان 
با قرآن و ایجاد خاطره شیرین از کسب مهارت روخوانی 

از جمله اهداف برگزاری این برنامه است.
وی تاکیــد کرد: معلمان دوره ابتدایی باید ضمن 
آموزش روان خوانی، در خصوص مفاهیم و درک آیات 
قرآن هم با دانش آموزان ابتدایی کار کرده تا از همان 

کودکی مفاهیم قرآن را درک کنند.
وی ممارست خانواده ها در خواندن قرآن را امری 
ضروری و تأثیرگذار در آموزش عمومی قرآن دانست و 
افزود: اگر خانواده ها در برنامه های خود جایگاه ویژه ای 
را به قرآن اختصاص دهند و هر روز زمان مشــخصی 
را بــرای تالوت قرآن حتی آیــه ای از قرآن را در نظر 
بگیرند، قطعاً در یادگیــری مفاهیم و روخوانی قرآن 

تاثیرگذار خواهد بود.

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان همدان گفت: برای 
اجرای برنامه های تبلیغی، ۱800 مبلغ به ۱800 نقطه از اســتان 
اعزام می شوند که از این تعداد، هزار مبلغ بومی و 800 مبلغ نیز 

غیر بومی هستند.
حجت االسالم علی دشتکی افزود: با هماهنگی هیئت های مذهبی و 
هیئت امنای مساجد با آغاز ماه مبارک رمضان 600 مسجد در شهرها 
و هزار و 100 مســجد نیز در روستاهای اســتان برای برگزاری 700 
برنامه مذهبی و تبلیغی فعال می شوند.وی عنوان کرد: عالوه بر فعالیت 
هزار و 800 مبلغ در مناطق مختلف اســتان، 800 مداح نیز مساجد و 
هیئت های مذهبی فعال می شوند.حجت االسالم دشتکی از فعالیت 300 
مرکز و مؤسسه قرآنی نیز در طول ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: 
در این ایام کالس هــای آموزش قرآن کریم، تالوت، جمع خوانی قرآن 
کریم در مراکز فوق برگزار می شــود.وی تصریح کرد: عالوه بر برگزاری 
برنامه ها و مســابقات فرهنگی مذهبی در 50 کانون فرهنگی- تبلیغی، 
50 کرسی تالوت قرآن نیز با حضور اساتید و قراء کشوری و بین المللی 
در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 
همدان افزود: امسال تصمیم داریم برنامه های شب احیا در ماه مبارک 
رمضان را از مرکزیت چند مســجد خارج کــرده و به داخل محالت و 

مساجد فعال انتقال دهیم.

جهانگرد آلمانی در سفر پنج ساله با پای پیاده، پیام صلح و 
دوستی را به مشهد رساند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری خراسان رضوی، »توماس هاینریش اشموکل« جهانگرد 
آلمانی که مدت پنج سال است سفر خود را با پیام صلح و دوستی آغاز 

کرده است روز دوشنبه  هفته گذشته به مشهد مقدس رسید.
این جهانگرد که تحصیلکرده رشته اقتصاد است، گفت: سالها به امور 
بیمه اشــتغال داشتم و در 50 سالگی سفرم را از آلمان به مقصد خاور 
دور با هدف صلح جهانی آغاز کرده ام.وی افزود: برای شــروع سفر، کار 
را رها کردم و در زمینه  های صلح، ادیان، عرفان و اســالم به تحقیق و 
بررسی پرداختم.وی با بیان اینکه حدود پنج سال است که هامبورگ را 
ترک کرده ام، اظهار کرد: تاکنون به کشورهای سوریه، ترکیه، ارمنستان 
و ایران ســفر کرده ام و مسیر حرکت خود را در کشورهای افغانستان، 
پاکستان، هندوستان، تبت و میانمار ادامه خواهم داد.این جهانگرد در این 
مدت 20 هزار کیلومتر را طی سه سال پیموده و 2 سال نیز برای انجام 
فعالیت های صلح طلبانه در کشور ارمنستان توقف داشت.وی ادامه داد: 
با آغاز جنگ در سوریه، کمک به پنا هجویان سوری را در اولویت سفر 
خود قرار داده ام.اشموکل افزود: با ورود به ایران از شهرهای تبریز، مغان، 
زنجان، قزوین، تهران، دماوند، سمنان، سبزوار و نیشابور عبور کرده و به 
مشهد رسیده ام.وی گفت: در سفر به مشهد، صحن و سرای حرم مطهر 
رضوی من را مجذوب کرد و تحت تأثیر شکوه این بارگاه منور قرار گرفتم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استان خراسان 
شمالی گفت: با توجه به حساسیت مسئله ستاد 
بازســازی مناطق زلزله زده در استان خراسان 
شمالی با حضور دستگاه ها و سازمان های مربوطه 

تشکیل شد.

محمدحســین علی نیا در نخستین جلسه ستاد 
بازســازی مناطق زلزله زده اســتان اظهار داشت: در 
حال حاضر بحث اسکان موقت مردم در این مناطق از 
موضوعات مهم اســت چرا که مراحل بازسازی منازل 

مسکونی زمان بر است.

علی نیا افزود: جانمایی اسکان موقت باید به صورت 
کارشناسی باشد و اقدامات الزم برای تأمین امکاناتی 

همچون آب و برق صورت پذیرد.
وی بیان داشت: بازسازی مناطق زلزله زده نیازمند 
برنامه ریزی دقیق اســت و بنابراین میزان آسیب ها و 
خســارات وارده باید به طور دقیق ارزیابی شود.معاون 
هماهنگی امور عمرانی استان خراسان شمالی تصریح 
کرد: مدیران بانک های اســتان نیز آمادگی الزم برای 

تسریع امور جهت ارائه تسهیالت مربوطه را دارند.
وی گفت: بیمه منازل روستایی تا سقف 15 میلیون 
از سوی استان از اقدامات مؤثر بود و موجب دلگرمی و 
همچنین کاهش بخشی از نگرانی های آنان شده است.

علی نیا با تأکید بر اینکه فرهنگ بیمه کردن منازل 
باید در سطح شهر ارتقاء یابد، گفت: در بحث پوشش 
بیمه ای شرکت های بیمه ای تعلل نکنند و روند ارزیابی 
و پرداخت خســارت های وارده را تســریع کنند. وی 
افزود: بیشترین میزان خسارت به واحدهای مسکونی 
در بخش گلستان شهر بجنورد بود که کارشناسان در 

حال بررسی میزان خسارت ها به منازل هستند.

جاسک- خبرنگار کیهان: 
محمد احمدی فرماندار جاسک با اعالم این 
خبر اظهار کرد: باالخره بعــد از پیگیری های 
گسترده و تصویب هیئت وزیران، روستای لیردف 

جاسک به شهر ارتقاء یافت.
وی افزود: بعد از ارتقای لیردف از بخش به شــهر، 
بزودی شهرداری این شهر راه اندازی می شود. احمدی 
گفت: شهر لیردف از این به بعد با شورای 5 نفره شروع 

به فعالیت می کند.
فرماندار جاسک خاطرنشان کرد: روستای لیردف 
یکهــزار و 730 نفر از جمعیت 19 هزار و 660 نفری 
بخش لیردف را به خود اختصاص داده و دارای ظرفیت 

و زیرساخت های کافی برای شهر شدن است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: 
در ماه مبارک رمضان امسال اساتید تفسیر به 

بیش از ۱00 شهرستان اعزام می شوند.
آیــت اهلل مرتضــی مقتدایــی در گردهمایــی 
اساتید تفســیر حوزه علمیه قم در دارالقرآن عالمه 
طباطبایی)ره( گفت: در ســال گذشــته 62 استاد 
تفسیر قرآن کریم به سراسر کشور اعزام شده بودند 
که با استقبال شهرســتان ها در سال جاری این امر 

توسعه یافت.
وی بــا بیان این که در شهرســتان های میزبان 
بــا هماهنگی تمامی نهادهــا و ائمه جمعه آمادگی 
کامل برای حضور اســاتید تفسیر بوجود آمده است، 
اظهار داشت: مبلغان باید الزامات و نیازهای منطقه 
و مخاطبان خود را به خوبی بررســی تا بر اساس آن 
بتوانند آیات و روایــات کاربردی را برای مردم بیان 

کنند.

عضو جامعه مدرســین حوزه علمیــه قم افزود: 
مبلغان و اســاتید تفسیر باید از فرصت ارزشمند به 
دســت آمده برای تبیین آموزه های دینی در جامعه 
به خوبی اســتفاده کرده و همه تالش خود را برای 

تاثیرگذاری در مخاطبان و جامعه به کار بگیرند.
مقتدایی با اشــاره به انس و عالقه مردم به قرآن 
کریم، گفت: این مسئله باید برای مردم به خوبی بیان 
شود که فقط عالقه مندی به قرآن کافی نیست، بلکه 

در آن تدبر کرده و به آن عمل کنند.
وی افزود: مبلغان حوزه های علمیه عالوه بر بیان 
مطالب و مسائل دینی برای مردم، باید آنها را به حفظ 

وحدت و انسجام دعوت کنند.
گردهمایی اساتید تفســیر قرآن کریم با حضور 
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید و جمعی 
از اســاتید سطوح عالی و خارج حوزه های علمیه در 

دارالقرآن عالمه طباطبایی)ره( قم برگزار شد.

مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، از راه اندازی شورای زکات در ۱5 

هزار روستای کشور در سال جاری خبر داد.
نجفعلی انتظاری در جمــع خبرنگاران افزود: در 
این شوراها که متشــکل از معتمدان هر روستاست، 
ظرفیت های هر منطقه در حوزه زکات شناســایی و 
متناســب با آن در خصوص جذب درآمد و اختصاص 

آن به حوزه های مورد نظر تصمیم گیری می شود.
وی همچنین از پیش بینی و هدفگذاری سال جاری 
برای جمع آوری بیش از سه هزار میلیارد ریال زکات تا 

پایان امسال در کشور خبر داد.
وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام گرفته 

زکات فطریه امسال به یکهزار میلیارد ریال می رسد.
انتظاری، میزان زکات جمع آوری شده سال گذشته 
را 2 هــزار و 670 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 66 
درصد این درآمدها در راســتای رفع نیاز مستمندان 
اختصاص یافته و مابقی آن نیز صرف اجرای پروژه های 

عمرانی و طرح های عام المنفعه شد.
مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد همچنین 
از فعالیت 352 روحانی در امر تبلیغ زکات کشور خبر 
داد و گفت: همچنین در ایام مختلف سال از جمله ماه 
مبــارک رمضان روحانیونی از نهادهای دیگر از جمله 
تبلیغات اســالمی ما را در ترویــج و تعمیق فرهنگ 

پرداخت زکات یاری می دهند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 36 میلیارد ریال 
زکات فطریه در کشور جمع آوری شد.

به گفته انتظاری، تصمیم شورای زکات کشور در 
خصوص جمع آوری زکات فطریه امسال بر این است 
که جمع آوری زکات 50 درصد جمعیت هر اســتان 
را دبیرخانه این شــورا مدیریت کند و نیمی دیگر به 

نهادهای خیریه معتبر محول شود.
مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد با تاکید بر 
امر فرهنگسازی در حوزه زکات، افزود: بهترین اقدام در 
حوزه فرهنگسازی امر زکات این است که درآمدهای 
حاصل از آن به اموری اختصاص داده شود که عینیت 

بیشتری دارد.

چناران- خبرنگار کیهان:
مدیر جهاد کشــاورزی چناران گفت: بارش 
تگرگ هفته گذشــته در چناران بیش از ۱30 
باغی  و  بــه بخش کشــاورزی  ریال  میلیارد 

شهرستان خسارت وارد کرده است.
حمید حاجی نژاد افزود: بر اثر بارش تگرگ 3 هزار 
هکتــار از مزارع گندم و جو بیــن 30 تا 70 درصد، 
یک هزار هکتار از مزارع کلزا 60 درصد خســارت وارد 
شده است. وی افزود: همچنین بر اثر تگرگ 500 هکتار 
از مزارع چغندر قند- گوجه فرنگی و پیاز کامال نابود 

شده که نیازمند کشت مجدد است.
وی وارد شدن خسارت به 300 هکتار از باغ های 
میوه شامل سیب- گالبی به میزان 70 درصد را از دیگر 

آسیب های تگرگ هفته گذشته عنوان کرد.
مدیر جهاد کشــاورزی چناران با اشــاره به بیمه 
نبودن اکثر مزارع و باغات خسارت دیده گفت با توجه 
به نابودی بخش زیادی از هزینه و سرمایه کشاورزی 
ضروری است مسئوالن در زمینه جبران نقدینگی در 
قالب تسهیالت کمک کنند.کشاورزان خسارت دیده 
می گویند: حداقل انتظار این است که دولت تسهیالت 
کم بهره 2 یا 3 ساله به کشاورزان آسیب دیده بپردازد 

تا بتوانیم از این شرایط خارج شویم.

کسب ۱53 رتبه برتر
سمنان- خبرنگار کیهان: دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه 
مهدیشهر در مسابقات استانی نماز، قرآن، عترت و فرهنگی- هنری حائز 153 
رتبه اول تا ســوم شدند.این مسابقات که در سال تحصیلی 96-95 با حضور 
4 هزار و 272 نفر در ســطح مدارس استان سمنان برگزار شد، دانش آموزان 
شهرستان موفق به کسب 47 رتبه اول استانی، 57 رتبه دوم استانی و 49 رتبه 
سوم استانی در مسابقات نماز، قرآن، عترت )احکام، اذان، انشای نماز، حفظ 
عمومی و ویژه( صحیفه ســجادیه، قرائت تحقیق، مفاهیم قرآن، نهج البالغه( 

و فرهنگی- هنری شدند.
اهدای اعضای بدن

ساری- خبرنگار کیهان: اهدای اعضای بانوی 60 ساله آملی به 7 بیمار 
جانی دوباره بخشــید.بر اثر سقوط لیال توکلی بانوی 60 ساله آملی و سکته 
مغزی و انتقال به بیمارستان 17 شهریور آمل و تائید مرگ مغزی این بیمار 
توسط متخصصان، تعدادی از اعضای بدن و نسوج وی در بیمارستان تهران 

به 7 بیمار نیازمند اهداء شد.
رتبه نخست در ۱4 محصول

* معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مازندران گفت: 
این استان در بخش کشاورزی و در تولید 14 محصول، رتبه نخست کشور را 
دارد.حســن خیریان پور اظهار داشت: یک هزار و 100 واحد در سال گذشته 
در اســتان مازندران از تسهیالت اســتفاده کردند و رتبه نخست کشور را به 
خود اختصاص دادند.وی خاطرنشــان کرد: 4 هزار و 900 میلیارد تومان به 
بخش کشــاورزی، خدمات، مسکن و... پرداخت شد.خیریان پور کمک دولت 
به دهیاری ها در ارتباط با عمران روستاها را 420 میلیارد تومان عنو.ان کرد 
و یادآور شــد: 570 روستای اســتان با اعتبار 530 میلیارد تومان در بخش 
گازرســانی اقدام شــد.وی گفت: یک هزار و 483 میلیارد تومان اعتبار برای 

آسفالت راه های روستایی صرف شد.
بزرگداشت فردوسی

زاهدان- خبرنگار کیهان: همایش بزرگداشت فردوسی و زبان و ادب 
فارســی با حضور اساتید برجسته کشوری و دوستداران شاهنامه در مجتمع 
فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی زاهدان برگزار شد. مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی سیستان و بلوچســتان اظهار داشت: این همایش با هدف 
گرامیداشــت فردوسی و شاهنامه و انتقال ارزش های این اثر نفیس به نسل 
جوان در زاهدان برگزار شد.حســین مسگرانی اظهار داشت:  در این همایش 
از برخی اســتادان برجسته ادبیات و شاهنامه خوانی مطرح کشوری و استانی 
دعوت شد تا به شاهنامه خوانی بپردازند. امیر اسماعیل آذر استاد ادبیات فارسی 
و مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
تهران نیز در این همایش گفت: هزار و 500 بار فردوســی در اثر خودش از 

قرآن مجید استفاده کرده است.
خسارت باران و تگرگ

همدان- خبرنگار کیهان: رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات 
بخش کشــاورزی استان همدان گفت: از ابتدای سال تاکنون، در اثر تگرگ، 
طوفــان و آبگرفتگی به بیش از 82 هزار هکتار از اراضی، 91 میلیارد و 400 
میلیون تومان خسارت وارد شده است.احد ظفری افزود: در مدت مشابه سال 
گذشته بیش از 208 میلیارد تومان، خسارت، در اثر طوفان، سیل و سرمازدگی 
به بخش کشــاورزی وارد شده است.وی ابراز داشت: 3 هزار و 222 هکتار از 
باغ های اســتان و 565 هکتار از باغ های گردوی تویسرکان نیز بر اثر تگرگ 
دچار آســیب شده اند.ظفری با بیان اینکه، 227 هزار هکتار از اراضی زراعی 
و هزار و 800 هکتار از باغ های اســتان بیمه شده است، افزود: سه میلیارد و 
750 میلیون تومان به عنوان کمک بالعوض دولت از محل مدیریت بحران به 
صندوق بیمه کشاورزی در راستای ترغیب کشاورزان به بیمه کردن محصوالت 

کشاورزی پرداخت شده است.
500 مرغداری غیرمجاز

ساری- خبرنگار کیهان: رئیس ســازمان جهــاد کشاورزی مازندران 
گفت: از مجموع دو هزار و 500 مرغداری در اســتان مازندران 500 واحد به 
طور غیرمجاز فعالیت می کنند.دالور حیدرپور با بیان اینکه بسته رونق تولید 
در حدود 212 میلیارد تومان بوده، افزود: از این میزان، حدود 114 میلیارد 
تومان برای مکانیزاســیون از منابع بانک کشاورزی بوده و 96 میلیارد تومان 
نیز از صندوق توســعه ملی از طریق بانک کشــاورزی به متقاضیان پرداخت 
شد.وی افزود: بهره تسهیالت ماشین آالت 15 درصد و بهره تسهیالتی که از 
رونق تولید داده شــده 18 درصدی بوده است.حیدرپور با اشاره به سه هزار 
فقره تقاضای تسهیالت گفت: به 750 تقاضا پاسخ داده شده که برای مابقی 

نیاز به 150 میلیارد تومان نقدینگی است.
اهدای عضو دو جوان

* اهــدای اعضای بــدن مرحوم حامــد مهرعلی تبار جوان 26 ســاله 
فریدونکناری و مرحومه الهام مقدس بانوی 23 ســاله آملی که در دو سانحه 
رانندگــی مرگ مغزی شــده بودند به بیماران نیازمنــد عضو زندگی دوباره 
بخشــیدند.در این اقدام خیرخواهانه کبد و کلیه ها و دریچه های قلب جوان 
مرگ مغزی فریدونکناری و چند عضو نسوج بانوی مرگ مغزی آملی به بیماران 

نیازمند اهدا و به آنها زندگی دوباره بخشید.
توسعه موزه

تبریز- خبرنگار کیهان: شهردار تبریزگفت: تاکنون 60 میلیارد ریال 
برای پروژه توســعه محوطه موزه قاجار تبریز هزینه شده است.صادق نجفی 
گفت:  فضاسازی محوطه این موزه، در سال های اخیر، در قالب سه فاز مجزا در 
11 هزار مترمربع اجرا و تکمیل شده است.وی افزود: محوطه فوق، با تملک و 
تخریب دو ساختمان فرسوده مجاور و فضاپردازی محوطه انتهایی، اجرا شده 
و با بهره برداری از آن و افتتاح فاز اول طرح مقبره الشعرا، یک محدوده جذاب 

فرهنگی و تاریخی در شمال تبریز شکل می گیرد.
شبکه برق زمینی

* با بیش از 4 میلیارد ریال بودجه بخشــی از شــبکه هوایی برق تبریز، 
زمینی می شود. در این طرح که در حد فاصل »کمربندی میانی« و »گورستان 
بقائیه« اجرا می شــود 30 اصله تیربرق، حذف می شود.عملیات زمینی سازی 
شبکه هوایی فوق از فروردین امسال آغاز شده و در جهت برنامه های »تبریز 
2018« صورت می گیرد.در راســتای تبریز 2018 مناطق گردشگری تبریز 
مانند بازار قدیمی آن به شــبکه های روز مجهز می شــوند و تمام کابل های 

آویزان این منطقه تغییر می کنند.

همدان - خبرنگار کیهان:
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری اســتان همدان گفت: تاکنون 70 
پرونده تخلفات انتخاباتی در همدان تشکیل 
شده که از این تعداد 40 پرونده به شهر همدان 

اختصاص دارد.
سعید گلستانی با بیان اینکه هنوز به جمع بندی 
کامل نرســیده ایم، افزود: بــرای تخلفات در حوزه 

شهرستانی رای صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه مجازات هایی که 
برای تخلفات انتخاباتی در نظر گرفته می شود به هیچ 
عنوان بازدارندگی نداشته و راه تخلف برای سودجویان 

بازگذاشته شده است.
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری اســتان همدان تصریح کرد: بیشترین 
تخلفات مربــوط به تبلیغات نابجا بــوده و یکی از 
مجازات های در نظر گرفتــه پرداخت جزای نقدی 

است.
وی عنوان کرد: در برخی شهرستان ها پرونده هایی 

علیه بخشداران و فرمانداران تشکیل شده است.
گلستانی با بیان اینکه قانونگذاران تمایلی ندارند 
برخورد با تخلفات در این حوزه قانونی شــود یادآور 
شــد: معتقدم به دلیل آنکه خود نمایندگان در این 
بخش ذی نفع هســتند، در اغلب مواقع این اصالح 
قوانین به سختی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
گلستانی ابراز داشت: دستگاه قضا همیشه و در 
همــه حال به دنبال رعایت قانون و برقراری عدالت 

در بین آحاد جامعه است.

اعضای شورای اســالمی شهر مشهد، 
2هزار میلیارد ریال اعتبار برای خطوط قطار 

شهری این شهر تصویب کردند.
معاون اقتصادی شهردار مشهد گفت، در دوره 
چهارم شــورای شهر مشــهد، یک هزار و 500 
میلیارد تومان اوراق مشارکت برای قطار شهری 
مشهد منتشر شد، اظهار داشت: شهرداری موفق 
شــد در مجموع، یک هزار و 300 میلیارد تومان 

بودجه دولتی در این زمینه جذب کند.
محمدرضا مزجی با بیان اینکه اعتبار خط 3 
قطار شهری در بودجه سال 96 تصویب  شده است، 
ادامه داد: در این راستا، 500 میلیارد تومان اوراق 
مشارکت به فروش می رسد و در مجموع  2 هزار 
میلیارد تومان برای خطوط قطار شــهری هزینه 
شده که نیمی از آن  را دولت پرداخت کرده است.

وی گفــت: از 2 هزار میلیارد ریال اختصاص 
یافته 200 میلیارد ریال برای خط 1، 300 میلیارد 

ریال برای خط 3 و یک هزار و 500 میلیارد ریال 
نیز برای خط 2 مترو مشهد هزینه می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گلستان 
از ثبت گنبدکاووس به عنوان شهر ملی فرش ترکمن در فهرست 

آثار ملی کشور خبر داد.
ابراهیم کریمی اظهار داشــت: با پیگیری اســتانی و بررسی های 
تخصصی سازمان میراث فرهنگی، شورای راهبردی ثبت شهرهای ملی 
و جهانی گنبدکاووس را به عنوان شــهر ملی فرش ترکمن در فهرست 
آثار کشور به ثبت رساند.وی افزود: ثبت گنبدکاووس به عنوان شهر ملی 
فرش ترکمن پیش نیازی برای ارسال پرونده این شهر به شورای جهانی 
صنایع دستی بوده و در آینده نزدیک پرونده این شهر به این شورا ارسال 
خواهد شد.کریمی اضافه کرد که تاکنون در شهرستان گنبدکاووس دو 
هزار و 750 کارگاه انفرادی و 10 واحد تولیدی گروهی در حوزه صنایع 
دستی و تولید فرش ترکمن شناسایی شده و فعال هستند.وی گفت که 
شناسایی هنرمندان فرش ترکمن گنبدکاووس نیز از سوی کارشناسان 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان در دست 
اقدام اســت.مدیرکل میراث فرهنگی گلســتان ادامه داد که همچنین 
زیورآالت ترکمن در گنبدکاووس هم یکی دیگر از کاندیداهای شــهر 
ملی در کشور می باشد که پرونده آن توسط این اداره کل تهیه و جهت 
بررسی به شورای راهبردی شــهر ملی ارسال شده است.به گفته وی؛ 
زیورآالت ترکمن در سال 1391 در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت 
رسیده اســت. فرش ترکمن در سال 1390 در فهرست آثار ناملموس 

کشور به ثبت رسید.

جهانگردآلمانیپساز5سالپیاده
بهمشهدرسید

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان همدان:

اعزام1800مبلغ
درماهمبارکرمضان

گنبدکاووس
شهرملیفرشترکمنشد

احداث1۶سدکوچکوبزرگجدید
دراستانبوشهر

اساتیدتفسیرقرآندرماهرمضانبه100شهرستاناعزاممیشوند

آمارتخلفاتانتخاباتی
دراستانهمدان
به70پروندهرسید

شورایزکاتدر15هزارروستاراهاندازیمیشود

ستاد بازسازی مناطق زلزله زده در خراسان شمالی تشکیل شد

سالمسازیخزردرمازندران
آغازشد

عجیب ترین اشتباه انتخاباتی در زاهدان رخ داد!

خطوطقطارشهریمشهد2هزارمیلیاردریال
اعتبارگرفت

خسارت تگرگ به کشاورزان
 و باغداران چناران

روستایجاسک
شهرشد

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
بهار از کشف آثار تاریخی با قدمت 3 هزار سال در شهرستان 

بهار بخش صالح آباد خبر داد.
مصطفی پاشایی افزود: نقوشی که کشف شده بخشی به صورت اشکال 
کاروان و شتر مربوط به دوره صفویه بوده و بخشی مربوط به 3هزار سال 
پیش است که بر روی تخته سنگ هایی نقش بسته است.وی خاطرنشان 
کرد: گزارش اولیه کشف این اثر توسط دوستداران انجمن میراث فرهنگی 
از افراد بومی همان محدوده اطالع رسانی شده است.وی خاطرنشان کرد: 
آثار تاریخی کشف شده در طبیعت از جذابیت باالیی برخوردار است که 
بر این اساس بر این آثار ضمن نظارت، سرکشی می شود تا دستخوش 

صدمات و آسیب های جغرافیایی و اجتماعی نشود.

کشفآثارتاریخی3هزارساله
دربهار

برای  مظفر سرمســتی عکاس کردستانی 
دومین سال پیاپی رتبه نخست مسابقه عکس 
سازمان بهداشــت جهانی دام )OIE 20۱7( در 

منطقه خاورمیانه را کسب کرد.
مدیرکل دامپزشــکی کردســتان اظهار کرد: این 
هنرمند کــه هم اکنــون در اداره کل دامپزشــکی 
کردســتان فعالیت می کند امسال نیز به عنوان برنده 
نهایی این مسابقه عکاسی در منطقه خاورمیانه انتخاب 
و معرفی شد.مجتبی ورمقانی افزود: سازمان بهداشت 
جهانی دام OIE هر سال مسابقه عکس ویژه کارکنان 
دامپزشکی و دانشجویان این رشته را در سطح جهان 

برگزار می کند و در این مسابقه نفراتی در پنج قاره و 
یک نفر از خاورمیانه معرفی می شوند.وی اضافه کرد: 
عکس این هنرمند کردستانی سال گذشته )2016( 
نیز به عنوان نفر نخست خاورمیانه انتخاب شده بود.

وی اظهار کرد: جایزه ویژه این مسابقه یک هزار یورو 
است که در اجالس سراسری سازمان بهداشت جهانی 
دام در کشــور فرانسه به نفرات برتر اهدا می شود.این 
عکاس کردســتانی برای شرکت در این مسابقه پنج 
قطعه عکس با عنوان »همزیســتی انســان و دام« از 
مناطق مختلف کردستان ارسال کرده بود که از بین 

آنها یک اثر انتخاب شده است.

موفقیتجهانیعکاسکردستانی

معاون عمرانی استانداری هرمزگان بر لزوم 
به زوج های  اراضی جهت واگذاری  آماده سازی 

جوان و جوانان شاغل تاکید کرد.
عباس شیرخانلو در جلسه شورای مسکن استان 
هرمزگان گفت: باید نســبت به وصل انشعابات برق 
تعاونی های مســکن مهر که بیش از 50 درصد حق 

انشعاب را واریز کرده اند، اقدام شود.
وی ادامه داد: تخصیص اضافه تســهیالت ابالغی 

وزارت راه و شهرســازی به پروژه های مسکن مهر در 
مراحل پایانی کار اســت و نیاز است در این زمینه نیز 

تسریع صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان 
افــزود: باید اداره کل راه و شهرســازی هرمزگان در 
راســتای آماده  ســازی اراضی جهت واگذاری به زوج  
های جوان و جوانان شاغل پیگیری الزم را انجام دهد 
تا بتوان برای این قشر مسکن مناسب را احداث کرد.

اراضیهرمزگانبرایواگذاریبهزوجهایجوان
آمادهسازیمیشود

28هزاردانشآموزلرستانی
بهشکرانهفراگیریقرآن

جشنگرفتند


