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زیســت  محیط  حفاظت  اداره  رئیــس 
میاندوآب گفت: بیش از 10 هزار قطعه از انواع 
ماهیان رودخانه زرینه رود به دالیل نامعلومی 

تلف شدند. 
علیرضــا بقالی افــزود: روز شــنبه  با دریافت 
گزارش های مردمی مبنی بر تلف شــدن آبزیان در 
رودخانــه زرینه رود، کارشناســان و ماموران یگان 
حفاظت این اداره به محل اعزام شــدند و مســیر 

رودخانه را مورد بررسی قرار دادند. 
وی اضافه کرد: علت وقوع این حادثه توســط 
کارشناسان حفاظت محیط زیست، آب منطقه ای 
آذربایجان غربی و مسئوالن کارخانه قند در دست 

بررسی است. 

وی یادآور شد: در سال های گذشته هم ماهیان 
رودخانه در اثر کاهش میزان آب و انباشت پساب های 
سمی تلف شده بودند و این مرگ و میر در پاره ای 
اوقات به علت ورود پســاب کارخانه چغندرقند به 

آب رودخانه بود. 
بقالی بیــان کرد: کارخانه قنــد میاندوآب در 
حاشیه رودخانه زرینه رود واقع است و فاضالب آن 
با رعایت اصول زیســت محیطی و پس از تصفیه و 
 کنترل فعالیــت آن به این رودخانه انتقال می یابد. 
وی از مردم خواست با توجه به کاهش بارندگی ها و 
کاهش دبی آب، در حفاظت از رودخانه نهایت تالش 
خود را به کار بگیرند و از تخلیه فاضالب و ریختن 

زباله و نخاله در آن خودداری کنند. 

تجهیز ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
به شبکه فیبر نوری

اصفهان- خبرنگار کیهان:
شبکه فیبر نوری ورزشــگاه نقش جهان اصفهان با حضور معاون 
امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 

کمک های فوالد مبارکه اصفهان به بهره برداری رسید.
سیدحسین دهدشتی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه 
ورزشــگاه نقش جهان به عنوان اولین ورزشگاه دارای شبکه فیبر نوری از امکان 
مخابره اخبار و گزارش های با کیفیت بهتر برخوردار شــده است گفت: در آینده 
نزدیک، ورزشگاه های دیگر از جمله ورزشگاه بزرگ آزادی تهران به شبکه فیبر 

نوری متصل می شوند.
گفتنی است: شــبکه فیبر نوری ورزشگاه نقش جهان طبق استانداردهای 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( با هدف تأمین اینترنت پرسرعت تا 10 گیگا 

بیت بر ثانیه راه اندازی شده است.
با راه  اندازی این شــبکه، همه ارتباطات پرســرعت از داخل ورزشگاه نقش 
جهان اصفهان بر روی شبکه فیبر نوری و سامانه های بی سیم وای فای به شبکه 
مخابرات کشور انتقال می یابد و امکان اتصال سرویس های مختلف مانند شبکه های 

تلویزیونی و دوربین های تصویربرداری به آن وجود دارد.
همچنین دو سرویس مجزای اپراتور همراه اول برای پوشش شبکه نسل های 
ســوم و چهارم تلفن همراه و وای فای آپلود )upload( برای همه تماشــاچیان 

مسابقات فوتبال در این ورزشگاه فراهم شده است.

اراکی  ورزشکار جوان  امیر خواجه مهدی 
برای نخستین بار در کشور موفق به ساخت 

دستگاه پرتاب بشقابک تیراندازی شد.
این دســتگاه پیــش  از این تنهــا در انحصار 
کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آمریکا بود 
که خواجه مهدی با کمک مهندسان داخلی موفق 

شد انحصار تولید این محصول را بشکند.
این جوان اراکی موفق شــد این دســتگاه را با 
کیفیتی برابر مشــابه خارجی تولید و با یک دهم 

قیمت خارجی در اختیار ورزشکاران قرار دهد.
ساخت این دستگاه بیش از دو سال زمان برده 

و کیفیت آن نیز به تایید رسیده است.
رایزنی هایی با کشــورهای عراق، ارمنســتان و 
تاجیکستان به منظور صادرات این دستگاه به این 

کشورها صورت گرفته و نهایی شده است.
مشابه خارجی این محصول با نرخ ارز فعلی 70 
میلیون تومان قیمت دارد اما با همان کیفیت خارجی 
با قیمت 8 میلیون تومان در اختیار باشــگاه داران 

قرار می گیرد.

میعانات  اسکله صادرات  احداث  عملیات 
گازی بندر ســیراف در جنوب استان بوشهر 

آغاز شد.
معاون اســتاندار بوشهر در این مراسم گفت: به 
همت دولت بیشتر شهرها و روستاهای این استان 

از شبکه گاز برخوردار است.
سعید زرین فر افزود: مسئله گمرک و اداره بندر 

سیراف نیز در دست پیگیری است.
مجــری طرح شــرکت ملی گاز ایــران گفت: 
ساختمان های پایانه صادرات میعانات گازی سیراف 
کــه عملیات اجرایی آنها پیش از این در زمینی به 
مساحت پنج هزار متر مربع و در 2 طبقه آغاز شده 
بود، شــامل بخش های اداری، رستوران، کلینیک، 

ورزشی و 35 واحد مسکونی است. 
سیدمحمد مهدی تنکابنی افزود: برای احداث 
ساختمان های اداری پایانه صادرات میعانات گازی 
سیراف 130میلیارد ریال اعتبار اولیه در نظر گرفته 
شده بود در حالی که تاکنون افزون بر 180 میلیارد 

ریال در این زمینه هزینه شده است. 
وی اظهار داشت: براســاس پیش بینی اسکله 
ســیراف با اعتبار 220 میلیارد ریال در مدت کمتر 

از 2 سال ساخته می شود.  
وی افزود: با احداث اسکله سیراف ضمن جامه 
عمل پوشــاندن بــه یکی از مطالبــات مردم بندر 
تاریخی ســیراف، تجــارت و واردات و صادرات نیز 

سامان خواهد یافت.

همدان - خبرنگار کیهان:
مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
اســتان همدان از توزیع بیش از 5000 حلقه 

الستیک در این استان خبر داد.
مصطفی پناهنده با اشاره به اینکه 300 کانتینر 
الستیک کامیون و اتوبوس در سراسر کشور در حال 
توزیع است، اظهار کرد: توزیع الستیک در استان ها 
در حال انجام اســت و سامانه ای برای این موضوع 

طراحی شده است.
وی با بیان اینکه متقاضیان الستیک با ثبت نام در 
این سامانه نیاز خود را اعالم و براین اساس الستیک 
دریافت می کنند، خاطرنشان کرد: در استان همدان 
تا پایان هفته گذشته 5176 حلقه الستیک کامیون 

و اتوبوس توزیع شده است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
همدان با اشــاره به اینکه استان همدان ساالنه 72 
هزار حلقه الستیک برای ناوگان خود نیاز دارد، گفت: 
پرداخت بهای الستیک به صورت اقساطی نیست و 
رانندگان درباره نحوه پرداخت مبلغ الستیک باید 

با نمایندگی ها به توافق برسند.

نماینده مردم گرمســار در مجلس گفت: 
از موارد  تأمین آب آشامیدنی گرمسار یکی 
مهمی است که ســال ها پیگیری می شود و 
پروژه ای به روش bot برای این امر پیش بینی 

شده است.
غالمرضا کاتب تصریح کرد: این پروژه نیازمند 
توجه بیشــتر مدیران عالی کشــور است تا هر چه 

سریع تر به مرحله نهایی بهره برداری برسد.
وی اضافــه کــرد: اجرای پروژه آب رســانی به 
شهرستان گرمسار به روش bot و با مشارکت بخش 
خصوصی اتفاق مهمی در حوزه وزارت نیرو در کشور 
به شمار می رود که برای نخستین بار در کشور شاهد 

وقوع این روش اجرای طرح آب رسانی هستیم.
وی استان ســمنان و شهرستان گرمسار را در 
برهه کنونی نیازمند منابع آبی پایدار و قوی دانست 
و از مســئوالن وزارت نیرو خواست تا اقدامات الزم 

را در این زمینه انجام دهند.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در 
مجلس اضافه کرد: اجرای پروژه آب رسانی به روش 
bot می تواند باعث ایجاد آب پایدار در حوزه آبخیز 
شود و رفع مشکالت را در منطقه شهرستان گرمسار 

به همراه داشته باشد.
پروژه آب رسانی از ســیمین دشت به گرمسار 
با هدف تأمین بخشــی از نیازهای آب آشامیدنی 
و صنعت شهرســتان گرمسار به میزان 21 میلیون 

مترمکعب در سال در حال انجام است.
پروژه خط انتقال آب از تصفیه خانه گرمسار به 
ایوانکی نیز با هدف تأمین بخشــی از آب موردنیاز 
آشــامیدنی شــهر ایوانکی به میزان ســه میلیون 

مترمکعب در سال در حال اجراست.

رئیس  حوزه قضایی بخش دشــتابی 
راستای  در  زهرا گفت:  بویین  شهرستان 
صدور احکام جایگزین حبس، یک مزاحم 
تلفنی به عذرخواهی از خانواده شاکی با 

نصب بنر مکلف شد.
فرهاد غفاری افزود: یکی از سیاســت های 
اصلــی قوه قضائیه در ســال های اخیر کاهش 
جمعیت کیفری زندان با استفاده از مجازات های 
جایگزین حبس است که خوشبختانه گام های 
موثری در این زمینه در استان قزوین برداشته 

شده است. 
وی گفــت: فــردی که به اتهــام توهین و 
مزاحمت تلفنی از طریق پیام و شبکه اجتماعی 
تلگرام به تحمل 2 ماه حبس تعزیری محکوم 
شــده بود به علت فقدان سابقه کیفری، جوان 
بــودن و وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی 

مشمول مجازات جایگزین حبس شد. 
رئیس  حوزه قضایی بخش دشتابی افزود: در 
راســتای اجرای مجازات های جایگزین حبس، 
فرد محکوم به نوشتن بنر عذرخواهی از خانواده 
شــاکی و تعهد دادن برای تکرار نکردن چنین 

عملی در آینده مکلف شد. 
وی ادامــه داد: همچنیــن مطالعه کتاب 
خانه عنکبوت نوشــته نــوراهلل قدرتی و ارائه 
خالصه بخش سوم آن درخصوص آسیب های 
اجتماعــی و شــبکه های مجــازی، حفظ و 
فراگیری روایت نقل شده از امیرالمومنین )ع( 
و پرداخت جزای نقدی در حق دولت از دیگر 
تکالیف این محکوم در راستای سیاست های 

جایگزین حبس است.

همدان میزبان 
اجالس جهانی گردشگری

همدان- خبرنگار کیهان:
چهلمین اجالس جهانی گردشــگری در همدان برگزار 

می شود.
حمیدرضا یاری مدیرعامل شــرکت سیاحتی علیصدر با اشاره به 
اینکه 60 شرکت خصوصی تا امروز برای حضور در چهلمین اجالس 
گردشگری ثبت نام کرده اند، گفت: چهلمین اجالس جهانی گردشگری 
طی روزهای 21 تا 23 آبان ماه به میزبانی شرکت سیاحتی علیصدر 
در اســتان همدان برگزار می شود و 40 نفر میهمان در این اجالس 

حضور خواهند یافت.
اســتاندار همدان نیز در این جلسه با اشاره به زمزمه هایی مبنی 
بر تمایل برخی مســئولین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در برگزاری این اجالس در تهران بیان کرد: همدان شرایط 
کافی و زیرســاخت های الزم را برای این میزبانی دارد و به هیچ وجه 
برای ما پذیرفته نیســت که این اجالس در تهران برگزار شود حتی 

اگر به قیمت لغو اجالس تمام شود.
محمدناصر نیکبخت بیان کرد: جلب سرمایه گذار در این اجالس 

برای توسعه مسائل اقتصادی و فرهنگی بسیار اثرگذار است.

چند طرح صنعتی و کشاورزی روستایی در 
قالب طرح های رونق تولید و محرومیت زدایی 
توســط معاون توسعه روســتایی و مناطق 
محروم ریاست جمهوری روز سه شنبه درقم 

به بهره برداری رسید.
سید ابوالفضل رضوی در سفر به قم، سه پروژه 
صنعتی و کشاورزی را در روستاهای این استان به 

بهره برداری رساند.
** مرحله اول شرکت ســینا پلیمر سالمت، 
تولید کننده لولــه خون گیری تحت خالء با هدف 
تولید نســل جدید کاالی پزشکی و آزمایشگاهی 
درزمینی به وســعت یک هــزار مترمربع درناحیه 
صنعتی سیرو قم با حضور معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم ریاست جمهوری افتتاح شد. این 
مرحله ظرفیت تولید پنج میلیون قطعه انواع لوله های 

خونگیری تحت خالء را دارد.

 برج دوم فشار شکن باغ جهانی عباس آباد 
بهشهر که بیش از 400 سال قدمت دارد مرمت 
و پس از 18 ســال درهای آن باز شد. مجموعه 
باغ  های عباس آباد با 500 هکتار وســعت در 9 
کیلومتری شهر جنوب شرقی بهشهر و در دامنه 
رشته کوه های البرز و در میان جنگل های انبوه 
واقع اســت و در زمره مهم ترین و بزرگ ترین 

باغ های تاریخی ایران است.
ایــن مجموعه در قالب پرونده  زنجیره  ای باغ های 
ایرانی در ســال 1390 در فهرســت میراث جهانی 

یونسکو ثبت شد.
این مجموعه شامل سد عباس آباد، مخزن و دریاچه 
ســد، گل باغ، کاخ، حمام، آسیاب آبی و 2 برج آجری 
اســت که به دستور شاه عباس در سال های 1020 و 
1021 هجری قمری در محلی که پیشتر »خرگوران« 
نام داشــت ساخته شد و در حال حاضر مهم ترین باغ 

غیر کویری ایران به  شمار می آید.

باغ جهانی عباس آباد دارای 2 برج فشار شکن است 
که برج دوم آن به ارتفاع 14 متر حدود 18 سال پیش 
درهای آن به خاطر خرابی و احتمال ریزش بسته شد 

تا مرمت شود.
برج نخست باغ عباس آباد سال 96 مرمت و احیای 
شــد، اما به دلیل کمبود اعتبــار و همزمانی با فصل 
برداشت مرمت برج دوم به سال جاری موکول شده بود. 
صاحب ِدِهشت افزود: برای مرمت این بنا بیش از 
800 میلیون ریال از محل اعتبارات امانی تامین شد. 
وی با اعالم اینکه در حال حاضر بازدید از برج برای 
عموم به دلیل خطر سقوط در موج شکن ممنوع است، 
افزود: در آینده با ایجاد حصارکشی و برقراری شرایط 
ایمنی امکان بازدید عموم فراهم خواهد شد، اما تا آن 
زمان بازدید با مجوز تنها برای محققان ، پژوهشگران 

و دانشجویان امکان پذیر است. 
مجموعه تاریخی باغ عباس آباد بهشهر از جمله 9 

باغ تاریخی ایران است.

یزد- خبرنگار کیهان:
جمعیت سالمندی کشــور در حال رشد 
است و پیش بینی می شود تا سال 2020 به ده 

میلیون نفر برسد.
مدیرکل بهزیستی استان یزد با اعالم این خبر 
گفت: نرخ رشد سالمندی 2/7 و نرخ رشد جمعیتی 
1/4 است و این به این معنی است که هم اکنون نرخ 

رشد سالمندی دو برابر نرخ رشد جمعیتی است.
جلیــل عفتی افــزود: در کشــور 7/5 میلیون 
سالمند وجود دارد که 100 هزار نفر آن در استان 

یزد هستند.
به گفته وی وجود آمار باالی سالمندان بیمار و 
معلول به دلیل فراهم نبودن شرایط مناسب زندگی 

در کشور است.
وی اظهــار داشــت: در حــال حاضر جمعیت 
ســالمندان خانم بیشتر است که حدود 25 درصد 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی، 50 درصد تحت 
پوشش انواع بیمه ها و 25 درصد نیز فاقد حمایت های 

الزم هستند.
مدیرکل بهزیستی استان یزد افزود: 70 درصد 
ســالمندان یزدی با همسر و فرزندان، 22 درصد با 

فرزندان و 7 درصد به تنهایی زندگی می کنند.
وی خاطرنشان کرد این استان تاکنون نتوانسته 
زیرساخت های الزم مناسب سازی شهری و حمل و 
نقل را برای معلوالن، بیماران و... در ســطح شهرها 

فراهم سازد.

رشت - خبرنگار کیهان:
استاندار گیالن از احیاء ساختمان تاریخی کارخانه ابریشم الهیجان 

به عنوان یک مجموعه فرهنگی و گردشگری خبر داد.
مصطفی ساالری اظهار داشت: مرمت و بازسازی ساختمان و محوطه کارخانه 
ابریشم الهیجان به عنوان مجموعه فرهنگی و گردشگری با حفظ مالکیت مرکز 
نوغانداری کشــور در قالب تفاهمنامه ای توسط میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری این استان انجام می شود.
وی در ادامــه افزود: در احیاء این مجموعه انجمن میراث تاریخی و طبیعی 
گیالن، شــهرداری الهیجان، مرکز نوغانداری کشــور و میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری این استان همکاری می کنند.
استاندار گیالن با بیان اینکه بخشی از این مجموعه پس از احیاء به منظور 
اقدامات نمایشگاهی، آموزشی و ترویجی مرکز نوغانداری مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت، گفت: بخش دیگر از این مجموعه نیز پس از مرمت به فعالیت هایی همچون 

عرضه صنایع دستی، غذاهای محلی و فروش سوغات استان گیالن می پردازد.
شایان ذکر است ساختمان تاریخی کارخانه ابریشم الهیجان در سال 1285 
احداث و تا دهه 50 به عنوان کارخانه پیله خشــک کنی فعال بود و در مردادماه 

سال جاری به عنوان یک اثر تاریخی - فرهنگی به ثبت رسید.

مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس هرمزگان مجموع مدرســه های 
کپری و کانکسی این استان را 151 مدرسه 
اعالم کرد و گفت: دو هزار دانش آموز ناچار 

به تحصیل در این فضاها هستند.
نوید احمــدی افزود: از ایــن تعداد، 110 
مدرسه کانکسی در شرق استان قرار دارد که بر 
اساس آخرین آمارها، اکنون 33 مدرسه کپری 
در این منطقه و بشاگرد هرمزگان وجود دارد.

وی ادامه داد: مدل ساخت مدرسه در مناطق 
کوهستانی و مناطقی که پراکندگی جمعیتی 
در آنها بیشتر است و سبک کوچ نشینی دارند، 
تغییر می کند و به همین دلیل به دنبال طراحی 
سازه های سبک با استاندارد بومی برای ساخت 

مدرسه در این مناطق هستیم.
احمدی همچنین از وجود 900 مدرســه 
تخریبی با چهار هزار کالس درس در هرمزگان 
خبر داد و اظهار داشت: با روند کنونی اختصاص 
اعتبار، 20 سال طول می کشد که مدرسه های 

تخریبی استان مقاوم و بازسازی شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
هرمزگان اظهار داشــت: ضمن اولویت تکمیل 
طرح  های نیمه تمام آموزشــی، به منظور رفاه 
دانش آموزان و رفع کمبود مدرسه ،222 کالس 
درس بــا هزینه 450 میلیارد ریال در ســال 
تحصیلی جدید تحویل آموزش و پرورش این 

استان شد.
احمدی در ادامه با  اشــاره به اینکه معیار 
ســنجش رده های آموزشــی در کشور، سرانه 
فضای آموزشــی است، گفت: فضای استاندارد 
به ازای هر دانش آموز 8/3 دهم مترمربع بوده 
و این در حالی است که متوسط کشور اکنون 

5/2 دهم مترمربع است.
وی ســرانه فضای آموزشــی در هرمزگان 
را 5/7 دهــم مترمربع اعالم کرد و افزود: تنها 
استانی که توانسته از عدد 8/3 دهم میانگین 
کشوری باالتر برود استان یزد با 8/5 متر مربع 

فضای آموزشی برای هر دانش آموز است.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
مدیر کل امور عشایری استان اردبیل گفت: با سرد شدن هوا و 
فرا رسیدن فصل بارش کوچ پائیزه عشایر استان اردبیل آغاز شد.

معرفت آذری افزود: عشــایر اســتان اردبیل متشکل از 80 هزار نفر 
جمعیــت در قالب 15 هزار خانوار کــوچ پائیزه خود را از مراتع ییالقات 

و ارتفاعات کوه سبالن، باغرو و بزگوش به قشالقات مغان آغاز کردند.
وی اظهار داشــت: برای تامین رفاه و آســایش عشایر در مسیر کوچ 

ایستگاه های ارائه خدمات راه اندازی شده است.
وی گفت: با هماهنگی همه دستگاه های ذی ربط از جمله راهداری، 
پلیس راه، هالل احمر و فرمانداری مشکین شهر تالش می شود مشکالت 

بر سر راه عشایر کوچنده در اسرع وقت برطرف شود.
عشایر استان اردبیل دو بار در سال کوچ می کنند که تامین راه های 
ارتباطی مطمئن و مناسب برای کاستن از مشکالت عشایر در مسیر کوچ 

امری ضروری و الزم است.

مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس سیستان و بلوچستان گفت: 430 
قالب 144مدرسه جدید  در  کالس درس 
آغاز سال تحصیلی 97- 98  با  همزمان 
در این استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

علیرضا راشــکی اظهار داشت: این مدارس 
با اعتبار 492 میلیارد ریال ساخته شده است.

وی افزود: با راه اندازی این طرح ها بیش از 
15 هزار دانش آموز سیســتان و بلوچستان از 

فضای آموزشی استاندارد بهره مند شدند.
راشکی تهیه سند توسعه فضاهای آموزشی 
سیســتان و بلوچســتان را گامــی ارزنده در 
شناسایی تمامی مشــکالت و مشخص شدن 
اعتبــارات مورد نیاز آنها ذکر کرد و گفت: این 
سند برای نخستین بار در کشور در این استان 
تهیه و به عنوان الگو مورد اســتفاده مسئوالن 

کشوری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان با توجه 
به نرخ بــاالی موالید و جــذب بازماندگان از 
تحصیل همچنان با وجود همه اقدامات مطلوب 
انجام گرفته در مدرسه سازی به پنج هزار کالس 

درس جدید نیاز دارد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
سیستان و بلوچستان بیان کرد: از مجموع 18 
هزار و 954 کالس درس در استان، 10 هزار و 
528 کالس درس نیازمند تخریب، بازسازی و 

مقاوم سازی است.

برگزاری نمایشگاه کتاب در زنجان 
نهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در زنجان با حضور 
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی و رئیس  پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و ارتباطات، گشایش یافت.
 این نمایشگاه از 9 تا 14 مهر در محل نمایشگاه بین المللی کاسپین 

شهر زنجان برگزار  شد.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان 400ناشر 
از سراسر کشور کتابهای خود را در قالب 300غرفه در نهمین نمایشگاه 

کتاب عرضه کردند.
فاطمه کرباسی با بیان اینکه برای مخاطبان این نمایشگاه حداقل 
تخفیف 30 درصدی در نظر گرفته شــد، افزود: بالغ بر هشت هزار و 
500 عنوان کتاب اعم از عمومی، دانشــگاهی و کودک و نوجوان از 

سوی ناشران کشور در این نمایشگاه برای مخاطبان ارایه شد.
به گفته مدیرکل فرهنگ و اشــارد اسالمی استان زنجان جشن 
امضا و رونمایی از پنج عنوان کتاب از نویســندگان و مولفان استانی، 
جلسات داستان خوانی، کارگاه های آموزشی شیوه ترویج کتابخوانی 
و برگزاری نشســت های کتابخوان از جمله برنامه های جانبی نهمین 

نمایشگاه کتاب زنجان بود.
عشایر اردبیل به سمت قشالق 

کوچ کردند

تبدیل ساختمان تاریخی کارخانه 
ابریشم الهیجان به مجموعه فرهنگی

2 هزار دانش آموز هرمزگانی در کپر درس می خوانند

با حضور معاون رئیس جمهوری انجام شد

بهره برداری از چند طرح  اشتغالزایی روستایی درقم

جوان اراکی دستگاه 
پرتاب بشقابک 
تیراندازی ساخت

تا سال ۲۰۲۰ 
جمعیت سالمندی کشور

 به ۱۰ میلیون نفر می رسد

آغاز ساخت اسکله صادرات میعانات گازی بندر سیراف 

برج 400 ساله باغ جهانی عباس آباد بهشهر مرمت شد

مرگ هزاران قطعه ماهی در زرینه رود میاندوآب 

نماینده مردم گرمسار در مجلس:

آبرسانی از سیمین دشت 
بخشی از مشکالت گرمسار 

را رفع می کند

توزیع بیش از 5000 حلقه 
الستیک در همدان

محکومیت مزاحم تلفنی 
به عذرخواهی با نصب بنر

144 مدرسه جدید
 در سیستان و بلوچستان 

به بهره برداری رسید

رسیدگی به پرونده شورای شهر
بابل- خبرنگار کیهان: رئیس دادگســتری شهرستان بابل گفت: 
واقعه اخیر شــورای شهر امری سخیف و نامتعارف بوده و موجب نگرانی 
مردم این شهرستان شده اگر ما جلوی این فحشا و رشوه را نمی گرفتیم 
و تــا پایان ایــن دوره ادامه پیدا می کرد می توانســت اتفاقات بزرگتر و 

جبران ناپذیری رخ دهد.
وکیلی راد از مردم خواست   به شایعات فضای مجازی توجه نکرده و 

خبرها را از منابع موثق و رسمی پیگیری کنند.
وی از خبرنگاران فضای مجازی و دلســوزان مذهبی این شهرستان 
خواست، در جهت روشنگری حقایق خبر دقت کنند تا موجب اغتشاش 

اذهان عمومی نشود چون پیگرد قانونی خواهد داشت.
وکیلی راد افزود، پرونده واقعه شــورای شــهر با جدیت کامل بدون 
اغماض در مرحله پیگیری و نظارت قوه قضائیه شهرستان و استان قرار 
دارد و قاضی پرونده ســعی می کند دقیق و موشــکافانه پرونده را مورد 

بررسی قرار داده و رأی صادر کند.
برپایی نمایشگاه دفاع مقدس

رشت- خبرنگار کیهان:نمایشگاه اقتدار نیروی دریایی سپاه در 
پیاده راه فرهنگی تاریخی شهرداری رشت برای بازدید عموم برپا شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت اظهار 
داشــت: این نمایشگاه با مشارکت شهرداری و شورای اسالمی رشت در 
پیاده راه فرهنگی این شــهر به مــدت 7 روز در معرض بازدید عموم و 

عالقه مندان قرار گرفت.
مرمت ساختمان کنسولگری

اهواز- خبرنگار کیهان: رئیس اداره میراث فرهنگی خرمشهر گفت: 
مرحله اول مرمت ســاختمان ثبت ملی هالل احمر خرمشهر موسوم به 

کنسولگری، همزمان با هفته گردشگری آغاز شد.
سجاد پاک گهر افزود: مرمت این اثر با اعتباری بالغ بر 560 میلیون 

ریال از محل اعتبارات استانی کلید خورده است.
وی از دیگر اقدامات انجام شــده در هفته گردشــگری در خرمشهر 
را احیای مســیر آبی بصره- خرمشــهر اعالم کرد و افزود: با دو اتوبوس 
دریایی این مســیر احیا و به این ترتیب مسیر آبی نیز به تردد مسافران 
بین خرمشــهر و بصره افزوده و گامی مؤثر در زمینه توسعه گردشگری 

دریایی برداشته شد.
آزادسازی کاال

* معاون انتظامی و امنیتی اســتانداری خوزستان گفت: به دستور 
استاندار خوزستان هیئتی متشکل از برخی دستگاه های اجرایی به منظور 
بازدید، ترخیص و آزادسازی کاالهای موجود در انبارهای تملیکی تا هفته 

جاری تشکیل می شود.
»قدرت اهلل دهقان« بیان کرد: همچنین مشــکالت کامیون داران و 
نیازمندی های این قشر به ویژه مشکل الستیک مورد بررسی قرار گرفت 
و مقرر شــد در صورت امکان عالوه بر تخصیص سهمیه از تهران و بندر 
امام خمینی)ره(، بخشی از موجودی الستیک در انبارهای کاالهای اموال 
تملیکی به منظور کمک به تانکرها، در اختیار ســازمان حمل و نقل و 

پایانه های جاده ای استان و شرکت نفت قرار داده شود.
برگزاری یادواره شهداء

شهرکرد- خبرنگار کیهان: همزمان با هفته دفاع مقدس یادواره 
پاسداشت مقام 98 شهید شهر هفشجان برگزار شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس، مراسم یادواره 98 شهید خفته در شهر 
هفشجان که 5 شهید گمنام، یک شهید حادثه منا، 8 شهید واقعه ترور 
و 93 شهید دوران دفاع مقدس و دو شهید مدافع حرم آل اهلل می باشد، 

در گلزار شهدای این شهر برگزار شد.
در این مراسم معنوی، مسئوالن استانی و محلی، خانواده معظم شهدا و 
اقشار مختلف مردم والیت مدار و شهید پرور شهر هفشجان حضور داشتند.

عطرافشــانی و گلباران قبور مطهر شــهدا از دیگــر برنامه های این 
مراسم بود.

4 مسیر گردشگری
مشگین شهر- خبرنگار کیهان: چهار مسیر گردشگری با هدف 

توانمندسازی روستاها در شهرستان مشگین شهر تعریف شد.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشگین 
شــهر گفت: در تعریف مسیرهای گردشــگری عوامل مختلفی از جمله 
جاذبه هــای تاریخی و طبیعی در راســتای رونق قابلیت های هر منطقه 

مورد توجه قرار گرفته است.
ایمانعلی ایمانی گفت: اولین مسیر قصابه به خراوان، بلوس تا انذرق 
به آب های گرم، مســیر دوم از حیق، احمد بیگلــو، قارا باغالر، صاحب 
دیوان، جبدرق و نصرآباد به مشــگین شــهر، مسیر سوم از روستای انار، 
قوزلو، قلعه دیو به سه راهی فخرآباد و مسیر چهارم از روستای بارزیل تا 

قشالق تنگ و روستای یوسف خانکندی به قلعه قهقه منتهی می شود.
وی افزود: تغییرات جزئی در مسیر و بهسازی راه های ارتباطی می تواند 

در رونق بخشیدن به کل منطقه نقش مؤثری ایفاء کند.
خرید پنبه

ساری- خبرنگار کیهان: مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران 
با اشــاره به کشت پنبه در 308 هکتاز از کشــتزارهای استان گفت: از 
آغاز برداشــت تاکنون 44 تن وش پنبه از کشاورزان به صورت تضمینی 

خریداری شده است.
حسن عنایتی عملکرد این محصول به شیوه آبی را 2 هزار و 500 تا سه 
هزار کیلوگرم در هر هکتار و دیم را 800 تا هزار کیلو در هکتار اعالم کرد.
وی گفت: امســال وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلو وش پنبه 
را 3 هــزار و 400 تومــان اعالم کرد که به دلیل مقدار کم این محصول 
در بازار در هنگام تحویل این محصول به کارخانه از کشاورزان 5 هزار و 

200 تومان خریداری می شود.
برق دار شدن چاه کشاورزی

قائم شــهر- خبرنگار کیهان: مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر از 
تجهیز و برق رســانی 10 حلقه چاه عمومی کشاورزی در این شهرستان 

خبر داد.
مجید جعفری گفت: جلوگیری از هدر رفت آب و استفاده از پمپ های 
برقی که نتایجی مانند کاهش استفاده از سوخت فسیلی، کاهش آلودگی 
محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی را در پی خواهد داشت برق دار 
کردن چاه های کشاورزی از اهمیت خاصی در این حوزه برخوردار است.
وی افزود: این طرح ها با اعتبار ســه میلیارد و 940 میلیون ریال در 

حال اجرا و بهره برداری است.
استفاده از وکیل برای مددجویان

تبریز- خبرنگار کیهان: کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی 
برای امور حقوقی مددجویان خود، از وکالی خیر و نیکوکار استفاده کرد.
محمد کالمی مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شــرقی گفت: 255 
وکیل به 319 مددجو، مشــاوره حقوقی دادند. وی افزود: 60 مورد نیز 

توسط اداره حقوقی این نهاد به انجام رسیده است.
وی خاطرنشان ساخت: تنظیم هر نوع سند برای مددجویان در دفاتر 
اسناد رسمی با 50 درصد تخفیف انجام و در چارچوب تفاهمنامه با کانون 
وکالی دادگستری و بسیج حقوق دانان آذربایجان شرقی نیز یک روز از 

هفته مشاوره حقوقی رایگان به مددجویان این نهاد ارائه می شود.
تبدیل اراضی دیم به آبی

یاسوج- خبرنگار کیهان: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: 33 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در 
استان کهگیلویه و بویراحمد تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفته است.
الیاس تاج الدینی گفت: اتصال ساالنه 3 هزار هکتار از اراضی به شبکه 
نوین آبیاری هدف گذاری شده است. وی با توجه به تبدیل اراضی دیم به 
روش آبیــاری اظهار کرد: با توجه به اهمیت خاص تبدیل اراضی به آبی 
هم اکنون 11 هزار هکتار از اراضی دیم در استان به آبی تبدیل شده است.

نیاز ساالنه کشور به این محصول دانش بنیان 
200 میلیون قطعه است و تنها 50 میلیون قطعه 
در داخل کشور تولید می شود که با بهره برداری از 
مرحله توســعه ای این شرکت 40 میلیون قطعه از 

نیاز ساالنه کشور برطرف می شود.
استفاده از فناوری های مدرن داخلی برای ساخت 

این دستگاه در مرحله نخست موجب صرفه جویی 
یک میلیون و250 هزار یورویی و در مرحله توسعه ای 
صرفه جویی 4 میلیون و 500 هزار یورویی را برای 

کشور خواهد داشت.
** افتتاح سایت فراوری پسته سبز به وسعت 
12 هزار مترمربع شــامل تاسیسات، سوله و خط 

کامل فرآوری ظرفیت تولید ساالنه 500 تن پسته 
خشــک از دیگر برنامه های سفر رضوی به قم بود. 
این طرح با اعتبار 22 میلیارد ریال با مشارکت بانک 
سینا، بنیاد علوی و معاونت توسعه روستایی مناطق 
محروم کشور برای 11 تن به صورت مستقیم ایجاد 

 اشتغال کرده است.
** فاز توســعه تولید و بســته بندی انواع 
شیرینی جات شامل گز، سوهان و سوهان عسلی 
دیگر پروژه ای بود که توسط معاون مناطق محروم 
ریاست جمهوری افتتاح شد. این شرکت که در 
ناحیه صنعتی ســیرو درسال 95 به بهره برداری 
رسیده بود با دریافت 7 میلیارد ریال تسهیالت 
محرومیــت زدایــی مناطق روســتایی تاکنون 
زمینه اشــتغال 15 تن را فراهم کرده اســت. با 
افتتاح فاز جدید این شــرکت برای 8 تن اشتغال 

جدید ایجاد شد.


