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مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان البرز 
گفت: سه نفر از دریافت کنندگان ارز دولتی در 
البرز به پرداخت 201 میلیارد و 404 میلیون و 
959 هزار ریال به سیستم بانکی کشور محکوم 

شدند. 
علی اکبر مختاری، در رابطه با پرونده های تخلف 
ارزی در اســتان البرز گفت: در این راستا سه نفر از 
دریافت کنندگان ارز دولتی اقدام به افتتاح اعتبارات 
اسنادی نزد بانک کرده اما به جای واردات کاال با ارز 
دریافت شده مرتکب خروج ارز از کشور شده بودند 
و این متهمان هیچ سند و برگه ای مبنی بر ترخیص 

کاال ارائه نکرده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز بیان کرد: 
متهمان به دلیل عدم ایفای تعهد واردکنندگان در 
قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عالوه  بر استرداد 
عین ارز دولتی به مبلغ ۱۱ میلیون و ۳۷۶ هزار لیر 
ترکیــه، ۱۹ میلیــون و ۴۲۴ هزار یوآن چین و ۱۱ 
میلیــون و ۳۷۶ هزار لیــر ترکیه، به پرداخت ۲۰۱ 
میلیارد و ۴۰۴ میلیون و ۹۵۹ هزار ریال به سیستم 
بانکی کشور نیز محکوم و به دلیل عجز از پرداخت 

روانه زندان شدند.

  HIV95 درصد مبتالیان به ویروس
در یکی از روستاهای لردگان تحت درمان قرار گرفتند

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون 
95 درصد از بیمــاران مبتال به ویروس HIV در روســتای 
درمان  مراقبت های  تحت  لردگان  چنارمحمودی شهرستان 

قرار گرفتند. 
سید راشــد جزایری افزود: تمامی آزمایشــات الزم برای ۱۰۰ 
درصــد از متقاضیان انجام و پاســخ آن به صورت کامل محرمانه به 

افراد داده شده است.
به گفته وی، همچنان تیم های کارشناسی و مراقبت از بیماران 
 مبتــال به ویــروس HIV در حــال ارائه خدمات به مردم هســتند.

وی تصریــح کــرد: همچنین آموزش ها  بــرای افــراد، خانواده ها 
و گروه هــای هــدف و مشــاوره های تخصصی و انگیزشــی برای 
 پایبندی به درمان افراد بیمار در این روســتا در حال ارائه  اســت.
جزایری، با  اشــاره به راه اندازی کلینیک مشــاوره در لردگان و آغاز 
فعالیــت این مرکز، از انجام مراحــل مقدماتی برای راه اندازی مرکز 

خدمات جامع سالمت در لردگان خبر داد.

مشاهده اردک سوت زن
 در سیستان و بلوچستان 

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: 
یک گونه جدید اردک سوت زن هندی در اقلیم ایران و این 

استان مشاهده شد. 
وحید پورمردان اظهار داشت: گونه اردک سوت زن هندی با نام 
 Lesser whistling« و نام انگلیســی  »Dendrocygna javanica« علمی
duck« برای اولین بار در کشور توسط کارشناسان این اداره کل مشاهده 

و شناسایی شد.
وی افزود: این گونه قبل تر نیز در جنوب سیستان و بلوچستان و 
در منطقه دشتیاری چابهار توسط محیط بانان بلوچستان مشاهده شده 
بود، اما به دلیل نبود مســتندات و شواهد گزارش نشد و با مشاهده 
دوباره الشه گونه یادشده و تهیه عکس و شواهد از آن در مناطق چاه 
نیمه های سیستان، توسط محیط بانان وجود اردک سوت زن هندی 

در استان به اثبات رسید.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت سیســتان و بلوچستان گفت: 
ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی منحصر به فرد، این استان را تبدیل 
به منطقه ای جذاب برای پرنده نگری و مشاهده گونه های گوناگون با 

ویژگی های زیستی و جغرافیایی متفاوت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اردک سوت زن هندی گونه ای از اردک است 
که پراکنش آن در شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی گزارش شده 
بود اما هم اینک به جرئت می توان گفت جنوب شرقی ایران نیز امتداد 
زیســتگاه این گونه منحصر به فرد برای زندگی و تخم گذاری  است 
و آن ها در طــول روز در گروه هایی بر روی آب دریاچه ها و آبگیرها 
دیده می شوند و می توانند بر روی درختان بروند و در سوراخ های تنه 

درختان تخم گذاری کنند.

9 هزار دانش آموز اصفهانی
 به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آمــوزش و 
 پــرورش اصفهان گفت: بــرای ســال تحصیلی 9۸-99

اعزام 9 هزار دانش آموز دختر و پســر دوره متوســطه در 
پایه های دهم و یازدهم این اســتان بــه مناطق عملیاتی 

برنامه ریزی شده  است. 
مهدی اسماعیلی افزود: این دانش آموزان در ۳۰ نوبت و در هر 
مرحله تا هشــت دســتگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع 

مقدس اعزام  می شوند.
وی ادامــه داد: اعزام دختران در قالب ۱۲۰ دســتگاه اتوبوس 
از ۱۴ آبان ماه تا ۱۸ آذرماه امســال و اعزام پســران در قالب ۸۵ 
دستگاه اتوبوس از هشتم بهمن تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری صورت 

خواهد گرفت.
وی با اشــاره به کاهش تعداد دانش آمــوزان اعزامی به اردوی 
راهیان نور در ســال های اخیر تصریح کرد: مستندســازی ها و به 
تصویرکشــیدن این اردوها به وســیله صدا و سیما با هدف تعمیق  

بخشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد انتظار ماست.
اسماعیلی تاکید کرد: برخی دانش آموزان محروم به دلیل ناتوانی 
در پرداخــت هزینه ها نمی توانند در این اردوها شــرکت کنند و از 
طرفی هزینه هایی که در مناطق عملیاتی برای کیفیت بخشــی به 
اردوهای راهیان نور باید انجام شود انتظار می رود بخشی از هزینه های 

مالی دانش آموزان کم برخوردار و محروم تامین شود.
وی با بیان اینکه نیمی از هزینه های این اردوها توسط قرارگاه 
راهیان نور و سازمان بسیج دانش آموزی و نیم دیگر نیز توسط آموزش 
و پرورش پرداخت می شود گفت: در اردوی امسال سهم پرداختی 

هر دانش آموز ۹۰ هزار تومان برآورد شد.
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۰۵ اتوبوس اعزامی به راهیان  
نور ۸۲۰ میلیون تومان هزینه به دنبال دارد که ۷۱۷ میلیون تومان 
از این مبلغ از ســوی دانش آموزان و مابقی نیز توسط منابع دیگر 
مانند آموزش و پرورش، خیران و بخش مشارکت های سایر سازمان 

تامین  می شود.
وی کل هزینه  برگزاری راهیان نور امسال را دو میلیارد و ۱۷۰ 
میلیون تومان دانست و اضافه کرد: یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان 

از هزینه ها توسط بسیج دانش آموزی پرداخت می شود.
اسماعیلی با بیان اینکه ۶۰۰ نیرو به عنوان مربی دانش آموزان 
را در اردوهای اعزامی به مناطق عملیاتی همراهی می کنند، از سایر 
نهادها و دستگاه ها خواست تا آموزش و پرورش را در تهیه بسته های 
فرهنگی برای دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور یاری کنند.

خیر مهابادی ۱۲ دستگاه ویلچر
 به بیمارستان اهدا کرد

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: یکی از خیران 
نیک اندیش این شهرستان 12 دستگاه ویلچر به بیمارستان 

امام خمینی)ره( اهدا کرد. 
امیر بهزاد اظهار داشــت: این تعداد ویلچر با هزینه ۱۰۰ میلیون 
ریال توسط این خیر خریداری و به منظور کمک به بیماران بستری 
در بخش هــای مختلف تحویل بیمارســتان امــام خمینی)ره( این 

شهرستان شد.
وی اضافه کرد: از ابتدای امسال بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال از طرف ســه خیر مهابادی برای خرید یک دستگاه همودیالیز 
 و برخی از تجهیزات پزشــکی به بیمارســتان این شهرســتان اهدا

شده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد همچنین بیان کرد: شورای 
خیران سالمت این شهرستان ۷۰۰ میلیون ریال نیز برای بازسازی 

محوطه بیمارستان امام خمینی)ره( اهدا کردند.

ساری- خبرنگار کیهان:
مدیرعامــل شــرکت گاز مازندران 
گفت: با گازرســانی به 15 روســتا در 
سال جاری شــمار روستاهای بهره مند 
 از گاز در مازنــدران بــه دو هزار و 151

روستا رسید.
جعفر احمدپور افزود: امسال ۲۵۰ کیلومتر 
شبکه گذاری در اســتان اجرا و به دلیل بروز 
مشکالت برخی پروژه ها با تأخیر مواجه شده 
اما به رغم مشــکالت امسال بیش از ۱۲ هزار 
علمک نصب و ۲۷ هزار مشترک جدید اضافه 

شده است.
وی افزود: مازندران اولین استانی است که 
بیشترین شــمار روستاهای دارای نعمت گاز 
طبیعی را دارد و گازرسانی به شهر کوهستانی 

آالشت نیز انجام شده است.
احمدپــور همچنین با بیــان اینکه ۹۹/۹ 
درصد جمعیت شهری مازندران تحت پوشش 
شــرکت گاز هستند گفت: گازرسانی به شهر 
کوهســتانی بلده در حال انجام است و شهر 
گزنگ نیز در دستور برنامه  گازرسانی قرار دارد.

مدیرعامل شــرکت گاز مازندران با عنوان 
اینکه ۹۳ درصد جمعیت روستایی نیز از نعمت 
گاز بهره مند هســتند تصریح کرد: گازرسانی 
به روستاهای باالی ۲۰ خانوار در دستور کار 

قرار دارد.
وی میزان اعتبــار برای اجرای پروژه های 
گازرســانی در ســال جاری را ۱۸۰ میلیارد 

تومان بیان کرد.

محکومیت ۳ نفر دریافت کننده 
ارز دولتی در البرز

در حالی کــه قرار بــود دو تصفیه خانه 
فاضالب ارومیه و تبریز با هدف تامین بخشی 
از آب دریاچه ارومیه تا ابتدای سال آینده به 
بهره برداری برسد اما مسئول واحد برنامه ریزی 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه از توقف این دو 
پروژه به علت عدم تخصیص بودجه خبر داد.

تیرماه سال جاری علی  حاجی مرادی از تالش 
دولت برای احداث تصفیه خانه تبریز و ارومیه خبر 
داده و گفته بود: بزرگترین تصفیه خانه شمال غرب 
کشــور که در حال احداث است، تصفیه خانه تبریز 
است که به تنهایی ۱۲۵ میلیون متر مکعب آب به 
دریاچه ارومیه منتقل می کند و ســهم تصفیه خانه 
ارومیــه از این کار ۵۳ میلیون متر مکعب اســت. 
یــک تصفیه خانه در آذرماه ســال جاری و دیگری 

اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.
اما حاال و با گذشت ســه ماه حاجی مرادی از 
توقف احــداث این دو تصفیه خانــه به علت عدم 

تخصیص اعتبارات خبر داده است.
به گفته مسئول واحد برنامه ریزی ستاد احیای 
دریاچه ارومیه: شــرکت آب و فاضالب کشور برای 
بهره برداری به موقــع از تصفیه خانه تبریز نیازمند 
تامین اعتبار حداقل ۷۰ میلیارد تومانی اســت. ۹ 
میلیــارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن در قانون بودجه 
سنواتی شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی دیده شده و ۶۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
آن نیــز در اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ احیای دریاچه 
ارومیه پیش بینی شد این در حالیست که تاکنون 
از مجموع این دو بودجه تنها یک میلیارد تومان به 

دستگاه های اجرایی مربوطه پرداخت شده است.
حاجی مرادی درباره وضعیت تصفیه خانه ارومیه 
گفت: پیش بینی ما این بود که ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان اعتبار برای افتتاح آن نیاز اســت که 
۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن از محل بودجه 
ســنواتی در اختیار شــرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان غربی قرار بگیرد و ۳۰ میلیارد تومان از 
منابع اعتباری ماده ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران کشور 
تامین شود اما تا بدین لحظه تنها ۳/۵ میلیارد تومان 
به شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی برای 

این پروژه تخصیص داده شده است.
وی افــزود: با توجه به عــدم تخصیص بودجه 
 الزم هــر دو پــروژه از یــک ماه گذشــته تعطیل

شده است.

توقف 2 پروژه  احیای دریاچه ارومیه به علت تخصیص نیافتن بودجه

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان اردبیل گفت: 5 خانه 
قاجاری در شهر اردبیل به بخش خصوصی 

واگذار می شود. 
نادر فالحی افزود: خانه های تاریخی آصف، 
شریعت، مبشری، وهاب زاده و خادم باشی در 
اردبیل آماده واگذاری به بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران می توانند 
با مراجعه به اداره کل در قالب قرارداد منعقده 
در مرمــت و احیای بنای تاریخی مشــارکت 
داشته باشــند، اظهار کرد: کارشناسان اداره 
 کل بــر تمامــی روند مرمــت و احیا نظارت

دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان افزود: عالوه بر این ۳ 
حمام، دو کاروانسرا مربوط به دوره صفوی و 
یک قلعه تاریخی مربوط به قرون اولیه اسالمی 

نیز آماده واگذاری است.
فالحی افزود: حمــام اوچ دکان و پیرزگر 
در اردبیل، حمام عدل در مشــگین شــهر، 
کاروانســرای تاریخی قانلی بوالغ در مشگین 
شهر، کاروانسرای شاه عباسی در نیر و کهنه 
قلعه در مشــگین شهر آماده مشارکت بخش 

خصوصی است.
به گفته فالحی بخش خصوصی می تواند با 
تغییر کاربری در زمان معین از بنای تاریخی 
بهره برداری کند؛ در این مدت ســرمایه گذار 

موظف به صیانت از بنای تاریخی است.

5 خانه قاجاری در اردبیل 
به بخش خصوصی 

واگذاری می شود

مدیر عامل شرکت گاز مازندران:

99/9 درصد 
جمعیت شهری مازندران

 از گاز طبیعی
 بهره مند شدند

برداشت برگ سبز چای از باغ های گیالن 
و مازندران به پایان رسید.

 رئیس سازمان چای گفت: چایکاران گیالن و 
مازندران امســال ۱۲۶هزار و ۷۵۳ تن برگ سبز 
چای به ارزش ۳۴۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 

برداشت کردند.
حبیب جهانســاز افزود: ۵۷ هــزار و ۲۱۵ تن 
معادل ۴۵ درصد این برگ های ســبز چای درجه 
یک و ۶۹ هزارو ۵۳۸ تن معادل ۵۵ درصد درجه 

۲ است.
وی گفت: ۲۸ هزار و ۵۱۹ تن چای خشــک 
هم امســال در۱۵۱ کارخانه چای سازی گیالن و 

مازندران تولید شد.
رئیس  سازمان چای افزود: شرایط مناسب آب 
وهوایی، حمایت دولت با پرداخت وام به زراعی کم 
بهره و افزایش قیمت خرید تضمینی موجب شد تا 
چایکاران امسال رغبت و دقت بیشتری در برداشت 

برگ سبز چای داشته باشند.
حبیب جهانساز با اشاره به اینکه  کارخانه داران  
چای هم با افزایــش ۲۰ درصدی تعرفه گمرکی 
واردات چــای، توان رقابت با چای خارجی را پیدا 
کردند افزود: با توجه به استقبال شهروندان از چای 
باکیفیت ایرانی، صاحبان کارخانه های چای سازی 
نیز  برای رونق و افزایش تولید، هر کیلوگرم برگ 

ســبز چای را  ۲۰۰ تومان تا ۳ هزار تومان بیشتر 
از خرید تضمینی از چایکاران خریدند که موجب 

افزایش ۱۱ درصدی تولید  چای خشک شد.
رئیس  اتحادیه کارخانجات چای شــمال هم 
گفت: همه این عوامل دســت به دست هم داد تا 
کارخانه های چای سازی امسال  بیشتر چای خشک 

تولیدی بهاره خود را به فروش برسانند. 
سعید رحمت سمیعی با گالیه از کاهش تعرفه 
گمرکــی واردات چــای از ۲۰ درصد به ۵ درصد 

در یک ماه گذشــته گفت: در حالیکه امسال همه 
چیــز به نفع تولیدکننده داخل بود و دولت هم از 
تولیدکنندگان به خوبی حمایت کرد، از زمانی که 
زمزمه کاهش تعرفه گمرکی واردات چای شنیده 
شــد تولید چای خشک ۲ چین تابستانه و پاییزه 
کارخانه داران فروخته نشد و در انبارها انباشته شد.
امسال خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز 
چــای درجه یک ۳ هزار و ۶۰۰ تومان و درجه دو 

۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود. 

برداشت برگ های سبز چای پایان یافت

اعزام 700 زائر اولی
 به مشهد مقدس

مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در خراسان 
جنوبی گفت: با اعزام ۷00 زائر اولی از این اســتان به مشهد 
مقدس، ســهمیه نیمه نخست امسال 100 درصد محقق شده 

است. 
حجت االســالم مجید نصیرایی افزود: امسال نخستین بار سهمیه 
دانش آموزی داشتیم که سهمیه اعزام زائر اولی ها به مشهد شامل ۳۰۰ 
دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی محقق شد و بیشتر دانش آموزان 

اعزامی از مناطق محروم و روستایی خراسان جنوبی بودند.
وی اظهار داشــت: برای ۶ ماه دوم سال جاری هم سهمیه ای در 

حدود ۷۰۰ نفر برای اعزام زائر اولی ها به مشهد خواهیم داشت.

خداحافظی مدارس استان اردبیل
 با بخاری های نفت سوز 

مدیرکل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل 
گفت: با استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس، بخاری های 

نفتی از مدارس استان جمع آوری می شود. 
دولت لطفی افزود: در حال حاضر در تمام مدارس روستایی استان 
که امکان استفاده از گاز طبیعی در آنها وجود دارد، سیستم های پکیج 

و گرمایشی استاندارد جایگزین بخاری های نفتی شده است. 
او اظهار داشــت: در روســتاهایی که گازکشــی شده ولی امکان 
استفاده از گاز به دلیل نیمه کار بودن طرح های گازرسانی وجود ندارد، 
از بخاری های هرماتیک هوشمند برای پیشگیری از احتمال هرگونه 

حوادث ناشی از استفاده از بخاری های نفتی استفاده می شود.
او گفت: امســال پنج میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز مدارس 

خلخال هزینه شد.
لطفی افزود: در نیمه اول امسال ۳۲ پروژه آموزشی در استان اردبیل 
شامل ۲۰ باب مدرسه متشکل از ۱۱۲ کالس درس و چند نمازخانه و 

سالن ورزشی در مدارس مورد بهره برداری قرار گرفت. 
وی گفــت: برای تکمیل و بهره برداری از پروژه های افتتاحی اداره 
کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان در 

مدارس نواحی ۱۹ گانه بیش از ۴۲۰ میلیارد ریال هزینه می شود.
او با بیان اینکه سیستم گرمایشی ۹ مدرسه قدیمی  شهر خلخال 
به لحاظ فرســودگی قابل تعمیر و بازسازی نیســتند، اظهارداشت: 

سیستم حرارتی این مدارس نوسازی خواهد شد.

بندر صیادی گوگسر جاسک، 
تجاری-  صادراتی می شود

با مجوز وزارت کشور، بندر صیادی گوگسر در شهرستان 
جاسک در شرق اســتان هرمزگان، بندر تجاری-  صادراتی 
می شود و هم اکنون دستگاه های اجرایی در حال استقرار در 

این بندر هستند. 
گوگسر با جمعیت یک هزار و ۲۰۰ نفری از جمله توابع شهرستان 

جاسک است که شغل مردم آن صیادی است.
بندر گوگسر با ۱۵ کیلومتر نوار ساحلی در مرز دو استان هرمزگان 
و سیســتان و بلوچستان واقع شده و فاصله اش با بندر مسقط عمان 

برابر ۱۸۰ کیلومتر )یکصد مایل دریایی( است.
فرماندار جاسک در همین رابطه اظهار داشت: بندرگوگسر تا سال 
۱۳۶۰ از بنادر تجاری فعال در شــرق اســتان هرمزگان بود که برای 
مدتی، حجم فعالیت ها در آن کاهش یافت اما در سال های اخیر رونق 

آن بر اساس سند توسعه سواحل مکران در دستور کار می باشد.
محمد رادمهر ادامه داد: با فراهم شــدن زیرســاخت ها و استقرار 
تجهیزات مورد نیاز بندری و حضور دستگاه های مسئول در این بندر، 
خط دریایی جهت صادرات کاال از این بندر به عمان و امارات متحده 

عربی راه اندازی می شود.
وی خاطرنشــان کرد: با تحقق این موضوع، شاهد رونق و توسعه 
اقتصاد منطقه و بهبود معیشت مردم در این شهرستان خواهیم بود.

وی گفت: بندر جاسک یکی از گذرگاه های اصلی کریدور جنوبی 
تجارت ایران و کشورهای حوزه ساحل مکران است که باید ظرفیت های 

سرمایه گذاری آن را بیش از پیش معرفی کنیم.

مرمت پل تاریخی کشکان
 پایان یافت

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
لرستان از پایان مرحله نخست مرمت و استحکام بخشی پل 

تاریخی کشکان خبر داد. 
سید امین قاسمی گفت: در پی وقوع سیل فروردین ماه سال جاری 
و آســیب به بخشــی از پل تاریخی کشکان، مرحله نخست مرمت و 

استحکام بخشی این بنای ارزشمند تاریخی پایان یافت.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۳۵۰ میلیون تومان هزینه 
شــده اســت افزود: در این مرحله حدود ۱۰۰ متر از بستر این بنای 

تاریخی، استحکام بخشی و مقاوم سازی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان اظهار 
داشت: در ادامه طرح مرمت و استحکام بخشی پل تاریخی کشکان در 
شهرستان چگنی، یک دیوار حفاظتی بزرگ به صورت کمربند حفاظتی 
اطراف این بنای ارزشمند تاریخی احداث می شود تا از تخریب احتمالی 

بستر پل جلوگیری شود.
پل تاریخی کشکان از بناهای باشکوه ایران و مربوط به دوره ساسانی 
در قرن چهارم هجری به شمار می رود که در فهرست آثار ملی کشور 

نیز به ثبت رسیده است.

طرح پابند الکترونیکی
 برای زندانیان در شادگان اجرا شد

دادستان عمومی  و انقالب شادگان گفت: برای نخستین بار 
با دستور دادســتانی فرآیند پابند الکترونیکی در خانه برای 
زندانیان محکوم واجدشرایط در استان خوزستان در شهرستان 

شادگان اجرا شد. 
رضا کیانی راد اظهار داشت: در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه 
هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، 
محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشــخص تحت 

نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
 دادستان شادگان گفت: قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس 
از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظر مددکاران اجتماعی 
معاونت اجرای احکام کیفری، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشــنهاد 
اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه  های الکترونیکی 
را طبق مقررات به دادرســی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این 

دادگاه اقدام کند.
برابر قانون منظور از جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشــت 
جرائمی اســت که مجازات آن حبس کمتر از پنج سال، جزای نقدی 
تا ســقف ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی تا سقف 

۱۵ سال است.

طرح خادمین سبز حضرت امام رضا)ع( با 
هدف پاکسازی مسیر زائران پیاده رضوی و با 
همکاری روسای ۶۷ کاروان و داوطلبان افتخاری 
برای نخستین بار همزمان با دهه پایانی ماه صفر 

در استان خراسان رضوی اجرا شد. 
رییس شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین 
سالمت خراســان رضوی گفت: گروه خادمین سبز 
امام رضا)ع(  به همت این شورا و با همکاری مجتمع 
فرهنگی میقات الرضا)ع( مسیر ملک آباد تا مشهد در 
جاده نیشــابور و مسیرهای عبور زائران پیاده را طی 

چند نوبت پاکسازی و نظافت کردند.
آرزو حیدریان اظهار داشــت: اجرای این طرح 
مــورد بازدید و توجه متولی آســتان قدس رضوی، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و مدیرکل اجتماعی استانداری 

خراسان رضوی قرار گرفت.
وی همچنین با اشاره به طرح غربالگری سرطان 
ســینه به همت این نهاد بــرای بانوان زائر گفت: به 
همت کادر پزشــکی و مامایی امســال بیش از ۱۰ 
هزار نفر از بانــوان زائر پیاده آموزش های مربوط به 

غربالگری سرطان پستان را فرا گرفتند که ۶۰۰ نفر 
برای معاینه به پایگاه های غربالگری مراجعه کرده و 
پنج نفر از این تعداد مشکوک به ابتال به این بیماری 

شناســایی شــدند که مراحل تکمیلی درمان آن ها 
توسط شورای مشــارکت های زنان خراسان رضوی 

پیگیری و دنبال شد.

خادمان سبز امام رضا)ع( مسیر زائران پیاده رضوی را 
پاکسازی کردند

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان 
خوزستان گفت: دانش آموز اهوازی رتبه برتر 
نامه نگاری جهانی 2019 اتحادیه جهانی پستی 

»UPU« را از آن خود کرد. 
به گــزارش روابط عمومی آمــوزش و پرورش 
خوزســتان، مهــدی رفیعی بیان کــرد: » الوین 
حسن زاده  اســکویی« عضو پژوهش ســرای امام 
جعفرصادق)ع( و دانش آموز متوسطه  اول مدرسه 
فرزانگان یک ناحیه چهار اهواز موفق به کسب رتبه 

برتر این مسابقات شد. 
وی گفت:  هر ســال اتحادیه جهانی پســتی 
»UPU« در راســتای آشــنا کردن نوجوانــان و 
شــهروندان، نقش خدمات پستی در جامعه، جابه 
جایی حمل بار و گسترش فرهنگ مکاتبات، مسابقه  

نامه نگاری را به صورت جهانی برگزار می کند.

کسب رتبه برتر مسابقه جهانی نامه نگاری 
توسط دانش آموز اهوازی

نماینده مردم دامغان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: شهرســتان دامغان باتوجه به 
همجواری با چهار استان پرجمعیت، از موقعیت 

خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است. 
ابوالفضل حســن بیکی در آیین افتتاح گام دوم 
مجتمع عظیم فوالد کویر دامغان افزود: سرمایه گذاران 
بســیاری با توجه به نزدیکی این شهر به پایتخت و 
سه استان پرجمعیت کشور شامل مازندران، خراسان 
رضــوی و اصفهــان، رغبت خوبی بــرای فعالیت و 

سرمایه گذاری در این شهرستان دارند. 
وی ادامــه داد: طرح مجتمع فوالد کویر دامغان 
ظرفیت بزرگی برای تولید و ایجاد اشتغال فراگیر برای 
شهرستان و استان محسوب می شود که می تواند به 
مرور با توسعه خود، اشتغال آفرینی خوبی ایجاد کند.
حســن بیکی اضافه کرد: از مسئوالن و حامیان 
مالی می خواهیم تا برای ایجاد و راه اندازی گام سوم 

این مجتمع با عنایت ویژه نگاه کنند. 
وی اظهار داشــت: شهرســتان دامغــان برای 

جلوگیــری از عقب افتادگی های چندین ســاله و 
حرکت رو به جلو به سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد 
ریال اعتبار دولتی و ۵۰ هــزار میلیارد ریال اعتبار 

خصوصی و عمومی نیازمند است.
حسن بیکی گفت: با توجه به کسری ۶۰ میلیون 
متر مکعبی  آب در دامغان، اعتبارهای خوبی در بخش 
کشاورزی برای آبیاری نوین تخصیص یافت که حدود 
۵۰ درصد از ۱۸ هزار هکتار اراضی این شهرستان به 

این سیستم مجهز شده است.

نماینده مجلس:

شرایط سرمایه گذاری بهینه در دامغان فراهم است

کیش- خبرنگار کیهان:
با مشارکت  نمایشگاه بزرگ کتاب کیش 
2۸1 ناشر داخلی و خارجی از 15 تا 24 آبان 

در تاالر شهر این جزیره برگزار می شود. 
 معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش 
با اعالم این خبر در جمــع خبرنگاران افزود: این 
رویداد بزرگ فرهنگی به مناســبت هفته کتاب و 
روز کیــش ۲۰ آبان در فضایی به وســعت ۲۵۰۰ 

مترمربع برپا می شود. 
 ســعید پورعلی افزود: در این نمایشگاه بیش 
از۱۳ هــزار ۸۰۰ عنوان کتاب در قالب ۱۱۳ هزار 

جلد با موضوع های مختلف عرضه می شود.
  وی توضیح داد: کتاب های این نمایشــگاه با 
تخفیف ویژه ۲۰ تا ۵۰ در صد در اختیار خریداران و 
عالقه مندان قرار می گیرد و در این زمینه با همکاری 
بانک شهر، بن خرید کتاب در سقف ۵۰ و ۱۰۰ هزار 
تومان بین متقاضیان و کیشوندان توضیح می گردد، 
این تخفیفات برای گردشگران و مسافران نیز تا ۲۵ 
درصد در نظر گرفته شد ه که با ارائه کارت ملی قابل 
دریافت است و متقاضیان می توانند از طریق اینترنت 

نسبت به خرید بن ویژه اقدام کنند.
داود رادمند مسئول برگزاری نمایشگاه کتاب 

بزرگ کیش؛ برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب، 
رونمایی کتاب، برنامه شــبانه ویژه کودکان همراه 
بــا قصه گویی موزیکال، برپایــی غرفه های هوش، 
تکنولوژی، خالقیت، نقاشــی و اهــدای جوایز به 
شرکت کنندگان را از جمله برنامه های جنبی این 

نمایشگاه اعالم کرد. 
این نمایشــگاه  که دومین نمایشگاه مستقل 
کیش محسوب می شود با همکاری سازمان منطق 
آزاد کیش و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 
راستای  ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی برگزار 

می شود. 

نمایشگاه کتاب کیش با مشارکت 2۸1 ناشر برگزار می شود

تحقیقــات اداره کل حفاظت از محیط 
زیست استان کرمانشاه نشان داد که ورود 
پساب یک واحد صنعتی عامل مرگ صد هزار 
قطعه ماهی در رودخانه »قره سو« کرمانشاه 

بوده است. 
در روزهای گذشته هزاران قطعه ماهی و دیگر 
آبزیان بــه دلیل ورود پســاب صنعتی به داخل 

رودخانه قره سو تلف شدند.
پس از باال آمدن این حجم عظیم از ماهی در 
رودخانه قره سو، سازمان حفاظت از محیط زیست 
از این اتفاق به عنوان یک »فاجعه زیست محیطی« 
یاد و تحقیقات به منظور مشخص شدن علت مرگ 

ماهی ها را آغاز کرد.
مدیرکل حفاظت از محیط زیســت اســتان 
کرمانشاه گفت: ورود پساب یک کارخانه صنعتی 
عامل مــرگ بیش از صد هــزار قطعه ماهی در 

رودخانه قره سو بوده است.
وی گفت: این کارخانه که در منطقه سرابله قرار 
دارد، پســاب صنعتی خود را از طریق یک کانال 
بــه رودخانه »رازآور« می ریزد که در نهایت وارد 

قره سو می شود.
یاوری مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان 
کرمانشاه عنوان کرد: ورود حجم عظیمی از مواد 
آلی پساب این واحد صنعتی به رودخانه باعث شد 
که پدیده اکسیداسیون به صورتی طبیعی در آب 
رخ دهد و ماهی ها به دلیل کاهش اکســیژن آب 

دچار خفگی شوند.
وی با بیان اینکه برخورد با کارخانه خاطی در 
دستور کار حفاظت از محیط زیست است، گفت: 
پرونده این تخلف به دســتگاه قضایی ارجاع داده 

خواهد شد تا مراحل قانونی را طی شود.
مدیرکل حفاظت از محیط زیســت اســتان 

کرمانشاه تاکید کرد: مرگ این حجم عظیم از ماهی 
ها در یک رودخانه یک فاجعه زیست محیطی است 

و برخورد قضایی با جدیت دنبال می شود.
بخشــی از ماهی های تلف شــده در قره سو 
توسط مردم ساکن اطراف رودخانه مصرف شد و 
برخی افراد سودجو حجم عظیمی از این ماهی ها 

را برای فروش روانه بازار کردند.
فرمانــدار کرمانشــاه گفت: مصــرف ماهیان 
تلف شده رودخانه قره سو کرمانشاه غیربهداشتی 

است .
»فضل اهلل رنجبر »از تشکیل پنج اکیپ برای 
جمع آوری ماهیان ریز تلف شده خبر داد و افزود: 
در کرناچــی و برخی نقاط افرادی ســودجو این 
ماهیان را با نرخ ارزان به فروش می رســانند که 
اکیپ ها مشغول گشت زنی، شناسایی و برخورد 

با آنها هستند.

پساب واحد صنعتی عامل مرگ صد هزار ماهی
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