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کوتاه از شهرستان ها  

فرمانده انتظامی میاندورود از کشف ظروف تاریخی متعلق به 
500 سال پیش از میالد مسیح در این شهرستان خبر داد.

به گزارش فارس از میاندورود، هادی نصیری گفت: با کسب اطالع از 
وجود اش��یا عتیقه در یکی از منازل مسکونی واقع در میاندورود اقدامات 

پلیسی توسط ماموران پلیس پاوا شهرستان انجام گرفت.
وی افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضایی از منزل ویالیی فوق در 
روستای بادله شهرستان میاندورود بازرسی به عمل آورده و تعداد15 قطعه 

اشیا عتیقه تاریخی کشف کردند.
نصیری گفت: از منزل این فرد مقادیری لوازم مجرمانه و ممنوعه نیز 

کشف و متهم با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان میاندورد در پایان گفت: کارشناسان سازمان 
میراث فرهنگی پس از بررسی اشیا و ظروف مکشوفه قدمت آن را 500 

سال پیش از میالد مسیح اعالم کردند.

اهواز- خبرنگار کیهان:
مع�اون بهب�ود تولی�دات 
ی  ز ر و کش�ا د جها ه�ی  گیا
خوزس�تان از آغ�از پرداخت 
ماشین آالت  خرید  تسهیالت 
کش�اورزی موس�وم ب�ه خط 
اعتب�اری مکانیزاس�یون خبر 

داد.
ب��ا بیان  محمد قاس��می نژاد 
اینکه پرداخت تسهیالت از محل 
اعتب��ارات مل��ی توس��عه بخش 
کشاورزی تامین شده است هدف 
از اعطای تسهیالت به کشاورزان 
را، افزایش ضریب مکانیزاس��یون، 
تعوی��ض تراکتورهای فرس��وده و 

تامی��ن ادوات م��ورد نی��از بخش 
کشاورزی استان اعالم کرد.

وی گفت: این تسهیالت برای 
خری��د اف��زون بر 2ه��زار و 500 
دس��تگاه انواع تراکتور، کمباین و 
ادوات دنبال��ه بن��د در نظر گرفته 

شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی 
جه��اد کش��اورزی خوزس��تان از 
متقاضی��ان دریاف��ت تس��هیالت 
خواس��ت تا با توجه به محدودیت 
در فرصت ج��ذب اعتبارات، برای 
تشکیل پرونده به مدیریت جهاد 
مراجعه  شهرس��تان ها  کشاورزی 

کنند.

زنجان- خبرنگار کیهان:
دومین جش�نواره قرآنی »گناهان زبانی« با همیاری مؤسس�ه 

دارالقرآن کریم زنجان مهرماه سال جاری برگزار می شود.
رئیس حوزه هنری استان زنجان با اعالم این خبر گفت: عالقه مندان 
به ش��رکت در این جش��نواره می توانند تا 31 ش��هریورماه آثار خود را به 

دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
حمیدرضا اس��ماعیلی افزود: دومین جش��نواره قرآنی »گناهان 
زبان��ی« به صورت منطقه ای ویژه اس��تان های آذربایجان ش��رقی و 
غربی، اصفهان، اردبیل، همدان، کردستان، قزوین، قم، البرز، گیالن، 
ته��ران و زنجان با موضوع گناه��ان زبانی از دیدگاه قرآن و احادیث 

برگزار می شود.
وی با اش��اره به اینکه این دوره از جش��نواره در س��ه بخش هنرهای 
تجس��می، هنرهای تصویری و ش��عر طنز برگزار می ش��ود گفت: مراسم 
پایانی و اهدای جوایز برگزیدگان جشنواره 20 مهرماه سال جاری است.

همدان- خبرنگار کیهان: 
فرماندار همدان اعالم کرد: 
بی�ش از 197 میلی�ارد ری�ال 
به اج�رای پروژه های مختلف 

شهرستان اختصاص یافت. 
عل��ی تعالی درجلس��ه کمیته 
برنامه ری��زی شهرس��تان همدان 
افزود: از مح��ل تملک دارایی ها و 
بودجه های حوزه آس��فالت راهها، 
شهرک های صنعتی و آب، امسال 
معادل 197 میلیارد و 593 میلیون 
ریال اعتبار بین دستگاه های اجرایی 

شهرستان همدان توزیع شد.
وی ادامه داد: این اعتبارات در 
قالب 17 فصل و 54 برنامه، برای 
اجرای 242 پروژه تخصیص یافته 
و نس��بت به سال گذشته مقداری 

کاهش داشته است.
وی اضافه ک��رد:  همچنین از 
مح��ل م��اده 180 به ه��ر یک از 
نمایندگان شهرس��تان، به میزان 
100 میلی��ارد ری��ال اعتبار تعلق 
گرفته که از سهم دو نماینده مبلغ 
136 میلیارد ریال به شهرس��تان 
هم��دان اختصاص داده ش��ده و 
مابقی نیز برای شهرستان فامنین 

در نظر گرفته شده است.
تعال��ی یادآور ش��د: اعتبارات 
مرب��وط ب��ه نماین��دگان مجلس 
ش��ورای اس��المی، طب��ق قانون 
مخت��ص مناطق محروم اس��ت و 
در پروژه های آب و راه روس��تایی 

شهرستان هزینه خواهد شد.

در حالی که گندمکاران 
مدعی اند  گلس�تان  استان 
که 15درص�د از وجه خرید 
تضمینی گن�دم را دریافت 
نکرده اند، مدیر پروژه خرید 
بانک س�په  گندم  تضمینی 
و سرپرس�ت اداره کل غله 
استان گلستان از پرداخت 
لب�ات  مطا 100درص�دی 

گندمکاران خبر می دهند. 
در حال��ی که باید پرداخت 
مطالب��ات گندم��کاران باب��ت 
فروش م��ازاد گن��دم مصرفی 
ب��ه دولت به روز باش��د برخی 
از کش��اورزان اس��تان گلستان 
هنوز قسمتی از مطالباتشان را 

دریافت نکرده اند.
برخی از گندمکاران استان 
گلس��تان مدعی ان��د 15درصد 
از وجه فروخته ش��ده گندم به 
دولت را هنوز دریافت نکرده اند.

بزرگترین زیس�تگاه جانوری جنوب ش�رق کرمان در معرض 
نابودی قرار گرفته است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان فهرج گفت: خشکسالی های چند 
س��اله و مسدود شدن آب روخانه فهرج به دلیل احداث سد نساء، حیات 
بزرگترین زیستگاه جانوری شرق کرمان را در معرض نابودی قرار داده و 
فاجعه بزرگ زیست محیطی در شرق استان کرمان در حال وقوع است.

خاطر نش��ان کرد: نس��ل پرندگان و جانوران وحشی که در رودخانه 
فصلی فهرج زندگی می کنند، در حال انقراض است.

قلندری با بیان اینکه رودخانه فهرج زیستگاه مناسبی برای پرندگان 
نادر آبزی در فصل زمستان و مرغ دراج جیرفتی و حیوانات وحشی همچون 
کفتار، جوجه تیغی و روباه اس��ت، گفت: اگر خشکس��الی ادامه پیدا کند، 

نسل حیوانات وحشی در این زیستگاه منقرض می شود.
رئیس اداره محیط زیس��ت بم و فهرج با تاکید بر اینکه اکوسیس��تم 
منطقه در حال نابودی اس��ت، تصریح کرد: تنها راه احیای این زیس��تگاه 
جانوری تامین آب از سد نساء است.وی از مسئوالن آب منطقه ای استان 
کرمان خواستار تامین آب مورد نیاز این زیستگاه جانوری از سد نساء شد.

رودخانه فهرج به طول 45کیلومتر از حوزه آبخیز نس��ا، میج و بندر، 
سرچشمه گرفته است و پس از طی مسیر از بخش های روداب و نرماشیر 
بم وارد شهرس��تان فهرج می شود.خشکسالی های چند ساله اخیر موجب 
نابودی پوشش گیاهی و از بین رفتن مراتع دامی در این رودخانه شده و 

دامداری و کشاورزی این منطقه را با تهدید مواجه کرده است.

بندر جاسک: خبرنگار کیهان:
امام جمعه اهل س�نت جاس�ک حمالت رژیم 
صهیونیس�تی به غزه را محکوم کرد و خواس�تار 
وحدت بیشتر مسلمانان در دفاع از فلسطین شد.
شیخ عقیل شیهک گفت: این رژیم جنایتکار بدون 
توجه به پیمان ها و توافق نامه های بین المللی به کشتار 
مس��لمانان ادامه می دهد و حت��ی برخی از حامیان در 

جهان از اقدامات جنایتکارانه وی حمایت می کنند. 
وی از تم��ام مس��لمانان - علم��ا - روش��نفکران 

جه��ان اس��الم خواس��ت در ای��ن برهه حس��اس که 
سرنوشت مس��لمانان فلس��طین نیازمند حمایت ها و 
اراده جمعی آنان اس��ت از سکوت در برابر جنایت های

 این رژیم بپرهیزند.
شیهک گفت: همه مسلمانان بویه مردم والیت مدار 
ایران اس��المی در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت 

کنند.
وی گف��ت: گروهک تکفیری داعش ماحصل پیوند 
شوم اسرائیل و وهابیت است. شیخ عقیل شیهک زهی 

با محکومیت عمل تروریس��تی گروه تکفیری داعش از 
جنایت وحش��یانه این گروهک افزود داعش سعی دارد 
خود را با اهل سنت معرفی کند. اما اینگونه نیست اهل 
س��نت واقعی اعمال وحش��یانه این گروهک را محکوم 

می کند.
شیهک گفت: دشمنان اسالم می خواهند بین اقوام و 
مذاهب اسالمی اختالف ایجاد کنند تا بتوانند به اهداف 
شوم خود برسند و این گروهک تکفیری داعش ماحصل 

پیوند وهابیت با اسرائیل صهیونیستی است.

ازدواج در مزار شهداء
بابل- خبرنگار کیهان: بسیجی مقداد حسین زاده و سیده عاطفه 
بزرگ نژاد بسیجی دانشجوی تربیت معلم تهران در مزار 5 شهید گمنام 

امامزاده قاسم بابل مراسم ساده عقد را انجام دادند.
هر دو نفر هدف از این کار را ساده بودن مراسم ذکر کردند و مهریه 

عروس 14 سکه بهار آزادی و قرآن مجید بود.
امضای تفاهم نامه

شیراز- خبرنگار کیهان: با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی، 
تفاهم نامه ساماندهی بافت تاریخی شیراز به امضاء رسید.

تسریع در تصویب طرح تفصیلی بافت قدیم- تهیه سند بلندمدت 
چشم انداز توسعه شهری و مشارکت وزارت راه و شهرسازی در بازسازی 

و احیای سه محور تاریخی از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
وصول مالیات

یزد- خبرنگار کیهان: امسال درآمدهای مالیاتی استان یزد 690 
میلیارد تومان تعیین شده که در سه ماه نخست امسال، 93درصد از 
درآمدهای پیش بینی شده وصول شده است که نسبت به برنامه، هفت 
درصد عقب ماندگی دارد.مدیرکل امور مالیاتی استان با اعالم این خبر 
گفت: تالش می کنیم مالیات های تعیین شده را تا پایان سال وصول 
کنیم.سیدرضا نوربخش خاطرنشان کرد: درآمدهای عمومی استان یزد 
امس��ال 768 میلیارد تومان تعیین ش��ده که 690 میلیارد تومان آن 
معادل 90درصد درآمدهای استانی را درآمدهای مالیاتی شامل می شود.

معافیت 2/5 میلیون یورویی
مشهد- خبرنگار کیهان: رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت 
خراسان رضوی گفت: در سه ماهه ابتدایی سال جاری با صدور 31 فقره 
مجوز معافیت گمرکی، کارآفرینان صنعت و معدن استان از 2/5 میلیون 
یورو معافیت حقوق ورودی برای ماشین آالت خارجی برخوردار شدند.

راضیه علیرضایی اظهار داشت: ارزش مجموع ماشین آالت وارد شده 
مشمول معافیت 43/5 میلیون یورو است که کارآفرینان صنعت و معدن 
استان از پرداخت 2/5 میلیون یورو حقوق ورودی آن معاف شده اند.

وی افزود: این ماش��ین آالت از کش��ورهای آسیایی و اروپایی وارد 
کشورمان شده است.

کاهش اهدای خون
اشنویه- خبرنگار کیهان: مدیرکل انتقال خون آذربایجان غربی 
گفت: تعداد اهداکنندگان خ��ون در آذربایجان غربی طی ماه مبارک 

رمضان کاهش یافته است.
امیر اولیایی رضایی در بازدید از پایگاه انتقال خون اشنویه اظهار 
کرد: به اس��تناد فتواهای موجود از مراجع دینی، اهدای خون نه تنها 
باعث باطل ش��دن روزه نمی ش��ود، بلکه واجب کفایی هم ش��مرده 
ش��ده است.وی با اش��اره به اهمیت اهدای خون برای نجات بیماران 
اطالع رسانی این موضوع را از ائمه جماعت و روحانیون خواستار شد.

هدر رفتن آب
اردبیل- خبرنگار کیهان: فرماندار اردبیل گفت: فرسودگی لوله ها 

موجب هدر رفتن 25درصد آب آشامیدنی اردبیل می شود.
جواد زنجانی در جلسه بررسی وضعیت آب آشامیدنی اردبیل افزود: 
برای جلوگیری از این خس��ارت الزم اس��ت با بررسی کامل نسبت به 

رفع مشکل فرسودگی شبکه آب اردبیل اقدام شود.
معافیت مالیاتی در کیش

کیش- خبرنگار کیهان: رئیس اداره مالیاتی در منطقه آزاد کیش 
اعالم کرد: شرط استفاده از معافیت مالیات های منطقه آزاد کیش فقط 
با مجوز اقتصادی صادره از سازمان منطقه آزاد کیش امکان پذیر است.

جلی��ل مهرنیا گف��ت: اس��تفاده از معافیت های مالیاتی ش��امل 
سرمایه گذاران، فعاالن اقتصادی حقیقی و حقوقی می شود که مجوز 

فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش را داشته باشند.
وی اف��زود: تمامی فعاالن اقتصادی دارای مجوز اقتصادی صادره 
از سوی سازمان منطقه آزاد تا پایان تیرماه می بایست اظهارنامه های 
مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی کیش ارائه بدهند تا از معافیت های 

مالیاتی در مناطق آزاد بهره مند شوند.
تشکیل کمیته کودکان و نوجوانان

س�منان- خبرنگار کیهان: مسئول طرح و برنامه ستاد کنگره 
ش��هدای سمنان گفت: این استان در کش��ور نخستین استانی است 
ک��ه کمیته کودکان و نوجوانان را تش��کیل داده اس��ت که پنج هزار 
نفر از کودکان در این جش��نواره شرکت کرده و همگی با محوریت و 

موضوعیت شهدا است.
محمد شاهجویی افزود: استان سمنان از لحاظ تعداد شهید مقام 
سوم و از نظر اعزام نیرو به جبهه های حق علیه باطل مقام دوم را در 

کشور دارا است.
 پایان الیروبی قنات

* مدیر جهاد کشاورزی سمنان از اتمام عملیات الیروبی و مرمت 
قنات بداق آباد خبر داد.

حسین اصغری گفت: برای اجرای این عملیات الیروبی، به میزان 
90میلی��ون ریال از محل اعتبارات بالعوض دولتی و 20میلیون ریال 
نیز آورده بهره برداران هزینه شد.وی از اتمام کار تسطیح نسبی 6هکتار 
از اراضی جهادکشاورزی شهرس��تان با صرف 60میلیون ریال اعتبار 
بالعوض دولتی و 12میلیون ریال از محل آورده کشاورزان نیز خبر داد.

شهری پیشرفته
تبری�ز- خبرنگار کیه�ان: با تزریق 60هزار میلی��ارد ریال به 
طرح های ش��هری، تبریز ظرف 3 س��ال آتی به یک شهر پیشرفته و 

مدرن تبدیل می شود.
صادق نجفی شهردار تبریز در جلسه شورای اسالمی تبریز اظهار 
کرد: با عملی ش��دن 30هزار میلیارد ریال بودجه مصوب ش��هرداری 

در سال جاری، روند رشد و توسعه عمران و آبادانی عملی می شود.

کاشان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل حافظت محیط زیست استان اصفهان از 
وجود بیش از 30 درصد از آالینده های کشور در این 

استان خبر داد.
حمید ظهرابی در حاشیه دومین همایش سازمان های 
مردم نهاد محیط زیست استان های مرکزی کشور در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع 3 هزار و 200 صنعت 
آالینده موجود در فهرست سازمان حفاظت محیط زیست 
کش��ور بیش از 30 درصد آنها یعنی 948 عدد در استان 

اصفهان وجود دارد.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: توجه ب��ه مس��ائل و اصول 
زیس��ت محیطی و صدور مج��وز در زمینه صنعت، معدن 
و تجارت منوط به اخذ مجوز از محیط زیس��ت اس��ت که 
متاس��فانه برخی فعالیت های معدن کاوی بدون اس��تعالم 
ای��ن اداره ص��ورت می گی��رد که بدون ش��ک پیامدهای 

مردم دامغان همانند س��ایر مردمان استان س��منان با غبارروبی 
مس��اجد و منازل به اس��تقبال رمضان می روند و از این فرصت برای 
برآورده شدن حاجات و دستگیری از مستمندان از هم پیشی می گیرند. 
از دیرباز تاکنون یک یا چند روز مانده به رمضان، مردم به پیشواز این 
ماه رفته و گرفتن روزه را آغاز و عالوه بر آن مساجد را نیز غبارروبی 
و نظافت می کنند. به مناسبت فرا رسیدن این ماه زنان به سر، دست 
و پاهای خود حنا می بندند و این آیین همراه با ذکر صلوات و نیایش 

صورت می گیرد.
تهیه مایحتاج مورد نیاز ماه رمضان در نقاط شهری و روستایی از 
چند روز مانده به آغاز این ماه عزیز مرسوم است. شست وشوی وسایل 
خانه و مالیدن دوغاب گل قرمز به نمای دیوارهای کاهگلی در استقبال 
از رمضان صورت گرفته و در دیگر نقاط تهیه آرد برنج و گندم برای 

پخت حلوا مورد توجه زنان کدبانو و خانه دار است.
پی��ش از این در ش��ب های ماه رمضان و به هنگام س��حر فردی 
خوش صدا برروی پشت بام خانه خود یا مسجد اقدام به خواندن دعا 
و مناجات می کرد، گاهی نیز این افراد در حین گذر از کوچه  های هر 
محله با خواندن ادعیه سحرگاهی اهالی را بیدار می کردند و این کار 

در اصطالح محلی، »شب خوانی« )شوخوانی( گفته می شود.
امروزه صدای دعا و مناجات از بلندگوی مس��اجد نقاط شهری و 
روستایی به گوش می رسد. ولی روش هایی مثل کوبیدن بر روی ظروف 
مس و طبل، بیدار کردن اهالی یک کوچه، یا محله توس��ط فردی از 
همسایگان و زدن زنگ خانه یا کوبیدن دیوار خانه های قرار گرفته در 
مجاورت یکدیگر نیز مرسوم است. در برخی نقاط پس از ختم کامل 
قرآن، هر کس به فراخور وسع مالی خود مقداری نبات، نقل، برنج یا 

گالب به جلسه آورده و به نیت برکت بین حاضران پخش می کند.
در برخی مناطق هر فردی که براس��اس نوبت سوره قل  هواهلل را 
قرائت کند، پس از ماه رمضان دیگر افراد جلسه را برای خوردن آش 

و یا شیرینی به منزل خود دعوت می کند.
دعوت از دوستان، اقوام و آشنایان برای صرف افطار از دیگر رسومی 
است که در این ایام برگزار می شود؛ برخی اهالی شهر دامغان در اولین 
جمعه ماه مبارک رمضان در خانه های خود نماز جعفر طیار می خوانند.

غذای افطاری شامل کوکو، نان، پنیر، سبزی، سوپ و یا انواع آش 
است. در شهرستان دامغان پخت کشمش پلو برای اولین شب از ماه 
مبارک رمضان مرسوم است. پخت انواع نان بخصوص نان های روغنی 

در طول ماه رمضان مرسوم است.

استان س�منان به علت 
کویری ب�ودن دارای معادن 
بسیار باارزشی است که در 
زمینه ه�ای مختلف کاربرد 
دارد، یک�ی از اینه�ا معادن 
نمک است که می توانیم به 
وف�ور در مناطق گرمس�ار، 
ایوانکی، ده نمک، سمنان و 

میامی مشاهده کنیم.
یک��ی از کاربرده��ای مهم 
معادن نمک در استان سمنان 
صنعت گردشگری نمک است 
که در دنیا به عنوان جاذبه ویژه 

گردشگری محسوب می شود.
اکن��ون کش��ورهایی مانند 
پاکستان، لهس��تان و گواتماال 
با ایجاد طرح گردشگری برپایه 
نمک س��االنه پذی��رای هزاران 
گردش��گر هستند و نام خود را 
در دنیا با نمک ماندگار کرده اند.
استان س��منان با توجه به 
معادن عظیم نم��ک، طبیعت 
زیبای نمکی، ق��رار گرفتن در 
مس��یر جاده ابریش��م و مسیر 
و  مق��دس  مش��هد  زیارت��ی 
دسترس��ی آس��ان ج��اده ای و 
نزدیک��ی آن به پایتخت دارای 
شرایط ویژه برای اجرای طرح 

گردشگری برپایه نمک است.
فرآوری  ادغام  کارشناسان 
نمک ب��ا صنعت گردش��گری 
را راه��ی ب��رای متمرکز کردن 

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
و  چهارمح�ال  اس�تاندار 
س�رمایه گذاری  از  بختی�اری 
شرکت دوملیتی روس- ترکمن 
در بخش توسعه راههای استان 

خبر داد.
قاسم سلیمانی دشتکی افزود: 

یزد- خبرنگار کیهان:
معاون فرهنگی اداره کل 
فرهنگ و ارش�اد اس�المی 
برگ�زاری  از  ی�زد  اس�تان 
سومین جشنواره استانی و 
منطقه ای  دومین جشنواره 

مطبوعات در یزد خبر داد.
حسن مفیدی افزود: امسال 
این جشنواره با حضور استان های 
فارس، خراس��ان جنوبی و یزد 

برگزار می شود.
وی تصریح ک��رد: آثار ارائه 
ش��ده برای جش��نواره باید در 
فاصله اول مهر سال 92 لغایت 
5 1 آبان ماه امس��ال در یکی از 
نش��ریات محلی، سراسری و یا 
مجوز  دارای  خبرگزاری ه��ای 

چاپ شده باشد.
مفیدی آثار چاپ ش��ده در 
بولتن ه��ای داخلی، نش��ریات 
دانشجویی، سایت ها و وبالگ ها 
را قابل قبول ندانست. وی مهلت 
ارسال آثار را تا پایان وقت اداری 
30 آبان ماه س��ال جاری اعالم 
ک��رد و گفت: زم��ان برگزاری 
نیز متعاقب��ا اعالم  جش��نواره 

خواهد شد.
مفیدی افزود: هر متقاضی 
می توان��د حداکث��ر 6 اثر را در 
بخش های مجزای اش��اره شده 
در فراخوان ارائه کند و همچنین 
مجاز  به ارسال 3 اثر در بخش 

ویژه نیز خواهد بود.
ش��د:  ی��ادآور  مفی��دی 
شرکت کنندگان باید آثار خود 
را به صورت پست سفارشی یا 
به صورت حضوری به دبیرخانه 
جش��نواره واق��ع در اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

یزد ارائه کنند.

برگزاری 
دومین جشنواره 

منطقه ای 
مطبوعات 

در یزد

امام جمعه اهل سنت جاسک:

داعش پیوند شوم اسرائیل و وهابیت است

30 درصد آالینده های کشور در استان اصفهان است

جبران ناپذیری را برای استان اصفهان و حتی کشور به دنبال دارد. مدیرکل حفاظت زیست استان اصفهان دالیل وجود 30 درصد از آالینده های کشور در استان اصفهان 
را تراکم فعالیت های صنعتی و توسعه نامتوازن شهری و حتی کشاورزی ذکر و عنوان کرد: توسعه نامتوازن به وجود آمده سبب آلودگی هوا، خاک و آب و به دنبال آن افت 

منابع تأمین آب زیرزمینی و بیابان زایی این استان شده است.

دوغاب گل قرمز و شوخوانی 
در رمضان دامغان

بابل- خبرنگار کیهان:
32 طرح عمرانی با هزینه ای بالغ بر 150میلیارد تومان در سراسر 

استان مازندران به بهره برداری رسید.
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی مازندران با بیان این مطلب افزود: 
دولت برای زیرس��اخت تولید محصوالت کش��اورزی اعتبار خوبی لحاظ 
کرده اس��ت که 85درصد هزینه تجهیز و نوسازی چاه ها و کانال های آب 

با کمک بالعوض دولت تامین می شود.
دالور حیدرپور با ابراز رضایت از وضعیت کشت برنج در مازندران گفت: 
طبق پیش بینی کارشناسان امسال برداشت برنج در استان مازندران بیشتر 

از سال گذشته خواهد بود.
وی با اش��اره به تشکیل ش��ورای حفظ حقوق بیت المال در مازندران 
اظهار داشت: با تشکیل این شورا با عوامل ساخت و ساز غیرمجاز و تبدیل 
شالیزارها به ساختمان برخورد قاطع شد و تمام دستگاه های اجرایی استان 
موظف شدند از ارائه هرگونه خدمات به زمین هایی که کاربری کشاورزی 
دارند، خودداری کنند. حیدرپور تصریح کرد استانداری مازندران با صدور 
بخشنامه ای به فرمانداران و بخشداران مسئول مازندران، از آنها خواست از 

صدور پروانه ساختمانی در اراضی شالیزاری جدا خودداری کنند.
وی اضافه کرد: به منظور حفظ اراضی کش��اورزی 10گشت سیار در 
شهرهای غرب مازندران مستقر شدند اکیپ های این گشت ها، با گشت های 

مداوم جلوی تخریب اراضی کشاورزی را خواهند گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: با اقدامات انجام شده روند تبدیل 

اراضی شالیزاری به ویالسازی بسیار کند شده است.
 وی از مسئوالن استان مازندران خواست با بنگاه های معامالت ملکی 
غیرمجاز و باندهایی که به دنبال تغییر کاربری زمین های کشاورزی هستند 

در سراسر استان برخورد قانونی شود. 

پرداخت تسهیالت خرید ماشین آالت کشاورزی 
به کشاورزان خوزستانی

سرمایه گذاری شرکت روس- ترکمن 
در چهارمحال و بختیاری

ای��ن ش��رکت در پ��روژه راه آهن 
اصفهان- ش��هرکرد- خوزستان و 
توس��عه راه های اصلی، بزرگراه ها 
و آزاد راه ها سرمایه گذاری خواهد 

کرد.
زمین��ه  در  داد:  ادام��ه  وی 
س��اخت راه آهن دو س��رمایه گذار 
دیگر نیز اع��الم آمادگی کرده اند. 
س��لیمانی اضافه کرد: هر کدام از 
این سرمایه گذاران که اقدام عملی 
خود را زودتر شروع کنند، اجرای 

پروژه به آنان واگذار می شود.
وی خاطر نشان کرد: اهمیت 
توس��عه راه های اصلی، بزرگراهها 

و آزاد راههای استان چهارمحال و 
بختیاری برای اتصال به استان های 
صنعت��ی همجوار کمت��ر از پروژه 
راه آه��ن نبوده به همین منظور از 
س��رمایه گذاران برای مشارکت در 
پروژه های راه سازی دعوت می شود.

س��لیمانی اظهار ک��رد: میزان 
سرمایه گذاری در پروژه های راه آهن 
دو میلیارد دالر اس��ت که حضور 
شرکت روس-ترکمن در این استان 
از طری��ق هماهنگی با س��ازمان 
س��رمایه گذاری خارجی و شرکت 
س��اخت و توس��عه راه های کشور 

انجام می شود.

بزرگ ترین زیستگاه جانوری
 جنوب شرق کرمان در معرض نابودی

برخورد قاطع با عوامل
 ساخت و ساز در شالیزارها

کشف اشیای 2500 ساله 
در میاندورود

استان سمنان قطب گردشگری نمک
جمعی��ت گردش��گران در مناطق 
بخ��ش  گس��ترش  و  کوی��ری 

گردشگری می دانند.
کارشناس��ان  از  رس��تمیان 
اقتص��ادی می گوید: ه��ر منطقه 
جاذبه ه��ای خاص خ��ود را دارد و 
م��ا بای��د از این جاذبه ه��ای کویر 

کنیم.
وی با اش��اره به ذخایر عظیم 
نمک بلوری در اس��تان س��منان 
می افزاید: مسئوالن باید به جذب 
گردش��گر از طریق ای��ن ذخایر به 
ص��ورت احداث پارک نمکی توجه 
داشته باش��ند. رس��تمیان اضافه 

بسیاری که دارد برای درمان انواع 
بیماری های ریوی، آسم و همچنین 
درمان انواع دردهای پا، زانو، مچ و 

کمردرد موثر است.
اقتص��ادی  کارش��ناس  ای��ن 
می گوی��د: ای��ن مس��ئله می تواند 
در کنار ایجاد پ��ارک جاذبه هایی 

درمانی گردشگر جذب کند. ستوده 
شقایق از گردشگران طبیعت که به 
همراه دوس��ت خود به گردشگری 
نمک در گرمس��ار پرداخته است، 
می گوی��د: این شهرس��تان عالوه 
بر کوی��ری بودن از لح��اظ وجود 
گنبدهای نمکی و معادن فوق العاده 

است.
وی می افزاید: کوههای س��رخ 
رنگ در منطقه ایوانکی و گرمسار، 
تن��وع رنگ در الیه ه��ای مختلف 
تپه ها، پیدا ب��ودن دماوند از محل 
ج��اده ایوانک��ی به آبس��رد، وجود 
معدن روباز نمکی، جلوه های ویژه 
نم��ک که ب��ر اثر بارش ب��اران به 
اش��کال مختلف درآم��ده، وجود 
غارهای نمکی و رودخانه ش��وراب 
از منظره های کم نظیر این منطقه 

است.
ستوده ش��قایق ادامه می دهد: 
ایجاد م��وزه نمک مثل موزه چای 
الهیج��ان می توان��د بیان کنن��ده 
تاریخچه، فرهنگ و رسوم منطقه 
باش��د و ع��الوه ب��ر آن می توان��د 
مانند برخی از کش��ورهای دنیا به 
عنوان یک جاذبه ویژه گردشگری 
اس��تفاده ش��ود. مدیرکل سازمان 
می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری س��منان ب��ه واحد 
مرک��زی خب��ر می گوید: اس��تانی 
که در کش��ور ظرفیت بسیار عالی 
گردش��گری نمک دارد، س��منان 

است. بحرالعلومی می افزاید: استان 
سمنان به ویژه شهرستان گرمسار 
عالوه بر کویری بودن از لحاظ وجود 
گنبدهای نمکی ومعادن نمک بسیار 
حائز اهمیت اس��ت زی��را می تواند 

پایه گذار گردشگری نمک باشد.
وی اضافه می کند: در این زمینه 
می توان به موزه نمک، س��ازه های 
مانن��د هتل های  نمک��ی  مختلف 
کوچ��ک، س��ونای نم��ک ب��رای 
بیمارانی که از آس��م رنج می برند 
و یا تجهیزاتی که از نمک س��اخته 
می شود، اشاره کرد. بحرالعلومی با 
اشاره به برخی از مناطق کم نظیر 
نمکی در استان سمنان می گوید: در 
منطقه سردره گرمسار تعدادی راه 
فرعی در دو طرف جاده وجود دارد 
که به معادن نمک منتهی می شود 
و ب��رای عالقه من��دان و آش��نایان 
به ژئوتوریس��م و زمین شناسان به 
خصوص دانش��جویان بسیار قابل 

توجه است. 
وی ادام��ه می دهد: در منطقه 
گرمسار 27 معدن نمک وجود دارد 
که یکی از زیباترین آنها معدن نمک 
کوهدش��ت کهن است، این معدن 
به صورت پی��چ در پیچ یک و نیم 
کیلومتر در دل زمین امتداد دارد، 
در داخل تونل 6ستون بزرگ نمک 
به ارتفاع 12متر و به شعاع تقریبی 
10در 20مت��ر ب��رای جلوگیری از 

اس��تفاده کنی��م و ب��ا مبلغ کمی 
س��رمایه گذاری اس��تان سمنان را 
به قطب گردش��گری نمک تبدیل 

می کند: در استان سمنان سنگی 
با نام نمک بل��وری وجود دارد که 
ش��فا بخش اس��ت و با انرژی های 

نم��ک،  ی  ه��ا ر غا ن  همچ��و
نمایش��گاه های هنری و هتل ها و 
دهکده های نمکی، با احداث مراکز 

* سنگ نمک 
بلوری سمنان برای 
انواع بیماری های 

ریوی، آسم و 
همچنین درمان 
انواع دردهای پا، 

زانو، مچ و کمردرد 
موثر است.

* استان سمنان 
می تواند به قطب 
گردشگری نمک 

تبدیل شود.

گندمکاران استان گلستان: 15درصد
 از مطالباتمان را نگرفته ایم

از سوی فرماندار اعالم شد
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به اجرای پروژه های 
شهرستان همدان

فراخوان دومین جشنواره قرآنی 
»گناهان زبانی« در زنجان

ری��زش تونل پیش بینی ش��ده 
است. بحرالعلومی معدن نمک 
ملحه در 48کیلومتری جنوب 
ش��رقی س��منان را یکی دیگر 
از معادن زیبای اس��تان بیان و 
اضافه می کند: این معدن که به 
صورت گنبده��ای نمکی دیده 
از قدیمی ترین معادن  می شود 
نمک ای��ران به ش��مار می رود 
و از هم��ه جذابیت های خاص 
مع��دن که بگذری��م دو دلفین 
در آن جلب توجه می کند، این 
دو عارضه طبیعی به شکلی در 
کنار هم قرار دارند که گویی دو 
دلفین سر از آب بیرون آورده و 
در حال اجرای نمایش هستند.

مدی��رکل س��ازمان میراث 
فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
می گوید:  س��منان  گردشگری 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 
طرح های��ی در ای��ن بخش به 
صورت مجتمع ارائه کردند که 
پس از بررس��ی اجرا می ش��ود. 
اما آنچه اکنون ضروری به نظر 
می رس��د اطالع رس��انی درباره 
ظرفی��ت عظی��م نعمت ه��ای 
خدادادی اس��ت که در مناطق 
کویری ب��ه ما عنایت ش��ده و 
می توان��د توج��ه گردش��گران 
بس��یاری را از داخ��ل وخ��ارج 

کشور به خود جلب کند.

افشار سرپرست  محمدرضا 
اداره کل غله و خدمات بازرگانی 
اس��تان گلس��تان گف��ت: این 
موض��وع صحت ن��دارد و کلیه 
مطالب��ات گندمکاران اس��تان 
گلس��تان پرداخت ش��ده و تا 
به ام��روز هیچ وج��ه پرداخت 

نشده ای وجود ندارد.
محس��ن ملکی مدیر پروژه 
خرید تضمینی گندم بانک سپه 
نیز گفت: 100درصد مطالبات 
گندم��کاران به آنه��ا پرداخت 
شده است و تا امروز بانک سپه 

هیچ گونه بدهی معوقی ندارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:


