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راهاندازیشهرکصنایعدستی
اراک-خبرنگارکیهان: با اولین شهرک تولید و پایانه صادرات صنایع  
دستی استان مرکزی در اراک به بهره برداری رسید. این شهرک و بازارچه 
صنایع دستی توسط بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال  
در فضایی به وســعت 4 هزار متر مربع با 30 غرفه ساخته شده است. با 
راه اندازی این بازارچه برای 90 نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال می شود.

لزومبرنامهریزیبرایصادرات
همدانخبرنگارکیهان: رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
همدان گفت: 174 میلیون دالر محصوالت کشــاورزی اســتان در سال 
جاری به خارج از کشــور صادر شده است.مهندس منصور رضوانی جالل 
افزود: اســتان همدان با داشتن 142 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی، 
تولید 4/5 درصد محصوالت کشــاورزی را در کشور انجام می دهد و 3/3 
درصد ارزش افزوده بخش نیز متعلق به این استان است. وی یادآور شد: 
برنامه ریزی جهت صدور محصوالت مازاد کشــاورزی استان امری الزم و 
ضروری است اما با وجود صدور 174 میلیون دالر از محصوالت به خارج، 

زیرساخت های صادراتی متناسب با میزان تولید ما هنوز آماده نیست.
اجرای25طرحعمرانی

ایوانغرب-خبرنگارکیهان: طی مراسمی با حضور استاندار ایالم 
25 طرح عمرانی- کشاورزی، آبرسانی و آموزشی با اعتباری افزون بر 370 
میلیارد ریال به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح ها برای 305 
نفر فرصت شغلی ایجاد شد. در این مراسم استاندار ایالم دستوراتی برای 

رفع مشکل طرح های اقتصادی در شهرک صنعتی ایوان غرب داد.
افتتاح11مدرسه

یاسوج-خبرنگارکیهان: مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: 64 پروژه استانداردسازی سیستم گرمایشی 
مدارس در این اســتان اجرا شــد. جهان محرابی افزود: به منظور اجرای 
این پروژه ها 40 میلیارد ریال هزینه شــده اســت. وی با بیان اینکه 11 
پروژه آموزشــی در شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد در بهمن ماه 
به بهره برداری رســید اظهار داشــت: به منظور گشایش این پروژه ها 90 

میلیارد ریال اعتبار پرداخت شده است.
گشایشکارخانه

خرمدره-خبرنگارکیهان: با حضور مســئوالن استان زنجان یک 
شرکت تولیدی در شهر خرم دره به بهره برداری رسید. این واحد تولیدی در 
زمینی به مساحت یکهزار و 750 مترمربع احداث شده که برای راه اندازی 
آن دو میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است. واحد تولیدی مزبور 
دارای 6 خط تولیدی با 20 نوع محصول اســت و مهم ترین محصول آن، 

زیتون کنسروی است.
تاسیسمدرسه3کالسه

جاسک-خبرنگارکیهان: طی مراسمی با حضور مسئوالن شهرستان 
جاسک آموزشگاه سه کالسه روستای گوان این شهرستان مورد بهره برداری 
قرار گرفت. این آموزشگاه با زیربنای 378 متر مربع با اعتباری افزون بر 
6 میلیارد ریال احداث شده و دارای 3 کالس درس یک آزمایشگاه، یک 

اتاق اداری و 4 چشمه سرویس بهداشتی است.
خریدمحصوالتکشاورزی

اهواز-خبرنگارکیهان: مدیر ســازمان تعاون روستایی خوزستان 
گفت: امسال بیش از 827 هزار تن محصول کشاورزی از تولیدکنندگان 
خریداری شد.هرمز خواجوی با بیان اینکه در خوزستان بیش از 250 هزار 
تن ظرفیت انباری مسقف و 850 هزار تن ظرفیت انباری روباز وجود دارد، 
افزود: 65 باسکول دیجیتالی پیشرفته نصب شده در مراکز و 22 کارخانه 

ذرت خشک کنی نیز از دیگر ظرفیت های استان به شمار می رود.
مدیر سازمان تعاون روستایی خوزستان در پایان از خرید 35 درصد 

از کشت و صنعت شهید رجایی خبر داد.
اختصاصاعتباربرایمشاغلخرد

یاسوج-خبرنگارکیهان:مدیر کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار داشت: 92 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی به 
این اداره کل اختصاص داده شده است. سیدعلیرضا موسوی امجد تصریح 
کرد: ایجاد اشــتغال برای افراد تحت پوشش بهزیستی از وظایف بنیادین 
این نهاد است. وی با بیان اینکه 18 هزار معلول در کهگیلویه و بویراحمد 
وجود دارد گفت:  انتظار داریم اقدامات الزم برای تسهیل در عبور و مرور 
این افراد در معابر عمومی انجام شــود. موسوی امجد درباره علل افزایش 
معلوالن گفت: بی توجهی به مقوله پیشگیری و آموزش های پیش از ازدواج، 
نزاع های دسته جمعی، عدم آزمایش های ژنتیک قبل از ازدواج مهم ترین 

علل افزایش آمار معلولیت در استان به شمار است.

شــرکت مدیرعامــل
پتروشــیمیمهابــادگفت:
نخستینمحمولهتولیدشده
دراینمجتمعبهکشورهند

ارسالشد.
محســن مجیدی افزود: این 
محموله شامل 260 تن محصول 
بوتن یک است که به مقصد کشور 

هند بارگیری و ارسال شد.
وی ارزش این محموله را بیش 

از 300 هزار دالر اعالم کرد.

ایــن  ادامــه داد:  مجیــدی 
نخستین محموله تولید شده در 
مجتمع پتروشــیمی مهاباد است 
که پــس از راه اندازی آن در یک 
ماه گذشــته به خارج از کشــور 

ارسال می شود.
وی محصوالت تولید شده در 
این شرکت را پلی اتیلن و بوتن یک 
عنوان کرد و افزود: پیش بینی شده 
یک محموله دیگر از تولیدات این 
مجتمع نیز به میزان 10 هزار تن 

در آینده نزدیک به کشــور چین 
ارسال شود که این محموله اکنون 

درحال تولید است.
مجیدی میزان تولیدات شرکت 
پتروشیمی مهاباد را از زمان آغاز به 
کار آن در یک ماه اخیر سه هزار 
تن اعالم کرد و گفت: پیش بینی 
می شود تا پایان سال جاری میزان 
تولیــد محصوالت این مجتمع به 

بیش از 20 هزار تن برسد.
وی افزود: مجتمع پتروشیمی 

مهابــاد به علت کمبــود خوراک 
تحویلی به آن اکنون با یک سوم 
ظرفیت خود فعالیت می کند که 
درصورت افزایش میزان خوراک، 
ظرفیت تولید در این مجتمع نیز 

افزایش خواهد یافت.
مجتمع پتروشیمی مهاباد به 
عنــوان بزرگ ترین واحد صنعتی 
غرب کشــور در آینده نزدیک با 
حضور رئیس جمهور به بهره برداری 

رسمی می رسد.

صادرات نخستین محموله تولیدی
 پتروشیمی مهاباد به هند

هفدهمیننمایشــگاهکتابسیستانوبلوچستانباحضور
شماریازمســئوالنکشوری،استانیواقشارمختلفمردمدر

محلدائمینمایشگاههایبینالمللیزاهدانگشایشیافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی سیستان و بلوچستان گفت: 656 
ناشر از سراسر کشور از مدت ها قبل در فراخوان این نمایشگاه نام نویسی 
کردند که متاســفانه به دلیل محدودیت فیزیکی فقط شرایط 450 ناشر 

برای حضور پذیرفته شد.
حسین مسگرانی با بیان اینکه 22 ناشر از سیستان و بلوچستان در این 
نمایشگاه شرکت دارند، افزود: از یکشنبه هفته جاری به مدت یک هفته 
450 ناشر، بیش از 50 هزار عنوان کتاب خود را در 250 غرفه مستقر در 
2 سرسرای اصلی و جنبی محل دائمی نمایشگاههای زاهدان به معرض 

دید عالقه مندان قرار می دهند.
وی تصریح کرد: کتاب های عرضه شــده در نمایشگاه با تخفیف 30 

درصدی به فروش می رسد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان افزود: اعتبار 
استانی و کشوری پیش بینی شده برای نمایشگاه کتاب استان 700میلیون 

بن است.
مسگرانی افزود: عالقه مندان حوزه کتاب می توانند صبح ها از ساعت 9 

تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 20 از نمایشگاه دیدن کنند.
وی ادامه داد: در حاشــیه هفدهمین نمایشــگاه کتاب سیســتان و 
بلوچستان برنامه های جنبی مختلفی نظیر نشست های نقدکتاب برپایی 
ویژه برنامه های مختلف فرهنگی و هنری نظیر ایســتگاه نقاشی تدارک 

دیده شده است.
وی افزود: همچنین برای نخستین بار در این نمایشگاه مراسم تقدیر 
از برگزیدگان کتاب ســال اســتان، برپایی دیوار مهربانی )یار مهربان( با 
همکاری شورای شهر زاهدان به منظور کمک به اقشار کم درآمد و برپایی 
غرفه هایــی در قالب اهدا و تبادل کتاب بــرای رفع نیاز بازدیدکنندگان 

پیش بینی شده است.

برگزاری هفدهمین نمایشگاه کتاب 
سیستان و بلوچستان در زاهدان

فرماندارمرکزحوزهانتخابیهمجلسخبرگاندرحوزهانتخابیه
استاناصفهانازانصرافیکنامزداینحوزهانتخابیهخبردادو
اعالمکرد:شمارنامزدهایانتخاباتمجلسخبرگاندراینحوزه

به13نفرکاهشیافت.
فضل اهلل کفیل افزود: منصور مظاهری کرونی فرزند محمد از نامزدی 

انتخابات مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه استان اصفهان انصراف داد.
برای انتخابات مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه اصفهان 61 داوطلب 
ثبت نام کرده بودند که هفت تن آنها انصراف دادند.پس از بررسی صالحیت 
داوطلبان توسط شورای نگهبان، صالحیت 14 نفر تایید شد.فضل اهلل کفیل 
فرماندار اصفهان میانگین رقابت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری برای هر 
کرسی در کشور را دو نفر اعالم کرد و افزود: در استان اصفهان، میانگین 
رقابت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری برای هرکرسی بیش از سه نفر 
است.اســتان اصفهان با بیش از چهــار میلیون و 800 هزار نفر جمعیت 
دارای پنج کرسی در مجلس خبرگان است.بیش از 3 میلیون و 700 نفر 

در استان اصفهان حائز شرایط رأی دادن هستند.

انصراف یک نامزد انتخابات مجلس خبرگان 
از اصفهان

مدیرکلسیاسیانتخاباتاستانداریلرستانازانصراف13
داوطلبانتخاباتمجلسشورایاسالمیایناستانخبرداد.

ناهید پرویزپــور گفت: از ابتدای ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس 
شورای اسالمی تاکنون 13 نفر از این افراد انصراف خود را اعالم کرده اند.
وی اظهار کرد: دو نفر از این داوطلبان بعد از اعالم تأیید صالحیت ها 
انصراف دادند.وی بیــان کرد: یک نفر از حوزه انتخابیه بروجرد، پنج نفر 
از خرم آباد، یک نفر از سلســله و دلفان، ســه نفر از دورود و ازنا و سه نفر 
از حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان تاکنون انصراف داده اند.مدیرکل 
سیاسی انتخابات لرستان گفت: تاکنون در حوزه های انتخابیه الیگودرز و 
پلدختر هیچ انصرافی ثبت نشده است. گفتنی است از مجموع 296 ثبت نام 
داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی در لرستان 172 داوطلب تأیید 
صالحیت شده است. لرستان دارای 9 کرسی مجلس شورای اسالمی است.

انصراف 13 داوطلب انتخابات
 مجلس شورای اسالمی در لرستان

دادستانعمومیوانقالبکرمانشاهگفت:31قاضیدرسطح
اســتانبهصورتویژهوخاصبهجرائمانتخاباتیدردوحوزه

مجلسشورایاسالمیوخبرگانرهبریرسیدگیمیکنند.
مجتبی ملکی اظهار کرد: این قضات در شــعب ویژه ای که در تمامی 
دادگاه ها، دادسراها و دادگاه های تجدیدنظر تعیین شده حضور دارند و به 

صورت خاص به بررسی جرائم انتخاباتی می پردازند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با افرادی که بخواهند در روند برگزاری 
انتخابات ســالم خللی ایجاد کنند برخورد جدی خواهد داشت و در این 
راستا از هیچ تخلفی نمی گذرد. دادستان کرمانشاه همچنین از نامزدهای 
انتخابات و طرفداران آن ها خواست تا با رعایت قانون و پرهیز از تخریب 
ســایر رقبا شــرایط را برای برگزاری انتخاباتی سالم فراهم کنند. استان 
کرمانشــاه با دو میلیون نفر جمعیت دارای هشــت کرسی نمایندگی در 

مجلس شورای اسالمی و دو کرسی در مجلس خبرگان رهبری است.

دادستان:

31 قاضی در سطح استان کرمانشاه 
به جرائم انتخاباتی رسیدگی می کنند

ساری- خبرنگار کیهان:
6هزارو90صندوقرأیدر9حوزهانتخاباتی،آرای170نامزد
مجلسشــورایاسالمیو7نامزدمجلسخبرگانرهبریرادر
3هزارو45شــعبهرأیدرهفتماسفندماهجاریازمردماخذ

خواهندکرد.
رئیس ستاد انتخابات مازندران گفت: 92 درصد نامزدها مرد و هشت 

درصد زن هستند.
علیرضا یونســی گفت: 69 نفر از نامزدها دارای ســابقه رزمندگی در 
دوران دفاع مقدس، 30 نفر جانباز، 11 نفر از نمایندگان فعلی مجلس و 
23 نفر از خانواده شهدا یک نفر آزاده و چهار نفر هم دارای سابقه ادواری 

حضور در مجلس شورای اسالمی هستند.
وی افزود: 16 نفر از نامزدهای تائید صالحیت شــده مازندران برای 
مجلس شورای اسالمی استاد دانشگاه، 9 نفر پزشک، پنج نفر قاضی، دو 
نفر وکیل، 17 نفر معلم، 25 نفر بازنشسته، دو نفر خانه دار و 36 نفر دارای 

مشاغل آزاد هستند.
رئیس ستاد انتخابات مازندران حداقل سن این نامزدها را 30 سال و 
بیشترین را 66 سال اعالم و اظهار کرد: کرسی حوزه انتخابیه بابل بیشترین 

و نور و محمودآباد کم ترین تعداد نامزد را برای رقابت دارند.
وی میانگین نامزدهای تائید صالحیت شده برای هر کرسی مازندران 

در مجلس شورای اسالمی را 14 نفر اعالم کرد.
یونسی در ادامه افزود: در این دوره از انتخابات 10 هزار عوامل انتظامی 
و 48 هزار نفر اجرایــی در برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری 

مازندران مشارکت دارند.
وی ادامه داد: استان مازندران با 9 حوزه انتخابیه دارای 12 کرسی در 
مجلس شــورای اسالمی است که شهرستان های بابل، قائم شهر و ساری 
هر یک دو نماینده در مجلس دارند. رئیس ســتاد انتخابات مازندران در 
خاتمه افزود: 7 نامزد برای احراز 4 کرســی مجلس خبرگان رهبری در 

استان مازندران با هم رقابت خواهند کرد.

استقرار 3045 شعبه اخذ رأی
 در 9 حوزه رأی گیری مازندران

شیراز - خبرنگار کیهان:
باحضورآیتاهللسیدعلی
آستان متولی دستغیب اصغر
محمدی، و احمــدی مقدس
کبوترخانهحرممطهرشاهچراغ

افتتاحشد.
پنل هــای  طــرح  اجــرای 
خورشــیدی بــرای تامیــن نور و 
همچنین اجرای طرح بام سبز، این 
کبوترخانه را نسبت به سایر کبوتر 
خانه های اماکــن مذهبی موجود 

متمایز ساخته است.
با توجــه به عالقه مــردم به 
کبوتــران حرم و ایجــاد خاطرات 
خــاص و آرامــش و معنویتی که 

کبوترها به حرم می بخشــند و از 
بهداشتی،  رعایت مســایل  جهت 
ســاماندهی  و  واکسیناســیون 
کبوترانی که از جانب زوار نذر حرم 
می کنند این کبوترخانه افتتاح شد.

در ایــن کبوترســرا بیــش از 
سه هزار پرنده وجود دارد و با اهدای 
پرندگان از ســوی مردم این تعداد 
افزایش چشمگیری خواهد داشت: 
طرح بام ســبز نیز در تمام فضای 
حرم مطهر اجرایی خواهد شد اما 
اکنون این طرح به صورت پایلوت 
در کبوترخانه اجرا شده است تا در 
آینده به ســایر پشت بام های حرم 

مطهر تسری یابد.

افتتاح کبوتر خانه حرم مطهر 
شاه چراغ

کرمانشاه- خبرنگار کیهان:
گفت: کرمانشاه استاندار
برنامهریزی باتصویبشورای
اســتان1درصدازاعتبارات
دســتگاههایاجراییاستان
اختصاص ورزش توســعه به

مییابد.
اسداهلل رازانی با اشاره به بودجه 
اندک هیئت های ورزشی اظهار کرد: 
بودجه ای که ساالنه توسط اداره کل 
هیئت های  اختیار  در  تربیت بدنی 
ورزشی قرار می گیرد بسیار اندک 
است و آن ها با مشکالت بسیاری 

دست به گریبان هستند.
کل  مجموعــه  گفــت:  وی 
اعتباراتی که اداره کل تربیت بدنی 
در اختیار هیئت های ورزشی قرار 
می دهد چیزی حدود 150میلیون 
تومان اســت که به طور متوسط 
ســهم هر هیئت 3 میلیون تومان 
می شود که این مبلغ بسیار ناچیز 

است.
رازانی افزود: بدیهی است یک 
هیئت ورزشی به هیچ عنوان قادر 
نیســت با این اعتبــارات محدود 

هزینه های متعدد ســالیانه مانند 
اعزام ورزشــکاران به مســابقات، 
اردوهای آمادگی، خرید و سایل و 
تجهیزات و دیگر هزینه های جاری 

را تأمین کند.
وی تصریــح کــرد: حتی اگر 
تمامــی این مبلــغ 150 میلیون 
تومان در اختیار هیئت کشتی- به 
عنوان یکــی از ورزش های اصلی 
اســتان - قرار داده شــود نیز به 
هزینه های  کفاف  توانایی  تنهایی 

این مجموعه را نمی دهد.
اســتاندار کرمانشاه افزود: 40 
درصــد از این اعتبارات اختصاص 
یافته در اختیار دســتگاه مربوطه 
قــرار می گیرد که می توانند آن را 
صرف توســعه ورزش کارمندی، 
تجهیز اماکن ورزشــی و حمایت 
از تیم های ورزشــی و هیئت های 
ورزشــی کننــد. همچنیــن 30 
درصــد از این اعتبــار متعلق به 
آمــوزش و پرورش اســت و این 
اداره می توانــد از ایــن اعتبارات 
برای ورزش دانش آموزی و توسعه 
زیرساخت های ورزشی مصرف کند.

استاندار:

1 درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی
 به ورزش استان کرمانشاه اختصاص می یابد

اهواز- خبرنگار کیهان:
مدیرکلسازمانجهادکشاورزیخوزستانازافتتاح909پروژه

بالغبر124میلیاردتوماناعتبارخبرداد.
کیخسرو و چنگلوایی افزود: بیشترین طرح های قابل افتتاح در زمینه 
آب و خاک، زیربنایی و حوزه دام و طیور بوده که 95 درصد از این مبلغ 

توسط بخش خصوصی تامین شده است.
وی در خصوص اقدامات انجام شــده در خصــوص طرح 550 هزار 

هکتاری گفت: 170 هزار هکتار از این طرح انجام شده است.
مدیرکل جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: متاسفانه طی سال های 
گذشــته بیش از 570 میلیون متر مکعب از باالدست سد کرخه و 560 
میلیــون متر مکعب ازمنابع زیرزمینی برداشــت های بی رویه و غیرمجاز 

صورت گرفته است.
چنگلوایی با بیان اینکه ورود 30  میلیون تن نمک به سد گتوند فاجعه 

است افزود: رودخانه کارون بیمار است.
حداقل در یک سال 607 میلیارد تومان به بخش های کشاورزی استان 

خسارت وارد شده که باید هر چه زودتر به وضعیت آن رسیدگی شود.
مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان 
در تولید دانه روغنی کلزا مقام دوم کشــور را به دست آورده عنوان کرد: 
متاسفانه یکی از مشکالت ما در خصوص تامین مواد غذایی جامعه مصرفی 
امروز، مخصوصا روغن های خوراکی این است که بیش از 95 درصد از این 
محصول از خارج کشور وارد می شود. امسال سطح زیر کشت دانه روغنی 
کلزا به 14 هزار و 500 هکتار رسیده و پیش بینی می شود که نسبت به 

سال گذشته حداقل 150 درصد افزایش تولید داشته باشیم.

ورود 30 میلیون تن نمک به سد گتوند 
فاجعه است

اهواز- خبرنگار کیهان:
بادســتوررئیسسازمان
و تأمینی اقدامات و زندانها
کارون زندان کشور، تربیتی
اهوازبرایهمیشهتعطیلشد.

رئیس سازمان زندان های کشور 
در سفر استانی به خوزستان که در 
دی ماه سال جاری انجام شده بود؛ 

وعده تعطیلی این زندان را داد.
ایــن زندان در ســال 1349 
احداث شــده بود کــه با توجه به 
طراحی قدیمی و با گذشت بیش از 
40 سال از کاربری به بافت فرسوده 
مبدل شــده بود و با توجه به قرار 
گرفتن این زندان در بافت شهری، 
برچیدن آن یکی از آرزوهای مردم 

اهواز و سازمان زندان ها بود.
در راســتای اجــرای طــرح 
طبقه بنــدی زندانیان، همزمان با 
این اقدام، زندان سپیدار اهواز نیز 
تبدیل به بازداشــتگاه و مجتمع 
حرفه آموزی اهواز به عنوان زندان 
مرکزی اســتان تعیین شــد که 
تمامی زندانیان با محکومیت قطعی 
به زندان مرکزی و زندانیان متهم با 
قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه 

اهواز منتقل شدند.
رئیس سازمان زندان های کشور 
همچنین درخصوص فضای فعلی 
زندان کارون اهواز گفت: به زودی 
تصمیم گیری در این خصوص انجام 

خواهد شد.

تعطیلی زندان کارون اهواز
 برای همیشه

دامپزشکی شبکه رئیس
میاندوآبگفت:بهعلتشیوع
بیماریتببرفکی،میادیندام
دوآباینشهرستانتااطالع

ثانویتعطیلاست.
اسالم رجبی افزود: به منظور 
کنتــرل بیمــاری تــب برفکی و 
جلوگیــری از شــیوع آن، تمامی 
در  دوآب  دام  ســنتی  میادیــن 
میاندوآب تا اطالع ثانوی تعطیل 

است.
وی اضافــه کــرد: چند راس 
دام در واحدهــای دامپروری این 
شهرســتان به علــت ابتال به این 
بیماری تلف شــده است که برای 
جلوگیری از شــیوع آن اقدامات 
کنترلی از جمله ضدعفونی و مایه 

کوبی دام ها در حال انجام است.
دامپزشــکی  شــبکه  رئیس 
میاندوآب گفــت: خرید و فروش 

دام و فعالیت میادین این شهرستان 
تــا اطالع ثانوی تعطیل بوده و در 
صورت مشاهده افراد متخلف با آنها 

برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی بیان کرد: تب برفکی یک 
بیماری واگیردار، عفونی و گاهی 
کشنده ویروسی بوده و دارای عالئم 
تب، بی اشــتهایی، سوزش و زخم 
زبان در دام های ســنگین و ایجاد 
لنگش و دارای ضایعاتی در ناحیه 

پستان دردام های سبک می باشد.
دامپزشــکی  شــبکه  رئیس 
میانــدوآب به دامــداران توصیه 
کرد تــا کنترل کامل این بیماری 
در منطقه از هرگونه حمل و نقل 
دام هــای خودداری کننــد و در 
بیماری  عالیم  مشــاهده  صورت 
ضمن جداســازی دامهای بیمار، 
مراتب را به اطالع شبکه دامپزشکی 

برسانند.

تب برفکی، میادین دام میاندوآب را
 به تعطیلی کشاند

اردبیل- خبرنگار کیهان: 
گفت: اردبیل اســتاندار
کشتنادرستواستفادهبیش
ازحداززمین،شخمزمینهای
باشــیبتندوکوهپایهایو
چــرایبیرویهدامهایکیاز
مهمترینعلتهایوقوعبیش
از600موردسیلدرایناستان

محسوبمیشود.
مجیــد خدابخش افزود: برای 
جلوگیری از آســیب های طبیعی 
الزم اســت در راســتای حفاظت 
از منابع طبیعی به ســوی اجرای 
طرح های آبخیزداری گام برداشته 

شود.
وی با اشاره به وضعیت منابع 

طبیعی در شهرستان گرمی گفت: 
در شهرستان گرمی شخم زمین و 
کشت غیرمجاز در منابع طبیعی 
در کنار نابودی خاک، تصرف منابع 
دولتی محســوب می شود که باید 
در ایــن زمینه نیز همچون مقابله 
با حفر چاه و یا برداشت غیرمجاز 
از منابع طبیعــی برخورد جدی 

انجام شود.
خدابخش گفت: در شهرستان 
گرمی حدود 10 هزار هکتار کشت 
دیم وجود دارد که مالکیت زمین ها 
با مردم اســت و می تــوان با ارائه 
تسهیالت و آموزش، کشاورزان را 
به ســوی الگوی کشت و برداشت 

محصولی مناسب هدایت کرد.

کشت نادرست
 عامل وقوع 600 مورد سیل در اردبیل

مرکزتکثیروپرورشزالویطبیعیدرتایبادراهاندازیشد.
رئیس اداره تعاون روستایی تایباد گفت: این مرکز با هزینه 700 میلیون ریال 
از محل اعتبارات اتحادیه تعاونی روستایی این شهرستان فعالیت خود را آغاز کرد.
عبــاس معتمدی راد افزود: مرکز تکثیر و پرورش زالوی طبی با 5 هزار قطعه 
زالوی مولد و تخم گذار و با اشتغالزایی 2 نفر فعالیت خود را آغاز کرد و پیش بینی 
می شــود در یک دوره یک ساله بیش از 150 هزار قطعه زالو در این مرکز تکثیر 
شود.او قیمت هر قطعه زالوی مولد را 35 هزار ریال اعالم کرد و گفت: صید زالوی 
مولد در فصل بهار و پاییز صورت می گیرد و اکنون هر قطعه زالوی پرورش یافته 
بین 8 تا 30 هزار ریال به فروش می رسد.معتمدی راد، همجواری تایباد با کشور 
افغانســتان را فرصت مناســبی برای صادرات زالوی پرورش یافته به این کشور 
اعالم کرد و افزود: با توجه به اهمیت زالودرمانی در عصر کنونی، تکثیر و پرورش 
زالوی طبی می تواند تحول چشمگیری در رشد اقتصادی، صادرات و اشتغال زایی 
منطقه به وجود بیاورد.از 2 هزار و 500 سال پیش تاکنون در مناطقی چون ایران 
باستان، هند، یونان، رم و نیز مناطقی از اروپا از زالو برای درمان استفاده شده است.
زالودرمانی موجب رقیق شــدن خون و باز شدن گرفتگی رگ ها و در نتیجه 
افزایش خون رســانی به مغز و بدن می شود و از آن برای درمان گروه متنوعی از 
بیماری ها و از جمله ســردرد، امراض قلبی، ضعف قوای جسمانی، آلزایمر، زخم 

معده و التهابات کبدی استفاده می شود.

افتتاح مرکز پرورش زالوی طبی در تایباد

شــیوعویروستببرفکیدربینجمعیتدامیروستاهای
مازعبدلیطیدوروزگذشــتهبیشاز300رأسگوسفند،برهو

بزغالهازدامداراناینشهرستانراتلفکرد.
در پی بارندگی های اخیر و افزایش تراکم سطح مراتع و سبزه زارهای 
مناطق قشالقی شهرستان گرمسیری دهلران، عشایر و دامداران استانهای 
کردســتان، کرمانشاه، همدان و ایالم، جمعیت فراوانی از دامهای خود را 
برای چرا به این شهرستان گسیل کرده اند که این امر باعث شیوع و انتقال 
ویروس تب برفکی در بین دامهای بومی این شهرســتان شده و تاکنون 
خسارات فراوانی به جمعیت دامهای روستائیان دهلران وارد کرده است و 

روزانه بیش از 50 رأس از بره و بزغاله هایشان تلف می شوند.
مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان دهلران با تأیید انتقال ویروس این 
بیماری دامی از خارج از استان به میان دام های این شهرستان، افزود: در 
روزهای اخیر با شیوع این بیماری در دو کانون بحران در مناطق دولمنیری، 
مازعبدلی باال و پایین در شعاع 3 کیلومتری این مناطق بیش از 7 هزار 
رأس دام در معرض خطر بر علیه ویروس تب برفکی مایه کوبی شده است.

تب برفکی بالغ بر 300 رأس دام
 در بخش مرکزی دهلران را تلف کرد

دوفروندشناوریدککشتمامایرانیعملیاتی-پشتیبانی
درساحلرودخانهکاروندرخرمشهربهآبانداختهشد.

مدیرعامل شرکت سازنده این شناورها گفت: این 2 شناور به نام های 
»یاســین 1« با قدرت چهار هزار اسب بخار از طرح های وجوه اداره شده 
سازمان بنادر کشور و »آوید« با قدرت سه هزار اسب بخار از محل اعتبارات 

طرح های زود بازده به آب انداخته شد.
امیر شوقی اضافه کرد: شناور یدک کش یاسین 1 در مدت زمانی 19 
ماه و یدک کش آوید در مدت زمان حدود 2 سال و به همت متخصصان 

ایرانی ساخته شده و به آب انداخته شد.
وی ادامه داد: از این 2 شناور در سکوهای نفتی استفاده می شود. 

مدیرعامل شرکت مزبور افزود: شناور یدک کش یاسین 1 به 2 دستگاه 
آتشــخوار، هزار و 200 متر مکعب در ثانیه پرتاب آب و برد پرتابی 200 

متر مجهز است.
وی بیان کرد: همه مراحل طراحی و ساخت این 2 شناور، بومی سازی 
شــده و تمامی لوازم مورد نیاز این 2 شــناور در کشور طراحی و ساخته 

شده است.
گفتنی اســت برای ســاخت و تکمیل این شناورها 80 میلیارد ریال 

اعتبار هزینه شده است.

2  فروند شناور یدک کش ایرانی
 در کارون به آب انداخته شد

پنجهزاراصلهنهالبرایکاهشگردوغباراســتانمیسان
عراقاهداوارسالشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم گفت: به دنبال توافق 
اســتانداری های ایالم و میســان عراق این تعداد اصله نهال از نوع کنار، 
کهور و اکالیپتوس برای کاشت در مناطق مختلف استان میسان اهدا شد.

رضا احمدی افزود: این درختان دارای توانایی بسیار باالیی در مناطق 
گرمسیری بوده و با توجه به آب و هوای میسان این درختان برای کاشت 

در آن استان مناسب هستند.
وی ابراز امیدواری کرد: این کار گامی در جهت توسعه فضای سبز در 
مناطق مرزی کشور عراق به ویژه مناطق مرزی همجوار با استان ایالم در 

جهت کاهش گرد و غبار باشد.
احمدی گفت: اســتان ایالم از توانایی و ظرفیت تولید و تامین نهال 
مورد نیاز برای مهار بیابان زایی و جلوگیری از گرد و غبار در استان میسان 

عراق وجود دارد.

اهدای 5 هزار اصله نهال
 به استان میسان عراق

رئیسکمیسیونحملونقلشورایاسالمیشهرمشهدبابیاناینکه
مشهدبرایثابتنگهداشتنعمرناوگاناتوبوسرانینیازمندورودساالنه
250اتوبوساست،گفت:100اتوبوسشهریبهزودیبهناوگاناتوبوسرانی

مشهداضافهمیشود.
سبدجالل فیاضی در ارتباط با نوسازی ناوگان اتوبوسرانی مشهد اظهار کرد: 

تعداد اتوبوس های امروز شهر مشهد با نیازهای شهر مشهد برابری می کند.
 وی افزود: اگر ســاالنه 250 اتوبوس به شهر مشهد اضافه شود، عمر ناوگان 
اتوبوســرانی شهرداری مشهد ثابت نگه داشته می شود، اما هر چه بیشتر بتوانیم 
اتوبوس به شهر مشهد اضافه کنیم شاهد کاهش عمر ناوگان اتوبوسرانی هستیم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شــورای شهر مشهد تصریح کرد: در گذشته 
شهرداری ها برای خرید اتوبوس جدید تنها 17/5 درصد از قیمت تمام شده اتوبوس 
را پرداخت می کردند اما امروز باید شــهرداری ها تمام قیمت اتوبوس را پرداخت 
کنند و با این توجه باید برای حل مشــکالت نقدینگی راهکارهایی را برای ورود 
بخش خصوصی به این موضوع داشــته باشیم. فیاضی خاطرنشان کرد: به زودی 
100 دستگاه اتوبوس دیگر نیز به ناوگان اتوبوسرانی مشهد اضافه می شود اما باید 
مکانیزم ارائه آن به بخش خصوصی مشخص شود به طوری که با دریافت هزینه های 

آن مجدد بتوانیم اتوبوس جدید خریداری کنیم.

مشهد ساالنه به 250 اتوبوس جدید 
نیاز دارد

شهرداررشتگفت:شیرابهزبالههایسراوانرشتسالمت
مردمگیالنوتوسعهشهریراتهدیدمیکند.

محمدعلی ثابت قدم با اشــاره به آغاز فعالیت ســاماندهی زباله های 
ســراوان اظهار کرد: فاز نخست بهسازی محدوده سراوان در زمینه دفن 
زباله  و شــیرابه هایی اســت که وارد رودخانه زرجوب و گوهررود رشت و 

تاالب انزلی می شود.
وی تصریح کرد: این مســئله توســعه پایدار شهری را تهدید کرده و 

آیندگان را از داشتن طبیعت خوب و زیبا محروم می کند.
شهردار رشت هزینه اجرای پروژه لندفیل سراوان رشت را هفت میلیارد 
تومان عنوان کرد و گفت: این پروژه با هدف شــیرابه زباله سراوان انجام 
می شــود و 30 درصد از مشــکالت رودخانه های مذکور و تاالب انزلی را 

برطرف می کند.
وی اجرای فاز دوم پروژه ساماندهی زباله های سراوان را پس از پایان 
فاز نخست ذکر کرد و گفت: برای تکمیل این پروژه مدت زمان دو تا سه 

سال در نظر گرفته شده است.
ثابت قدم خاطرنشــان کرد: امیدواریم بتوانیم مشکل اساسی منطقه 

سراوان برای رودخانه های رشت را برطرف کنیم.
وی کمــک دولت در ایجاد تصفیه خانه شــهرک های صنعتی، مراکز 
بیمارستانی و فاضالب های خانگی را موثر دانست و یادآور شد: برای نجات 
رودخانه های زرجوب و گوهررود از آلودگی باید مشکالت این بخش ها را 
به تدریج برطرف کنیم تا این رودخانه به رویکرد بالغ بر نیم قرن گذشته 

خود بازگردند.

شهرداررشت:

شیرابه زباله های سراوان
 سالمت مردم گیالن را تهدید می کند

قلعهتاریخیمربوطبهدورهسلجوقیتاایلخانیدرسربیشه
خراسانجنوبیکشفشد

در کاوش های جدید صورت گرفته در محوطه باستانی کهنک سربیشه، 
بخش هایی از برج، باروی قلعه کهنک و فضاهای جانبی آن کشف شد.

مســئول حوزه پژوهش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی گفت: سازه اصلی قلعه کهنک، برج شمال غربی آن است 

که با چینه و به شکل بیضی شکل ساخته شده است.
وی مصالح به کار رفته در ساخت بخش های مختلف این قلعه را شامل 
چینه، الشه سنگ، خشــت، مالت گل و گچ عنوان کرد و گفت: در این 
فصل از کاوش ها همچنین دو قطعه سفال مربوط به دوره سامانی و اشیاء 
مختلفی از قبیل مهره های سنگی و لعابی، اشیا مفرغی، الوارهای مربوط 
به سقف فضاهای معماری، چند ظرف سفالی، سرپیکان و نیز، مربوط به 

قرن های ششم و هفتم هجری نیز شناسایی شد.
وی با اشاره به انجام سه فصل کاوش از سال 92 تاکنون در محوطه 
تاریخی کهنگ سربیشه افزود: در این کاوش ها، تاکنون سازه های معماری 
مربوط به قرون میانی اسالمی، خرابه های یک آسیاب مربوط به دوره قاجار 

و قبرستان و نشانه های وجود دو کوره آجرپزی نیز مشاهده شده است.

کشف قلعه تاریخی
 در سربیشه خراسان جنوبی


