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کوتاه از شهرستان ها  

کرج- خبرنگار کیهان:
مجمــوع  در  امســال 
برای  اعتبار  ریال  ۷میلیارد 
مرمــت کاخ مروارید تامین 
است  ناکافی  که  است  شده 
و با این وضعیت شاهد ترمیم 

این کاخ نخواهیم بود.
مدیرکل میــراث فرهنگی و 
صنایع دستی استان البرز گفت: 
برای مرمت کاخ تاریخی مروارید 
کرج بیش از 100 میلیارد ریال 
اعتبــار نیاز اســت. عبدالناصر 
میرچی اظهار کرد: کاخ تاریخی 
مروارید کرج سال گذشته دچار 

فرسایش و تخریب شد.
وی با اشــاره بــه اینکه نوع 

معمــاری این بنا ویژه اســت، 
تصریح کــرد: 5 هــزار و 700 
مترمربع از این بنا نیاز به مرمت 

دارد.
میرچی با بیــان اینکه تمام 
مجموعه کاخ مروارید در اختیار 
میراث فرهنگی قرار ندارد بیان 
کرد: می بایست تمام بخش های 
این بنا در اختیار میراث فرهنگی 

قرار گیرد.
وی یادآور شد: برای تعیین 
تکلیف سند مالکیت این بنا باید 
وارد فعالیت اجرایی شویم که به 
محض اینکه ســند مالکیت در 
اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت 
در کاخ بر روی مردم باز می شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی 
گفت: سه هزار خانواده خراسان شمالی دیش های ماهواره خود را 

داوطلبانه تحویل دادند.
وی با تأکید بر اینکه این حرکت از ســوی مــردم کاماًل داوطلبانه و 
خودجوش انجام شده است، افزود: به این خانواده ها دستگاه های دیجیتال 

اهداء شده است.
مرتضــوی گفت: در میان افرادی که در اســتان به صورت داوطلبانه 
ماهــواره خود را تحویل مراکز ســپاه داده اند، یک زوجی که در جهیزیه 

آنان گیرنده ماهواره بود، هم وجود داشته است.
مرتضوی در بخش دیگری از توزیع 65 هزار کارت تذکر لسانی در سطح 

استان خراسان شمالی توسط گروه های تذکر لسانی خبر داد.
وی گفت: این کارت ها حاوی نکات آموزنده و پیش دارنده با موضوع 

نهی از منکر و امر به معروف برای همه اقشار مختلف مردم است.

هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
روستایی  خدمات  و  عمرانی 
و  شــهرداری ها  ســازمان 
هم اکنون  گفــت:  دهیاری ها 
وجود  کشور  در  روستا   2500
دارد که این روستاها از برخی 

شهرها بزرگ تر است.
مجیــد عبداللهــی گفت: به 
همین منظور، نگهداری پروژه های 
عمرانی اجرا شده در این روستاها 
بایــد در اختیــار دهیاری ها قرار 

گیرد.
که  دهیاری هــا  افــزود:  وی 
مجری دســتگاه اجرایی هستند 
می توانند مجری پروژه های عمرانی 
دســتگاه های اجرایی نیز باشند. 
عبداللهی ساخت و ساز، واگذاری 
زمین و تفکیک اراضی را از جمله 

مسائل و مشــکالت دهیاری ها با 
بنیاد مسکن عنوان کرد و گفت: 
تالش کردیم این موضوع در سطح 
ملی حل شــود و دولت و مجلس 
برای این مســائل و چالش ها باید 

به یک جمع بندی نهایی برسند.
دهیاری های  امــور  معــاون 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور نیز گفت: شوراها باید برنامه 
پنج ساله برای روستا داشته باشند.
گفت:  کوشــش تبار  محسن 
بیت المال  بــه  باید  دهیاری هــا 
حســاس باشــند زیرا که طبق 
گزارش ها و بازرســی های صورت 
گرفته در بسیاری از مواقع فهرست 
اموال دهیاری اصال موجود نیست.
وی یکی از موضوعات جدی در 
روستاها را ساخت و ساز اعالم کرد.

یزد- خبرنگار کیهان:
برای نخستین بار پل عابر 
پیاده با امکانات ویژه و با صرف 
میلیارد   24 بر  بالغ  هزینه ای 
ریال در یزد مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
این پــل عابرپیــاده مکانیزه 
با شــرایط ویژه کــه دارای چهار 
پله برقی، سیستم های سرمایش 
و گرمایــش، صــوت و دوربین 
مداربســته اســت با مشــارکت 
شــهرداری و بخش خصوصی به 

بهره برداری رسید.
این پل کــه در ابتدای بلوار 
طالقانی یزد از طرف میدان آزادی 

قزوین - خبرنگار کیهان:
طبق اعتبارات مصوب شده از سوی مجلس شورای اسالمی تا 
4 سال آینده تمامی مدارس استان به سیستم گرمایشی استاندارد 
مجهز می شوند، اما اکنون نیمی از مدارس قزوین سیستم گرمایشی 

استاندارد ندارند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین با اعالم این خبر اظهار کرد به 
روزرسانی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس در اولویت اجرایی 
اســت که تا 4 سال آینده انجام می شود. در سال گذشته 105 مدرسه با 

700 کالس درس به سیستم گرمایشی مجهز شدند.
علی عســگر جوانبخت با اشــاره به وجود بیش از شش هزار کالس 
درس در سطح استان خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز 121 مدرسه با 
یک هزار کالس درس به لحاظ سیستم گرمایشی استانداردسازی می شوند 
و مابقی کالس ها نیز طی یک دوره 4 ســاله مجهز به سیستم گرمایشی 
استاندارد خواهند شد و اولویت این پروژه ها با مدارس شبانه روزی است. 
وی گفت: مدارس اســتان قزرویــن فاقد حتی یک بخاری چکه ای که از 
پرخطرترین وسایل گرمایشی محسوب می شوند است و از زمان آغاز اجرای 
پروژه استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس استان تاکنون 50 درصد 

مدارس مجهز به این سیستم شده اند.

فرمانده انتظامی استان ایالم گفت: تردد زائران از مرز بین المللی 
مهران در پنج روز ابتدایی ماه محرم نسبت به مدت مشابه پارسال 58 

درصد افزایش یافته است.
سرتیپ علی دولتی اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تا هفتم محرم 42 هزار 

و 490 نفر شامل اتباع ایرانی و خارجی از پایانه مرزی مهران تردد کرده اند.
وی افزود: این در حالی اســت که در مدت مشــابه سال گذشته آمار تردد 

زائران در پنج روز ابتدای ماه محرم 26 هزار و 165 نفر بوده است.
دولتی با اشاره به عزیمت بیش از 37 هزار زائر به عتبات عالیات از پایانه مرزی 
مهران، گفت: همراه داشتن ویزا و گذرنامه برای سفر به کشور عراق الزامی است.
وی با اشــاره به رشد 58 درصدی تردد مرزی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل تاکید کرد: انتظار می رود حضور زائران برای سفر به عتبات عالیات تا اربعین 

در پایانه مرزی مهران روندی افزایشی داشته باشد.
دولتی با تاکید بر اینکه تردد در پایانه مرزی مهران فقط با همراه داشــتن 
گذرنامه و ویزا امکان پذیر اســت، یادآور شد: با افزایش ورودی ها و خروجی ها 

به 96 مورد پلیس آماده ارائه خدمات مضاعف به زائران در ایام اربعین است.
وی اضافــه کرد: با آغاز ماه محــرم و افزایش حضور زائران عتبات عالیات 
در پایانــه مــرزی مهران زنگ رزمایش عظیم اربعین در اســتان ایالم به صدا 

درآمده است.

راه اندازی کارخانه نان صنعتی
شهرکرد- خبرنگار کیهان: رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری از راه اندازی نخستین کارخانه 
تولید نان صنعتی با دو خط تولید حجیم و مسطح در شهرک 

صنعتی »سفیدشت« خبر داد.
سیدنعیم امامی با اشاره به تولید روزانه 40 تن نان صنعتی 
در این کارخانه افزود: ســاالنه 10 هزار تن انواع نان های سنتی 

و صنعتی در این کارخانه تولید می شود.
وی اضافــه کرد: بــرای راه اندازی این کارخانــه افزون بر 

60میلیارد تومان هزینه شده است.
ارسال فرآورده های خونی به تهران

قزوین- خبرنگار کیهان: مدیرکل سازمان انتقال خون استان 
قزوین گفت: 20 درصد فرآورده های خونی این استان برای تأمین 
خون بیماران نیازمند به تهران ارســال می شود. محمدحسین 
برادران افزود: برخی بیماران اســتان قزوین برای ادامه درمان 
خود به تهران اعزام می شوند که باید نیاز خونی آنان نیز تأمین 
شود. وی گفت: در 6 ماهه نخست امسال 16 هزار نفر از مردم 
استان قزوین به پایگاه انتقال خون مراجعه و خون اهداء کردند.

اختصاص اعتبار به مدارس روستایی
بندرعباس- خبرنگار کیهان: مدیرکل آموزش و پرورش 
هرمزگان از اختصاص 30 میلیارد ریال برای سرویس مدارس 
روســتایی و سرانه غذایی مدارس شــبانه روزی در این استان 

خبر داد.
»علی کرم پور« در جلســه شورای آموزش و پرورش استان 
افــزود: از ایــن میــزان 20 میلیارد ریال بابت ایــاب و ذهاب 
دانش آموزان مدارس روستا و 10 میلیارد نیز برای تقویت سرانه 

غذایی مدارس شبانه روزی تخصیص خواهد یافت.
وی گفت: هم اکنون 136 روستا به عنوان روستاهای مرکز، 
دانش آموزان 864 روستا را تحت پوشش تحصیلی دارند که باید 
در بحث سرویس های رفت و آمد و همچنین مدارس شبانه روزی 

مورد حمایت بیشتری باشند.
بهره برداری از پارک بانوان

طرقبه شاندیز- خبرنگار کیهان: بهره برداری از پارک 
بانوان شهرســتان شــاندیز با حضور مدیرکل دفتر امور زنان و 
خانواده اســتانداری خراسان رضوی و جمعی از مسئوالن این 

شهرستان آغاز شد.
عضو شورای اسالمی شهر شاندیز در آیین بهره برداری از این 
پارک گفت: پارک بانوان با چهار هزار مترمربع وسعت و هزینه ای 
بالغ بر یک میلیارد تومان در حاشیه خیابان اصلی برای بانوان 

احداث شده است.
جمع آوری متکدیان

ساری- خبرنگار کیهان: مدیرکل امور اجتماعی استانداری 
مازندران با بیان اینکه 387 متکدی در شــهرهای این استان 
شناسایی و جمع آوری شده اند گفت: از این تعداد 190 نفر برای 
اولین بار در شهرهای مازندران به گدایی روی آورده بودند. علی 
شادمان افزود: 198 نفر از متکدیان زن بودند و بیشتر گداها نیز 

در شهر آمل به این کار اقدام می کردند.
وی با اشــاره به اینکه 122 متکدی بیش از 3 بار دستگیر 
شده بودند گفت: 31 نفر آنان به محاکم قضایی معرفی شدند.

جریمه برای آسیب رساندن
 به مرجان های دریایی

کیش- خبرنگار کیهان: رئیس اداره محیط زیست جزیره 
کیش گفت: براساس برنامه ریزی های به عمل آمده و جلسات 
کارشناســی مقرر شده است درصورت مشاهده و اثبات آسیب 
رساندن به مرجان ها در سواحل این جزیره برای هرکیلو مرجان 
دریایی مبلغ 40 میلیون ریال جریمه دریافت شود. وی افزود: 

این مبلغ از فرد متخلف اخذ خواهد شد.
احداث خط آهن نجف آباد- اصفهان

نجف آباد- خبرنگار کیهان: شهردار نجف آباد گفت: طرح 
خط آهن حومه ای اصفهان به نجف آباد از ســوی راه آهن استان 
اصفهان پیشــنهاد و مورد استقبال شــهرداری های اصفهان و 

نجف آباد قرار گرفته است.
مسعود منتظری افزود: در راستای اجرایی شدن این طرح، 
اعضای شورای اسالمی شهر، مدیران شهری، نماینده نجف آباد 
در مجلس، ســرمایه گذار و مشاور طرح از یکی از شرکت های 

سازنده واگن های قطار شهری و ریل باس بازدید کردند.
وی با اشاره به اینکه در جریان این بازدید در نشست مشترک 
با مدیران ارشــد این شرکت تولیدی، مشخصات فنی، قیمت، 
ویژگی محصوالت و انتظارات خاص مدیریت شهری از واگن هایی 
که قرار است برای قطار حومه ای نجف آباد- اصفهان ساخته شود 

مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
اقتصادی بر پایه گردشگری

رشت- خبرنگار کیهان: راه برون رفت از رکود اقتصادی 
شــهر رشت، توجه به صنعت گردشــگری آن است از اینرو در 
تالشیم اقتصاد شهر رشت را برپایه گردشگری برنامه ریزی کنیم.
شهردار کالنشهر رشت در نشست با مسئولین کنسرسیوم 
همکاری توســعه فضاهای گردشگری با بیان این مطلب افزود: 
در این راســتا ما در شهرداری رشت اقدام به تهیه بسته های 

سرمایه گذاری در زمینه های مختلف گردشگری کرده ایم.
ثابت قدم با اشاره به برخی از این ظرفیت های سرمایه گذاری 
گردشگری گفت: شهر رشت دارای ظرفیت های زیادی در زمینه 
گردشگری است که از جمله آن وجود کاروانسراها در دل بازار 
قدیمــی، وجود 2 رودخانه که از داخل شــهر می گذرد، تاالب 
بزرگ عینک همه ظرفیت هایی برای توسعه صنعت گردشگری 
محسوب می شوند که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است.

برگزاری سوگواره عکس عاشورا در جاسک
بندرعباس- خبرنگار کیهان: سرپرست اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی جاسک از برگزاری اولین سوگواره عکس عاشورایی 

ویژه محرم در شهرستان جاسک خبر داد.
عبدالرحمان لشکری زاده گفت: این سوگواره با موضوع مراسم 
شــب های محرم، نماز ظهر عاشورا، کودک و محرم، مسجد و 
محرم، آسیب شناســی عزاداری محرم، امر به معروف و نهی از 

منکر و... برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این ســوگواره را تعمیق بخشی نگاه 
مردم به محرم، شناساندن حادثه عاشورا از زاویه هنر به مردم، 
توســعه و ترویج فرهنگ محرم و عزاداری و شناسایی زیبایی 

زوایای پنهان عزاداری محرم اعالم کرد.
به گفته وی 30 آبان ماه هیئت داوران از آثار برگزیده تجلیل 

خواهد کرد.

ساری- خبرنگار کیهان:
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی آمل از آغاز دهمین 
سوگواره تعزیه استان های شمالی کشور با حضور گروه های برتر 
از استان های تهران، مازندران، گیالن و گلستان به میزبانی آمل 

خبر داد.
محمد محمدی افزود: این سوگواره که به صورت منطقه ای با حضور 

7 گروه برگزار شد به مدت 6 شب برنامه اجراء کرد.
وی آشــنایی بیشتر نســل جوان با زندگانی اهل بیت و بیان اهداف 
حماســه عاشورا در قالب نمایش و شبیه خوانی را از اهداف این سوگواره 
اعالم و تصریح کرد: پیشرفت و ارتقای سطح این هنر دینی مذهبی نیازمند 

حمایت های الزم از سوی مسئوالن است.

برگزاری سوگواره تعزیه در آمل

اعتبار مرمت  کاخ مروارید کرج
 ناکافی است

تبریز- خبرنگار کیهان:
کلیه هــا، کبد و قلب یک 
دختر 1۷ ساله در تبریز، به 4 

بیمار نیازمند اهدا شد.
»بیتا فلکی«، به دلیل »تومور 
مغزی« در بیمارستان امام رضا)ع( 

تبریز دچار مرگ مغزی شده بود 
که با رضایــت خانواده این دختر 
جوان قلب و کبد وی به شــیراز 
انتقال یافت و دو کلیه وی نیز در 
این بیمارستان، به دو بیمار نیازمند 

پیوند زده شد.

اعضایبدندختر17سالهبه4بیمار
اهداشد

پیوند  تیم  هماهنگ کننده 
اعضاء دانشگاه علوم پزشکی 
از  بختیــاری،  و  چهارمحال 
اهدای اعضای بدن یک مداح 
اهل بیت فرخ شهر در آستانه 

عاشورای حسینی خبر داد.
به گزارش ایرنا از شــهرکرد،  
»زهرا سیاح«  گفت: روح اهلل سمیع 
قهفرخی 52 ســاله ســاکن فرخ 
شهردر اثر ســکته در بیمارستان 
آیت اهلل کاشانی شهرکرد پذیرش 
شد و در بخش مراقبت های ویژه 
این بیمارستان تحت درمان قرار 

گرفت .
وی اظهارداشــت:پس ازتایید 

مرگ مغــزی این بیمار توســط 
پزشــکان بیمارستان ،در 25 مهر 
ماه جاری و با جلب رضایت خانواده 
این مداح،کلیه ها، کبد و پانکراس 
وی دوشنبه شب جداسازی و برای 
اهدا به بیماران نیازمند به شیراز 

منتقل شد .
از ابتدای امسال تاکنون اعضای 
17 بیمار مــرگ مغزی در چهار 
محال وبختیاری به نیازمندان اهدا 
شده و این استان، جزو سه استان 
برتر با بیشــترین اهدای عضو به 

تناسب جمعیت در کشور است .
فرخ شــهر در10 کیلومتری 

شهرکرد قراردارد.

اهدای اعضای بدن مداح فرخ شهری 
به بیماران نیازمند

افزایش58درصدیترددزائران
ازمرزمهران

نیمیازمدارسقزوین
سیستمگرمایشیاستانداردندارند

رودسر- خبرنگار کیهان:
»سکینه  مرحومه  خانواده 
دفاع  جانبازان  از  حســنی« 
مقدس یک واحد مسکونی در 
شهرستان رودسر را برای امور 

فرهنگی اهداء کردند.
با  این واحــد مســکونی که 
زیربنای 150 مترمربع در زمینی 
300 متری در شــهرک شــهید 
انصاری رودسر واقع شده به همراه 

وســایل زندگی از ســوی خواهر 
مرحومه »ســیکنه حسنی« برای 
کارهای فرهنگی اهداء شده است.

محمدعلــی  حجت االســالم 
دســتجردی امام جمعه رودســر 
در همیــن رابطــه گفــت: این 
واحــد مســکونی کــه ارزش آن 
حــدود 3میلیارد ریال اســت با 
نیت راه انــدازی مهد قرآنی به نام 
حضرت رقیه)س( اهداء شده است.

اهدای خانه جانباز آملی
 به مهد قرآن

ساری- خبرنگار کیهان:
ورود یــک میلیون قطعه 
و  تاالب ها  به  مهاجر  پرندگان 
برای  مازندران  آب بندان های 

زمستان گذرانی آغاز شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست 
مازندران با بیان این مطلب گفت: 
پناهــگاه حیات  وحش فریدونکنار 
قوهای  برای  زیســت گاه  بهترین 
مهاجر است که همه ساله حدود 
5 هــزار قطعه قو وارد این منطقه 
می شــوند و بر حاذبه های طبیعی 

منطقه می افزاید.

ناصــر مهردادی با اشــاره به 
حضور درنای ســیبری در منطقه 
فریدونکنار، افزود: امسال نیز منتظر 
هســتیم که این پرنده نادر و زیبا 

وارد منطقه شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست 
مازندران با اشاره به اینکه تاکنون 
تعداد زیــادی از پرندگان مهاجر 
وارد پناهگاه حیات وحش میانکاله 
شــدند، اظهار داشت: هنوز زمان 
پرندگان  مهاجــرت  برای  زیادی 
جهت زمستان گذرانی در طبیعت 

سرسبز مازندران داریم.

ورودیکمیلیونقطعه
پرندگانمهاجربهمازندران تبریز- خبرنگار کیهان:

گنجه  در شــهر  خیابانی 
تبریز،  نــام  به  آذربایجــان 

نامگذاری شد.
»ائلمــار ولی اوف« اســتاندار 
گنجه و اسماعیل جبارزاده همتای 
ایرانی وی در آذربایجان شرقی در 
مراســم نامگــذاری مزبور حضور 

داشتند.

نامگذاری  گفــت:  ولــی اوف 
نام تبریز در این خیابان نوســاز، 
نشان دهنده عالقه مندی و دوستی 
عملی مردم گنجه با تبریز و ایران 
است. در این مراسم جبارزاده نیز 
خواهان توسعه مناسبات بین گنجه 

و آذربایجان شرقی شد.
گنجه ســومین شــهر بزرگ 

جمهوری آذربایجان است.

خراسانی ها دیش های ماهواره ای خود را 
داوطلبانه تحویل دادند

تبریز نام خیابانی در گنجه آذربایجان

2500 روستای کشور
 از برخی شهرها بزرگ تر است

احداث شــده، در نوع خود اولین 
نمونه ای است که در ایران به اجرا 
 mdf درآمده و بدنه داخلی آن از
و سقف آن از کناف و پوشش کف 

آن از گلیم است.
ایــن پل عابرپیــاده عالوه بر 
تأمین مســیر عبور امــن برای 

عابران پیاده، کاربری هایی از قبیل 
تبلیغات بیلبوردی و امکان برپایی 
گالری های نقاشی و عکاسی نیز 

دارد.
گفتنی است ساعت کار این پل 
که 40 متر طول و چهار متر عرض 
دارد از ساعت 7 تا 23:30 است.

بهره برداری از پل عابر پیاده با امکانات ویژه 
در یزد

عنوان  به  مراغه  باغداران 
ســیب  تولید  توانای  قطب 
درختی در کشور و منطقه از 
سنگینی کســادی بازار رنج 
به  امیدشان  و چشم  می برند 
حمایت مسئوالن برای خروج 

از این رکود هزینه زاست.
برداشت سیب  پاییزه از 9 هزار 
و 500 هکتار از باغ های مراغه هر 
سال از نیمه دوم مهر آغاز می شود 
که امسال به خاطر سرمای بهاره 
و بارش تگــرگ اول پاییز، تولید 
در این شهرستان به 160 تا 170 
هزار تــن کاهش یافــت، با این 
وجود به فروش نرفتن این مقدار 
محصول نیز بر مشکالت باغداران 

افزوده است.
مراغــه بــا تولیــد ســاالنه 
230هزار تن محصول ســیب از 
شهرستان های بزرگ تولیدکننده 
این محصول در کشور محسوب 

بی انگیزگی باغداران مراغه در برداشت محصول سیب
می شــود که باغداران آن امسال 
عالوه بر متحمل شــدن خسارت 
60 درصدی ناشی از سرمای بهاره 
و تگرگ اول پاییز با مشکل فروش 
نرفتن محصول خود دست و پنجه 

نرم می کنند.
و  مراغــه  مــردم  نماینــده 
عجب شــیر با بیان اینکه به علت 
فــروش نرفتن محصول ســیب، 
باغــداران مراغه انگیــزه خود را 
برای برداشــت ایــن محصول از 
دســت داده اند، گفت: هم اکنون 
با همکاری مسئوالن شهرستانی 
و استانی درصدد رفع این مشکل 

هستیم.
مهدی دواتگری افزود: ســه 
راهــکار برای رفع این مشــکل 
در کوتــاه مــدت و بلند مدت 
تدوین شــده که راهــکار کوتاه 
مدت خریــد تضمینی محصول 
ســیب توسط ســازمان تعاون 

روستایی و صادرات آن به کشور 
روســیه و راهکار بلند مدت نیز 
احداث کارگاه های بسته بندی این 

محصول در منطقه است.

وی از طــرح حمایتی معاونت 
توسعه روستایی ریاست جمهوری و 
وزارت کشور از کشاورزان و باغداران 
خبــر داد و یادآور شــد: این طرح 

حمایتی در قالب تشکیل تعاونی های 
50 تا 200 نفری انجام می شود.

دواتگری، ادامــه داد: در این 
طــرح، تعاونی های کشــاورزی، 

باغــداری و زراعــی تســهیالت 
قرض الحســنه چهار درصدی از 
10 میلیــارد ریال تا 40 میلیارد 
ریــال و باالتر با مدت بازپرداخت 

هشت ساله دریافت می کنند.
روســتایی  تعــاون  مدیــر 
آذربایجان شــرقی نیــز از اخذ 
مجوز خریــد 700 تن محصول 
سیب پاییزه به صورت تضمینی 
برای شــب عید خبر داد و گفت: 
حدود 350 تــن از این میزان از 

باغداران مراغه خرید می شود.
حسین غفاری، افزود: با توجه 
به اینکه آذربایجان شــرقی برای 
خرید محصول میوه شب عید در 
کشور از استان های معین انتخاب 
شــده، درحال رایزنــی با برخی 
فروش محصول  برای  اســتان ها 
ســیب باغداران هســتیم و این 
اقدام راهکار کوتاه مدت برای رفع 
نگرانی باغداران سیب استان است.

مردم بیرم الرستان در اقدامی تحسین برانگیز 
هزینــه 20 میلیون ریالی پخت غذای نذری در 
تاســوعا و عاشورای حسینی را صرف ترخیص 

بیماران نیازمند کردند.
در حرکتــی جالب خادمان و عزاداران حســینی 
بیرمی هزینه 20 میلیــون ریالی پخت غذای نذری 
را صــرف ترخیص 15 بیمار بی بضاعت بســتری در 

بیمارستان حضرت علی اصغر)ع( شهرشان کردند.
حجت االســالم والمسلمین شــیخ جعفر عباسی 
مســئول مهدیه بیرم با اشــاره به کار خداپســندانه 
مردم این بخش در ترخیص بیماران نیازمند، تصریح 
کرد: گریه بر سیدالشــهدا باید عیار مهربانی جامعه را 
افزاش دهد و این اقدام مردم والیتمدار بیرم، نشان از 

انسان دوستی و خدامحوری آنان دارد.

بیرمی ها هزینه غذای نذری را
آش دوغ نــذری دوهزار و  صرف ترخیص بیماران نیازمند کردند

پخته  تالش  در  کیلوگرمی   500
و در میــان عزاداران اباعبداهلل 

الحسین)ع( توزیع شد.
یکی از رســم های مــردم این 
شهرستان در عصر روز عاشورا توزیع 
آش دوغ نذری است که در این روز 

2 هــزار و 500 کیلوگرم آش دوغ 
نذری بین مــردم تالش و عزاداران 

توزیع شد.
اهالی محله شهید رجایی تالش 
برای پخــت آش دوغ نذری مقدار 
250 کیلو نخــود و عدس، 2 هزار 
و 500 کیلو دوغ و 150 کیلو انواع 

سبزی معطر به کار بردند.
آش دوغ یکی از آش های محلی 
و جزو وعده های غذایی اهالی استان 
اردبیل، آستارا و تالش است. مردم در 
این روز به تالش می آیند تا سهمی در 
پخت آش داشته باشند و در مراسم 

عصر عاشورا شرکت کنند.

خون  انتقال  پایــگاه  رئیس 
کاشان از اهدای 45 هزار سی سی 
خون توسط مردم کاشان در روز 

عاشورای حسینی خبر داد.
حسین اعتمادی اظهار کرد: 130 
نفر در این روز به دو مرکز خون گیری 
در کاشــان مراجعه کردند که حدود 
یکصد نفر از آنان موفق به خون دهی 

شدند.
وی افزود: در شــش ماه نخست 

۴5 هزار سی سی خون، نذری عزاداران کاشان به نیازمندان

امســال نیز 9 هزار نفر برای اهدای خون به پایگاه انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد هفت هزار و 500 نفر موفق 
به خون دهی ســه میلیون و 150 هزار سی ســی شدند. اعتمادی گفت: از این مقدار خون، 18 هزار واحد فرآورده های خونی 
مختلف از جمله پالکت و پالســما برای نیازمندان تهیه شــده و در اختیار  هشت مرکز بیمارستانی واقع در شهرستان های 
کاشان، آران و بیدگل و نطنز قرار گرفته و حدود 500 نفر از بیماران خاص از خدمات رایگان این پایگاه بهره مند می شوند.

وی افزود: اهدای خون مستمر در این شهرستان 57 درصد است که باالترین رقم در استان اصفهان می باشد.
اعتمادی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 17 درصد خون دهی از سوی افرادی بود که برای نخستین بار مراجعه کرده و 

26 درصد متعلق به داوطلبان دایمی بوده و 15 درصد از اهداکنندگان مجرد و 85 درصد متاهل بوده اند.

تبریز- خبرنگار کیهان:
کانون  قصه گویی  جشنواره 
و  کــودکان  فکری  پــرورش 
نوجوانان آذربایجان شــرقی با 
به کار خود  برتر  نفرات  معرفی 

پایان داد.

لیال طهماسبی از میانه، سیمین 
محمدعلی پــور از تبریز و یعقوب 
محجــوب اهری از اهــر، به عنوان 
قصه گویان برگزیده و برتر آذربایجان 

شرقی انتخاب شدند.
همچنین خلیل قربانی از شبستر 

و ابراهیم آرباطان وحســن زاهدی 
حق از تبریز، به عنــوان مروجین 
قصه گویی مورد تقدیر قرار گرفتند.

از  شــب گاهی  عاقــل  ژیــال 
شبستر، فاطمه محمودی از میانه، 
معصومه کمالی از هادی شهر، مهناز 

از شبستر، حکیمه  مهدی اکبری لر 
خجســته از اهر و آمنــه صفری از 
تبریز نیز به عنوان مربیان برگزیده 
نفرات  معرفی شــدند.  قصه گویی، 
برگزیده به هجدهمین جشــنواره 

بین المللی قصه گویی راه یافتند.

معرفی قصه گوها، مروجین و مربیان قصه در تبریز
اصفهان- خبرنگار کیهان:

230 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه های راهسازی در شرق 
اصفهان نیاز است که تاکنون 19۷ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرساخت و توســعه راههای اداره کل راه و شهرسازی اصفهان از تعریض 
محور کلیشاد-اسالم آباد  واقع در محور اصفهان به ورزنه به طول 11 کیلومتر خبر 
داد و گفت: 9 کیلومتر این محور آسفالت شده و آسفالت 2 کیلومتر دیگر در نیمه 

اول آبان ماه با 40 میلیارد ریال هزینه به اتمام خواهد رسید.
حمیدرضا امیرخانی افزود: تعریض محور اسالم آباد- سه راهی سیان واقع در 
محور اصفهان به ورزنه نیز به طول 14 کیلومتر در حال انجام است که 9 کیلومتر 
آن آماده آســفالت است و تاکنون 25 میلیارد ریال برای این محور هزینه شده و 

جهت تکمیل 60 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
وی از تعریض و چهارخطه کردن محور اژیه- ورزنه به طول 21 کیلومتر خبر 
داد و گفت: تاکنون 120 میلیارد ریال در این پروژه هزینه شده که جهت تکمیل 

آن 70 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
امیرخانی گفت: احداث باند دوم هرند- کوهپایه به طول 14/5 کیلومتر در دست 
اجرا است که 5 کیلومتر از این محور تا 20 روز آینده آسفالت می شود که در صورت 

تامین اعتبار این پروژه تا پایان نیمه اول سال آتی به بهره برداری خواهد رسید.
وی اظهار کرد: تاکنون 12 میلیارد ریال جهت احداث باند دوم هرند-کوهپایه 

هزینه شده که جهت اتمام 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

گاز  شــرکت  مدیرعامل 
استان کرمانشاه از گازرسانی 
به 113 روســتای این استان 
از ابتدای سال جاری تاکنون 

خبر داد.
ســیدحمید فانی اظهار کرد: 
در حال حاضر 41 درصد جمعیت 
روستایی اســتان در قالب 439 
روســتا از گاز طبیعــی بهره مند 
هستند و گازرسانی به 645 روستا 
نیز در دست اجرا و گازرسانی به 
190 روستای دیگر نیز در دست 

پیمان سپاری است.
فانی بیان کرد: طی دو ســال 

گذشته به 226 روستا، گازرسانی 
شده است.

تمــام  کــرد:  تصریــح  وی 
روســتاهای بــاالی 20 خانــوار 
استان که شامل یک هزار و 200 
روستاســت ظرف 3 سال آینده 

گازرسانی می شود.
فانی با بیان اینکه برای اجرای 
این پروژه ها مجموعا اعتباری بالغ 
بر 4 هــزار و 500 میلیارد ریال 
پیش بینی شده اســت، افزود: با 
اجرای ایــن پروژه ها بیش از 90 
درصد جمعیت روســتایی استان 

از گاز طبیعی بهره مند می شوند.

گازرسانی 
به 113 روستای کرمانشاه

نیاز به 230 میلیارد ریال برای تکمیل 
پروژه های راهسازی شرق اصفهان

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: امسال 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت نفت برای 
تقویت منابع آب در دو شهرســتان دشتی و جم استان بوشهر 

اختصاص یافته است.
حجت االسالم سیدمحمدمهدی پورفاطمی افزود: به دلیل خشکسالی های 
پیاپی و استفاده  بی رویه از منابع آبی بیشتر دشت های استان بوشهر بویژه 
در دو شهرستان دشتی و جم دارای بیالن منفی و کشاورزی این مناطق 

با خطر جدی روبه رو شده است.
وی اضافه کرد: برای تقویت ســفره های زیرزمینی آب و جلوگیری از 
منفی تر شــدن بیالن سفر آب در این دو شهرستان امسال 200 میلیارد 
ریال اعتبار برای احداث ســدهای خاکــی و اجرای پروژه آبخیزداری در 
مناطق باغان، و دشت پلنگ بخش شنبه و طسوج و بخشهای ریز و جم 

اختصاص یافته است.
پورفاطمی یادآور شد: سال گذشته 270 میلیارد ریال اعتبار ملی برای 
توســعه و عمران شهرها و روستاهای دشتی هزینه شد که در چند سال 

گذشته این میزان اعتبار بی سابقه است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: به منظور پیشگیری 
از وقوع جرم و رسیدگی ســریع به جرائم انتخاباتی، ستادهای 
ویژه ای در این ارتباط در همه شهرستان های این استان تشکیل 

شده است.
علی جمادی افزود: هدف از تشکیل این ستاد ویژه پایش و رصد امور 
انتخابــات و نظارت بر اجرای قانون در مــدت زمان قبل، حین و بعد از 
برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره 

مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال جاری است.
وی اضافه کرد: برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به تخلفات و جرائم 
انتخاباتی در تمامی حوزه های قضایی، دادگاه ها و دادسراها شعبه های ویژه 
تعیین شده است و از هم  اکنون این شعبه ها آمادگی رسیدگی به تخلفات 

حوزه انتخابات را دارند.
جمــادی ادامه داد: برای پیشــگیری از بروز تخلف های انتخاباتی در 
دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی، اهتمام و نظارت الزم و جدی 
مدیران برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از امکانات و اموال دستگاه 
مربوط از سوی کاندیداها یا مرتبطان آنان و جلوگیری از فعالیت کارکنان 

در امر تبلیغات در ساعت های اداری اقداماتی صورت گرفته است.

200 میلیارد ریال برای تامین منابع آبی 
دشتی و جم اختصاص یافت

تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی 
در استان بوشهر

همزمان با روز عاشورا صورت گرفت

پختآشدوغ2500کیلوگرمیدرتالش


