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بت دوم
نو

بت دوم
نو

  آذربايج�ان ش�رقي: مرتضي آب��دار مديركل مي��راث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي آذربايجان شرقي با اشاره به اينكه شهرستان 
اس��كو يكي از نقاط گردشگرپذير استان اس��ت، گفت اسكو به واسطه 
اماكن تاريخي و روستاهاي هدف گردشگري مانند كندوان، عنصرود و 
سراي مورد توجه بخش عمده اي از گردشگران استان قرار دارد، لذا در 
راستاي توسعه و تقويت ظرفيت هاي اين شهرستان پروژه هاي اجراي 
راه باالدست، بهسازي و تكميل سرويس هاي بهداشتي و تكميل مراحل 
كف سازي معابر روس��تاي كندوان در حال اجراست و احداث مجتمع 
خدماتي بين راهي جنب پليس راه تبريز - اروميه از پروژه هاي آتي اداره 

كل ميراث فرهنگي استان خواهد بود. 
  آذربايجان غربي: پريسا عابد پور معاون امور معادن و صنايع معدني 
سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي گفت: ساالنه ۸۳ هزار و 
۸۰۰ تن مواد معدني باريت از معادن باريت استان استخراج و روانه بازارهاي 
داخلي مي شود.  وي با اشاره به اينكه بيشتر مواد معدني باريت در حفاري 
چاه هاي نفتي و صنايع رنگ سازي كشور مورد استفاده قرار مي گيرد، افزود: 
در ۱۹ معدن باريت استان كه با حجم سرمايه گذاري ۴۹ هزار و ۶۶۹ ميليون 
ريال در حال بهره برداري بوده و ۱۶۰ نفر به صورت مستقيم مشغول به كار 
هستند.  به گفته اين كارشناس، واحد هاي فرآوري باريت ساالنه ۸۰ هزار 

تن مواد معدني باريت را به صورت پودر باريت فرآوري مي كند. 
  همدان: مجيد درويشي فرماندار اس��دآباد با اشاره به اختصاص ۳۰ 
ميليارد تومان اعتبار براي تكميل و اتمام پروژه س��د »نعمت آباد« اين 
شهرستان گفت: اين ميزان اعتبار امسال با پيگيري نماينده مردم اسدآباد 
در مجلس براي اتمام اين طرح اختصاص يافته است.  وي افزود: از اعتبار 
مورد نظر ۶/5 ميليارد براي پرداخت به پيمانكار و مابقي براي اتمام پروژه 
پيش بيني شده كه چند روز پيش تخصيص اين اعتبار ابالغ شده است.  
فرماندار اسدآباد همچنين با اشاره به پيشرفت فيزيكي ۹۱ درصدي پروژه 
سد نعمت آباد تصريح كرد: به طور قطع براي سال آينده پروژه سد نعمت آباد 

به افتتاح و بهره برداري خواهد رسيد. 
  كهگيلويه و بويراحمد: استاندار كهگيلويه و بويراحمد پس از حضور 
در نمايشگاه هفته غذا در شهر ياسوج، سبك زندگي، تغذيه مناسب و توجه 
به محصوالت سالم و ارگانيك را از اولويت هاي اساسي و قابل توجه دانست 
و گفت: اين نمايشگاه حامل پيام بزرگي است و مي تواند نقشي اساسي در 
آگاهي بخشي و روشنگري خانواده ها براي استفاده از مواد غذايي سالم 
و تضمين كننده سالمت جامعه داشته باش��ند.  حسين كالنتري افزود: 
داشتن زندگي سالم، الگوي مناسب و سبك سالم زندگي از جمله اهداف 
اين نمايشگاه هاست.  وي نظارت و تحقق سالمت غذايي را از سياست هاي 
بهداشت و درمان دانس��ت و اظهار كرد: بخش اعظمي از مواد غذايي در 
روستاها توليد و تأمين مي ش��ود و ارتقاي تكنولوژي هاي توليدي نقش 

مؤثري در بهبود فرآوري محصوالت و ارتقاي چرخه توليد دارد.
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88498441سرويس  شهرستان

 شبكه  آب رساني پلدختر 
قبل از بارندگي ها تكميل مي شود

مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري     لرستان
لرستان با بيان اينكه عمليات اجرايي 
پروژه هاي آب رساني پلدختر تا معموالن به سرعت در حال انجام 
است، گفت: تالش مي شود تا قبل از بارش ها كاماًل بازسازي شوند. 
حميدرضا كرم وند مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري لرستان در 
بازديد از پروژه هاي آبرساني معموالن و پلدختر با اشاره به اينكه عمليات 
اجرايي پروژه هاي آبرس��اني پلدختر و معموالن به سرعت در حال انجام 
است و در نيمه هاي انجام  قرار دارند، گفت: سعي دست اندركاران شركت 
آب و فاضالب شهري لرستان بر اين است تا قبل از بارندگي هاي شديد در 
استان، خطوط پروژه هاي آبرساني پلدختر و معموالن از بستر رودخانه ها 
عبور داده شده و به سرعت به بهره برداري برسد.  وي افزود: شركت آب و 
فاضالب توانسته شبكه هاي آب را براي مناطقي كه زمين هايي براي احداث 
مسكن به مردم سيل زده شهر پلدختر واگذار شده، تكميل كند و هر وقت 
منازل آنها ساخته شد مي توانند از اين شبكه ها استفاده كنند.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب شهري لرستان تصريح كرد: بعد از اينكه خيابان ها 
و كوچه هاي اين شهر به كد پروژه برس��د بالفاصله طرح ها در آنجا اجرا 
مي شوند.  كرم وند افزود: در مناطقي كه خيلي ضروري بود شبكه فاضالب 
اجرا شده و مناطقي كه سيل آسيب بيشتري به آنها وارد كرده بايد تغيير 
مسير پيدا كنند كه به مناقصه گذاشته شده اند و اميدواريم تا پايان سال 

مالي ۹۸ همه اين پروژه ها تكميل شود.

 احداث ۳۷ كتابخانه   بنياد بركت 
در مناطق محروم 

بني�اد برك�ِت س�تاد اجراي�ي فرم�ان حض�رت ام�ام)ره( ب�ا 
س�اخت ۳۷ كتابخان�ه در مناط�ق مح�روم كش�ور ب�ه دنب�ال 
افزاي�ش س�رانه مطالعه و س�طح آم�وزش در اين مناطق اس�ت. 
با توجه به نگاه ويژه  رهب��ر معظم انقالب )مدظله العال��ي( به كتاب و 
كتابخواني و نياز جوامع روس��تايي و كم تر برخوردار به افزايش سطح 
مطالعه و آم��وزش، و همچنين تأكيدات رئيس س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام)ره(، بنياد بركت اين س��تاد، س��اخت كتابخانه و مراكز 

فرهنگي را در اين مناطق در دستور كار خود قرار داده است. 
براساس اين گزارش، بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
با هدف برقراري عدالت فرهنگي و آموزشي، ترويج كتاب و كتابخواني، 
افزايش س��رانه  فضاي مطالعه و پاس��خ گويي به نياز جوانان در مناطق 
محروم و كم تر توسعه  يافته، از سال ۱۳۹۳ اهتمام به ساخت و تكميل ۳۷ 
باب كتابخانه نموده است. اين بنياد براي اين منظور بالغ بر ۸۰ ميليارد 
ريال اعتبار تخصيص داده است.  اين بنياد با همكاري نهاد كتابخانه هاي 
عمومي كش��ور، تا به امروز ۱۸ كتابخانه را به بهره برداري رسانده و در 
اختيار مردم شريف اين مناطق قرار داده و مابقي را نيز تا پايان سال جاري 

راه اندازي خواهد كرد. 
اي��ن كتابخانه ه��ا در ۱۶ اس��تان كش��ور يعن��ی آذربايجان غرب��ي، 
آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، ايالم، تهران، خراسان رضوي، خراسان 
شمالي، خراسان جنوبي، خوزستان، فارس، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، 
مازندران، مركزي و همدان واقع شده اند و زيربناي آنها در مجموع بالغ 
بر ۱۴ هزار متر مربع مي رسد.  بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( عالوه بر س��اخت و تكميل اين كتابخانه ها، در تجهيز و تأمين 

كتاب ها و وسايل كمك آموزشي مورد نياز آنها نيز مشاركت دارد. 
گفتني است، در جريان سفر مرداد ماه دكتر محمد مخبر، رئيس ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( به استان خراس��ان جنوبي و با حضور 
استاندار، نمايندگان شهرستان هاي استان در مجلس شوراي اسالمي 
و جمعي از مسئوالن اس��تاني و شهرس��تاني، كتابخانه  عمومي بركِت 
»محتاج نهي« شهرس��تان نهبندان به بهره برداري رسيد. همزمان با 
راه اندازي اين كتابخانه، ۱۰ كتاب خانه  ديگر بركت نيز در سطح كشور و 
از جمله در شهرهاي چاراويماق، آذرشهر، شاهين دژ، دره شهر، دهلران، 
ايوان، چرداول، گرمه، كارون و ني ريز افتتاح شد.  اين در حالي است كه 
همزمان تعداد زيادي از مراكز فرهنگي بركت ساخته   شده نيز به امكانات 
كتابخانه و كتاب در بخش ها و حوزه هاي مختلف، توس��ط بنياد بركِت 

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( مجهز شده اند. 

 مرزها شاهد موج بازگشت زائران 
و شور پيوستن  به خيل راهپيمايان اربعين

موج بازگشت زائران اربعين با اوج حركت عاشقان سيدالشهدا براي 
پيوس�تن به خيل عظيم راهپيمايان در هم آميخته و ش�ور و حالي 
وصف ناپذير به وجود آورده اس�ت. اربعين نزديك است و تب و تاب 
رس�يدن به كربالي معلي به باالترين حد خود رس�يده است. با اين 
حال مشكالت چند روز پيش برخي مرزها رفع شده. آبرساني به مرز 
خسروي با 25تانكر انجام می شود و منتظران خروج از مرز در چادرها و 
زائرسراها اسكان داده شده اند. مرز مهران هم مملو از زائر است و اين در 
حالي است كه طي روز گذشته حدود 40 هزار زائر از اين نقطه به كشور 
بازگشته اند. راه هاي منتهي به مرزها پرترافيك اما روان و عادي است. 

    
با اينكه صحبت از موج بازگش��ت زائران ش��روع ش��ده اما هنوز خيل 
عاشقان سيدالشهدا در راه كربال هس��تند و آنان كه قرارشان را به روز 
اربعين گذاشته اند با مراجعه به مرزها در صدد پيوستن به خيل عظيم 
راهپيمايان هستند.  هر چه به روز اربعين حسيني نزديك تر مي شويم، 
تب و تاب زوار براي س��فر به كربالي معلي هم باال م��ي رود.  حاال مرز 
خس��روي كه فقط از ۷ صبح تا ۱5 اجازه خروج زائ��ران را دارد، روزانه 
حدود ۲۲ هزار زائر را به سمت عتبات عاليات روانه مي كند. با تمهيدات 
انديشيده شده زمان خروج زوار از گيت هاي خسروي در كمترين زمان 
ممكن و در ۱۰ تا ۲۰ ثانيه صورت مي گيرد و تنها در روز گذشته ۲۸ هزار 
زائر اربعين از خسروي خارج ش��دند.  با اينكه طي روزهاي اخير عنوان 
شده بود كه در اين مرز كمبود آب احس��اس مي شود اما با رسيدن ۲5 
تانكر آب براي خدمت رساني به زوار، اين مشكل هم رفع شد.  روز گذشته 
جمعيت هالل احمر استان كرمانشاه اعالم كرد در پي استقبال زوار از مرز 
خسروي طي دو شب گذشته ۱۹ هزار نفر زائر اربعين اسكان داده شدند. 
برهمين اساس هفت دستگاه آمبوالنس، پنج دستگاه موتورالنس، يك 
دستگاه خودروي نجات كرافتر، دو دستگاه خودروي ارتباطات تيپ ۱ و 
۲، پنج دستگاه خودروي كمك دار، يك تيم عملياتي خواهران و سه تيم 
عملياتي واكنش سريع و يك فروند بالگرد جمعيت هالل احمر نيز در 

نقطه صفر مرز خسروي در حالت آماده باش هستند. 
   موج بازگشت و ترافيك روان

هنوز حركت زائران به سمت كربال كم نشده و فقط طي روز گذشته نزديك 
به ۲۰۰ هزار نفر فقط از مرز مهران عبور كردند.  موضوعي كه فرمانده قرارگاه 
رسول اكرم)ص( يگان ويژه ناجا هم آن را تأييد كرده و عنوان كرد كه در 
روز شنبه هم ۱۹۰ هزار نفر از زائران امام حسين)ع( از مرز و پايانه مرزي 
مهران عبور كردند تا بتوانند در كنگره عظيم اربعين حضور به هم رسانند.  
س��ردار علي عظيمي با بيان اينكه موج بازگش��ت زائران آغاز شده است، 
گفت: »از اولين روز هفته ش��اهد ورود ۶۰ هزار زائر ازمرزهای مختلف به 
سمت ايران اسالمي بوديم كه خدمت رساني به آنان نيز به صورت مناسبي 
صورت گرفت.« وي با بيان اينكه تمام زيرساخت هاي الزم براي استقبال 
از زائران از طريق ناجا و همچنين نهاد ها و دستگاه هاي مختلف عضو ستاد 
اربعين مهيا اس��ت، ادامه داد: »موكب ها آمادگي خدمت رساني به خيل 
زائران را دارند و خوشبختانه هيچ مشكلي در مهران وجود ندارد.« در همين 
رابطه ايالم همچنان ميزبان زائران است و هم اكنون با آغاز موج بازگشت 
زائران به كشور يكبار ديگر محورهاي اين استان مملو از جمعيت شده و بار 
ترافيكي سنگيني را تحمل مي كند.  سردار نورعلي ياري كه به پايانه مرزي 
مهران رفته بود، گفت: »برنامه ريزي هاي الزم براي بازگشت زائران به كشور 
انديشيده شده است و تمام امكانات دستگاه هاي دولتي و خدمات رسان 
در كنار نيروي انتظامي براي بازگش��ت زائران بسيج ش��ده است.« وي با 
تأكيد بر اينكه با تشديد موج بازگشت زائران به كشور مواجه هستيم ادامه 
داد: »در ۲۴ ساعت گذشته بالغ بر ۴۰ هزار زائر از پايانه مرزي مهران وارد 
كشور شده اند. بر همين اساس تهيه اتوبوس جهت انتقال زائران به شهر ها و 
استان هاي ديگر تنها دغدغه پليس براي اين امر است. البته تصميمات خوبي 

در جلسات قرارگاه اربعين استاني براي اين موضوع گرفته شده است.«

پنجمين همايش      یزد
كارب�رد  مل�ي 
فناوري هسته  اي در كشاورزي و منابع طبيعي به 
ميزباني دانشگاه يزد آخر آبان ماه برگزار مي  شود. 
دكتر »س��يد ابراهي��م س��يفتي زاده« دبيرعلمي 
پنجمين همايش ملي كاربرد فناوري هسته  اي در 
كشاورزي و منابع طبيعي با اشاره به برگزاري اين 
همايش در روزهاي ۲۹ و ۳۰ آبان ماه سال جاري در 
دانشگاه يزد، هدف از برگزاري اين همايش را ارتقاي 
استان در بحث كشاورزي و منابع طبيعي هسته  اي 
و ترويج دستاوردها در اين حوزه دانست و گفت: با 
توجه به نظر دانشگاه و با رايزني  هايي كه با پژوهشگاه 
علوم و فنون هس��ته اي و پژوهش��كده كشاورزي 
هس��ته اي انجام ش��ده، مقرر ش��د تا گزارش هاي 
كش��وري در قالب مقاالت جمع آوري شود و از اين 
مقاالت به شيوه عملي در اس��تان استفاده كنيم.  
وي با اش��اره به اينكه چهار دوره از اين همايش در 
تهران و كرج برگزار شده و يزد ميزبان پنجمين دوره 
برگزاري آن است، افزود: در قالب برگزاري پنجمين 

دوره هماي��ش، كارگاه هاي عملياتي نيز تش��كيل 
مي  شود تا از سخنراني  هاي معمول همايش  ها فاصله 
بگيريم و كشاورزان و بهره  برداران با شركت در اين 
كارگاه ها از دستاوردهاي استفاده از فناوري هسته  اي 
در كشاورزي مطلع شوند.  سيفتي زاده با بيان اينكه 

در نظر داريم همايش عملياتي باشد، لذا هدف تنها 
جذب مقاالت به تنهايي نيست با بيان عدم تمايل 
برخي از كشاورزان به استفاده از روش  هاي هسته  اي 
و ترجيح دادن روش هاي س��نتي در كش��اورزي، 
تصريح كرد: اين موارد دليلي شد تا كارگاه هاي عملي 

را در كنار همايش برگزار كنيم و در روز دوم همايش 
قطعنامه و جلسه  اي با مديران استان تشكيل مي  شود 
تا يك كار عملياتي در استان يزد شروع شود.  »سعيد 
تركش اصفهاني« دبير اجرايي همايش نيز گفت: با 
معرفي پتانسيل هاي استان و دانشگاه يزد توانستيم 
موافقت پژوهشكده علوم و فنون كشاورزي هسته  اي 
كش��ور كه چهار دوره هماي��ش را در تهران و كرج 
برگزار كرده است، جلب كنيم و اين همايش براي 
اولين بار به صورت اس��تاني در دانشگاه يزد برگزار 
خواهد شد.  وي محورهاي اصلي همايش را اصالح 
نباتات، صنايع غذايي و مبارزه با آفات عنوان و اظهار 
اميدواري كرد كه مباحث همايش بيشتر به سمت 
مباحث عملياتي و چالش  هاي موجود در اس��تان 
هدايت ش��ود.  به گفته دبير اجرايي اين همايش، 
برپايي نمايش��گاه جهت ارائه دستاوردهاي جديد 
و بازديد از پژوهش��گاه علوم و فنون هس��ته اي در 
شهرستان تفت از جمله برنامه هاي جانبي پنجمين 
همايش ملي كاربرد فناوري هسته اي در كشاورزي و 

منابع طبيعي خواهد بود. 

برگزاري همايش ملي كاربرد فناوري هسته اي به ميزباني يزد

تحصيل 610 طلبه خارجي در حوزه های علميه استان مركزي 
ه�م اكن��ون     مركزي

از   610 طلب�ه 
كش�ورهاي مختلف دنيا در مراكز حوزوي 
استان مركزي مشغول به تحصيل هستند. 
حجت االسالم »كاظم سپاسي« مدير حوزه هاي 
علميه اس��تان مركزي با بيان اينك��ه ۶۱۰ طلبه 
خارجي در حوزه علميه استان مركزي تحصيل 
مي كنند، گفت: اين طالب از كشورهاي نيجريه، 
كنيا، تانزانيا، آنگوال، غنا، كنگو، آفريقاي جنوبي، 

كامرون، سوريه، عراق، گرجستان، تاجيكستان، چين، پاكستان و افغانستان پذيرش شده اند.  وي با اشاره 
به مكان هاي تحصيل اين طالب افزود: ۴۹۰ نفر از طالب خارجي حوزه هاي علميه استان مركزي در جامعه 
المصطفي آشتيان و بقيه در حوزه علميه حضرت خاتم االنبيا )ص( اراك تحصيل مي كنند.  مدير حوزه هاي 
علميه اس��تان مركزي ادامه داد: از مجموع طالب خارجي در حال تحصيل استان ۱۲۰ نفر زن و بقيه مرد 
هستند.  حجت السالم سپاسي گفت: سطح علمي باال و برخورداري از استادان مجرب و كارآزموده در حوزه هاي 

علميه اين استان باعث شده كه طالب غير ايراني تمايل بااليي براي تحصيل در اين مراكز داشته باشند.

۲۲۳ خانوار دو معلول گلستان صاحب خانه شدند
مدي����ركل      گلستان
بنيادمس�كن 
گلس�تان از تحوي�ل خانه هاي آم�اده، به 
۹۴خانوار ش�هري و 1۲۹ خان�وار داراي دو 

معلول در روستاهاي استان خبرداد. 
محمدتق��ي زماني نژاد مديركل بنيادمس��كن 
گلستان گفت: در ش��هرها ۹۴ خانوار داراي دو 
معلول و بيشتر از س��وي بهزيستي معرفي شد 
كه با كم��ك راه و شهرس��ازي و انجمن خيران 

مسكن ساز تأمين مسكن براي بيش از ۹5 درصد خانوارها انجام شده است.  وي افزود: در روستاها نيز در 
مرحله نخست ۱۲۹ خانوار معرفي شده بود كه به بانك ها معرفي شدند. به خانوارهاي داراي دو معلول 
روستايي عالوه بر كمك هاي بالعوض تا سقف ۲۰ ميليون تومان، تسهيالت ۴۰ ميليون توماني ساخت 
مسكن نيز پرداخت مي شود.  مديركل بنيادمسكن استان گلستان تصريح كرد: در مرحله دوم نيز ۷۰ خانوار 
روستايي داراي دو معلول و بيشتر به بنيادمسكن معرفي شدند كه موظف هستيم در كوتاه ترين زمان ممكن 

اقدام به تشكيل پرونده و معرفي به بانك براي دريافت تسهيالت و كمك بالعوض را انجام دهيم.

دوره هاي آموزشي »گردشگري كودك« 
در سمنان برگزار شد 

دوره هاي آموزشي »گردشگري      سمنان
كودك« در راستاي سمنان شهر 
دوس�تدار ك�ودك در ش�هرداري اي�ن ش�هر برگزار ش�د. 
مريم معتمدي معاون شهرس��ازي و معماري شهرداري سمنان 
با اعالم اين خبر گفت: يكي از موارد مهم در توس��عه گردشگري، 
برنامه ريزي در خصوص گردشگري كودكان و مطابق با نيازهاي 
آنان است كه به دنبال آن نياز به راهنمايان مخصوص گردشگري 
كودك احس��اس مي ش��ود.   وي اف��زود: به اين منظور سلس��له 
كارگاه هاي��ي با كمك اس��اتيد مج��رب و در موضوعات مختلف 
گردشگري كودك طراحي شد، كه اولين سري از اين كارگاه ها در 

موضوع كودكان و شناخت بافت هاي تاريخي بود. 
 اين مس��ئول تصريح كرد: موضوع��ات كارگاه ه��اي بعدي در 
محورهاي گردشگري طبيعت، گردشگري موزه ها، روايت گري و 
طراحي قصه و بازي در گردشگري است كه به صورت عملي و در 

فضاي مربوطه اجرا شد.

 افتتاح نمايشگاه كتاب 
در چهارمحال و بختياري   

چهاردهمين نمايشگاه بزرگ      چهارمحال و بختياري
كتاب چهارمحال و بختياري با 
حضور معاون توسعه و مديريت منابع وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي افتتاح شد. 
جواد كارگران مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان چهارمحال و 
بختياري در آيين افتتاحيه با اشاره به حضور ۴۰۰ ناشر كشوري در 
اين نمايشگاه، گفت: كتب موجود در نمايشگاه كاماًل به روز و جديد 
هستند كه ناشران كشوري در ۲۰۰ غرفه كتاب هاي خود را در معرض 
ديد عموم قرار داده اند.  وي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و ارائه 
جديدترين و به روزترين كتب منتشر شده مورد نياز جامعه و استان 
را از اهداف برگزاري اين نمايشگاه برشمرد و ادامه داد: امسال براي 
نمايشگاه كتاب يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال يارانه پيش بيني شده 
است كه در صورت استقبال، مبلغ يارانه افزايش خواهد يافت.  كارگران 
گفت: چهارمحال و بختياري يكي از استان هايي است كه در عرضه 

كتاب و نمايشگاه در كشور حرف هاي بسياري براي گفتن دارد.

پيله ابريشم پاييزه در خراسان شمالي 
برداشت شد  

مدي�ر ام�ور طي�ور و نوغانداري      خراسان شمالي
سازمان جهاد كشاورزي خراسان 
شمالي از برداشت پيله ابريشم پاييزه در اين استان خبر داد. 
مهدي شكاري مدير امور طيور و نوغانداري سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان شمالي با اشاره به برداشت پيله ابريشم پاييزه در اين استان از 
هفته آينده گفت: اجراي طرح پايلوت توليد پيله ابريشم پاييزه در شش 
استان كشور در سال جاري انجام شد.  وي با بيان اينكه خراسان شمالي 
يكي از اين استان ها بوده كه ۲5 جعبه تخم نوغان ميان نوغاندارن استان 
توزيع ش��د، افزود: ميزان توليد نوغان در اين فصل از سال در استان 
رضايت بخش بوده است.  اين كارشناس نوغانداري تصريح كرد: ميزان 
توليد عملكرد در شهرستان هاي راز و جرگالن، مانه و سملقان و بجنورد 
نسبت به ساير شهرستان هاي ديگر استان مطلوب تر است.  شكاري 
ادامه داد: زمان توزيع جعبه هاي نوغان در اين استان اوايل شهريور ماه 
سال جاري بود، اما به نظر مي رسد اگر اين جعبه ها از اواسط مرداد ماه 

ميان نوغانداران توزيع شود از عملكرد بهتري برخوردار مي شد.

 دانشگاه تبريز 
كلكسيون 100 گياه دارويي شد 

 اتاق بازرگاني اصفهان
 از جوانان مستعد حمايت مي كند 

عض�و هيئ�ت     آذربایجان شرقي
علمي دانشكده 
كشاورزي دانشگاه تبريز از ايجاد كلكسيون 
كش�ت براي بيش از يكصد گياه دارويي در 
ايستگاه تحقيقاتي و آموزشي خلعت پوشان 

اين دانشگاه خبر داد. 
سعيده عليزاده سالطه عضو هيئت علمي دانشكده 
كشاورزي دانشگاه تبريز با بيان اينكه دانشگاه تبريز 
به يكي از غني ترين كلكس��يون گياهان دارويي 
تبديل شده است گفت: اين كلكسيون به مساحت 
چهارهزار مت��ر مربع، ش��امل دو بخش گياهان 
دارويي چند س��اله و يك س��اله بوده و به منظور 
پيشبرد اهداف آموزش��ي و پژوهشي گروه هاي 
آموزشي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز سال 
۹۷ ايجاد ش��د.  اين كارش��ناس گياهان دارويي 
افزود: با توجه به جديد بودن رشته گياهان دارويي 
در دانشگاه تبريز و فراهم نبودن زير ساخت هاي 
كافي آموزش��ي مناس��ب تصميم به ايجاد اين 
سايت و كشت برخي گياهان دارويي كه در سطح 
تجاري كش��ت مي ش��وند، گرفتم.  عضو هيئت 

علمي دانشكده كشاورزي دانش��گاه تبريز ادامه 
داد: برآورد ميزان سازگاري گياهان كشت شده با 
شرايط آب و هوايي تبريز و برآورد ميزان عملكرد 
در سطح، نيازسنجي بازار و اهلي سازي گونه هاي 
بومي آذربايجان از ديگر اهداف كش��ت گياهان 
دارويي است.  عليزاده گفت: نعنا فلفلي، گاوزبان 
ايراني، زعفران، گل راعي شاهس��پرم، شيش��ا، 
بومادران هزار برگ، گل مغربي، اس��طخودوس، 
پونه، آويشن،  سرخارگل، آرتيشو، سنبل الطيب و 
بادرنجبويه از جمله گياهان دارويي هستند كه با 
فاصله مشخص و با هدف برآورد عملكرد در واحد 
سطح كشت شده اند.  عضو هيئت علمي دانشكده 
كشاورزي دانشگاه تبريز افزود: زنيان رازيانه، زوفا، 
مرزنجوش، كرچك، گلرنگ، مريم گلي، كدوي 
تخمه كاغذي و همچنين توليد نشا و كشت برخي 
گياهان دارويي ديگر نظير به ليمو،  رزماري، آلوئه 
ورا، انواع گونه هاي مختلف يك ساله و چندساله 
ريحان، اوراژ، آويشن دنايي و چند گونه اندميك 
ايران و آذربايجان نيز از ديگر گونه هاي كشت شده 

به شمار مي آيند. 

ات�اق بازرگان�ي     اصفهان
اصفهان از تبديل 
جوانان مستعد براي رسيدن به فعاالن اقتصادي 
توانمن�د در تمامي جوان�ب حمايت مي كند. 
مسعود گلشيرازي، رئيس اتاق بازرگاني اصفهان 
با بيان اينكه اتاق بازرگان��ي اصفهان از تبديل 
جوانان مستعد به فعاالن اقتصادي توانمند در 
تمامي جهات حمايت مي كند، گفت: اس��تان 
اصفهان با بهره مندي از دانش��گاه هاي بزرگ، 
استادان فرهيخته و فارغ التحصيالن و نخبگان 
توانمند، مي تواند نقش ويژه اي در توسعه صنايع 
دانش بنيان و ارتقاي دانش و فناوري بخش هاي 
مختلف توليدي و صنعتي ايفا نمايد.  وي دانايي 
محوري را يك��ي از اركان اصلي ايجاد توس��عه 
پايدار در كشور دانس��ت و تصريح كرد: استان 
اصفهان با بهره مندي از دانش��گاه هاي بزرگ، 
استادان فرهيخته و فارغ التحصيالن و نخبگان 
توانمن��د، مي تواند نق��ش ويژه اي در توس��عه 
صنايع دانش بنيان و ارتق��اي دانش و فناوري 
بخش هاي مختلف توليدي و صنعتي ايفا نمايد.  

اين مسئول ايجاد شتاب دهنده هاي صادراتي، 
تجارت الكترونيك، بازاريابي و همچنين، كمك 
به جوانان مس��تعد عضو اين ش��تاب دهنده ها 
براي راه اندازي شركت هاي مديريت صادرات، 
بازاريابي و تجارت الكترونيك را يكي از گام هاي 
بزرگ اتاق اصفهان براي توسعه اقتصادي استان 
برش��مرد و تأكيد ك��رد: ايجاد تعامل س��ازنده 
ميان صنعت و دانش��گاه مي تواند سبب توسعه 
و توانمندي صنعت از يك سو و آشنايي بيشتر 
دانش��گاه ها با مس��ائل و نيازهاي روز صنعت و 
بهره من��دي از امكانات واحده��اي صنعتي از 
سوي ديگر گردد.  رئيس اتاق بازرگاني اصفهان 
تصريح ك��رد: تعامل بنياد حاميان دانش��گاه با 
س��راي رش��د و نوآوري در بهبود اين تعامالت 
بسيار حايز اهميت اس��ت.  گلشيرازي در ادامه 
بر استفاده بهينه از ظرفيت دانشگاه اصفهان در 
حوزه هاي اقتصاد، مديريت و علوم انساني تأكيد 
كرد و گفت: اس��تادان فرهيخته دانشگاه هاي 
استان يكي از منابع مهم تحقق توسعه پايدار در 

اصفهان هستند.  

  

امور قراردادهاي شهرداري بندر ماهشهر

آگهى مزایده عمومی مرحله دوم
شهردارى بندر ماهشهر به استناد مجوز شماره 1066/ ش  مورخ 1389/07/13 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد حفظ، نگهدارى، حفاظت، بهره بردارى و 
مدیریت زمین چمن مصنوعى به مساحت 800 متر مربع واقع در ماهشهر فاز 5 را با مشخصات زیر  از طریق مزایده عمومى به بخش خصوصى اجاره دهد.
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امور قراردادهاي شهرداري بندر ماهشهر

آگهى مزایده عمومی مرحله دهم
شهردارى بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره 2299/ ش  مورخ 1391/12/19شوراى اسالمى شهر بندر ماهشهر در نظر دارد تعداد یک باب مغازه ( 2) 
به مساحت 27/18 متر مربع واقع در بازارچه شهرك شهید رجائى را از طریق مزایده عمومى به صورت اجاره با شرایط زیر به بخش خصوصى واگذار نماید.
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