
   قزوين: مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
قزوين از ثبت پنج اثر تاريخي منقول استان قزوين در فهرست آثار ملي 
خبر داد. عليرضا خزائلي با اشاره به اينكه اين آثار شامل كاسه هاي سفالي 
هزاره چهارم پيش از ميالد مي ش��ود، گفت: ظروف ثبت شده از جنس 
خاك رس، چرخ ساز با پوشش نخودي مايل به اخرايي و داراي اشكال 
مختلف و نقوش حيواني و هندسي هستند كه موارد استفاده آنها خوردن 

و آشاميدن بوده است. 
   گيالن: معاون ميراث فرهنگ��ي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري گيالن از ثبت ملي ذخيره گاه ژنتيك درختان 
سپيدار با نام سفيد پلت در فهرست آثار طبيعي ملي خبر داد. ولي جهاني 
گفت: ذخيره گاه ژنتيك سفيد پلت صفرابسته در روستاي صفرابسته 
بخش كياشهر، شهرستان آستانه اشرفيه واقع شده و پوشيده از گونه هاي 
درختي توسكا، لرگ و سفيدپلت و ساير گونه ها مثل خرمندي، ليلكي و 
اوجاست. همچنين اين منطقه زيستگاه گونه هاي بسياري از پرندگان، 

خزندگان، حشرات، پستانداران و ماهي هاست. 
   مركزي: مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي 
گفت: كشت ۲۴۱ هزار هكتار محصول گندم در اراضي زراعي اين استان 
در سال زراعي جاري هدف گذاري شد. عليرضا كيشاني افزود: پنج رقم 
بذر اصالح شده گندم آبي توليدي در استان مركزي و پنج رقم بذر اصالح 
شده گندم ديم كه دو رقم آنها در استان توليد شده است براي كشت در 
اين اراضي پيش بيني شده و كشاورزان با مراجعه به مراكز خدمات و جهاد 

كشاورزي مي توانند نسبت به دريافت اين بذرها اقدام كنند. 
    لرستان: رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بروجرد گفت: چاله 
كني و كشت بذر بادام در ۲۴۰ هكتار از اراضي ملي اين شهرستان انجام 
شد. امير ثقليني با اشاره به جنگل كاري مشاركتي و اقتصادي اضافه كرد: 
اراضي كه به زير كشت بذر بادام مي روند، به اهالي همان روستا واگذار 
مي شود و مردم روستا با نگهداري و حفاظت از اين درختان و همچنين 
با فروش محصوالت آنها درآمدهايي را كسب مي كنند و درآمد اقتصادي 

اين طرح در اختيار مردم روستا قرار مي گيرد. 
   كردستان: فرماندار س��نندج گفت: از اواخر سال ۹۶ تاكنون ۵۹۷ 
نفر با دريافت تسهيالت اشتغال خانگي در اين شهرستان صاحب شغل 
و درآمد پايدار شده اند. محمدابراهيم زارعي با اشاره به اينكه تاكنون ۵۸ 
ميليارد ريال اعتبار تسهيالت اشتغال خانگي در سنندج مصوب شده 
كه از اين ميزان ۴۹ ميليارد ريال آن به متقاضيان واجد شرايط پرداخت 
شده است، افزود: پرداخت تسهيالت اشتغال خانگي به دو صورت اشتغال 

مستقل و پشتيبان صورت مي گيرد.

براي نخستين بار در      فارس
كشور، پيشرفته ترين 
جراحي كاشت سمعك اس�تخواني به مدت چهار 
ساعت توسط پزشكان متخصص بيمارستان پيوند 

اعضا ابوعلي سينا شيراز انجام شد. 
سيدبصير هاش��مي عضو هيئت علمي دانشگاه 
علوم پزشكي شيراز در تشريح اين جراحي گفت: 
افراد نيمه ش��نوايي كه قباًل اعمال جراحي براي 
بازسازي زنجيره استخواني گوش مياني و افزايش 
شنوايي انجام داده اند ولي عمل آنها موفق نبوده و 
از سمعك معمولي نيز استفاده چنداني نمي برند 
مي توانند با استفاده از روش جراحي سمعك هاي 
قابل كاشت از جمله »بون بريج« شنوايي خود را به 
دست بياورند.  وي با بيان اينكه در روش جراحي 
»بون بريج« يك ايمپلنت شامل گيرنده و مبدل 
در زير پوس��ت و در پش��ت گوش و در جمجمه 
كاشته مي شود و يك پردازشگر صوتي امواج صدا 
را دريافت مي كند، افزود: در افرادي كه به صورت 

مادرزادي كانال گوش تش��كيل نش��ده و امكان 
بازسازي زنجيره اس��تخواني گوش را ندارند نيز 
مي توانند داوطلب مناس��بي براي انجام جراحي 
»بون بريج« باش��ند اين در حالي اس��ت كه اين 

دستگاه در استخوان گيجگاهي يك طرف كاشته 
و هر دو گوش براي ش��نيدن تحريك شده و صدا 
با كيفيت بهتر منتقل مي شود.  هاشمي سن اين 
بيمار را ۴۰ ساله اعالم كرد و گفت: اين بيمار كه 

از س��ال ها پيش به دليل عفونت و پارگي پرده دو 
طرف گوش تحت درمان هاي متعدد جراحي قرار 
گرفته بود و در نهايت به علت عدم بهبود شنوايي 
مفيد و نداش��تن رضايت از سمعك هاي معمولي 
پس از بررسي هاي دقيق اديولوژيك و راديولوژيك 

كانديدا اين عمل جراحي شد.  
به گفته رئيس مركز كاشت حلزون شنوايي فارس 
اين جراحي چهار ساعته نتيجه يك كار تيمي بوده 
كه روز يك شنبه با حضور متخصصيني از كشور 
اتريش كه نماينده شركت س��ازنده پروتز »بون 
بريج« هستند و به عنوان ناظر عمل حضور داشتند 
منجربه انجام يك جراحي موفق براي اولين بار در 
ايران شد.  هاشمي با اشاره به هزينه هاي باالي اين 
عمل خواستار مش��اركت و همراهي خيران براي 
تأمين بخش��ي از هزينه هاي انجام عمل جراحي 
»بون بريج« شد و گفت: پروتزهاي مورد استفاده 
در اين نوع جراحي بسيار گران قيمت است و هر 

فردي از عهده تأمين مخارج آن برنمي آيد.
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 برپايی نمايشگاه صنايع دستي و سوغات 
در 6 شهر ايالم 

نمايشگاه صنايع دس�تي و توليدات      ایالم
م�ردم ش�هرهاي اي�الم در ش�ش 
شهرس�تان  اين اس�تان و در مس�ير زائران اربعين برگزار ش�د. 
عبدالمالك ش��نبه زاده مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي اس��تان ايالم با اش��اره به آغاز به كارنمايش��گاه صنايع دستي و 
سوغات محلي كه روز گذشته افتتاح و تا ۳۰ مهر ادامه دارد، گفت: اين 
نمايشگاه در مسير زائران اربعين در ش��هرهاي ايالم، مهران، دهلران، 
چرداول، ايوان و سيروان برگزار شده است.  وي با بيان اينكه اربعين يكي 
از فرصت هاي بي نظير جهت معرفي فرهنگ، رسوم و به  خصوص صنايع 
دستي و محصوالت استان ايالم است كه مي تواند ايالم را به تمام كشور 
معرفي كند، افزود: اين نمايشگاه ش��امل غرفه هايي از انواع لباس هاي 
محلي، گليم نقش برجسته، اجسام سنگي، معرق و منبت، چرم، سفال، 
چاقو، عسل طبيعي و همچنين خوراكي ها و شيريني هاي سنتي استان 
ايالم است.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
ايالم تصريح كرد: تعداد ۸۵ غرفه صنايع دس��تي در سراسر استان برپا 
شد كه از اين تعداد ۳۰ غرفه در ايالم، ۱۵ غرفه در مهران، ۲۰ غرفه در 
دهلران، ۱۰غرفه در چرداول، پنج غرفه در ايوان و پنج غرفه در سيروان 
كه در مسير تردد زائران اربعين است، برپا شده است.  شنبه زاده ادامه داد: 
راه اندازي اين نمايشگاه ها كمك قابل توجهي به شناساندن صنايع دستي 

و معرفي آن به ديگر مناطق كشور مي كند.

۱۷۷6 كالس درس سيل زدگان لرستان 
بازسازي شد 

    لرستان رئي�س مجمع خي�ران مدرسه س�از 
لرستان از بازسازي ۱۷۷۶ كالس درس 

در مناطق سيل زده اين استان خبرداد.
محمدرضا رضوي رئيس مجمع خيران مدرسه س��از لرستان در مراسم 
افتتاح مدرسه شش كالسه شهداي بانك مسكن اين استان در شهرستان 
اليگودرز، گفت: اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس لرستان با تعمير 
۱۷۷۶ كالس درس سيل زده و ساخت دو مدرسه بزرگ و زيبا در شهرستان 
پل دختر و بخش معموالن، يك ركورد به يادماندني از خود برجاي گذاشت.  
وي افزود: اين واحد آموزش��ي كه با مش��اركت بانك مسكن ساخته شد 
پانزدهمين مدرسه اي است كه توس��ط اين بانك در استان احداث شده 
است.  بهاروند، معاونت اجرايي نوسازي مدارس لرستان نيز در اين مراسم، 
گفت: ساخت مدارس در اقصي  نقاط استان با هدف توازن فضاهاي آموزشي 
و به تبع آن ايجاد عدالت آموزشي از اهداف اساسي سازمان نوسازي مدارس 
كشور است و با تالش هاي مستمر و شبانه روزي كاركنان نوسازي مدارس 
شاهد افتتاح مدارس مستحكم، زيبا و ايمن در جاي جاي استان عزيزمان 
هستيم.  وي خاطرنشان كرد: از قبل كمبودها و نارسايي هاي زيادي در 
بحث فضاهاي آموزشي براي ما مانده بود كه تيم مديريتي نوسازي مدارس 
و كاركنان اين اداره تمام تالش خود را براي رفع اين تنگناها به كار بسته 
كه نمونه آن افتتاح ۳۱ پروژه با ۱۲۲ كالس در ابتداي مهر و ايمن سازي 

سيستم هاي گرمايشي ۲۸۸۱ كالس درس است. 

 امدادرساني به زائران خارجي اربعين 
در گيالن 

رئيس اورژانس گيالن با اشاره به حضور     گيالن
تيم هاي فوريت پزشكي در سه منطقه 
آستارا، تالش و امامزاده هاشم رشت، از خدمات رساني به ۸۳۱ زائر 

خارجي اربعين خبر داد. 
پيمان اسدي رئيس اورژانس گيالن با اشاره به خدمات رساني به زائران 
خارجي اربعين حسيني در استان گيالن، اظهار كرد: اورژانس گيالن در 
موكب امامزادگان ابراهيم و قاسم و پايانه مرزي آستارا، موكب امامزاده بابا 
اسماعيل و مسجد طوالرود تالش و امامزاده هاشم رشت در كنار شبكه 
بهداشت و س��اير گروه هاي امدادي حضور فعال داشته است.  وي با بيان 
اينكه تيم هاي فوريت  پزشكي از ۱۳ مهر ماه امسال تاكنون به صورت ۲۴ 
ساعته براي ارائه خدمات به زوار اربعين حضور داشته اند، افزود: در اين مدت 
به ۸۳۱ مراجعه كننده كه اكثراً زوار اربعين حسيني از كشور جمهوري 
آذربايجان بودند خدمات پزشكي ارائه كرده اند.  اين مسئول به رشد ۱۴/۵ 
درصدي امدادرساني در مقايسه با سال گذشته اشاره كرد و گفت: بيشترين 
اقدامات شامل كنترل فش��ار خون و قند خون بوده كه بصورت سرپايي 
انجام شده است.  رئيس اورژانس گيالن ادامه داد: اورژانس گيالن دو تيم 
فوريت هاي پزشكي به همراه چهار تكنسين اورژانس را از ۲۰ مهر ماه براي 

خدمت رساني به زوار اربعين به مرز مهران اعزام كرده است. 

 مرمت موزه ادب و عرفان
 شيخ شهاب الدين اهري ادامه دارد

مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و      آذربایجان شرقي
صنايع دستي آذربايجان شرقي از تداوم 
مراحل تكميلي مرمت باغ مزار شيخ ش�هاب الدين اهري خبر داد. 
مرتضي آبدار مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي 
آذربايجان شرقي با بيان اينكه بررسي و پايش مستمر وضعيت موزه هاي 
اس��تان در دس��تور كار اين اداره كل قرار دارد، گف��ت: تكميل مرمت و 
ساماندهي باغ مزار شيخ شهاب الدين اهري معروف به موزه ادب و عرفان، 
يكي از مهم ترين پروژه هاي اداره كل در حوزه موزه هاست.  وي با اشاره به 
اينكه اين باغ مزار از عناصر هويتي بسيار ارزنده استان محسوب مي شود، 
افزود: ادامه استحكام بخشي و مقاوم سازي ديوارهاي گنبدخانه، ايوان و سر 
در ورودي و اجراي اندود ديوارهاي داخلي و رنگ آميزي از اقدامات اوليه در 
راستاي مرمت و ساماندهي باغ مزار شيخ شهاب الدين اهري بود.  مديركل 
ميراث فرهنگي استان با اشاره به اينكه اين پروژه از زمان عقد قرارداد تا 
حال، ۵۰ درصد پيشرفت داشته است و ميزان اعتبار تخصيص يافته براي 
مرمت و ساماندهي باغ مزار شيخ شهاب الدين اهري را مبلغي بالغ بر ۲۲۰ 
ميليون تومان است.  آبدار گفت: با توجه به ارزش و اهميت تاريخي اين باغ 
مزار، كارشناسان ميراث فرهنگي اداره كل استان براي مرمت و ساماندهي 
آن همچنان در تالش هستند.  گفتني است نخستين موزه ادب و عرفان 
كشور كه پس از زلزله ورزقان به دليل خسارات عمده كالبدي تعطيل شده 
بود، در ارديبهشت سال جاري همزمان با هفته ميراث فرهنگي به همت 

اداره كل ميراث فرهنگي استان بازگشايي شد.

 مجهزترين بيمارستان صحرايي 
در مرز خسروي در خدمت زائران

آنقدر به اربعين نزديك شده ايم كه حاال با صدها كيلومتر فاصله از 
كربال، مي توان بوي آن را حس كرد و جاماندگان، خودشان را براي 
يك راهپيمايي ديگر در كش�ور آماده مي كنند. با اين حال شور و 
اشتياق مضاعف و دو چنداني در دل عاشقان حسيني به وجود آمده 
است. شور و حالي كه آنان را به اين راه آسماني مي كشاند. نگاهي 
به مرزهاي ايران، جايي كه زائران در حال خروج و پيوستن به خيل 
عظيم راهپيمايي كنندگان اربعين حسيني هستند نشان مي دهد 
تردد مشتاقان سيدالشهدا در مرزها رشد سه برابري داشته است. 
باز هم مرز مهران ش�لوغ ترين مرز گزارش شده و بر اساس آمارها 
روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از اين مرز تردد مي كنند، البته آمارهاي 
ورودي هم نشان از شكل گيري موج بازگشت زائران به كشور دارد. 
هواشناس�ي از احتمال بارش پراكنده در ايالم خبر داده و مس�ير 
برگشت زوار در تمام محورها با ترافيك نيمه سنگين مواجه است. 

    
جمعيت زائران نسبت به سال گذشته آنقدر افزايش چشمگيري داشته 
كه هيچ كس نتوان��د آن را كتمان كند. از تع��داد خروجي ها گرفته تا 
صف هاي بهم فش��رده راهپيمايان و موج بازگشت ها كه جملگي مهر 

تأييدي بر شكوه و عظمت مراسم اربعين امسال است. 
وزير اطالعات كه براي بازديد از مرز ش��لمچه به اين منطقه رفته بود 
هم پيش بيني كرد كه امسال نسبت به سال قبل، ۲ ميليون زائر بيشتر 
راهي سفر مراسم اربعين حسيني در عراق شوند.  البته حجت االسالم 
والمس��لمين علوي اين را ه��م گفته كه ب��ا توجه به كس��ري و كم و 
كاستي هايي كه وجود دارد بايد مس��ئوالن توجه كنند تا مشكالت را 
برطرف كنند تا چ��ه در روزهاي باقي مانده به اربعين حس��يني و چه 
براي سال بعد در زيرساخت ها مشكلي نداشته باشيم و بهتر پاسخگوي 
زوار امام حسين عليه السالم باشيم.  بر همين اساس و با در نظر گرفتن 
جمعيت عظيمي كه راهي كربال ش��ده اند امام جمعه موقت كرمانشاه 
هم توصيه كرده زوار با زيارت كوتاه شرايط را براي حضور ديگر زائران 
فراهم كنند.  آيت اهلل محمد حجت��ي اين پياده روي را به يك رزمايش 
عظيم تشبيه كرد و به مهر گفت: اين رزمايش مي تواند جوانان را بيشتر 
با آرمان هاي اسالم و انقالب پيوند بزند و توطئه هاي شوم دشمنان را در 
نطفه خاموش كند و ياس و نا اميدي براي دشمنان در پي داشته باشد. 
وي با بيان اينكه اصل زيارت اربعين مستحب و رعايت حقوق ديگران 
واجب است، درخواست كرد: اگر زائران عزيز احساس كنند با ماندن زياد 
در اين مكان زيارتي حقي از كسي ضايع مي شود بايد در اين مكان زياد 

توقف نداشته باشند و بالفاصله پس از زيارت به موطن خود برگردند. 
  مجهزترين بيمارستان صحرايي در خدمت زائران

فرمانده ق��رارگاه عملياتي ارتش در غرب كش��ور از خدمات رس��اني 
بيمارستان صحرايي مجهز برپا شده در مرز خس��روي به زوار اربعين 
تا بازگش��ت كامل زوار خبر داد.  امير فرهاد آريانفر، با اشاره به برپايي 
اين بيمارس��تان توس��ط ارتش كه يك��ي از مجهزترين بيمارس��تان 
صحرايي منطقه و در يك كيلومتري پايانه مرزي خس��روي به منظور 
خدمات رساني به زوار اربعين، به ايسنا گفت: اين بيمارستان صحرايي 
براي خدمات رس��اني مطل��وب به زوار مجه��ز به دو ات��اق عمل، اتاق 
آي سي يو، ۶۰ تخت بيمارستاني، داروخانه وديگر امكانات شده است.  
وي با اشاره به استقرار ۶۰ پزشك متخصص در حوزه هاي مختلف اين 
بيمارستان ادامه داد: ظرفيت پذيرش بيماران در اين بيمارستان به هر 
تعدادي كه مراجعه كنند، وجود دارد.  فرمانده قرارگاه عملياتي ارتش 
در غرب كشور با بيان اينكه هم اكنون روزانه بين ۷۰ تا ۸۰ نفر از زوار 
اربعين از خدمات اين بيمارس��تان صحرايي استفاده مي كنند، گفت: 
احتماالً در موج بازگشت زوار و به دليل ابتالي زوار به سرماخوردگي و... 

شاهد حضور بيشتر بيماران در اين بيمارستان صحرايي باشيم. 
   افزايش ترافيك اما روان در تمام محورها

حاال وضعيت ترافيك در تمام محوره��ا افزايش يافته و به گفته رئيس 
پليس راه كرمانشاه، ترافيك محورهاي اين اس��تان هم در اين روزها 

نسبت به ايام اربعين سال گذشته افزايش ۷۵ درصدي داشته است. 
س��رهنگ محمد مرادي با بيان اينك��ه در حال حاض��ر پرترددترين 
محورهاي اس��تان محور حميل- اس��الم آبادغرب، كرمانشاه- اسالم 
آبادغرب، كرمانش��اه- هم��دان و محوره��اي منتهي به شهرس��تان 
قصرشيرين است، ادامه داد: »۱۴۰ تيم گشتي محسوس و نامحسوس 
براي كنترل محورهاي اس��تان به كار گرفته شده اس��ت و بيشتر اين 
ظرفيت در حال آمادگي براي كنترل محورها در موج بازگشت است.«

به گفته اين مس��ئول موج بازگشت زوار از امروز ش��روع مي شود كه به 
مراتب قوي تر از موج رفت خواهد بود، چراكه زوار طي روزهاي متمادي 
به عتبات عاليات رفته اند اما زمان برگشت آنها بصورت متمركز و فشرده 
خواهد بود و بنابر اين پيش بيني مي شود با موج به مراتب قوي تري در 
زمان برگشت زوار مواجه شويم.  با اينكه موج بازگشت ها آغاز شده است 
اما هنوز هم گزارش ها از مرز مهران حكايت از خروج روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
هزار نفر از اين مرز خبر مي دهند.  ناگفته نماند سازمان هواشناسي هم از 
احتمال بارش هاي پراكنده و وزش باد در ايالم و نوار غربي كشور خبر داده 
كه با توجه به شروع بازگشت زائران به كشور و ادامه دار بودن خروج ها بايد 

براي اين امر و سالمت شهروندان هم تدابيري انديشيده شود.

كشت گلخانه اي ايروپونيك زعفران در شيروان آغاز شد
براي اولين بار در     خراسان شمالي
كش�ور، كشت 
گلخانه اي ايروپونيك زعفران در شهرستان 
ش�يروان خراس�ان ش�مالي انج�ام ش�د. 
امين رض��ا مرآتي فرماندار ش��يروان، با اش��اره 
به كش��ت گلخان��ه اي ايروپونيك زعف��ران در 
شهرستان ش��يروان، در دو گلخانه با مساحت 
۱۵۰ هكتار گفت: يكي از سرمايه گذاران متعلق 
به بخش خصوصي قرار است گلخانه اي در سطح 

۵۰ هكتار راه اندازي كند كه در آن كشت زعفران انجام مي شود.  وي افزود: از آنجايي كه كشت زعفران 
در زمان هاي خاصي انجام مي شود، بعد از اتمام كشت زعفران، محصوالت ديگري نيز توليد خواهد شد.  
فرماندار شيروان با بيان اينكه گلخانه دوم در سطح ۱۰۰ هكتار توسط يكي از شركت هاي مالي و اعتباري 
در اين شهرستان راه اندازي خواهد شد، تصريح كرد: اين گلخانه به كشت گياهان دارويي اختصاص خواهد 

يافت.  مرآتي گفت: در حال حاضر براي ايجاد هر هكتار گلخانه ۳ ميليارد تومان اعتبار بايد هزينه شود.

شناسايي ۱۴ هزار و ۷۰۰ هكتار بافت فرسوده در تهران 
مدي�ركل راه و       تهران 
ي  ز س�ا شهر
تهران از شناسايي ۱۴ هزار و ۷۰۰ هكتار بافت 
فرسوده و حاشيه نشين در اين استان خبر داد. 
رضا نگهبان مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان 
تهران گفت: ۱۴ هزار و۷۰۰ هكتار مساحت بافت 
ناكارآمد در استان تهران داريم و جمعيتي كه در 
اين بافت ساكن هستند نزديك به ۴ ميليون و ۵۰۰ 
هزار نفر هستند.  وي افزود: تاكنون شناسايي ۶۳ 

محله انجام شده است كه ۴۵ محله در شهرستان ها و ۱۸ محله در شهر تهران است كه در شهرستان هاي 
استان تهران نام محالت احصا شده است.  مديركل راه و شهرسازي استان تهران ادامه داد: شهرداري ها به 
عنوان دبير محور اصلي برنامه هاي اقدام مشترك هستند كه بايد در جهت بهسازي تأسيسات، توسعه خدمات 
روبنايي مثل احداث فرهنگسرا و غيره اقدام شود نكته ديگر مديريت اعطاي تسهيالت مسكن است.  نگهبان 
تصريح كرد: در زمينه توانمندسازي پروژه ها در سطح محالت شش پروژه در سطح شهرستان هاي بهارستان 
و قدس انجام شده است و مطالعات محالت هرندي با پيشرفت ۲۰ درصدي انجام شده است همچنين ۵ هزار 

واحد در سال ۹۸ مشخص و براي انعقاد تفاهمنامه و اخذ تسهيالت ارسال شده است. 

توزيع دفتر بين دانش آموزان كم برخوردار چهارمحال و بختياري 
در راس�تاي      چهارمحال وبختياري 
توسعه قبض 
س�بز، ۳۰ ه�زار جل�د دفترچ�ه از مح�ل 
صرفه جويي در مصرف قبوض كاغذي ميان 
دانش آموزان كم برخوردار استان چهارمحال 

و بختياري توزيع شد. 
مجيد فرهزاد مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه، در راستاي 
توسعه قبض سبز ۳۰ هزار جلد دفترچه از محل 

صرفه جويي در مصرف قبوض كاغذي ميان دانش آموزان كم برخوردار استان توزيع شد، گفت: با حذف 
قبوض كاغذي برق مي توان از محيط زيست كه ميراث آيندگان است محافظت كرد، به همين دليل از اول 
مردادماه در استان چهارمحال وبختياري با اطالع رساني دقيق درگاه هايي به مردم معرفي و از آنها درخواست 
شد كد اشتراك برق خود را به سامانه ۱۰۰۰۳۸۱۱۲۱ ارسال كنند تا ماهانه كاركرد كنتور برق خود را از 

طريق پيامك دريافت كنند كه اين اقدام صورت گرفت و ديگر قبض كاغذي برق صادر نمي شود.

۱۰۰ هزار گلستاني صاحب سند مالكيت شدند 
تاكنون بيش از     گلستان
۱۰۰هزار س�ند 
مالكيت در روستاها و شهرهاي كمتر از ۲۵ 
هزار نفر در اس�تان گلس�تان صادر ش�د. 
محمدتقي زماني نژاد مديركل بنياد مس��كن 
گلس��تان با بيان اينكه تاكنون ۱۰۰هزار جلد 
سند مالكيت در گلس��تان صادر شده گفت: از 
اين تعداد ۹۴ هزار س��ند در روستاها و بقيه در 
شهرهاي كمتر از ۲۵ هزار نفر تحويل مردم شده 
است.  وي با بيان اينكه حدود ۶۰۰ روستاي استان تحت مالكيت بنياد علوي است، افزود: چند سال قبل 
تفاهمنامه اي بين بنياد مسكن و بنياد مستضعفان منعقد شد تا نسبت به تهيه نقشه و صدور سند در 
مناطق روستايي اقدام شود.  مديركل بنياد مسكن گلستان با اشاره به اينكه اين طرح در استان با اولويت 
روستاهاي مناطق مرزي در دستور كار قرار گرفته است ابراز كرد: حدود ۱۸ هزار پرونده در استان آماده 
و براي بنياد مستضعفان ارسال شده است تا پس از بررسي و تأييد براي صدور اسناد مالكيت اقدام شود.  
زماني نژاد افزود: صدور سند مالكيت براي روس��تايياني كه جزو مددجويان كميته امداد و بهزيستي 

هستند رايگان است و براي ساير افراد نيز با تخفيف ۶۰ تا ۷۰ درصدي صادر خواهد شد. 

۷5درصد مرغ توليدي خراسان جنوبي 
صادر شد 

معاون بهب�ود تولي�دات دامي      خراسان جنوبي
س�ازمان جه�اد كش�اورزي 
خراسان جنوبي با بيان اينكه در شش ماهه نخست امسال، 
بالغ بر ۲۶ هزار و ۲۰۰ تن گوشت مرغ در استان توليد شده از 
صادرات ۷۵ درصدی مرغ مازاد بر نياز اين محصول خبرداد. 
محمود اش��رفي گل معاون بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد 
كشاورزي خراسان جنوبي با بيان اينكه در شش ماهه نخست امسال، 
بالغ بر ۲۶ هزار و ۲۰۰ تن گوشت مرغ در استان توليد شد، گفت: 
با توجه به مازاد برنياز بودن، ۷۵ درصد مرغ توليدي استان، به ساير 
مناطق كشور فرستاده شد.  اين كارشناس سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان جنوبي با بيان اينكه در حال حاضر ۶۲۴ مرغداري گوشتي 
در استان فعاليت دارند، تصريح كرد: از اول سال سويا براي مرغداران 
و دامداران بدون محدوديت ارائه ش��ده است.  اش��رفي گل افزود: 
همچنين با همكاري ستاد اجرايي فرمان امام خميني)ره( واردات 

شتر به استان از كشور افغانستان در حال انجام است.

 افزايش ۱۷ ميليون متر مكعبي آب 
در سدهاي هرمزگان    

منطق�ه اي  آب  مديرعام�ل      هرمزگان
پ�ي  در  گف�ت:  هرم�زگان 
بارندگي هاي اخير ۱۷ ميليون متر مكعب آب به ذخاير پشت 

سدهاي استان هرمزگان افزوده شد. 
هوش��نگ ماليي مديرعامل آب منطقه اي هرمزگان با بيان اينكه 
ذخيره اخير آب پشت سدهاي هرمزگان به۱۷ميليون متر مكعب 
رسيد، گفت: سد استقالل ميناب با ظرفيت ۲۴۰ ميليون مترمكعب، 
با ۲۵ درصد افزايش ۶۳ ميليون مترمكعب آبگيري شد و اين سد تا 
پايان سال جوابگوي نياز شرب و كشاورزي است.  وي افزود: اكنون 
۵ ميليون متر مكعب آب در اين سد وجود دارد.  ماليي با اشاره به 
اينكه ظرفيت اين سد ها كه درياچه مخزن مش��ترك دارند ۱۰۰ 
ميليون مترمكعب است، خاطرنشان كرد: سدجگين، ديگر سد مهم 
هرمزگان با ظرفيت ۲۱۰ ميليون مترمكعب هم اكنون ۱۷۸ ميليون 
متر مكعب آب دارد كه آب آش��اميدني مردم شهرستان جاسك و 

بخشي از شهرستان بشاگرد را تأمين مي كند. 

 كوره هاي آجرپزي كرمانشاه 
»گلخانه« مي شود  

بر اساس تصميمات گرفته شده      كرمانشاه
از سوي س�تاد اقتصاد مقاومتي 
كرمانش�اه، ۴۰ هكتار از كوره هاي آجرپزي كهريز استان به 

گلخانه تبديل شد. 
نوربخش حاتمي رئيس سازمان جهاد كشاورزي كرمانشاه با اعالم 
خبر تبديل ۴۰ هكتار از كوره هاي آجرپزي استان به گلخانه گفت: در 
گذشته اعداد متفاوتي از وسعت گلخانه هاي استان از ۵۷ هكتار تا ۹۲ 
هكتار اعالم مي شد، اما اخيراً براساس پايش دقيقي كه با GPS انجام 
داديم، ميزان دقيق گلخانه هاي كوچك، متوسط، مدرن، نيمه مدرن 
كرمانشاه تا اول امسال ۲۸ هكتار بوده است.  وي از برنامه ريزي براي 
توسعه گلخانه هاي استان خصوصاً در سال جاري خبر داد و افزود: 
امسال وسعت گلخانه هاي كرمانشاه بيش از دو برابر كل تاريخ استان 
افزايش خواهد يافت.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه 
خاطرنشان كرد: از ابتداي امسال يازده هكتار گلخانه در كرمانشاه به 

بهره برداري رسيده و۲۰ هكتار هم در دست احداث داريم.

آذربايجان غربي صاحب نخستين پرديس 
سينمايي شمال غرب كشور می شود

 فروچاله ها در دشت ابركوه 
به عمق ۲۰۰ متري رسيد

رئيس حوزه هنري     آذربایجان غربي
آذربايجان غربي 
از آغاز ساخت نخستين پرديس سينمايي شمال 
غرب كش�ور در اين اس�تان با پيشرفته ترين 

تجهيزات روز خبرداد. 
احد هوشمند رئيس حوزه هنري آذربايجان غربي 
گفت: اولين پرديس سينمايي شمال غرب كشور 
با شش س��الن نمايش و مدرن ترين تجهيزات 
سينمايي از جمله سيستم صوتي دالبي در سينما 
آزادي اروميه ارديبهشت سال ۹۹ به بهره برداري 
مي رس��د.  وي افزود: هم اكنون ۱۳ س��ينماي 
اس��تان در مالكيت حوزه هنري است كه از اين 
تعداد سينما، تنها سه س��ينما در اروميه اكنون 
فعال هست در حالي كه در اوايل دهه ۹۰  هشت 
سينما در اس��تان فعال بودند كه نبود تجهيزات 
ايمن سبب تعطيل شدن آنها شد.  رئيس حوزه 
هنري آذربايجان غربي با بيان اينكه در سال هاي 
اخير پيگير بهبود وضعيت س��ينماهاي استان 
بوديم، ادامه داد: در مجموع ۱۱ س��الن نمايش 
در اروميه تا اواسط سال ۹۹ به سالن هاي موجود 

اضافه خواهد شد.  هوشمند گفت: سينما ايران، 
اروميه با دو سالن مجهز و با صندلي هاي وي اي پي 
و با سيس��تم هاي صوتي جديد و استاندارد طي 
دو ماه آينده و همچنين س��ينما انقالب اروميه 
تا اواسط سال ۹۹ با سه سالن نمايش و تجهيزات 
جديد آماده ارائه خدمات مي شود و بودجه در نظر 
گرفته شده براي اين كار بالغ بر ۱۵۰ ميليارد ريال 
است.  به گفته هوشمند پس از پايان روند بازسازي 
سينماهاي اروميه، يك سينما در نقده )منتخب 
جنوب استان( و يك سينما در خوي )منتخب 
شمال اس��تان( بازس��ازي خواهد ش��د و سعي 
مي شود با كمتريت امكانات بيشترين خدمات 
را ارائه دهيم.  رئيس حوزه هنري آذربايجان غربي 
همچنين با اشاره به اينكه حوزه هنري اروميه براي 
ساختن س��ينماهاي كوچك در محالت اروميه 
اعالم آمادگي مي كند، گف��ت: مجموعاً ۲۱۰۰ 
صندلي در سينماهاي اس��تان وجود دارد كه به 
ازاي هر ۱۵ هزار نفر يك صندلي است و اين در 
حالي است كه ميانگين كشوري به ازاي هر ۳ هزار 

نفر يك صندلي سينما است.

ايجاد فروچاله هايي     یزد
به عمق ۲۰۰ متردر 
دشت ابركوه يزد موجب ش�ده تا آبخوان ها در 
زمان وقوع سيل كارايي خود را از دست بدهند.

محمدمه��دي جوادي��ان زاده مدي��ر عامل آب 
منطقه اي يزد با اشاره به اينكه فرونشست زمين 
در دش��ت ابركوه يزد كه هم اكنون تا عمق ۲۰۰ 
متر رسيده است، گفت: اين پديده موجب شده 
تا آبخوان ها در زمان جاري ش��دن سيل كارايي 
خود را از دس��ت بدهند.  وي با اشاره به اقداماتي 
كه مي تواند نقش مهمي در كاهش فرونشست ها 
داشته باشد، افزود: اجراي طرح خاموشي زمستانه 
چاه هاي كش��اورزي مهم ترين اقدام شركت آب 
منطقه اي يزد در فصول سرد سال است، به گونه  اي 
كه حجم آب صرفه جويي شده در سال ۹۵ ناشي 
از خاموشي چاه ها ۴۴ ميليون مترمكعب، در سال 
۹۶ بالغ بر ۷۵ ميليون مترمكعب و در سال ۹۷ نيز 
۸۴ ميليون مترمكعب بوده است.  اين كارشناس با 
اشاره به اينكه در سال جاري طرح تحويل حجمي 
آب چاه هاي كشاورزي براي ۱۰ دشت استان در 

دستور كار ش��ركت آب منطقه  اي يزد قرار دارد، 
ادامه داد: براي س��اير دش��ت  ها نيز اجراي طرح 
خاموش��ي ۶۰ روزه در نظر گرفته شده، كه الزم 
است براي دشت  هاي با ش��وري باال و نيازمند به 
آب شويي، طرح خاموشي به صورت ۴۵ روزه اجرا 
شود.  مديرعامل آب منطقه اي يزد گفت: همچنين 
شركت آب منطقه  اي براي ترغيب چاه هاي فاقد 
كنتور در دش��ت هايي كه طرح تحويل حجمي 
آب دارند، برنامه خاموشي ۷۵ روزه را اجرا خواهد 
كرد.  جواديان زاده با بيان اينكه فرونشست زمين 
منجربه تخريب آبخوان  هاي اس��تان مي ش��ود 
و بي توجهي به آن، كاركرد آبخوان  ه��ا را از بين 
مي  برد، افزود: در چنين شرايطي آبخوان ها توانايي 
ذخيره آب حاصل از بارندگي ها را ندارند و بارش ها 
بيشتر به شكل سيل جاري مي شود.  وي با اشاره 
به اينكه فرونشست زمين در دشت يزد- اردكان 
بيشترين نرخ را دارد، يادآور شد: نرخ اين پديده در 
منطقه رستاق به ميزان هفت سانتی  متر، احمدآباد 
به ميزان چهار سانتي متر و در منطقه حسين آباد 

ريسماني نيز دو سانتي متر در سال است. 


