
   اصفهان: رييس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان با اشاره به اينكه 
افزايش دو و نيم برابري صادرات محصوالت دانش بنيان شهرك علمي 
و تحقيقاتي اصفهان، ارزآوري محصوالت اين ش��هرك را به روزهاي اوج 
صادرات بازگردانده است، گفت: تحقيقات اوليه نشان مي دهد اين ميزان به 
13 ميليون دالر رسيده است در حالي كه صادرات اين محصوالت در سال 
گذشته 4 ميليون و 700 هزار دالر ارزآوري داشته است. جعفرقيصري، 18 
كشور را بازار هدف محصوالت دانش بنيان و خدمات صادرشده شهرك 

علمي و تحقيقاتي اصفهان در يكسال گذشته بيان كرد. 
   اردبيل: مدير جهاد كش��اورزي خلخال گفت: برداشت سيب پاييزه از 
باغ هاي اين شهرستان آغاز شده و انتظار مي رود 13 هزار تن انواع اين محصول 
برداشت و روانه بازار مصرف ش��ود. بهبود عليزاده افزود: از مجموع باغ هاي 
سيب مناطق مختلف اين شهرستان هزار و ۹0 هكتار بارور بوده كه با توجه 
به ميانگين عملكرد 17 تن در هكتار اين محصول مقدار سيب برداشت شده 
به بيش از 13 هزار تن خواهد رسيد كه اين ميزان در مقايسه با ميزان توليد 

سيب سال زراعي گذشته نزديك به 100 درصد افزايش خواهد يافت. 
   گلستان: مديركل دامپزشكي گلستان گفت: امسال ۲ هزار و ۲00 
تن انواع فرآورده خام دامي شامل تخم مرغ، ميگو، پا و پنجه مرغ از اين 
استان به كشورهاي ديگر صادر شد. غالمرضا محرابي با اشاره به اينكه در 
اين مدت ۶۶3 هزار قطعه جوجه يك روزه گوشتي، يك ميليون و ۲00 
هزار تخم مرغ نطفه دار گوش��تي و ۲ ميليون و 700 هزار كيلو خوراك 
آبزيان از اين استان راهي كش��ورهاي ديگر شد، افزود: مقصد صادرات 
فرآورده هاي خام دامي گلستان، كش��ورهاي تركمنستان، افغانستان، 

ويتنام، هنگ كنگ، امارات متحده عربي و عراق بود. 
   كرمانشاه: رئيس سازمان جهاد كشاورزي كرمانشاه گفت: شركت ها 
و كارخانه هاي توليد رب گوجه فرنگي استان امسال براي خريد 5 هزار 
و 500 هكتار گوجه فرنگي با كش��اورزان قرارداد بستند اما كشاورزان 
استان اقدام به كش��ت 8 هزار و 500 هكتار كردند. نوربخش حاتمي با 
بيان اينكه كشت مازاد برنياز در استان باعث افت قيمت گوجه فرنگي 
در بازار شده است، افزود: به منظور جلوگيري از متضررشدن كشاورزان 
تعاون روستايي تاكنون 55 هزار تن گوجه كشاورزان را به قيمت يارانه اي 

خريداري كرده و كماكان به خريد خود ادامه مي دهد. 
   چهارمحال و بختياري: معاون عمران روس��تايي بنياد مس��كن 
انقالب اسالمي گفت: در طول 40 سال گذشته 4 ميليون و 3۲5 هزار 
مسكن در مناطق روستايي و شهرهاي زير ۲5 هزار نفر جمعيت احداث 
شده است. احمدرضا ش��املو در جمع مردم مش��ايخ به مناسبت روز 
روس��تا و آيين  بهره برداري از طرح هاي هادي روستايي افزود: مسكن 
محرومان، اقشار كم درآمد، ش��هرهاي كوچك و مسكن مهر شهرهاي 
زير ۲5 هزار نفر از مهم ترين برنامه هاي بنياد مسكن انقالب اسالمي در 

چهار دهه گذشته بوده است.

ب�ه دلي�ل ق�رار      آذربايجان شرقي
گرفتن 48هكتار 
از اراض�ي تبري�ز در بافت فرس�وده، به زودي 
س�اخت يك پروژه 2 هزار واحدي با مشاركت 
س�ازمان همي�اري ش�هرداري هاي اس�تان 
آذربايجان شرقي، براي جابه جايي ساكنان اين 

مناطق  آغاز خواهد شد. 
ج��واد رحمتي مع��اون هماهنگي ام��ور عمراني 
استاندار آذربايجان شرقي با بيان اينكه جابه جايي 
48 هكتار از اراضي حاشيه نش��ين تبريز اجباري 
بوده و به زودي اجرايي مي شود، گفت: با توجه به 
انتخاب محل ساخت و مشخص شدن دستگاه ها از 
جمله شش شركت براي اجراي اين طرح، به زودي 
يك پروژه ۲ هزار واحدي با مش��اركت س��ازمان 
همياري شهرداري هاي استاني ساخته مي شود.  
وي افزود: بافت هاي جايگزين براي واحدهاي واقع 
در اين محدوده تعيين شده و همه دستگاه ها بايد 

كمك كنند تا اين جابه جايي اتفاق افتد. 

مع��اون هماهنگ��ي ام��ور عمران��ي اس��تاندار 
آذربايجان شرقي با اشاره به اقدامات انجام شده در 
اين رابطه تصريح كرد: در سه محدوده شهر تبريز، 
براي جذب سرمايه گذار فراخوان داده شده و شش 

شركت براي اجراي طرح در اين محدوده ها اعالم 
آمادگي كرده اند. 

رحمتي با اش��اره به اينكه اقدامات مؤثر و خوب 
براي اجراي اين طرح در دست اقدام است، گفت: 

هدف اصل��ي از اجراي اين طرح، ايجاد مس��كن 
جايگزين براي س��اكنان مناطق حاشيه نش��ين 
و بافت فرسوده است اين مس��ئول با بيان اينكه 
منابع مالي س��اكنان مناطق حاشيه نشين براي 
ساخت واحدهاي جايگزين كافي نيست، افزود: 
تالش ستاد بازآفريني شهري اين است كه تا حد 
امكان، آورده اشخاص را به قيمت تمام شده خانه 
جايگزين نزديك كند كه در اين رابطه تصميماتي 

گرفته شده است. 
رحمتي ادام��ه داد: ط��رح اقدام مل��ي در حوزه 
بازآفريني شامل احداث مسكن، اعطاي تسهيالت 
براي 100 هزار واحد مس��كوني واقع در مناطق 
حاشيه نشين و بافت فرسوده شهرهاي باالي ۲5 
هزار نفر در سطح كش��ور اجرا مي شود كه سهم 

آذربايجان شرقي، ۶350 واحد است. 
به گفت��ه وي، درص��ورت موفق آميز ب��ودن اين 
طرح مي توان آن را در ش��هرهاي ديگر اس��تان 

آذربايجان  شرقي نيز بسط و گسترش داد. 

48هكتارازاراضيحاشيهنشينتبريزجابهجاميشود
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88498441سرويس  شهرستان

 بهره مندي 9 هزار نفر از جوانان كردستاني
 از آموزش هاي مهارتي 

مدي�ركل آم�وزش فن�ي و حرفه اي     كردستان
كردستان از بهره مندي 9 هزار نفر از 

جوانان استان از آموزش هاي فني و حرفه اي خبر داد. 
س��يدجميل احمدي، مديركل آموزش فني و حرفه اي كردستان گفت: 
۹ ه��زار و ۶48 نفر در بخش دولتي طي ش��ش ماهه اول س��ال جاري از 
آموزش هاي فني و حرفه اي در اين استان بهره مند شدند. وي افزود: اين 
آموزش هاي مهارتي در بخش هاي مراكز ثابت و سيار شهري، آموزش به 
آسيب ديدگان اجتماعي، آموزش در جوار دانشگاه ها، كار آموزي در محيط 
كار واقعي، آموزش در صنايع، آموزش در زندان ها، آموزش در پادگان ها و 
آموزش به روستاييان و عشاير انجام شده است. احمدي با اشاره به اينكه 
اين آموزش ها از طريق 1۲مركز آموزش فني و حرفه اي بخش دولتي در 
تمامي شهرستان هاي استان به جويندگان مهارت ارائه شده اضافه كرد: 
يك هزارو ۹۲ نفر از اين آموزش ها به كاركنان وظيفه نيروهاي مس��لح 
و يك هزار نفر به روستاييان و عشاير ارائه ش��ده است. وي با بيان اينكه 
ارائه آموزش هاي مهارتي به سربازان براساس تفاهمنامه هاي منعقده با 
نيروهاي مسلح در حال اجراست يادآور شد: اين آموزش ها نقش مؤثري در 

آينده شغلي سربازان دارد و راه ورود آنان به بازار كار را هموار مي كند. 

 توزيع ۴۴۶۰ ماسك 
در بين مردم نيمروز و زهك 

مديرعام�ل جمعي�ت هالل احمر      سيستان و بلوچستان
سيس�تان و بلوچس�تان از توزيع 
44۶۰ ع�دد ماس�ك در بي�ن م�ردم نيم�روز و زهك خب�ر داد. 
رسول راشكي، مديرعامل جمعيت هالل احمر سيستان و بلوچستان گفت: 
4 هزار و 4۶0 عدد ماسك تنفسي به همراه 3۲5 بسته غذايي از روزهاي 
گذشته تاكنون ميان مردم طوفان زده چهار روستاي شهرستان هاي زهك 
و نيمروز واقع در شمال اين استان توزيع شده است. وي با اشاره به اينكه 
همزمان با بروز طوفان ش��ديد همراه با گرد و خاك در شمال سيستان و 
بلوچستان نيروهاي عملياتي هالل احمر در منطقه حاضر و خدمات رساني 
به مردم را آغاز كردند، افزود: 35 نيروي جمعيت هالل احمر شمال سيستان 
و بلوچس��تان در قالب هفت تيم به هزار و 300 آس��يب دي��ده از طوفان 
شهرستان هاي نيمروز و زهك امدادرس��اني كردند. مديرعامل جمعيت 
هالل احمر سيستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به شرايط خاص اين 
استان از نظر وقوع چندين مخاطره طبيعي به  طور همزمان نظير طوفان 
گرد و غبار شديد، سيل و زلزله نيروهاي امدادي همواره در آماده باش كامل 

هستند تا در كمترين زمان ممكن خدمات را به مردم ارائه دهند. 

 تركيه بازاري براي عرضه 
داروهاي توليدي البرز است 

رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و      البرز
تركيه از ظرفيت باالي بازار تركيه براي 

صادرات محصوالت دارويي البرز خبر داد. 
مهرداد سعادت، رئيس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و تركيه با اشاره به 
ظرفيت هاي باالي اس��تان البرز در زمينه توليد دارو گفت: كشور تركيه 
بازار خوب و مناس��بي براي خريد محصوالت دارويي اين اس��تان است. 
اين مسئول با اشاره به اينكه محصوالت توليدي صنايع غذايي و دارويي 
استان البرز ظرفيت مناسبي براي صادرات به تركيه محسوب مي شود، 
افزود: از س��وي ديگر با توجه به موقعيت جغرافياي��ي تركيه مي توان از 
ظرفيت هاي اين كشور براي تأمين نيازهاي صنايع ايران بهره برد. وي با 
اشاره به ظرفيت صنعتي باالي تركيه در تأمين مواد اوليه صنايع بزرگ 
استان البرز ادامه داد: زمينه براي تأمين مواد اوليه مورد نياز كارخانه هاي 
بزرگ توليدي و صنعتي استان البرز از كشور تركيه فراهم است. رئيس 
اتاق بازرگاني مشترك ايران و تركيه اظهار داشت: ما در پي واردات كاال از 
كشور تركيه به ايران نيستيم، اما از انتقال دانش فني از اين كشور به ايران 
استقبال مي كنيم. اگر بتوانيم دانش فني صنايع برند تركيه را به كشورمان 

انتقال دهيم، توسعه اشتغال در كشور را در پي خواهد داشت. 

۶ هزار زايمان در آب  در زنجان به ثبت رسيد
مدير درمان تأمين اجتماعي اس�تان     زنجان
زنجان از ثبت ۶ هزار زايمان در آب  در 

بيمارستان هاي استان خبر داد. 
علي محمدي، مدير درم��ان تأمين اجتماعي اس��تان زنجان گفت: با 
اجراي طرح زايمان در آب از سال گذشته تاكنون بيش از ۶ هزار مورد 
زايمان به اين روش در بيمارستان هاي تأمين اجتماعي استان زنجان 
انجام شده اس��ت. وي با اش��اره به برگزاري كالس هاي آمادگي براي 
زايمان در مراكز درماني تأمين اجتماعي اس��تان افزود: اين كالس ها 
اغلب در مراكز درماني برگزار و در بيمارستان هاي استان براي مادران 
باردار در روزهاي خ��اص به صورت كاماًل رايگان انجام مي ش��ود. اين 
مسئول با اشاره به كاهش آمار زايمان به روش سزارين ادامه داد: پيش از 
اين تمايل بيشتر مادران باردار زايمان به اين نوع روش بود، اما اكنون با 
توجه به فراهم شدن زير ساخت هاي فيزيكي در بيمارستان ها، استقبال 

از روش زايمان طبيعي افزايش چشمگيري يافته است. 

 خدمات 2۴ ساعته مرز خسروي 
براي برگشت زائران 

از روز گذشته موج بازگش�ت زائران با حجم بيشتري آغاز شد و اين 
موضوع از وضعيت مرزهاي فعال در غرب كشور و همچنين ترافيك 
حاكم بر محورهاي استان هايي همچون ايالم و كرمانشاه و خوزستان 
مشهود است. روز گذشته و در كمتر از 15 ساعت بيش از 75 زائر از 
مرز مهران وارد كشور شدند. هر چند هنوز مرزها براي خروج عاشقان 
سيدالشهدا هم در حال خدمات  رساني هستند اما از مرز خسروي خبر 
مي رسد خروج از اين مرز همچنان از ساعت 7 صبح تا 16 امكانپذير 
اس�ت. اما براي ورود زائران به صورت 24 ساعته پذيراي آنان است. 

    
موج بازگش��ت زائران آغاز ش��ده و حاال باز هم مهران شلوغ تر از ديگر 
مرزهاس��ت و اس��تاندار ايالم هم علت اين امر را انتخاب مرز مهران به 

عنوان اولين نقطه براي ورود به ايران از طرف زائران عنوان مي كند. 
قاسم سليماني دشتكي با بيان اينكه موج بازگشت زائران به كشور آغاز 
شده به طوري كه در كمتر از 15 ساعت روز گذشته 7۲ هزار نفر از زائران 
اربعين به كشور وارد شده اند. البته اين در حالي است كه 43 هزار نفر 
نيز به قصد زيارت از كشور خارج ش��ده اند.  وي با بيان اينكه از ابتداي 
سفر ۶00 هزار نفر از مرز مهران وارد كشور شده اند، تصريح كرد: »كل 

ورودي ها از تمام مرزهاي كشور ۹۶0 هزار نفر بوده است.«
استاندار ايالم با تأكيد بر اينكه بسياري از زائراني كه از مرزهاي ديگر به 
عتبات رفته اند مرز مهران را براي بازگشت انتخاب مي كنند، گفت: »۶5 
تا 70 درصد زائران از اين مرز وارد كش��ور شوند و پيش بيني مي شود 
بيشترين جمعيت ورودي از مرز مهران به 300 تا 350 هزار نفر در روز 
برسد. در همين راستا ستاد اربعين اس��تان براي خدمت به زائران در 
آمادگي كامل به سر مي برد و مش��كلي براي حمل و نقل زائران وجود 
ندارد.« از طرف ديگر فرمانده انتظامي اس��تان كرمانشاه با بيان اينكه 
مرز خسروي به صورت ۲4 ساعته و شبانه روزي آماده بازگشت زائران 
از كربالي معلي اس��ت، گفته: »با توجه به زيرساخت هاي مناسب مرز 
خسروي و سهولت تردد از آن، به زائران محترم پيشنهاد مي شود از اين 

مرز به كشور بازگردند.«
س��ردار علي اكبر جاويدان ادامه داد: »البته زائراني كه هنوز به كربالي 
معلي سفر نكرده اند هم مي توانند از ساعت 7 صبح تا 1۶ عصر با حضور 
در پايانه خسروي، سفر معنوي اربعين را به جا آورند. اما براي بازگشت 
زائران از كربالي معلي در تمام شبانه روز آماده خدمات رساني هستيم.« 
وي با تأكيد بر اينكه 58 گيت براي تردد زائران در مرز خسروي مهيا شده 
و كار ورود و خروج زائ��ران در كمترين زمان ممكن در اين پايانه مرزي 
انجام مي شود، تصريح كرد: »بدون شك همه تالش دست اندركاران و 
نيروي انتظامي فراهم كردن شرايط الزم براي زائران جهت سهولت در 
اعزام آنها به عتبات عاليات است و خادمان مردم از هيچ تالشي فروگذار 
نيستند.« فرمانده انتظامي استان كرمانشاه گفت: »خدمات رساني به 
زائران گرانقدر تا بازگشت آخرين زوار اربعين از سوي پليس ادامه خواهد 
داشت.« با اين حال و طي روزهاي اخير كه وزير اطالعات براي بازديد 
از مرزهاي چهارگانه به غرب كشور رفته بود در بازديد از مرز مهران، از 
حاكم بودن امنيت كامل در تمام آنها خبر داد. س��يد محمود علوي، با 
بيان اينكه همكاري اطالعاتي بسيار خوبي با كشور عراق داريم و شاهد 
تردد زوار در آرامش و امنيت كامل هستيم، گفت: در تمام مرزها، تردد 
به خوبي جريان دارد و هيچ مشكلي وجود ندارد.  وي افزود: زائراني كه 
سال هاي گذشته از مرز مهران تردد كرده اند به خوبي شاهد پيشرفت ها 
و توسعه زيرساخت ها در اين مرز هستند و با همكاري تمامي نهادهاي 

امنيتي و اطالعاتي امنيت كامل در مرزها برقرار است. 
   ركورد جابه جايي مسافر در فرودگاه ايالم

از فرودگاه ايالم هم خبر مي رس��د كه روزانه 1500 نفر طي اربعين از 
اين فروگاه جابه جا مي شوند.  محمد جواد يگانه مدير فرودگاه شهداي 
ايالم هم با تأيي��د اين خبر و با عنوان كردن اي��ن مطلب كه اين تعداد 
جابه جايي يك ركورد محس��وب مي ش��ود به مهر گفت: از شروع ايام 
اربعين يعني از دهم اربعين در مدت شش روز گذشته تعداد پروازهايي 
كه در اين فرودگاه صورت گرفته 70 پرواز و تعداد مسافر جابه جا شده 
5 هزار و 500 نفر بوده است.  وي تصريح كرد: همچنين سه هواپيماي 
كمك رسان به مجروحان از سپاه و ارتش برای انتقال حدود 100 مجروح 
از ايالم به تهران اعزام شده اس��ت. همچنين در مسير مشهد- ايالم و 
بالعكس هم در مدت ش��ش روز حدود يك هزار و 400 نفر جابه جايي 
انجام شده اس��ت.  به گفته يگانه، فرودگاه شهداي ايالم ظرفيت تا ۲0 
پرواز در روز را دارد، در همين راستا زيرساخت هاي فرودگاه آماده شده 
و همچنين سيستم هاي ناوبري كه در فرودگاه نصب شده كه پروازهاي 

شب هم در اين فرودگاه انجام شود. 

پيشروي مناطق حاشيه اي اراك متوقف شد
با اج�راي طرح     مركزي
مه�ار مناط�ق 
حاشيه اي شهر اراك، از گسترش يافتن سه 
منطقه كوي سجاديه، كوي ابوالفضل)ع( و كوي 
علي ابن ابي طالب)ع( جلوگيري شده است. 
احمد مرزبان مديركل راه  و شهرس��ازي استان 
مركزي با اشاره به اينكه افزايش حاشيه نشيني در 
اراك مهار شده است، گفت: به همين منظور و در 
پي اجراي طرح جديد، از افزايش حاشيه نشيني 

در سه منطقه كوي سجاديه، كوي ابوالفضل)ع( و كوي علي ابن ابي طالب)ع( جلوگيري به عمل آمد.  وي 
افزود: براس��اس اين طرح مصوب، مجموعه ش��هرداري اراك با دريافت اراضي دولتي نسبت به كاشت 
درخت و ايجاد فضاي سبز مهاركننده در بازه زماني 10 ساله اقدام كرد، زيرا ايجاد فضاي سبز در منطقه 
مانع ساخت وساز غيرمجاز مي شود.  مديركل راه  و شهرسازي استان مركزي تصريح كرد: سه منطقه كوي 
علي ابن ابي طالب)ع(، كوي سجاديه و كوي ابوالفضل)ع( از جمله مهم ترين مناطق حاشيه اي شهر اراك 
هستند كه طرح مهار محدوده بايد در آنها اجرايي شود، همچنين كوي علي ابن ابي طالب)ع( بزرگ ترين 

منطقه  حاشيه اي محسوب مي شود كه بيش از ساير مناطق حاشيه اي نيازمند مهار محدوده است. 

پژوهشكده زنبور عسل و بلوط دانشگاه لرستان افتتاح شد
    لرستان با حض�ور وزير 
علوم، تحقيقات 
و فناوري، پژوهشكده زنبور عسل و مركز 
تحقيقات بلوط دانشكده كشاورزي دانشگاه 

لرستان افتتاح شد. 
دكترمحمد فيضيان معاون پژوهشي دانشگاه 
لرس��تان گفت: پژوهش��كده زنبور عس��ل و 
مركز تحقيقات بلوط در دانشكده كشاورزي 
دانشگاه لرستان با مس��احت 500 متر مربع 

افتتاح شد.  وي افزود: با توجه به پتانسيل استان در مورد توليد عسل با همكاري اتحاديه زنبورداران 
و زنبورداران لرس��تاني كارگاه هاي آموزش��ي برگزار و از سوي اين قشر با اس��تقبال خوبي مواجه 
شد.  معاون پژوهشي دانشگاه لرس��تان تصريح كرد: راه اندازي اين پژوهشكده در راستاي ارتباط 
بين دانشگاه و جامعه است و بناست بخشي از پايان نامه دانش��جويان رشته كشاورزي به اين مهم 
اختصاص يابد.  فيضيان در مورد مركز تحقيقات بلوط دانشگاه لرستان هم گفت: با توجه به اينكه 
هويت زاگرس بلوط است، جلسات متعددي را با منابع طبيعي استان برگزار كرديم و مقرر شد بخشي 

از پايان نامه دانشجويان به مسئله بلوط اختصاص يابد. 

گلستان ميزبان جشنواره بين المللي فرهنگ اقوام ايران زمين 
س��يزدهمين      گلستان
ه  ر ا جش���نو
بين المللي فرهنگ اقوام ايران زمين با حضور ۳۰ 
استان در بخش صنايع دستي و 2۰ گروه موسيقي 
و آييني اقوام در استان گلستان برگزار مي شود. 
ابراهي��م كريمي مدي��ركل مي��راث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي اس��تان گلستان با 
اشاره به اينكه گلستان به عنوان ميزبان جشنواره 
بين المللي فرهنگ اقوام ايران زمين انتخاب شده 

است، گفت: اين جشنواره با حضور 30 استان در بخش صنايع دستي و ۲0 گروه موسيقي و آييني اقوام از 
۲1 تا ۲4 آبان ماه در شهرستان گرگان و از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه در شهرستان گنبدكاووس برگزار مي شود.  
وي افزود: در سيزدهمين دوره اين جش��نواره از 30 استان كشور براي حضور و معرفي صنايع دستي و 
هنرهاي سنتي استان خود در بخش نمايشگاهي جشنواره دعوت به عمل آمده است.  مديركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان گلستان تصريح كرد: برگزاري جشنواره در اين دو منطقه 
فرصت بس��يار خوبي براي ارائه ظرفيت و قابليت هاي هنرمندان چه در عرصه موسيقي و چه در حوزه 

صنايع دستي و همچنين دسترسي راحت تر مردم شرق و غرب استان به اين جشنواره است. 

 موزه خانه فرخي يزدي گشايش يافت
خان�ه تاريخي     يزد
فرخي يزدي در 
استان يزد پس از مرمت به موزه اين هنرمند 
ش�اعر و روزنام�ه ن�گار تبدي�ل ش�د. 
علي اصغر صمدياني مع��اون ميراث فرهنگي 
اداره كل مي��راث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي 
و گردش��گري اس��تان يزد در مراس��م افتتاح 
موزه خانه فرخي ي��زدي گفت: خانه فرخي در 
قالب موزه اي براي معرفي اين ش��اعر و اديب 
يزدي طراحي شده و پاتوق و پايگاهي براي هنرمندان، شعرا، روزنامه نگاران و دوست داران فرهنگ، 
ادب و هنر خواهد بود.  وي با اشاره به اينكه كار مرمت و احياي خانه فرخي يزدي از چندي پيش در 
يزد آغاز شد، افزود: براي مرمت اين خانه و تبديل آن به موزه ۲۲0 ميليون تومان هزينه شده است.  
معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري استان يزد با اشاره به 
ويژگي هاي خانه فرخي يزدي ادامه داد: اين بنا يكي از مهم ترين بناهاي اواخر دوره اسالمي به شمار 
مي رود كه در تملك اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري استان است و در سال 

13۹1 با شماره 30840 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. 

 آذربايجان غربي 
زيستگاه 3۰۰ گونه پرنده  

به دليل برخورداري از ش�رايط      آذربايجان غربي
اس�تان  جغرافياي�ي  خ�اص 
آذربايجان غربي، هم اكنون ۳۰۰گونه پرنده، ۵8 گونه پستاندار 
و ۷۰ زيس�تگاه جان�وري در اين اس�تان زيس�ت مي كنند. 
مهران نظري مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي با 
اشاره به وجود 300 گونه پرنده و 1۲8گونه جانوري ديگر در اين 
استان گفت: آذربايجان غربي با احتساب درياچه اروميه 4 هزار و 
355 كيلومتر مربع، بيش از دو درصد از مساحت كشور را شامل 
مي شود. وی  با اشاره به اينكه تاالب هاي آذربايجان غربي از نظر 
ملي و بين المللي از اهميت باالي برخوردار هستند، افزود: اهميت 
آنها موجب شده تا هم اكنون شش تاالب استان ثبت بين المللي 
و 40 تاالب ديگر نيز ثبت ملي شوند.  نظري ادامه داد: در فاز اول 
پروژه ملي مديريت نقش جوامع محلي در احياي درياچه اروميه، 
43 روستاي استان تحت پوش��ش اين پروژه بودند كه فاز پنجم 

اين پروژه با 110 روستا به اتمام رسيده است. 

 زعفران توليدي خراسان شمالي 
به 18 تن رسيد    

با توجه به افزايش سه تني توليد      خراسان شمالي
زعفران در خراسان شمالي، اين 

محصول در استان به 18 تن رسيد. 
محمدعلي ش��ريكيان مدير باغباني س��ازمان جهاد كش��اورزي 
خراسان شمالي گفت: با توجه به افزايش سه تني توليد زعفران در 
استان طبق پيش بيني ها توليد اين محصول تا پايان فصل برداشت 
به 18 تن می رسد، اين در حالي است كه ميزان برداشت زعفران در 
سال گذشته 15 تن بود.  وي با اشاره به اينكه قسمت عمده زعفران 
توليدي در اين استان متعلق به شهرستان فاروج است، ادامه داد: 75 
درصد زعفران خراسان شمالي در شهرستان فاروج توليد مي شود.  
مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي تصريح كرد: 
مساحت زيركشت زعفران در اين استان 3 هزار و ۲0۶ هكتار است كه 
بالغ بر ۲ هزار هكتار در شهرستان فاروج قرار دارد.  به گفته شريكيان، 
در حال حاضر زعفران كشت شده در اين استان به مرحله گلدهي 

رسيده است و تا يك ماه آينده مرحله جمع آوري آن آغاز مي شود. 

  دومين نمايشگاه بين المللي خرما 
در شيراز افتتاح شد  

دومين نمايشگاه بين المللي خرما      فارس
و صناي�ع ف�رآوري ب�ا حض�ور 
مسئوالن اس�تاني در محل نمايش�گاه بين المللي شيراز در 

شهرك گلستان افتتاح شد. 
عناي��ت اهلل رحيمي اس��تاندار ف��ارس در اين آيين با اش��اره به 
كاركرد هاي مؤثر برپايي نمايشگاه گفت: تسهيل در زنجيره توليد 
و مصرف خرما از مهم ترين دست آوردهاي برپايي نمايشگاه هاست 
و جذب سرمايه گذار نمود اصلي آن به شمار مي رود.  وي با توصيف 
ش��رايط اقليمي فارس و همخواني آن با توليد محصوالت خرما 
افزود: 30 هزار هكتار از اراضي فارس زير كشت خرما قرار دارد و 
ساليانه 180 هزار تن انواع خرما در فارس توليد مي شود اما نگاه 
ما بايد به موضوع بهره وري و بازار پسند سوق پيدا كند.  استاندار 
فارس با تأكيد بر حمايت از فعاالن اين بخش افزود: در اين بخش 
در ابتداي راه قرار داريم و اميد داريم كه فارس به جايگاه شايسته 

خود در توليد و صادرات خرما برسد. 

 وزير نيرو 91 طرح آبرساني روستايي 
ايالم را افتتاح كرد

 روشندالن همداني صاحب 
چراغ هاي راهنمايي صوتي شدند

وزير نيرو در سفر     ايالم
به ايالم، 91 طرح 
آبرس�اني به روس�تاهاي اي�ن اس�تان را در 
شهرستان هاي ايوان، ايالم، دره شهر، دهلران، 
چ�رداول، س�يروان و مه�ران افتت�اح كرد. 
 رضا اردكاني��ان وزير ني��رو كه ب��راي افتتاح 
طرح هاي آبرس��اني به ايالم سفر كرده بود، در 
اولين گام وبه ص��ورت متمركز، آبرس��اني به 
۹1 روستاي استان در شهرس��تان هاي ايوان، 
ايالم، دره ش��هر، دهلران، چرداول، س��يروان 
و مهران را افتت��اح كرد.  اين مقام در حاش��يه  
افتتاح اين پروژه ها، گفت: در اس��تان ايالم 58 
پروژه مهم توس��ط وزارت نيرو در دست اقدام 
است و در آينده  نزديك با حضور رئيس جمهور 
طرح هاي آبرساني كشاورزي و شرب در ايالم 
افتتاح خواهد ش��د.  اردكانيان اف��زود: ايالم از 
نظر برخورداري روس��تاها از شبكه آب سالم و 
پايدار از استان هاي موفق كشور است.  سپس 

با حضور در بخش صالح آباد شهرستان مهران 
نيز مجتمع آبرساني »ريكا« و »سرني «كه آب 
شرب پنج روستا را تأمين مي كند، افتتاح كرد.  
در ادامه اين مراسم، نوراهلل تيموري مدير عامل 
شركت آب و فاضالب روستايي ايالم هم گفت: 
33 هزار نفر از جمعيت اس��تان تحت پوشش 
طرح هاي آبرس��اني به ۹1 روس��تا خواهد بود 
و از س��ال ۹۲ تاكن��ون ۲۹۲ كيلومتر خطوط 
انتقال آب انجام شده و در دوسال آينده اولين 
استاني در كشور خواهيم بود كه آبرساني سيار 
نخواهد داش��ت.  وي افزود: از سال ۹3 تاكنون 
بيش از ۲۲0 ميليارد تومان اعتبار در حوزه آب 
روستايي به استان ايالم تخصيص يافته است.  
طبق اين خبرها با افتتاح پروژه بزرگ آبرساني 
مجتمع »وح��دت« و »انق��الب« دهلران آب 
ش��رب 17روس��تاي شهرس��تان تأمين شد و 
1۲50 خانوار با جمعيت��ي بالغ بر 4۹۲0 نفر از 

نعمت آب شرب بهداشتي برخوردار شدند. 

ب�ا توجه ب�ه نياز     همدان
ن  ال ش�ند و ر
همداني براي عبور از خيابان ها، در برخي از 
معابر چراغ هاي راهنمايي صوتي نصب شد. 
حميد بادامي نجات عضو ش��وراي اسالمي شهر 
همدان با بيان اينكه با تصويب اين شورا، شهرداري 
همدان با كمك پليس راهور اقدام به نصب چراغ هاي 
راهنمايي صوتي در برخي از خيابان هاي محل عبور 
روشندالن كرده اس��ت، گفت: وضعيت شهري به 
گونه اي اس��ت كه براي روشندالن مناسب سازي 
نش��ده، به طوري كه اين موضوع همواره دغدغه 
شوراي شهر بوده است.  وي با بيان اينكه در حال 
حاضر در س��طح شهر شاهد بازس��ازي پياده روها 
هستيم و سعي ش��ده تا با مناسب س��ازي، بستر 
براي توانمندان رعايت و معابر و مس��يرهاي ويژه 
روشندالن نيز پيش بيني شود، افزود: براساس طرح 
مصوب شوراي اسالمي شهر همدان، يكي از بندهاي 
اين طرح 10 ماده اي ويژه روشندالن است كه بحث 

مسيرهاي ويژه روشندالن و چراغ هاي راهنمايي 
رانندگي صوتي را شامل مي شود.  حميدرضا الوند 
مديركل بهزيستي استان همدان نيز در اين رابطه 
گفت: در جلسه شوراي نظارتي قانون جامع حمايت 
از حقوق معلوالن مصوب و مقرر شد از محل حذف 
يارانه دهك هاي باالي جامعه اعتباري در اختيار 
سازمان بهزيستي قرار گيرد.  وي افزود: اجراي اين 
قانون حدود 1۲ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد 
و در صورت تخصيص در اختيار كليه دستگاه هايي 
كه فعاليت هاي آموزش��ي، فرهنگي، اقتصادي، 
اشتغال و تحصيلي انجام مي دهند، قرار مي گيرد.  
وي با بيان اينكه حدود س��ه هفته گذشته براي 
نخستين بار در استان همدان مشاور امور معلوالن 
استاندار منصوب ش��د، اعالم كرد: عالوه بر آن از 
نيمه دوم امسال سرپرستان معلول براي تمامي 
افراد خانواده خود مستمري دريافت مي كنند كه 
اين در نيمه اول سال تنها شامل پرداخت مستمري 

فرد معلول بوده است. 


