
  خراسانرضوي: رئيس ش��بكه دامپزشكي سبزوار با اش��اره به اينكه 
افزون بر ۲۰۰ هزار قطعه انواع ماكيان، طيور و كبوتر خانگي در روستاهاي 
شهرستان سبزوار عليه بيماري ويروسي نيوكاسل به صورت رايگان واكسينه 
و ايمن سازي شدند، گفت: واكسيناسيون طيور خانگي عليه بيماري ويروسي 
نيوكاسل نقشي مؤثر در افزايش ضريب ايمني طيور دارد. ولي اهلل جغتايي 
افزود: به همين خاطر عمليات ايمن سازي همه طيور بومي ظرف دو ماه اخير 
با هدف حفظ و مقاوم سازي طيور بومي، پويايي اقتصاد روستايي، پيشگيري از 
بيماري و گسترش آن به واحدهاي پرورش صنعتي مرغ صورت گرفته است. 
  قزوين:مدير امور شيالت و آبزيان س��ازمان جهاد كشاورزي قزوين با 
اشاره به اينكه امسال پيش بيني مي شود از سوي واحدهاي پرورش ماهيان 
خاوياري در استان قزوين ۲۰ كيلوگرم خاويار توليد و روانه بازار شود كه تقريباً 
دو برابر ميزان توليد سال گذشته است، گفت: سال گذشته از سوي واحدهاي 
ياد شده ۱۱ كيلوگرم خاويار در استان قزوين توليد شد. ايرج رحماني با بيان 
اينكه چهار واحد پرورش ماهيان خاوياري در استان قزوين وجود دارد كه 
ساليانه در مجموع داراي ۳۶ تن ظرفيت توليد هستند، افزود: صيد ماهيان 

خاوياري پس از دوره پرورش معموالً در اواخر هر سال انجام مي شود. 
  خوزستان: رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي انديكا گفت: پروژه 
آسفالت راه دسترسي روستاهاي انديكا با اعتباري حدود ۵۰ ميليارد ريال آغاز 
شد. كورش دهنو با اشاره اينكه اين پروژه از بنه شيرمحمد منطقه شيمبار با 
زيرسازي، تسطيح و آسفالت شروع و به روستاي كتك ختم مي شود، افزود: 
با اجراي اين پروژه تردد ساكنان بيش از ۵۰ روستا در دهستان هاي شيمبار و 
كتك تسهيل و بستر حضور بيشتر گردشگران در اين مناطق فراهم مي شود. 
  كردستان: مسئول روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
كردستان با اشاره به اينكه تا ۱۴ آذر و همزمان با نهضت نهال كاري، بيش از 
يك هزار و ۲۰۰ هكتار اراضي در ش��ش شهر تابعه اين استان جنگل كاري 
مي ش��ود، گفت: در فاز اول اين طرح ۶۰۰ هكتار نهال كاري و ۶۰۰ هكتار 
بذركاري با اولويت بلوط و بنه در عرصه هاي جنگلي كاشت مي شود و مابقي 
نيز در فاز دوم آن اجرا خواهد ش��د پيمان فتاحي افزود: برنامه ريزي ساير 
فعاليت هاي بيولوژيك نيز متناسب با برنامه هاي ابالغي سازمان جنگل ها و 

شرايط اقليمي استان در دستور كار است. 
  چهارمحالوبختي�اري: مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه امسال ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار براي 
اجراي طرح هاي آبخيزداري چهارمحال و بختياري اختصاص يافت، گفت: 
اجراي اقدامات آبخيزداري سبب جلوگيري از فرسايش پنج تن خاك در هر 
هكتار مي شود. علي محمدي مقدم افزود: نرم جهاني فرسايش خاك در دنيا 
پنج تن در هكتار، در كشور ۱۵ تن در هكتار و در چهارمحال و بختياري ۲۰ تن 
در هر هكتار است كه در بخشي از حوزه ها به بيش از ۲۵ تن هم رسيده است. 
علت اصلي فرسايش خاك را از بين رفتن پوشش گياهي از طريق خشكسالي 

و كشاورزي در زمين هاي شيب دار و شخم به موازات شيب عنوان می شود.

نخستيننمايشگاه    شاهرود
كارب�ردگياه�ان
داروييدرس�امتخانوادهدرراستايآشنايي
شهروندانباگياهانداروييواستفادهمناسبدر
جهتدرم�انبيم�اريوس�امتخان�وادهدر
فرهنگسراياميدخانوادهس�منانبرگزارشد.
عب��اس باباي��ي سرپرس��ت س��ازمان فرهنگي 
اجتماعي و ورزشي شهرداري س��منان با اشاره 
به نقش كلي��دي داروهاي گياهي در س��المت 
خانواده گفت: نمايشگاه كاربرد گياهان دارويي در 
سالمت خانواده توسط متخصصان و صاحبنظران 
در حوزه دان��ش گياهان دارويي ب��ا محورهاي 
فرهنگ سازي و تغيير س��بك زندگي و مصرف 
صحي��ح فرآورده هاي س��الم در فرآين��د توليد 
و توزي��ع به منظور باالبردن س��طح س��المت و 
بهداشت جامعه، ارتقاي فرهنگ ترويج آموزش 
در زمينه گياهان دارويي، آموزش مهارت آموزي 

برای اشتغالزايي و كارآفريني، آشنايي با گياهان 
دارويي و استفاده مناسب در جهت درمان بيماري 
و س��المت خانواده و برند س��ازي محصوالت با 

كيفيت داخلي برپا خواهد شد. 

وي با بيان اينكه گياهان دارويي از ارزش و اهميت 
خاصي در تأمين بهداشت و سالمتي جوامع هم 
به لحاظ درم��ان و هم پيش��گيري از بيماري ها 
برخوردار بوده و هس��تند، افزود: سرزمين ايران 

از نظر تنوع گياهي، به خصوص از منظر گياهان 
دارويي، جايگاه منحصر به ف��ردي در جغرافياي 
گياهي جهان دارد و در سال هاي اخير استفاده 
از گياهان دارويي به دليل اثبات اثرات مفيد آن، 
ارزان بودن، نداش��تن اثرات جانبي و همچنين 
س��ازگار بودن با محيط زيست روزبه روز در حال 

افزايش است. 
سرپرست سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي 
ش��هرداري س��منان ادامه داد: اي��ران به دليل 
بهره مندي از تنوع ش��رايط اقليم��ي، در حوزه 
گياهان دارويي از مزيت هاي بي شماري برخوردار 
است، يكي از پتانسيل هاي اقليمي كه بسياري از 
گياهان دارويي براي توليد اسانس و مواد مؤثره 
باال به آن نياز دارد تابش نور خورشيد است، كه 
ايران در سال از سيصد روز آفتابي برخوردار است، 
لذا مي توانيم از اين پتانسيل در راستاي توليدات 

بيشتر و در نهايت ارزآوري بهره مند شويم. 

برگزاری نمايشگاه كاربرد گياهان دارويي در سالمت خانواده در سمنان
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88498441سرويس  شهرستان

 281 زنداني جرائم غيرعمد 
زندان هاي آذربايجان شرقي آزاد شدند 

بات�اشس�تاددي�هوخي�ران،طي    آذربايجان شرقي
سالجاري281زندانيجرائمغيرعمد
اززندانهاياس�تانآزادش�دند،كههفتنفرازاي�نزندانيان،
محكومانحوادثكارگاهيوتصادف،183نفرمحكومانماليو91

نفرنيزمحكومانمهريهونفقههستند.
رسول تقي پور مدير دفتر ستاد ديه آذربايجان ش��رقي با بيان اينكه با 
تالش ستاد ديه ۲8۱ زنداني جرائم غير عمد آزاد شدند، گفت: دو نفر از 
اين زندانيان خانم بوده و ۲79 نفر نيز زنداني مرد هستند.  وي با اشاره به 
اينكه مجموع كل بدهي زندانيان آزاد شده برابر با 89 ميليارد تومان بود، 
افزود: مبلغ ۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان از كمك ويژه ستاد ديه براي 
آزادي اين زندانيان فراهم شده است؛ ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان 
نيز از طريق تسهيالت و همچنين مبلغ ۲۰ ميليارد تومان با پيگيري 
همكاران ستاد ديه و دعوت از شكات و مذاكره با آنها، از طريق رضايت 
شاكيان پرونده تأمين شده است.  مدير دفتر ستاد ديه آذربايجان شرقي 
با بيان اينكه مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان نيز توس��ط خانواده مددجويان 
براي آزادي اين زندانيان فراهم شده اس��ت، تصريح كرد: ۶۲ ميليارد 
تومان نيز در نتيجه تالش هاي ستاد ديه به صدور دادنامه اعسار توسط 
مراجع قضايي تأمين شده است.  تقي پور با بيان اين كه هم اكنون ۴87 
زنداني جرايم غيرعمد واجد شرايط در زندان هاي استان حضور دارند كه 
شش نفر آنان زنداني زن و ۴8۱ نفر نيز زنداني مرد هستند، افزود: از اين 
تعداد ۳7۳ نفر محكومان مالي، ۱۰ نفر محكومان حوادث كارگاهي اعم 
از صنعتي و ساختماني و قتل شبه عمد و تصادف رانندگي و همچنين 
۱۰۴ نفر محكومان مهريه و نفقه هستند كه در زندان هاي استان دوران 
محكوميت خود را سپري مي كنند.  به گفته وي، از اين تعداد ۲۴۱ نفر 
در زندان تبريز و ۱۰۱ نفر در زندان مراغه و بقيه مددجويان در س��اير 
زندان هاي استان در حال سپري كردن دوران محكوميت خود هستند 

كه با پرداخت بدهي، به كانون گرم خانواده خود باز مي گردند. 

ثبت ملي درخت زيتون ۴۵۰ ساله طارم 
سرپرستادارهكلميراثفرهنگي،     زنجان
گردش�گريوصنايعدس�تياستان
زنجانازثبتدرختزيتون۴۵۰س�الهروستايقديمپيرهمدان

شهرستانطارمدرفهرستآثارمليخبرداد.
امير ارجمند، سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي استان زنجان با اشاره به اينكه درخت زيتون ۴۵۰ ساله روستاي 
قديم پيرهمدان شهرستان طارم در فهرست آثار ملي قرار گرفته است، 
گفت: در ضلع شمال شرقي روستاي قديم پير همدان آرامگاه سنگي با 
پالن هشت ضلعي وجود دارد كه مربوط به دوره مياني اسالم است، در 
فاصله كمتر از ۱۰۰ متري اين آرامگاه اين درخت كهنسال در باغ زيتوني 
شناسايي و در فهرست آثار طبيعي به ثبت رسيد. وي ادامه داد: درخت 
كهنسال طارم به عنوان يك ميراث زنده ژنتيكي و بانك زنده از گونه هاي 
ارزش��مند گياهي استان در فهرس��ت آثار ملي اس��ت، با ثبت درخت 
كهنسال زيتون حفاظت از اين ذخاير ژنتيكي كه ساليان سال تغييرات 
اكولوژيكي در طي سال هاي گذشته را تحمل كرده اند امكانپذير مي شود. 
ارجمند افزود: از ژنوم اين گونه گياهان نادر كه طي ساليان مقاوم شده اند 

بهره هاي بسيار مي توان برد كه از جمله آن در جنگل كاري است.

 توسعه گردشگري گلستان 
با نصب اسكله شناور بندرتركمن

مديركلبنادرودريانورديگلستاناز     گلستان
نصبوبهرهبرداريازاس�كلهشناور
)پانتوني(درس�واحلشهرس�تانبندرتركمنبهمنظورتوس�عه

گردشگريدرياييايناستانخبرداد.
الهيار اس��عدي، مديركل بنادر و دريانوردي گلس��تان گف��ت: با نصب و 
بهره برداري از اسكله شناور )پانتوني( در سواحل شهرستان بندرتركمن، 
گردشگري دريايي در اين استان به خصوص تردد به جزيره آشوراده آسان تر 
مي شود. وي افزود: اين اسكله شناور به طول ۵۵ متر و عرض ۲ متر با اعتبار 
۱۳ ميليارد ريال خريداري و با رعايت نكات زيس��ت محيطي در اس��كله 
قايقراني بندرتركمن نصب شد. مديركل بنادر و دريانوردي گلستان ادامه داد: 
با توجه به حجم باالي تردد بين جزيره آَشوراده و بندرتركمن و افزايش گشت 
تفريحي و پرنده نگري در خليج گرگان همزمان با حضور پرندگان مهاجر، اين 

اسكله نقش مؤثري براي سهولت جابه جايي مسافران خواهد داشت.

 هرمزگان در رتبه نخست 
مبارزه با هجوم ملخ ها   

9۰درصدمب�ارزهبامهاج�رتجديد    هرمزگان
ملخها،درهرمزگانانجامگرفتهاست.

سيد محمدرضا مير، س��خنگوي س��ازمان حفظ نباتات كشور گفت: 
همزمان با مهاجرت جديد ملخ ها به كشور از كش��ورهاي پاكستان و 
هند، 9۰درصد مبارزه با اين آفت در هرمزگان انجام ش��ده است. وي 
افزود: موج تازه اي از ملخ ها كه از اوايل آذرماه امسال به كشور بازگشته ، 
آفت زيادي به جاي نگذاش��ته چراكه تاكنون در سطح ۲هزار و ۲۰۰ 
هكتار مبارزه شيميايي انجام شده است. اين مسئول ادامه داد: ملخ هاي 
صحرايي كه در تيرماه و مردادماه امس��ال از ايران به سمت كشورهاي 
هند و پاكستان مهاجرت داشته اند، اكنون به خاستگاه اصلي خودشان 
در حاشيه درياي سرخ و شبه جزيره عربستان در حركت هستند. وي 
اظهار كرد: در كانون هاي بحران مبارزه و سم پاشي صورت گرفته و جاي 
هيچگونه نگراني ن��دارد زيرا مرحله اصلي مب��ارزه در دي و بهمن ماه 
سال جاري به دليل شرايط مناسب آب و هوايي خواهد بود. سخنگوي 
سازمان حفظ نباتات كشور ادامه داد: در ماه هاي آخر سال شاهد هجوم 
بيشتر ملخ هاي صحرايي خواهيم بود كه امس��ال افزايش اين آفت در 
كشور به خصوص اس��تان هاي جنوبي را در پيش خواهيم داشت. مير 
ابراز داش��ت: طي پيش بيني هاي انجام شده، امس��ال مانند سال قبل 
غافلگير نخواهيم شد و از آمادگي و تجهيزات الزم براي مقابله جدي با 

اين معضل برخوردار هستيم. 

 احداث ۴۰ زمين چمن مصنوعي 
در روستاهاي ايالم  

مديركلورزشوجوانانايامازاحداث     ايالم
۴۰زمينچمنمصنوعيدرروستاهاي

فاقدمكانورزشيايناستانخبرداد.
مظفر عليشائي، مديركل ورزش و جوانان ايالم گفت: به مناسبت چهلمين 
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي به زودي در مناطق روستايي اين استان 
كه فاقد هر گونه فضاي ورزشي هس��تند، طرح احداث ۴۰ زمين چمن 
مصنوعي در ۴۰ روستا اين استان آغاز می شود. وي افزود: با توجه به اينكه 
استان ايالم داراي بافت روستايي است و نزديك به ۳۵ درصد جمعيت در 
روستاها زندگي مي كنند، توجه به ايجاد فضاهاي ورزشي در اين اماكن 
ضرورتي انكارناپذير است. مديركل ورزش و جوانان ايالم همچنين توسعه 
خانه ورزش روستايي را از ابتكارات وزارت ورزش دانست و يادآور شد: تالش 
خواهيم كرد تا مقدمات افتتاح خانه هاي ورزش روستايي در اين استان نيز 
فراهم شود. عليشائي از مجموعه وزارت ورزش براي دسترسي بهينه اين 
مناطق و چشم انداز روشن مناطق روستايي استعداد خيز اين استان كه 
سهم بيشتري در جذب ورزشكاران و قهرمانان دارد، درخواست حمايت 
كرد. وي يادآور شد: ۱8 فضاي ورزشي روستايي در استان ايالم وجود دارد 

كه با احداث اين تعداد به ۵8 فضا افزايش مي يابد. 

 پنجمين كنگره عالمه بالدي بوشهري
برگزار مي شود

رئيسش�ورايهماهنگ�يتبليغات     بوشهر
اسامياس�تانبوش�هرازبرگزاري
پنجمينس�الكنگرهعامهباديبوشهريوارس�ال8۰۰اثربه

دبيرخانهاينكنگرهخبرداد.
حجت االس��الم يوس��ف جمالي رئيس ش��وراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي استان بوشهر با اشاره به برگزاري پنجمين كنگره عالمه بالدي 
بوشهري گفت: شناس��اندن و معرفي مفاخر و فضالي استان بوشهر و 
ايجاد فضاي پژوهشي در بين طالب و ارتقاي اين فضا از اهداف برگزاري 
كنگره عالمه بالدي بوشهري است.  وي افزود: پنجمين كنگره علمي 
و پژوهشي عالمه بالدي بوشهر فردا در مصالي جمعه بوشهر با حضور 
حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي خاموشي رئيس سازمان اوقاف و 
امور خيريه برگزار مي شود.  رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
استان بوشهر تصريح كرد: تجليل از خانواده هاي مؤسسان حوزه هاي 
علميه استان بوشهر از ديگر برنامه هاي كنگره ياد شده است.  جمالي 
افزود: ش��ركت كنندگان آثاري چ��ون مقاله، كت��اب و پايان نامه را با 
موضوعات روز جامعه به دبيرخانه كنگره ارس��ال كرده اند كه از 9 اثر 
به عنوان اثر برتر و ۱۲ اثر هم شايس��ته تجليل در روز همايش تقدير 
مي شود.  وي افزود: حوزه انقالبي، فلسفه و كالم، اخالق و تربيت، فقه 
و اصول، ادبيات عرب، زندگينامه علماي استان بوشهر، علوم انساني، 
تاريخ اسالم و تش��يع، دولت و ملت، همدلي و هم زباني، علوم قرآني و 
حديث و عالمه بالدي از موضوعات آثار پنجمين كنگره علمي پژوهشي 
عالمه بالدي بوش��هري اس��ت.  دبير پنجمين كنگره علمي پژوهشي 
عالمه بالدي بوش��هري تصريح كرد: يك��ي از ويژگي ه��ای برگزاري 
جشنواره عالمه بالدي بوشهري اين اس��ت كه در اين جشنواره افزون 
بر طالب و روحانيان، دانشجويان استان بوشهر نيز شركت و آثار خود 
را به دبيرخانه هاي اين جشنواره ارس��ال كرده اند.  جمالي از مشاركت 
دانشجويان، روحانيون و پژوهشگران در جشنواره عالمه بالدي بوشهري 
قدرداني و اضافه كرد: ارسال 8۰۰ اثر به پنجمين كنگره علمي پژوهشي 
عالمه بالدي بوش��هري نشان از رش��د پژوهش و فرهنگ پژوهشي در 

دانشگاه ها و حوزه هاي علميه استان بوشهر است.

فرش خراسان جنوبي ۴ ميليون دالر ارزآوري كرد 
ارزشريال��ي    خراسان جنوبي
فرشه���اي
دستبافصادراتيخراسانجنوبيدرشش
ماههنخستسال98،به۴ميليوندالررسيد

محمدحسين كاميابي مسك رئيس اتحاديه فرش 
دستباف خراسان جنوبي با اشاره به اينكه يكي از 
راه هاي ارزآوري براي كش��ور و خراسان جنوبي 
توجه به صنايع دستي و مهم تر از آن هنر فرش 
مردم��ان اين ديار اس��ت، گفت: در اين راس��تا 

تالش هايي براي رونق صادرات فرش داشته ايم و توانستيم در شش ماهه نخست سال 98، ۴ ميليون دالر 
فرش دستباف صادر كنيم.  وي در رابطه با ميزان توليد و صادرات فرش خراسان جنوبي افزود: آخرين آمار 
مربوط به شش ماهه نخست سال 98 است كه در اين مدت هنرمندان فرش دستباف خراسان جنوبي 8۵ 
هزار مترمربع فرش توليد كردند.  رئيس اتحاديه فرش دستباف خراسان جنوبي، ادامه داد:  در اين مدت ۵۰ 
هزار مترمربع فرش دستباف صادر شده است كه در ارزآوري براي استان تأثيرگذار بوده است.  كاميابي مسك 
گفت: براساس آمار در شش ماهه نخست سال 98 امريكا، انگليس، امارات متحده عربي، ژاپن، آلمان، ايتاليا و 

ساير كشورهاي اروپايي كشورهاي هدف صادراتي فرش دستباف خراسان جنوبي بوده اند.

اجالس وزرای گردشگري حاشيه اقيانوس هند در چابهار 
نخس���تين     سيستان وبلوچستان 
اجاسوزراي
گردشگريكشورهايحاشيهاقيانوسهند
ميش�ود. برگ�زار چابه�ار در
عليرضا جالل زايي مدي��ركل ميراث فرهنگي 
استان سيستان و بلوچستان با اشاره به برگزاري 
اولين اجالس وزراي گردش��گري كش��ورهاي 
حاشيه اقيانوس هند در چابهار گفت: بدون شك 
اين اجالس دستاوردهاي خوبي در پي خواهد 

داشت و ظرفيت هاي خوبي در استان ايجاد خواهد كرد.  وي به كمپين گردشگري »سيستان را ببينيم، 
بلوچستان را بشنويم« اشاره كرد و افزود: اين كمپين در پنج استان كشور شامل خراسان شمالي، قزوين، 
تهران، اصفهان و يزد شروع به كار كرده و تاكنون استقبال خوبي از سوي مردم از اين كمپين انجام شده 
است.  مديركل ميراث فرهنگي استان سيستان و بلوچستان با بيان اينكه 7۶۰ رويداد فرهنگي از معاونت 
گردشگري ۳۱ استان به معاونت وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ارسال شده، تصريح 

كرد: از اين تعداد 7 رويداد در تقويم گردشگري ثبت شده كه يكي از آنها مربوط به اين استان است. 

بازارچه خود اشتغالي زنان سرپرست خانوار اهوازي افتتاح شد
بازارچ�هخود    خوزستان
اشتغاليبانوان
اهوازيباهدفاحيايصنايعوخوداشتغالي
اقشارمختلفبهويژهبانوانخودسرپرستو
حماي�تازاينقش�رباحض�وراس�تاندار
خوزستاندرمنطقهكويرمضانافتتاحشد.
غالمرضا ش��ريعتي اس��تاندار خوزس��تان در 
مراس��م افتتاح بازارچه خوداش��تغالي بانوان 
گفت: به همت شهرداري اهواز، دفتر امور بانوان 

استانداري خوزستان و سازمان هاي مردم نهاد توانستيم بازارچه خود اشتغالي بانوان را افتتاح كنيم. از 
افرادي كه در اين بازارچه شاغل هستند به مدت سه ماه اجاره دريافت نخواهد شد و بيمه هم مي شوند تا 
بتوانند روي پاي خود بايستند. در بين اين افراد مددجويان بهزيستي، زنان سرپرست خانوار و معلوالن 
نيز حضور دارند.  وي افزود: تمهيدات الزم ديده شده و تسهيالتي در اختيار اين بانوان قرار خواهد گرفت 
تا براي زنان سرپرست خانوار، معلوالن و اقشار محروم شرايطي فراهم شود كه زندگي خود را بهتر اداره 
كنند.  استاندار خوزس��تان ادامه داد: چنين اقداماتي در مناطق مختلف به ويژه مناطق محروم بايد 

گسترش يابند و امكانات الزم در اختيار اين افراد قرار بگيرد تا خوداتكايي آنها افزايش يابد. 

تشرف ۴۷۰ نفر از زائران اولي كشور آذربايجان به مشهد 
۴۷۰نفراززائران    خراسان رضوي
زي�ارتاول�ي
كش�ورآذربايجانب�رايزي�ارتمرقدمطهر
حضرترضا)ع(بهحرممطهررضويمشرفو
ازبرنامههايفرهنگيومذهبي،بهرهمندشدند.
البروس حسين اف مسئول كاروان زيارتي كشور 
آذربايجان گفت: كاروان 98۰ نفره از ش��هر باكو 
كش��ور آذربايجان براي زيارت حضرت رضا)ع( 
به مشهد مقدس مشرف شده اند كه از اين تعداد 
بيش از ۴7۰ نفر زائر اولي هستند.  وي افزود: بسياري از اين زائران با توجه به شرايط مالي و محدوديت هايي 
كه دولت براي آنها ايجاد كرده است مشكالت را به جان مي خرند و با عشق قدم در اين سفر مي گذارند و 
بعد از بازگشت سبك زندگي آنها عوض مي شود و ديدي متفاوتي نسبت به حضرت رضا)ع( پيدا مي كنند.  
مسئول كاروان زيارتي كشور آذربايجان ادامه داد: شيعيان آذربايجان از ارادتمندان حضرت رضا)ع( هستند و 
بسياري از آنان تمام داشته هاي خود را وقف امام هشتم شيعيان مي كنند، چون معجزات و كرامات و عنايات 

بسياري از حضرت مشاهده كرده اند و امام رضا)ع( با محبت ويژه شان بر دل هاي آنها اثر مي گذارند. 

 2۶2 هزار تن شير در همدان 
توليد شد

ازابتدايسالتاپايانآبان2۶2     همدان
ه�زارتنش�يرخامدراس�تان
همدانتوليدشدهاس�تكهتاپايانسالاينميزانبه39۰

هزارتنميرسد.
محمد نظرپور معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهادكشاورزي 
همدان، با بيان اينكه توليد شير خام در هشت ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزايش شش درصدي دارد، افزود: در 
هشت ماهه سال گذشته ۲۶۲ هزار تن شيرخام در استان توليد شد.  
وي با اشاره به اينكه در استان همدان ۳7۰ هزار رأس دام سنگين 
و يك ميليون و ۴۰۰ هزار رأس دام سبك وجود دارد، افزود: ۳۵9 
واحد صنعتي با ظرفيت ۲7 هزار رأس ش��ير خام در استان توليد 
مي كنند.  معاون بهبود توليدات دامي س��ازمان جهادكش��اورزي 
همدان با بيان اينكه ۵۳ مركز جمع آوري شير خام در استان فعاليت 
دارد، خاطرنشان كرد: در استان همدان ۵۳ مركز جمع آوري شير با 

ظرفيت روزانه ۳۱۶ تن شير را از دامداري ها جمع آوري مي كنند. 

 ۵۵۵ مبتال به ويروس آنفلوآنزا 
در مراكز درماني گيالن بستري شدند  

بامراقبتوپايشمستمرتاكنون    گيالن
نزديكبه18۰۰نفرازمبتايانبه
بيماريآنفلونزادرگيانبهصورتسرپاييدرمانو۵۵۵نفر
كهباعائممش�ابهمراجعهكردهبودند،نيزدرمراكزدرماني

استانبستريشدند.
فردين مهرابيان معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گيالن با اشاره 
به بستري شدن ۵۵۵ مبتال به ويروس آنفلوآنزا گفت: بيماري آنفلوآنزا 
يكي از بيماري هاي مسري است كه در كنار ساير بيماري هايي كه 
عالئم شبيه به آنفلوآنزا دارند مثل سرماخوردگي و عفونت هاي شبه 
آنفلوآنزايي و... در فصول پاييز و زمستان شايع مي شود.  وي با اينكه 
۱8۰۰ نفر از مبتاليان به صورت سرپايي درمان شدند، افزود: طيف 
وسيعي از ويروس ها سبب مجموعه عالئم سرماخوردگي مثل تب 
خفيف، س��رفه، آبريزش بيني، بي حالي و درد عضالني مي شوند. 
عفونت هاي شبه آنفلوآنزايي با عالئم مشابه سرماخوردگي با شدت 

بيشتر و احتمال درگيري ريه، بروز مي كنند. 

دومين جشنواره مد و لباس ايراني اسالمي 
در اردبيل   

مديركلفرهنگوارشاداردبيل    اردبيل
ازبرگزاريدومينجشنوارهمد
ولب�اسايران�ياس�اميدراس�تاناردبي�لخب�رداد.
س��يدناصر اس��حاقي مديركل فرهنگ و ارش��اد اردبيل گفت: 
جشنواره مد و لباس ايراني اسالمي در مجتمع فرهنگي و هنري 
فدك اردبيل و در س��ه بخش رقابتي، نمايش��گاهي و كارگاهي 
برگزار مي ش��ود، به  طوري كه بخش رقابت��ي مربوط به طراحي 
پوشاك، بخش نمايشگاهي در دو بخش آثار برگزيده طراحي و 
توليدات توليدكنندگان و بخش كارگاهي با دو موضوع »آشنايي 
با نرم افزارهاي طراحي لباس« و »طراحي لباس از ايده تا اجرا« 
پيش بيني و تعريف ش��ده اس��ت.  وي افزود: درصدد هستيم تا 
با چند برابرس��ازي حركت ها و فعاليت ه��اي فرهنگي و هنري 
كم و كاس��تي ها را برطرف كرده و در راس��تاي برگزاري دومين 
جشنواره مد و لباس ايراني اسالمي در استان اردبيل تمهيدات و 

برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهيم.

خدمات محروميت زدايي با آغاز گام دوم 
كنگره ملي شهدای استان مركزي

راه آهن سنندج – همدان و فرودگاه سقز 
اوايل سال آينده افتتاح مي شود

خدماتعمرانيو     مركزي
محروميتزداي�ي
كنگرهنقشامامخميني)ره(دردفاعمقدسو
شهداياس�تانمركزيادامهداردوبهتمامي
دواي�ربس�يجاس�تاناب�اغش�دهاس�ت.
سردار »محس��ن كريمي« فرمانده سپاه روح اهلل 
اس��تان مركزي در يازدهمين نشس��ت گام دوم 
كنگره ملي نقش امام خميني)ره( در دفاع مقدس 
و ۶۲۰۰ شهيد اس��تان مركزي با اشاره به اينكه 
ادامه خدمات محروميت زدايي در گام دوم انقالب 
به تمامي دواير بسيج استان ابالغ شده است، گفت: 
امروز مجموعه كارهاي محتوايي بسياري انجام 
شده در ذيل كنگره به يك جريان اثربخش تبديل 
شده است.  وي افزود: سه محور اصلي در برنامه هاي 
گام دوم كنگره پيش بيني ش��ده كه كار قرآني با 
رويكرد كرباليي كاظم س��اروقي، كار فرهنگي با 
محوريت امام)ره( و پرداختن به شهدا از جمله اين 
برنامه ها هستند كه هم افزايي زيرمجموعه هاي 
كنگره در اين سه محور يك ضرورت است و برنامه 
ريزي هاي الزم براي برنامه هاي سال آينده با اين 
سه محور انجام شود.  فرمانده سپاه روح اهلل استان 

مركزي ادامه داد: اقدامات گسترده اي در خصوص 
پرداختن به انديشه امام )ره( در كنگره انجام شده 
كه تهيه بيش از ۱۵ كت��اب و ارائه بيش از صدها 
مقاله تخصصي بخش��ي از اين فعاليت هاس��ت.  
سردار كريمي گفت: تهيه اطلس جامع حضرت 
امام)ره( مي تواند در كنار كارهاي محتوايي كنگره 
جاي گيرد و در واقع اين كار يك ضرورت اس��ت 
چرا كه هر چقدر بر روي انديشه حضرت امام كار 
ش��ود، هنوز هم جاي كار باقي اس��ت.  وي افزود: 
منظومه فكري امام و مق��ام معظم رهبري افقي 
به سمت تشكيل تمدن اسالمي دارند و لذا ما هم 
بايد كارهاي محتوايي را با افق تشكيل تمدن غني 
اسالمي برنامه ريزي كنيم.  فرمانده سپاه روح اهلل 
استان مركزي گفت: برنامه ريزي براي استفاده ۶۰ 
هزار دانشجو از اردوهاي گردشگري شهيد مجيد 
ايزدپناه مدنظر دانشگاهيان اس��ت كه مي تواند 
سرمايه گذاري مناسبي براي تربيت نسل انقالبي 
ايجاد شود.  س��ردار كريمي افزود: نياز است اصل 
طرح جامع كرباليي كاظم س��اروقي در شوراي 
فرهنگ عمومي استان مطرح تا در مورد اجرايي 

شدن و جزئيات آن برنامه ريزي شود.

رئيسس��ازمان    كردستان
و مديري���ت
برنامهريزياستانكردستانازاتمامدوپروژه
راهآهنس�نندج�همدانوفرودگاهسقزدر

اوايلسالآيندهخبرداد.
بهرام نصرالله��ي زاده رئيس س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان كردس��تان با اشاره به آخرين 
وضعيت پروژه راه آهن همدان � س��نندج گفت: 
امسال ۳9۰ ميليارد تومان به اين پروژه اختصاص 
داده شده و س��ال آينده هم ۵۰۰ ميليارد تومان 
به اين پروژه تزريق مي شود تا س��ال 99 قطار به 
سنندج برس��د.  وي افزود: فرودگاه دوم استان در 
شهر سقز هم طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
در بهار س��ال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.  
نصراللهي زاده ادامه داد: در طول ۴۰ سال گذشته 
كارهاي بزرگي در اس��تان انجام شده اما به نوعي 
تمام انرژي به ايجاد زيرس��اخت ها معطوف شده 
است اما معتقدم كردستان روي ريل توسعه قرار 
دارد.  وي گفت: برق رساني به تمام روستاها انجام 
شده و هيچ روستاي باالي ۲۰ خانوار در كردستان 
وجود ندارد كه از نعمت برق برخوردار نباشند حتي 

برق رساني به روس��تاهاي زير ۲۰ خانوار نيز بعضاً 
اجرا يا در حال انجام است.  رئيس سازمان مديريت 
و برنامه ريزي استان كردس��تان افزود: كردستان 
در حال حاضر در حوزه بهره مندي از گازرس��اني 
روستايي چيزي حدود ۱۶ تا ۱7 درصد از ميانگين 
كشوري جلوتر است و هدف گذاري امسال رسيدن 
ميزان بهره مندي جمعيت روستايي كردستان از گاز 
طبيعي 9۵ درصد است.  نصراللهي زاده تصريح كرد: 
در حوزه توسعه زيرساخت  حمل و نقل هم كارهاي 
بزرگي در استان انجام شده است.  وي افزود: طي 
چند سال اخير با اجراي پروژه هاي متعدد، شاخص 
راه روستايي در اس��تان كردستان از ۳۲ درصد به 
۵۰ درصد رسيده  اس��ت.  به گفته نصراللهي زاده 
در زمينه بزرگراه هم كارهاي خوبي انجام شده به 
طوري كه هم اكنون ۱۴۰ كيلومتر بزرگراه در دست 
ساخت است.  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
كردستان با اشاره به اقدامات همه جانبه براي رفع 
محروميت ها در اين استان بيان كرد: تمامي تالش 
دولت و ساير نهادها بر اين است تا با سرعت هرچه 
تمامتر راه هاي توسعه و پيشرفت مناطق مختلف 

استان هرچه زودتر اجرايي شود. 


