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مشهد- خبرنگار کیهان:
مع�اون شهرس�ازی و معماری ش�هرداری 
مش�هد از برگزاری کنفرانس ملی بنای ماندگار 
در بیس�ت و پنجم اردیبهشت ماه جاری در این 

شهر خبر داد.
محمدهادی جاوید در گفت وگو با خبرنگاران افزود: 
این کنفرانس، همزمان با برگزاری دومین جش��نواره 
انتخ��اب بنای برتر و برپایه رعایت اصول مقررات ملی 

ساختمان برگزار خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه با برگزاری کنفرانس بنای 
ماندگار و ارائه یافته های علمی و پیش��نهادات سازنده 
متخصصان و کارشناس��ان گام��ی موثر در جهت حل 

مش��کالت و مس��ائل اجرایی مقررات ملی ساختمان 
برداشته خواهد شد.

جاوی��د در ادام��ه گفت: از مجم��وع 350 مقاله 
ارس��الی، 120 مقاله جهت ارائه در کنفرانس پذیرفته 

شده است.
وی در ادام��ه از برگزاری کارگاههای آموزش��ی 
ب��ا موضوعات، آش��نایی با ممیزی انرژی، آش��نایی با 
فناوری های نوین ساختمانی، خانه هوشمند و ساخت 
 LEED و س��از پایدار با محوریت معرف��ی آیین نامه
و مدلس��ازی اطالعات س��اختمان ]BIM[ و بررسی 
و تحلیل ش��اخص های بناهای پایدار، همزمان با این 

کنفرانس خبر داد.

نیشابور- خبرنگار کیهان:
رئیس ش�بکه دامپزشکی 
نیش�ابور از راه اندازی دو واحد 
پیش س�رد ویژه دام س�بک و 
سنگین در کشتارگاه خبر داد.

رئی��س ش��بکه دامپزش��کی 
گف��ت: در راس��تای سالم س��ازی 
الش��ه های گاوی وگوسفندی و به 
جه��ت پیش��گیری از بیماری تب 

کریمه کنگو دو واحد پیش س��رد 
درکشتارگاه دام نیشابور راه اندازی 

شد.
دکتر علی سلیمانی اضافه کرد: 
همزمان با راه اندازی این واحدهاکلیه 
مراحل کش��تار گوس��فندی برای 
جلوگیری از آلودگ��ی ثانویه روی 
انج��ام می گی��رد، همچنین  ریل 
الشه های استحصالی قبل از توزیع 

در س��طح قصابی ها ب��ه مدت 24 
س��اعت در این واحده��ا نگهداری 

خواهد شد.
وی از ش��هروندان درخواست 
ک��رد، به ج��ای خرید و اس��تفاده 
از گوش��ت های قرم��ز فاق��د مهر 
پزشکی و یا کشتار شده در منازل 
از گوشت های عرضه شده بوسیله 

کشتارگاه دام استفاده نمایند.

بناب- خبرنگار کیهان: 
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: سرمای بهاره 

به باغات میوه استان خسارت شدیدی زده است.
دکت��ر مس��عود محمدیان و معاونان س��ازمان جهاد کش��اورزی 
آذربایجان شرقی در حاشیه بازدید خود از باغات خسارت دیده از سرمای 
بهاره در شهرس��تان بناب در گفت وگو با خبرنگاران گفت: براس��اس 
برآورد کارشناس��ان کشاورزی 20 هزار هکتار از باغات شهرستان های 
بناب، ملکان، مراغه، اهر و مرند به طور متوس��ط 20 الی 100 درصد 

خسارت دیده اند.
وی کل میزان خسارت وارده در اثر سرمازدگی را در سطح باغات 
آذربایجان شرقی بالغ بر 290میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: به 6 هزار 
هکتار از باغات بناب بالغ بر 72میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان گفت: 
خس��ارت محصوالت و اراضی بیمه ش��ده توسط کارشناسان صندوق 
بیمه کش��اورزی برآورد و پرداخت خواهد شد. ولی در تالش هستیم 
تا خس��ارات افراد بیمه نشده نیز از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه 

تأمین و پرداخت شود.

ارومیه- خبرنگار کیهان:
برای تولید عسل مرغوب 
اس�تقرار بی�ش از 300 ه�زار 
کن�دوی زنبور عس�ل در دل 
طبیع�ت پ�رگل و گی�اه خوی 

آغاز شد.
این شهرستان با تولید ساالنه 
بی��ش از 9 هزار تن عس��ل، قطب 
نخست پرورش زنبور عسل و تولید 
عسل در کشور محسوب می شود.

مدیرجهاد کش��اورزی خوی 
گفت: براساس آخرین سرشماری، 
این شهرستان 315 هزار کندوی 
زنبور عس��ل دارد که از این تعداد 
290ه��زار کندوی م��درن و بقیه 

سنتی هستند.

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: اجرای برنامه 
مهندس�ی نیروی انس�انی و رتبه بندی معلمان، انقالبی را درنظام 

تعلیم و تربیت کشور، به پا خواهد کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان درمراسم تجلیل از معلمان 
نمونه استان همدان افزود: رتبه بندی معلمان یک رکن اصلی در طرح تحول 
بنیادین به شمار می رود که اجرای آن آموزش و پرورش را متحول می سازد.
عباس حس��نی محتش��م ادامه داد: س��اماندهی نظام پرداخت یک 
زیرش��اخه از برنامه رتبه بندی اس��ت اما هدف اصلی آن، ارتقای س��طح 

علمی معلمان است.
وی اضافه کرد: ابالغ سیاست های تحول بنیادین از سوی رهبر معظم 
انقالب در 13بند انجام ش��ده که برای فرهنگیان کش��ور جای مباهات و 

سربلندی دارد.
حسنی محتشم یادآور شد: علی رغم همه محدودیت ها و کمبودها، 
همه معلمان از اجرای طرح تحول پشتیبانی می کنند که در استان همدان 

نیز همین گونه بوده و طرح به خوبی درحال اجراست.

کرج-خبرنگار کیهان:
رونق بخش�یدن به عملیات عمرانی س�ازمان قطار ش�هری 

مهم ترین برنامه مدیریت شهری کرج است.
ش��هردار کرج با بیان این مطلب افزود: براساس سیاست های تدوین 
ش��ده انجام پروژه قطار شهری از مهم ترین سرفصل های کاری شهرداری 

کرج است.
سیدعلی آقازاده گفت: تسریع در بهره برداری از خط دو قطارشهری 
کرج نیازمند تالش بیش ازپیش س��ازمان قطار ش��هری و سایر نهادها و 

سازمان های فعال در حوزه حمل و نقل عمومی است.
وی گفت: خط دو قطارشهری کرج به طول 30کیلومتر با 27ایستگاه، 
ش��هریار و مالرد را به کرج و س��پس از طریق خیابان ش��هید بهشتی به 

کمالشهر می رسد.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: وسعت بیابان های 

کشور در حال حاضر 20 درصد است در حالی که این رقم در استان اصفهان به 30 درصد می رسد.
 ابوطالب امینی در حاشیه بازدید خبرنگاران از حوزه الگویی آبخیزداری هرندی و بند خاکی چشمه سرد 
شهرستان دهاقان اقلیم ایران را جزو مناطق خشک و نیمه خشک برشمرد و افزود: کل بارندگی طی یک سال 
زراعی در ایران 430 میلیارد مترمکعب است که از این میزان 95 میلیارد متر مکعب روان آبها و سیالبها است 

که باید وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برای کنترل آن برنامه ریزی داشته باشد.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اعالم اینکه دنیا به سمت خشکسالی 
پیش می رود، اضافه کرد: بارش ساالنه ایران امروزه به کمتر از 250 میلیمتر در سال رسیده است و دولت باید 

به طور جد در این باره تصمیم گیری کند.
وی اضافه کرد: نزوالت جوی اس��تان اصفهان بیش از 17 میلیاردمترمکعب در س��ال است که از این میزان 
4 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب روان آبها محس��وب می ش��ود و وزارت نیرو فقط 2 میلیارد مترمکعب آن را 

از طریق سدها کنترل می کند.
امینی با بیان اینکه هزینه های حوزه آبخیزداری در جهت کنترل سیالب ها بسیار ناچیز است، خاطرنشان 
کرد: معاونت آبخیزداری اس��تان توان مدیریت 750 میلیون مترمکعب از این روان آبها را دارد که از 20 س��ال 

گذشته تاکنون موفق به مهار 350 میلیون مترمکعب آن شده است.
وی گفت: برای اجرای طرح های آبخیزداری استان به 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

سمنان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل آموزش و پرورش 
استان س�منان گفت: خیرین 
ب�رای احداث مدرس�ه در این 
اس�تان بی�ش از دو میلی�ارد 

تومان اختصاص داده اند.
محمد بنائیان سفید افزود: با 
این کمک تاکنون 50 کالس درس 
احداث شده و 49 کالس دیگر در 
حال ساخت است که تا پایان سال 

به بهره برداری خواهند رسید.
وی اف��زود: تع��دادی از این 
خیرین ساکن انگلستان هستند که 
ب��رای کمک به تحصیل و آموزش 
فرزندان ایران زمین اقدام به ساخت 
مدرسه در استان سمنان کرده اند.
گفتنی است همایش تقدیر از 
خیرین مدرسه ساز هفته آینده در 

سمنان برگزار می شود.

دامغان- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم شهرس�تان 
دامغان در مجلس از اختصاص 10 
میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل 
مجتمع ورزشی پنج هزار نفری 

این شهرستان خبر داد.
عبدالرحم��ان رس��تمیان در 
نشست بررسی مسائل و مشکالت 
ورزش��ی دامغ��ان در مح��ل اداره 
ورزش و جوانان این ش��هر گفت: 
تاکنون 10 میلی��ارد ریال اعتبار 
ب��رای س��اخت مجتمع ورزش��ی

 5 هزار نفری دامغان هزینه شده 
اس��ت و امسال نیز با پیگیری های 
ص��ورت گرفت��ه 10 میلیارد ریال 
اعتبار دیگر از سوی وزارت ورزش 
و جوانان ب��رای تکمیل این پروژه 
ورزشی اختصاص داده شده است.
وی با بیان اینکه برای تکمیل 
این پروژه حداقل 80 میلیارد ریال 
اعتبار دیگر نیاز است، افزود: مجتمع 
ورزشی دامغان تاکنون 35 درصد 
پیش��رفت فیزیکی داش��ته اس��ت 
تصریح کرد: اماکن ورزشی دامغان 
ب��ه وی��ژه در دانش��گاهها و مراکز 
آموزش عالی باید در اختیار عموم 
مردم قرار گی��رد تا همگان امکان 
اس��تفاده از آن را داشته باشند وی 
خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر 

ورزشی به شهرستان دامغان شد.
در این جلسه رئیس اداره ورزش 
و جوانان دامغان نیز از پیشرفت 95 
درصدی سالن ورزش روستای کوه زر 
خبر داد و یادآور شد که این سالن در 
زمینی به مساحت 1200 مترمربع 
با 55 میلیون تومان اعتبار در آینده 
نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. 
مجی��د محمدی همچنین میانگین 
س��رانه ورزشی شهرستان دامغان را 
به ازای هر نفر 85 س��انتیمتر ذکر 
کرد و اظهار امیدواری کرد تا پایان 
برنامه پنجم توس��عه رقم این سرانه 

به یک متر برسد.

کرج- خبرنگار کیهان:
اولین کاروان هنرمندان و نویسندگان حوزه دفاع مقدس 

استان البرز به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.
ب��ه گزارش روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نش��ر 
ارزش های دفاع مقدس استان البرز، این گروه 47 نفری از 
هنرمندان که مشتمل بر عکاسان، فیلم نامه نویسان، شاعران 
و نویسندگان هس��تند که طی 3 روز به همراه تعدادی از 
فرماندهان و رزمندگان کرج��ی در دوران دفاع مقدس از 

این مناطق بازدید کردند.
گیالنغرب، قصر شیرین، سومار، اسالم آباد غرب، سرپل 
ذه��اب و... از جمله مناط��ق عملیاتی بودند که هنرمندان 
استان البرز از آنجا بازدید و در سالروز آزادسازی ارتفاعات 

بازی دراز به این ارتفاعات صعود کردند.

شهرکرد- خبرنگار کیهان: مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی 
کش��ور در جمع خبرنگاران درش��هرکرد گفت: فارغ التحصیالن 
هنرهای نمایشی در سراسر کشور در صورت ایجاد آموزشگاه های 
مرتبط با این هنرها مورد حمایت قرار می  گیرند. قادر آشنا افزود: 

از طراحان و نویسندگان نمایشنامه ها نیز حمایت می شود.
برپایی نمایشگاه نقاشی

نیشابور- خبرنگار کیهان: به مناسبت بزرگداشت هفته 
معلم نمایشگاه نقاشی »دل ساده برگرد« آثار گلناز سادات شرق 
بانوی هنرمند نیشابوری در فرهنگسرای سیمرغ این شهر برپا شد.

دراین نمایش��گاه 25 اثر نقاش��ی با استفاده از رنگ روغن 
و س��یاه قلم و با موضوع زندگی عشایر ایران زمین به نمایش 

درآمد.
نمایش 35 اثر نقاشی

الیگودرز- خبرنگار کیهان: نمایش��گاهی از آثار سمیه و 
عاطفه قادری مقدم در الیگودرز برگزار شد.

این نمایشگاه شامل 35 اثر با استفاده از پاستل، سیاه قلم و 
مدادرنگ خلق شد و در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

الیگودرز مورد بازدید عالقه مندان قرار گرفت.
استقبال از هنرهای دستی

اراک- خبرنگار کیهان: نمایشگاه هنرهای دستی و صنایع 
س��نتی ویژه بانوان استان مرکزی در موزه مفاخر این استان در 

اراک برگزار شد.
درای��ن نمایش��گاه که ب��ا اس��تقبال روبه رو ش��د، بیش از 
40هنرمند، صنایع دستی خود را دربیش از 25غرفه به نمایش 

گذاشتند.
درحاشیه این نمایشگاه، کارگاه آموزشی و تخصصی هنرهای 

سنتی بانوان نیز برپاشد.
نمایشگاهی از طبیعت و چهره

نیش�ابور- خبرنگار کیهان:همزمان با هفته بزرگداشت 
مق��ام معلم و زن نمایش��گاه گروه��ی »آوای رنگ و نقش« آثار 
هنرمندان نیش��ابوری درنگارخان��ه کمال الملک اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی نیشابور برپا شد.
دراین نمایش��گاه آثار 25 نفر از هنرمندان نیشابوری شامل 
50 اثر طراحی با موضوع طبیعت و چهره با استفاده از رنگ روغن 

در معرض دید عموم مردم قرار گرفت.

تعدادی از جانبازان شاغل در آموزش وپرورش با مراجعه به دفتر 
کیهان از اینکه آموزش وپرورش هزینه درمان آنها را قریب یک سال 

است پرداخت نمی کند گله کردند.
یکی از این جانبازان به نام صبوری گفت: دو سال قبل براساس 
قانونی هزینه بیمه تکمیلی و بیمه طالئی جانبازان از بنیاد شهید و 
امور ایثارگران منفصل و برعهده دستگاه های مربوطه گذاشته شد، 
آموزش وپرورش در سال90 و چند ماه اول سال91 این مبلغ پس 
از کسر از حقوق جانبازان فرهنگی را بطور کامل پرداخت می کرد 
اما در تیرماه سال گذشته نه تنها این هزینه ها را پرداخت نمی کند 
بلکه ماهانه از حقوق هر جانباز با 2تا4 بچه 150هزار تومان کسر 

می کند و دیگر باز نمی گرداند.
این جانباز افزود: هم اکنون قریب یک سال است که این وضعیت 
ادامه دارد اما متأسفانه به هر جا داد می بریم کمتر دادرسی می شود.
یک��ی دیگ��ر از جانبازان نی��ز گفت: علی رغم تأکی��دات امام 
خمینی و امام خامنه ای مدظله العالی، متأسفانه مسئولین به ویژه 
در آموزش وپ��رورش در حق جانبازان قصور می کنند و جانبازان با 

همه سختی ها حتی خجالت می کشند پیگیر حقوق خود باشند.
این جانبازان در پایان خواستار تسریع در پرداخت مبالغ کسر 
ش��ده از حقوق خود ش��دند و افزودند: از جناب آقای حاجی بابایی 
که از مؤمن ترین و متعهدترین وزرا و خود از ایثارگران دوران دفاع 
مقدس اس��ت انتظار می رود بیش از دیگران نس��بت به مشکالت 

رفاهی فرهنگیان جانباز توجه داشته باشند.
سمنان- محمدرضا عادلی 

درچه- خبرنگارکیهان: احمد حقیقی فرماندار خمینی شهر 
در جلس��ه شورای اداری شهرستان گفت: با توجه به بیانات رهبر 
معظم انقالب امسال سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است 
لذا همه ما موظفیم با حضور چشمگیر خود در انتخابات حماسه 
سیاسی را تحقق بخشیم و سپس مشکل اقتصادی که با تحریمهای 

دشمنان جمهوری اسالمی به وجودآمده را مدیریت کنیم.
گناب�اد- خبرنگار کیهان: فرماندار گناباد خلق حماس��ه 
اقتصادی را در گروه انجام کار فوق العاده دانس��ت. محمد صفایی 
درجلسه شورای اداری استان گفت: برخی عقب افتادگی ها جز با 

سرعت شتابنده قابل جبران نیست.
وی افزود: مسئوالن اجرایی باید باایجادکنندگان نارضایتی و 

گره افکندن درکار مردم در ادارات به شدت برخورد کنند.
فیروزآب�اد- خبرنگار ف�ارس: فیروزآباد یکی از قطبهای 
عمده تولیدذرت در اس��تان فارس اس��ت. مدیر جهاد کشاورزی 
فیروزآب��اد گفت: با توجه به قابلیت ویژه ای که در زمینه کش��ت 
ذرت در شهرس��تان وج��ود دارد و یکی از قطب های تولید ذرت 
محسوب می شود، این سازمان اقدام به ایجاد مزرعه الگویی ذرت 

و کاشت آن در اواخر فروردین کرده است.
* مراسم تجلیل از معلمان نمونه آموزش و پرورش شهرستان 
فیروزآب��اد در س��ال تحصیلی 91-92 معرفی ش��دند. به همین 
مناس��بت به همه فرهنگیان شاغل لوح تقدیر اهدا شد و 30 نفر 
از معلمان نمونه اس��تانی و منطقه ای شهرستان از طرف شورای 

اسالمی و شهرداری مورد تجلیل قرارگرفتند.
اهواز- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان 
از اصالح و بازسازی 175 کیلومتر از خطوط شبکه آب شهرهای 
این اس��تان خبر داد. صنیعی نژاد گف��ت: اجرای عملیات اصالح 
ش��بکه آب می تواند موجب کاهش شکس��تگی ها و جلوگیری از 
هدررفت آب و ارتقای ش��اخص های کیفی و بهبود فش��ار شبکه 

آب در سطح استان شود.
فیروزآب�اد- خبرن�گار کیه�ان: رئی��س اداره فرهنگ و 
ارشاداسالمی فیروزآباد گفت: به مناسبت میالد خجسته حضرت 
زهرا)س( و بزرگداش��ت روز معلم و هفته فرهنگ رضوی مراسم 
جش��ن و بزرگداشت در حسینیه ها و تکایا برگزار شد. به همین 
مناسبت 2 نمایشگاه کتاب و نمایشگاه نقاشی و نمایشگاه عکاسی 

بقاع متبرکه برگزار شد.
گناباد- خبرنگار کیهان: معاون برنامه ریزی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی در جلسه شورای اداری شهرستان گناباد 
گفت: کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان گناباد، در ارزیابی 
کارگروه های بخش کشاورزی 27 شهرستان استان خراسان رضوی 
از هفت جنبه مقام اول را کسب کرد که مورد تقدیر قرار گرفت.
سرویس شهرستانها- مسئول گروه جهادی حیات طیبه 
از تاسیس 7 کتابخانه گردشی در روستاهای سرفیروزآباد استان 
کرمانشاه خبر داد. وی برگزاری نمایشگاه شامل غرفه های کتاب، 
حجاب و عفاف، خاطرات شهدا، دستاوردهای گروه جهادی حیات 

طیبه در سال 91 عنوان کرد.
قره ضیا الدین- خبرنگار کیهان: مدیرجهاد کش��اورزی 
اس��تان آذربایجان غربی با صدور حکم��ی مهندس »حبیب اهلل 
علی لو« رابه س��مت رئیس جهاد کش��اورزی شهرستان جایپاره 

منصوب کرد.
اراک- خبرنگار کیهان: طی مراسمی سرهنگ داوود آبادی 

به فرماندهی تیپ 71 روح اهلل استان مرکزی منصوب شد.
خوراسگان- خبرنگار کیهان: وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی 
با صدور حکمی حجت االس��الم والمس��لمین قطبی را به سمت 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان منصوب کرد.
طی حکمی مهندس علیزاده به س��مت مدیر شرکت آبفای 

خوراسگان منصوب شد.
الیگودرز- خبرنگار کیهان: براساس حکم مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی لرستان حبیب جمشیدی به سرپرستی فرهنگ 

و ارشاد اسالمی الیگودرز منصوب شد.

قطار شهری مهم  ترین برنا مه شهرداری کرج ا ست

در هشتمین یادواره شهدای فرهنگی

معلمان نمونه کردستان مورد تجلیل قرار گرفتند

مدیرکل آموزش و پرورش همدان:

رتبه بندی معلمان 
در نظام تعلیم و تربیت انقالب به پا می کند

اختصاص
 10 میلیارد ریال 

اعتبار به ورزشگاه 
5هزار نفری 

دامغان

نیکوکاران
 2 میلیارد تومان 
به مدرسه سازی 

در سمنان اختصاص 
دادند

مدیرجهاد کشاورزی 
تولید عسل درخوی 2 برابر میانگین کشوری استشهرستان:

حس��ن زاده تصری��ح ک��رد: 
از ای��ن تع��داد کن��دوی مدرن و 

س��نتی زنب��ورداران 70درصد را 
در دام��ن طبیعت پ��رگل و گیاه 

خ��ود شهرس��تان و بقی��ه را در 
شهرستان های سلماس، چالدران، 

ارومیه، سردش��ت، پیرانش��هر و 
استان های زنجان و قزوین مستقر 
می کنند و به دلیل تراکم گل ها و 
وجود گلهای آفتابگردان برداشت 
ساالنه عسل از هر کندو در خوی 
ب��ه 30کیلوگرم می رس��د که در 
مقایس��ه با میانگین کش��وری 2 

برابر است.
ساالنه در ایران 42هزار تن 
عسل تولید می شود که 35درصد 
این رقم س��هم آذربایجان غربی 
بوده و از ای��ن میزان 20درصد 
س��هم خ��وی اس��ت و درای��ن 
شهرستان بیش از 3هزار نفر به 
کار و صنعت زنبورداری مشغول 

هستند.

چرا آموزش وپرورش هزینه درمان 
جانبازان فرهنگی را نمی پردازد؟

حمایت از فارغ التحصیالن هنرهای نمایشی

اعزام کاروان هنرمندان و نویسندگان 
البرز به مناطق عملیاتی

راه اندازی دو واحد پیش سرد ویژه 
در کشتارگاه دام نیشابور

برگزاری کنفرانس ملی بنای ماندگار در مشهد

اجرای حرکات نمایش رزمی
جاسک- خبرنگار کیهان: به مناسبت میالد با سعادت 
حضرت فاطمه)س( و روز زن و به منظور ایجاد شادابی و توجه 
به تش��ویق دختران جوان به ورزش، بانوان جاس��ک به اجرای 
حرکات نمایش رزمی با پوش��ش مصوب رزمی پرداختند. در 
این مراسم مسئول ورزش بانوان جاسک گفت: شما ورزشکاران 
دختر، س��یره و زندگانی ساده حضرت فاطمه را سرلوحه قرار 

دهید.
مسابقات شطرنج خوراسگان

خوراسگان- خبرنگار کیهان: مسابقه شطرنجی با حضور 
76 شرکت کننده در 2 سطح حرفه ای وآماتور در مجتمع کوثر 

خوراسگان برگزار شد.
در این مسابقه هر شرکت کننده با انجام 5 مسابقه به کسب 

امتیاز پرداختند.
در پایان 5 نفر در سطح حرفه ای و 5 نفر در سطح آماتور 

برگزیده و جوایزی به آنها اهدا شد.
امضای تفاهم نامه انتقال امتیاز تیم

ارومی�ه- خبرنگار کیهان: تفاهم نامه انتقال امتیاز یک 
تیم دس��ته اولی به آذربایجان غربی امضا شد. سرپرست اداره 
کل ورزش و جوان��ان آذربایج��ان غربی با اعالم اینکه این تیم 
یکی از تیم های دسته یکم تحت پوشش وزارت صنعت، معدن 
وتجارت اس��ت گفت: این تفاهم نامه در حاشیه جلسه هیئت 
دول��ت بی��ن وزارت ورزش وجوان��ان، وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و استانداری آذربایجان غربی منعقد شد.
عل��ی خلیلی افزود: این تفاهم نامه با هدف برآورده نمودن 
مطالب��ات دیرین��ه و به حق مردم اس��تان و بخصوص جوانان 
بانش��اط و پرشور برای داش��تن یک تیم فوتبال در سطح اول 

فوتبال کشور عملی شد.
انتخاب مسئول ورزشی

اراک- خبرنگار کیه�ان: مجمع انتخابی رئیس هیئت 
تیراندازی با کمان اس��تان مرکزی با حضور رئیس فدراسیون 
تیران��دازی با کم��ان و مدیرکل اداره ورزش وجوانان اس��تان 
مرکزی برگزار شد. در این مجمع عباس حاجی آبادی با کسب 
16 رأی از مجموع 19 رأی به مدت 4 س��ال به عنوان رئیس 

هیئت تیراندازی با کمان استان مرکزی انتخاب شد.
کلید نشاط و ارتقای سالمت جامعه

* نایب رئیس هیئت ورزش های همگانی با اشاره به اینکه 
توس��عه ورزش ه��ای همگانی کلید نش��اط و پویایی و ارتقای 
سالمت در بین افراد جامعه است، افزود: رشد و توسعه ورزش 
همگان��ی بانوان با حمایت بخش ه��ای خصوصی از مهم ترین 
نیازهای این ورزش اس��ت چرا که ارتقا وتضمین سالمت این 

قشر از اهمیت زیادی برخوردار است.
رقابت هزاران دانش آموز در استان مرکزی

* مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر و پسر استان مرکزی 
که در 12 رشته ورزشی با شرکت 4350 نفر در اراک جریان 

داشت با شناخت تیم های برتر پایان یافت.

یزد-خبرنگار کیهان:
همزمان با روز ارتباطات در 3 استان کشور سرای روزنامه نگاران افتتاح می شود.

مدیر س��رای روزنامه نگاران ایران گفت: در آس��تانه روز ارتباطات )26اردیبهشت( یازدهمین، دوازدهمین و 
سیزدهمین دفتر نمایندگی سرای روزنامه نگاران ایران در استان های یزد، سمنان و کرمان راه اندازی می شود.

مجید امرایی افزود: پیش از این در استان های همدان، گیالن، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، کردستان، 
قزوین، خوزستان، مرکزی و کرمانشاه دفاتر نمایندگی سرای روزنامه نگاران ایران افتتاح شده بود.

س��رای روزنامه نگاران ایران موسسه ای مطبوعاتی، خبری، تحلیلی و آموزشی در عرصه روزنامه نگاری است 
که دفتر مرکزی آن در تهران است و در استان ها نمایندگی خواهد داشت.

دزفول-خبرنگار کیهان:
ه�ر دانش�مند و عالمی که پا به عرصه علم گذاش�ت و 
آگاهی اش را با کتاب ثبت کرد علمش به جای مانده و نسل 

به نسل منتقل می شود.
نماینده مردم خوزس��تان در مجلس خبرگان رهبری در آیین 
افتتاح کتابخانه  مهتاب ش��مس آباد دزفول  اضافه کرد: شهرستان 
دزفول با برخورداری از استعدادهای فرهنگی بالقوه و بالفعل از عمق 

فرهنگی باالیی برخودار است.
آیت اهلل ش��فیعی با اش��اره به اهمیت کتاب و ضمن تاکید بر 
استفاده از کتاب های فرهیختگان و علما افزود: این کتابها به عنوان 

میراثی ارزشمند باید برای آیندگان نگهداری شود.
وی گفت: هر قدر کتاب جمع آوری ش��ود و فضای کتابخانه ای 

در کشور ارتقا یابد باز هم کم بوده و باید بیشتر تالش کرد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل کتابخانه های عمومی 
خوزس��تان، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با 
اش��اره به احادیث پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( گفت: انسان از دنیا 
می رود و تنها کتاب و علم اوست که باقی مانده و جاودان خواهد شد.

افتتاح کتابخانه مهتاب شمس آباد 
دزفول

راه اندازی سرای روزنامه نگاران در 3 استان دیگر

سنندج- خبرنگار کیهان:
در هش�تمین یادواره ش�هدای فرهنگی 
از  معل�م،  مق�ام  بزرگداش�ت  و  کردس�تان 

آموزگاران نمونه این استان تجلیل شد.
در این مراسم که با حضور خانواده های شهید 
و ایثارگر فرهنگی، مس��ئوالن اس��تان و جمعی از 
فرهنگیان در محل مجتمع فرهنگی حضرت امام 
خمینی)ره( س��نندج برگزار ش��د، معاون آموزش 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش طی سخنانی از 
برنامه ه��ای این وزارتخانه در جهت ارتقای جایگاه 
معلمان خبر داد وگفت: پویایی و بالندگی آموزش و 
پرورش در سایه یک اصل اتفاق می افتد و آن اصل 

جایگاه اجتماعی معلمان است.
ابراهیم سحرخیز افزود: امروز آموزش و پرورش 
با این گفتمان تحول صاحب نقش��ه راه شده است 
و این نقش��ه راه آموزش و پرورش را از هر س��لیقه 
فرضی و یا خدای ناکرده سیاسی مصون نگه می دارد 

و هرکس سکاندار آموزش و پرورش شود باید این 
راه را در پیش گیرد.

وی با اشاره به نظام رتبه بندی معلمین گفت: 
در س��ند تحول معلمان در ردیف اساتید دانشگاه، 
پژوهشگران و فناوران تعریف شده اند و با سنجش 
صالحیت حرفه ای ارزیابی می ش��وند و براس��اس 
مهندسی منابع انس��انی که یکی دیگر از بندهای 
سند تحول است هیچ نیرویی حق ورود به آموزش 
و پرورش را ندارد مگر از طریق دانشگاه فرهنگیان 
و هیچ دانش��گاهی جز تربیت معلم نمی تواند معلم 
تربیت کند که این یک حرکت ماندگار در آموزش 

و پرورش است.
در پایان مراس��م ب��ه ترتیب از 445 نفر معلم 
نمونه شهرس��تانی، 39 نفر معلم نمونه اس��تانی و 
دو نفر معلم نمونه کش��وری و 57 خانواده ش��هید 
و ایثارگر فرهنگی اس��تان و 3 آموزگار پیشکسوت 

تجلیل به عمل آمد.

وسعت بیابان های استان اصفهان باالتر از میانگین کشوری است
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