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بناب- خبرنگار کیهان:
برخی از اعضای شورای اسالمی شهر بناب با 
عدم حضور خود در جلسات این شورا در تالشند 
با به حد نصاب نرس�یدن اعضا هیچ تصمیمی در 

شورا اتخاذ نشود.
روز 12 ش��هریور روز برگزاری مراسم تحلیف اعضای 
جدید شوراهای اسالمی شهر و روستاهای سراسر کشور بود، 
اما این مراسم در شهرستان بناب با حاشیه هایی همراه شد.

دو عضو اصلی شورای اسالمی شهر بناب در مراسم 
تحلیف حاضر نش��دند و این موجب بروز اختالفاتی از 

همان جلسه اول شد.
اعضای حاضر نشده شورا علت عدم حضور خود را 
انجام برخی معامالت پش��ت پرده توسط دیگر اعضای 

شورا در انتخاب شهردار بناب عنوان کردند.
این قبیل اختالف ها موجبات دلس��ردی مردم و 
به وجود آمدن س��ؤاالت بسیاری در ذهن آنان می شود 
و اعضای محترم شورای شهر بناب ضمن توجه به این 
موضوع باید با کنار گذاشتن اختالفات آبادانی را مدنظر 
قرار داده و برای پیشرفت هرچه بیشتر شهرستان بناب 

تالش کنند.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
با رأی اکثریت اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار اردبیل برگزیده شد.
در جلسه فوق العاده شورای شهر اردبیل صدیف بدری با 11 رأی موافق و 2 رأی 

ممتنع در سمت خود ابقا شد.
در پایان این جلس��ه حجت االسالم والمسلمین سرداری رئیس شورای اسالمی 
ش��هر گفت: شورای اسالمی ش��هر اردبیل با رأی باالی خود به مهندس بدری نشان 
دادند که به خدمات انجام شده توسط شهردار در سال های اخیر اعتماد کامل دارند.

گناباد- خبرنگار کیهان:
مدیر آموزش و پرورش گناباد گفت: 
دانش آموز کالس پنجم آموزشگاه سماء 
این شهرستان یک جلد کتاب با عنوان 
»اول چیزک�ه...« را تالی�ف و ب�ه چ�اپ 

رساند.
احمد خاکس��انی در مراس��م تقدیر از این 
دانش  آم��وز افزود: این کت��اب با انگیزه و عالقه 
خاص  نس��بت به چیس��تانها و معماهای دور، 
دبس��تان گردآوری و به چاپ رسیده است. وی 

اظهار داشت: چاپ اولیه این کتاب با یک هزار  
و100جلد چاپ ش��ده و با توجه به اس��تقبال 
خوب از این از چاپ دوم آن درخواس��ت شده 
اس��ت. خاکسانی خاطر نش��ان کرد: این کتاب 
با عنوان های چیس��تانها و معماهای ریاضیات، 
جغرافیا، حیوانات، خوراکی و غذا و اشیاء و ابزار 
متفرقه و همچنین پاسخ چیستان و معماهای 
اول تا س��وم دبس��تان به چاپ رس��یده است. 
امیرحس��ین شرفی نویسنده کتاب در دبستان 

سماء این شهرستان مشغول تحصیل است.

اصفهان - خبرنگار کیهان:
ب�ه  اصفه�ان  اس�تاندار 
افزای�ش 60 درص�دی س�فر 
گردشگران خارجی به اصفهان 
در س�ال جاری اش�اره کرد و 
گفت: در س�ال جاری تاکنون، 
120 هزار نفر گردشگر خارجی 
ب�ه اصفه�ان س�فر کرده اند و 
پیش بینی می شود تا آخر سال 
این رقم به 400 هزار نفر برسد.
علیرض��ا ذاک��ر اصفهانی در 
آیی��ن بهره ب��رداری از ی��ک هتل 
بزرگ در شاهین ش��هر با اشاره به 
این ک��ه ظرفیت قوی در اصفهان 
در زمینه گردش��گری وجود دارد 
و بای��د ظرفیت س��رمایه گذاری و 
گردشگری را افزایش دهیم، افزود: 
برای رف��ع آالیندگی های حاصل 
از صنای��ع باید به س��مت صنعت 

گردشگری حرکت کرد.
وی با اشاره به افزایش تعداد 
پرواز اصفهان به ترکیه، افزود: در 

اهواز- خبرنگار کیهان: 
با راه اندازی دانشکده طب سنتی در دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز اولین گروه از دانشجویان این 
دانشکده  از بهمن امسال از طریق سازمان سنجش 

جذب خواهند شد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: 
افتتاح این دانشکده نخستین گام عملی برای نظام مند 
شدن و آکادمیک شدن طب سنتی در خوزستان است.

فروغ نامجویان راه اندازی این دانشکده را باعث افزایش 
ضریب نتیجه بخش بودن طب سنتی در جامعه دانست.

وی افزود: باتوجه به عالقه مندی و زمینه های موجود 
در هر استان، دانشکده طب سنتی در دیگر استان های 
کش��ور مصوب و رش��ته های مرتبط راه اندازی ش��د و 
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم با 
پذیرش 2 دانش��جوی phD در گروه داروسازی سنتی 

از مهرماه افتتاح می شود.
نامجویان با بیان این که دانشکده طب سنتی در سه 
بخش طب سنتی، داروسازی سنتی و تاریخ علوم پزشکی 
فعالیت می کند، اظهار کرد: گروه داروس��ازی سنتی از 
مهرماه آغاز به کار می کند؛ همچنین آبان ماه آزمون طب 

سنتی برگزار و پذیرفته شدگان این رشته از بهمن ماه وارد 
دانشکده خواهند شد و گروه تاریخ علوم پزشکی هم در 

سال آینده راه اندازی می شود.
وی تصری��ح کرد: مردم باید از مراکز مجاز که داروی 
ش��ناخته شده گیاهی با رعایت اصول ساخت و نگهداری 
عرضه می کنند، اقدام به تهیه داروهای مورد نیاز خود کنند.
نامجوی��ان اظهار ک��رد: در حال حاضر حدود 500 
قلم داروی گیاهی در بازار عرضه و در داروخانه ها قابل 
دسترس است و بیش از 50 قلم آن تحت پوشش بیمه 

هستند.

اصفهان- خبرنگار کیهان: سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان 
با ابالغ حکمی دکتر »قاس��م مصلحی« را به سمت معاون آموزشی 

این دانشگاه منصوب کرد.
زنج�ان- خبرن�گار کیهان: طی مراس��می حجت االس��الم 
والمسلمین اذن اهلل خدایی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسالمی 

استان زنجان معرفی شد.
س�رخس- خبرنگار کیهان: باتصویب شورای اسالمی شهر 
مزداوند بخش مرزداران سرخس علی اکبر اکبری به عنوان شهردار 

این شهر انتخاب و معرفی شد.
فیروزآباد ف�ارس- خبرنگار کیه�ان: عبدالمجید صادقی 
شهردار فیروز آباد با رأی اکثریت آرای شورای اسالمی این شهر در 

سمت خود ابقا شد.
بردس�کن- خبرنگار کیهان: اعضای ش��ورای اسالمی شهر 
بردسکن محمد مختاری را به عنوان سرپرست شهرداری بردسکن 

انتخاب کردند.
هم�دان- خبرنگار کیهان: طی مراس��می حجت االس��الم 
والمسلمین علی دشتکی به عنوان مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 

همدان معرفی شد.
اصفهان- خبرنگار کیهان: سرپرست وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری طی حکمی »محمود مدرس هاشمی« به عنوان سرپرست 

جدید دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد.
طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، احمد خسروی به عنوان 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان معرفی شد.
طی مراسمی »حمیدرضا ناظمی هرندی« به عنوان رئیس جدید 
دادگستری چادگان و »حسین فروزانفر« و »سیداصغر حسینی« به 
ترتیب به عنوان روس��ای جدید دادگاه ه��ای بخش بادرود و بویین 

میاندشت معرفی شدند.
بردس�کن- خبرنگار کیهان: در مراس��می سرهنگ پاسدار 

محبی به عنوان فرمانده سپاه بردسکن منصوب شد.
اندیمشک- خبرنگار کیهان: طی حکمی از سوی مدیرکل 
جهاد کشاورزی استان خوزستان مهندس عباس اسدیان به عنوان 
رئیس جدید جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک معرفی و مشغول 

به کار شد.
الیگودرز- خبرنگار کیهان: طی مراس��می حجت االس��الم 
والمسلمین محمدعلی ارزنده به عنوان امام جمعه الیگودرز معرفی 

شد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس کش��ور 
س��رهنگ پاسدار عباس عباس��ی را به عنوان مدیرکل این بنیاد در 

استان چهارمحال و بختیاری منصوب کرد.
بن�اب- خبرن�گار کیهان: دکت��ر مجید واح��دی به عنوان 
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی معرفی شد.
زنج�ان- خبرن�گار کیهان: طی مراس��می حجت االس��الم 
والمسلمین روح اهلل عباسی به عنوان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 

فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان تعیین شد.
طی مراس��می احمد ذوالقدر به عنوان سرپرس��ت فرمانداری 

شهرستان سلطانیه منصوب شد.

مقوله فرهنگ امروز از جایگاه و پایگاه خاص و مهمی برخوردار 
گردیده و هرچه ما در این سالهای گذشته از آن غفلت کردیم، دشمن 
با هوشیاری و برنامه ریزی دقیق و با حوصله، تمام هوش و حواس خود 
را برای از بین بردن ریشه های دینی و اعتقادی و مذهبی کشورهای 

هدف به کار انداخته است.
از این رو متاس��فانه تعدادی از مردم ما خواسته یا ناخواسته و 
شاید به بهانه عدم رضایت از برنامه های صدا و سیما در دام فیلم ها 
و س��ریال هال ماهواره ای گرفتار ش��ده اند و بدون آنکه کوچک ترین 
نکته مثبت و ارزشمندی را از آنها فرا گیرند، به دلیل زیبایی بصری 
و جذابیت هایی که با هدف تخریب بنیان خانواده و ترویج بی بند و 

باری صورت می گیرد، ناخودآگاه جذب آن برنامه ها شده اند.
بس��یاری از این خانواده ها با اطمینان از خود بر این باورند که 
هیچ گاه این نوع سریال ها و فیلمها و برنامه های ماهواره ای نمی تواند 
بر عزم و اراده آنها کوچک ترین خللی وارد سازد و بنیان خانواده آنها 
را سست کند، غافل از اینکه تهاجم فرهنگی و این قبیل برنامه ها، 
تاثی��ر آنی و فوری ندارد و به مرور زمان و یک دوره بلندمدت تاثیر 
ویران کننده ای بر افکار و رفتار مردم و زندگی ش��خصی آنها خواهد 

گذاشت.
دشمن برای فرهنگ ما با برنامه کار می کند و ما فاقد برنامه ایم، 
چرا در ش��هر دارالعباد، یزد ش��اهد رانندگی زنان  بدحجاب و بعضا 
بدون حجاب باشیم؟ ترویج و فروش برخی لباس های زننده و کوتاه 
و بدن نما که در برخی از مجتمع های تجاری و فروش��گاهی عرضه 

می شود را چگونه توجیه کنیم؟
تمام این مش��کالت و معضالت، بدون ش��ک به عدم مدیریت 
مطلوب و قوی مدیران ارش��د اس��تان برمی گ��ردد که برای تقویت 
پایه ها و اصول و ریشه های فرهنگی استان مذهبی یزد برنامه مدون 

و درستی را پایه گذاری نکرده اند.
حجت االسالم والمس��لمین مدرسی امام جمعه محمدآباد به 
درستی از عدم توجه برخی نهادها به مسائل فرهنگی گله کرده و این 
گله و نگرانی کامال درست و بجاست. اما مسئله این است که  ما امروز 
کامیونی را به دست راننده ای سپرده ایم که گواهینامه موتورسیکلت 

دارد و می خواهیم این کامیون به سالمت به مقصد برسد؟!
در ش��رایط کنونی، جایگاه شورای فرهنگ عمومی استان یزد 
کجاس��ت؟ در این چند سال اخیر چه طرح و برنامه ای قوی و قابل 
اجرایی تصویب و به اجرا درآمده است؟ چرا مسئوالن ارشد در زمینه 
شورای فرهنگی عمومی و اقدامات صورت گرفته توضیحی به مردم 
ندادند؟ وقتی بحث مهندسی فرهنگی را چندسال پیش باهیاهو و 
جنجال شروع کردند، نتیجه امروز آن چه شد؟! چه سرانجامی پیدا 
کرد؟ آقایان می خواس��تند یزد را به قطب مهندسی فرهنگی کشور 
تبدیل کنند اما نمی دانس��تند که یزد ت��وان و ظرفیت الزم رابرای 

انجام چنین کاری ندارد.
چرا مسئوالن استان در خصوص عاقبت بحث مهندسی فرهنگی 
سکوت کرده اند؟ درجامعه کنونی ما مهندسی »فرنگی« بر مهندسی 

»فرهنگی« غلبه کرده است؟
وقتی جامعه ش��اهد است که مثال برای رسیدن افراد بر مسند 
اس��تانداری یزد چقدر گروه ها، افراد و دس��ته ها به طومارس��ازی، 
شایعه سازی و قدرت طلبی افتاده اند باید به آنها حق دادکه در ذهن 

خود به این نتیجه برسند که فرهنگ کیلویی چند؟
این اس��تان از نظر مدیریت فرهنگی چ��ه درکل وچه در جزء 
از پایه و اس��اس دارای مشکل و فقدان مدیریت است و در حقیقت 
استان یزد از نظر مدیریت کالن فرهنگی از بنیان ویران است. منتظر 
آینده خواهیم نشس��ت تا با تغییرات اساسی و ریشه ای در مدیریت 
اجرایی استان، شاهد آن باشیم که آیا فرهنگ از مظلومیت و تنهایی، 

رهایی خواهد یافت؟
یزد- خبرنگار کیهان

ایوان غ�رب- خبرن�گار کیه�ان: اعضای 
ش��ورای ش��هر شهرس��تان ایوان غرب با تشکیل 
جلس��ه ای اعضای هیئت رئیسه ش��ورای شهر را 
انتخاب کردند. در این جلسه که با حضور فرماندار 
ایوان غرب برگزار شد علی همافر به سمت رئیس 

شورای شهر منصوب شد.
برازجان- خبرنگار کیهان: یادمان شهدای 
برازجان آتش گرفت. یادمان ش��هدای برازجان به 
علت وجود اشکال فنی در سیم کشی های برق این 

یادمان دچار آتش سوزی گردید.
این آتش سوزی با رسیدن به موقع آتش نشانان 
مهار شد. بسیجیان برازجان زیباسازی دوباره این 
آرامگاه را به عهده گرفتند. ش��ایان ذکر اس��ت در 

یادمان شهدای برازجان 50 شهید آرمیده اند.
رامس�ر- خبرنگار کیهان: در سال 91 از 
س��وی کمیته امداد امام خمینی رامس��ر بالغ بر 
42/1 میلیارد ریال کمک مالی به مددجویان تحت 

پوشش پرداخت شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی رامسر با اعالم 
این خبر گفت: این کمک ها شامل مستمری نقدی 
و غیرنقدی، مولودی و ابن سبیل، تغذیه کودکان زیر 
ش��ش سال، وجوهات امانی، فطریه، کفاره، جشن 
عاطفه ها و نیکوکاری، هزینه درمانی و عمرانی، وام 
کارگشایی و خوداشتغالی، بیمه تامین اجتماعی، 
مس��اعدت به ایتام، اطعام در ماه رمضان، جهیزیه 
و هدی��ه داماد، پرداخت خدمات واحد مش��اوره و 

آموزش اشتغال بوده است.
بن�اب- خبرن�گار کیه�ان: نماینده مردم 
بناب در مجلس ش��ورای اس��المی با ش��رکت در 
همای��ش دانش��جویی در این شهرس��تان با بیان 
اینکه دانش��گاه ها و مراکز علمی بنای پیش��رفت 
خوبی بخصوص از لحاظ فیزیکی داشته اند گفت: 
این توس��عه کفایت نمی کند و رؤسای دانشگاه ها 
باید به فکر ایجاد رش��ته های جدید تحصیلی در 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا باشند در غیر این 
صورت کیفیت مراکز علمی ما از بین خواهد رفت. 
حجت االسالم محمد باقری بنابی از نخبگان شهر 
خواست تا در زمینه های مختلف و حل مشکالت 

موجود کمال همکاری را داشته باشند.
تربت ج�ام- خبرن�گار کیه�ان: حفظ و 
حراست دامی کشور و حفظ بهداشت های عمومی 
جامع��ه از جمله دو هدف اس��تراتژیک س��ازمان 
دامپزشکی کش��ور می باشد. مدیرکل دامپزشکی 
اس��تان خراسان رضوی با اعالم این مطلب گفت: 
حفظ و حراست سرمایه دامی کشور جنبه اقتصادی 
دارد و سرمایه دامی کشور بعد از نفت بزرگ ترین 

سرمایه ملی می باشد.
ازغدی به وضعیت بهداشت دامی و مشکالت 
آن اشاره کرد و افزود: دامداری هایی که بدون اخذ 
پروان��ه اقدام به جوجه ریزی می کنند حال چه در 
بخش مرغداری و چه در بخش دامهای س��بک و 
س��نگین یکی از مشکالت عمده ما می باشند. وی 
ادامه داد: به کس��انی که دارند دامداری می کنند 
زمان داده شده که نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند 
اما از این مهلت 2 سال گذشته و هنوز اقدام مقتضی 

انجام نشده است.
شهرکرد- خبرنگار کیهان: نمایشگاه بزرگ 
کتاب با حضور ناش��ران کشوری در شهرکرد آغاز 
به کار کرد. در این نمایش��گاه 400 ناش��ر حضور 
دارن��د. مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
استان چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاحیه 
نمایش��گاه کتاب شهرکرد از تخفیف 40 درصدی 

ویژه این نمایشگاه خبر داد.
رش�ت- خبرنگار کیهان: استاندار گیالن 
بر مناسب س��ازی ورودی شهرهای استان به ویژه 
شهر رشت تاکید کرد. کیهان هاشم نیا در مراسم 
تحلیف اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستاهای 
ش��هرهای تابعه شهرستان کرج گفت: ورودی هر 
ش��هر نماد آن منطقه است و قضاوت گردشگران 
روی تمام استان از مرکز استان است و این مسئله 
موجب می ش��ود تا توجه بیشتری به خصوص به 

شهر رشت داشته باشیم.
خلیل آباد- خبرن�گار کیهان: اولین دوره 
ی��ادواره 32 ش��هید کارگر و اصناف شهرس��تان 
خلیل آب��اد با حضور فع��االن اقتصادی و نیروهای 

بسیجی و مسئوالن این شهرستان برگزار شد.
مدی��رکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
خراس��ان رضوی در این یادواره گفت: کارگران در 
همه دوران ها از بی ادعاترین اقشار جامعه بودند و 

نقش خود را نیز به خوبی ایفا نمودند. 
محمد سنجری با اشاره به تعاون به عنوان یک 
اصل در قانون اساسی یاد و خاطره شهید بهشتی 
را که مبتکر تبیین این قانون بود را گرامی داشت.

بادرود- خبرنگار کیهان: سرپرس��ت اداره 
می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
شهرستان نطنز از ثبت شش اثر معنوی شهرستان 
در فهرست آثار ملی کشور خبر داد و گفت: فرهنگ 
غنی شهرس��تان نطنز و وجود آیین ها و مراس��م 
س��نتی و مذهبی منحصر به ف��رد آن، لزوم توجه 
بیشتر به حفظ و پویایی این آثار را نشان می دهد.

داود عرب عامری افزود: طی س��الهای اخیر 
تالش��های فراوانی در راس��تای ثبت برخی از آثار 
معنوی شهرستان به عمل آمده که سرانجام شش 
اثر از این آثار معنوی در فهرس��ت آثار ملی کشور 

به ثبت رسید.
بردس�کن- خبرنگار کیهان: مدیرکاروان 
حج و زیارت بردسکن از اعزام 92 نفر از مردم این 

شهرستان به حج تمتع خبر داد. 
محمدرضا یوس��فی در گفت وگویی به مناسبت 
هفته حج گفت: امس��ال با برنامه ریزی های انجام شده 
کالس های آموزش��ی حجاج در شهرس��تان در حال 
برگزاری است و طبق اعالم سازمان حج و زیارت این 
عزیزان 31 شهریورماه به سرزمین وحی اعزام می شوند.

آبعلی- خبرنگار کیهان: رئیس چهارمین 
دوره ش��ورای اس��المی ش��هر آبعلی انتخاب شد. 
شورای اس��المی ش��هر آبعلی عوضعلی رمضانی 
را به س��مت رئیس ش��ورای ش��هر انتخاب کرد و 
همچنین این ش��ورا کاظم شریف آهی را به عنوان 

شهردار ابقا کرد.
اصفهان- خبرنگار کیهان: برای اولین بار 

در خاورمیانه و کشور، پروژه تولید محصول گوشت 
گوس��اله غنی شده با اس��یدهای چرب لینولئیک 

کنژوگه )CLA( در اصفهان آغاز شد.
مدیرامور دام سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان این مطلب گفت: تعداد 500 راس 
گوساله نر در سن 12 تا 14 ماهگی و با رسیدن به 
وزن مطلوب جهت ذبح به کشتارگاه ارسال و تحت 
برند گوش��ت گوساله غنی شده با اسیدهای چرب 
لینولئیک کنژوگه )CLA( و به عنوان غذا- دارو 

وارد بازار مصرف خواهد شد.
طهمورث نامدار افزود: در سال های اخیر توجه 
زیادی به توس��عه و تحقیقات محصوالت خوراکی 
غنی ش��ده به ویژه محصوالت دامی در راس��تای 
افزایش کیفیت و بهبود س��المت غذا انجام شده 
اس��ت که این غذاها به اصط��الح غذا-دارو نامیده 

می شوند.
اراک- خبرنگار کیهان: تفاهمنامه ای بین 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و جهاد دانش��گاهی 
استان مرکزی با هدف اجرایی شدن سند کاهش 
فق��ر منعقد ش��د. مدی��رکل کمیته ام��داد امام 
خمینی اس��تان مرکزی با اع��الم این خبر گفت: 
این تفاهمنامه در 9 ماده و برای یکس��ال تدوین 

شده است.
سمنان- خبرنگار کیهان: مدیرکل آموزش 
و پرورش استان سمنان از اسکان بیش از 50 هزار 
و 698 مسافر در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان 

از اول تیرماه امسال تاکنون خبر داد.
محمد بنائیان س��فید با اعالم این خبر افزود: 
این تعداد مس��افر ش��امل 11 هزار و 16 خانواده 

می باشند.
به گفته وی ای��ن پایگاه ها پذیرای 76هزار و 

47 نفر در روز بوده است.
کاشان- خبرنگار کیهان: شبکه شباب در 
حوزه بس��یج طالب شهرس��تان کاشان راه اندازی 
شد. مس��ئول بسیج طالب شهرس��تان کاشان با 
اع��الم ای��ن خبر گفت: ب��ا راه اندازی این ش��بکه 
عالوه بر ارسال پیامک، از آن به عنوان یک شبکه 
اینترانت داخلی اس��تفاده می ش��ود و در آینده به 
عنوان اتوماسیون اداری نیز مورد بهره برداری قرار 
می گیرد. حجت االسالم قاس��م پایواره شهرستان 
کاشان را تنها شهرستان بهره مند از پایگاه اساتید، 
ائمه جمعه و جماعات در استان اصفهان دانست.

س�منان- خبرن�گار کیهان: آموزش��گاه 
خیرس��از روستای س��وداغلن شهرستان میامی با 
حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، 
مشاور سازمان نوس��ازی و تجهیز مدارس کشور، 
امام جمعه شهرستان میامی و جمعی از مسئوالن 

افتتاح شد.
به گ��زارش روابط عمومی اداره کل آموزش و 
پرورش اس��تان سمنان، این آموزشگاه 6کالسه با 
اختص��اص هزینه ای بالغ ب��ر 425 میلیون تومان 

افتتاح شده است.
3کالس از این آموزش��گاه هوشمندس��ازی 
شده است و مابقی آن با تخصیص اعتبار هوشمند 

خواهد شد.
این آموزش��گاه دارای 2هزار و 444 مترمربع 

مساحت و 485 مترمربع زیربنا می باشد.
برازجان- خبرنگار کیهان: همایش درمان و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و درمان با طب 
اسالمی در محل آموزشگاه بهورزی برازجان برگزار 
ش��د. در این همایش معاون سیاسی و اجتماعی 
فرماندار و جمعی از مسئولین و جانبازان 25درصد 
حضور داشتند. در این همایش پزشک متخصص 
طب اس��المی خاصیت درمانی هر گیاه و میوه را 
بی��ان ک��رد و از قابلیت جابه جای��ی آن ها با انواع 
داروهای شیمیایی سخن گفت که مورد استقبال 

همگان قرار گرفت.
طبس- خبرنگار کیهان: برداشت زیتون از 
268 هکتار سطح زیر کشت در شهرستان طبس 
آغاز ش��د. معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان طبس با اعالم این خبر پیش بینی کرد: 
از این مس��احت زیر کش��ت حدود 51تن زیتون 
برداش��ت خواهد شد. محمود اسدی گفت: از این 
مقدار 35تن فرآوری شده و 16تن برای روغن کشی 

استفاده خواهد شد.
اردبیل- خبرنگار کیه�ان: مقدار 10هزار 
تن کلزا از کلزاکاران شهرس��تان بیله س��وار مغان 
خریداری شده است. رئیس اداره تعاون روستایی 
بیله س��وار مغ��ان با اعالم این خب��ر گفت: کلزای 
خریداری شده توسط تعاون روستایی و شرکت های 
خصوصی به کارخانه های نباتی استان های گلستان، 
اصفهان، کرج، تهران و کرمانشاه ارسال شده است. 
صمد بی��گ زاده از پرداخت 185 میلیارد ریال به 

کلزاکاران خبر داد.
نیش�ابور- خبرنگار کیه�ان: رئیس اداره 
کتابخانه ه��ای عموم��ی شهرس��تان نیش��ابور از 
راه اندازی دو ایس��تگاه مطالع��ه کتاب همزمان با 
دهه کرامت در بیمارستان حکیم و ایستگاه راه آهن 
شهرستان نیش��ابور خبر داد. محمد زمانی گفت: 
هدف از این اقدام تشویق مردم به مطالعه و ترویج 
فرهن��گ کتابخوانی در جامعه و جلوگیری از هدر 
رفتن اوقات فراغت مراجعین در بیمارستان حکیم 

و ایستگاه راه آهن است.
بناب- خبرنگار کیهان: 30 واحد مس��کن 
مهر خیرس��از در شهرس��تان بناب به بهره برداری 
رس��ید. در مراس��م افتتاح این پروژه رئیس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی کشور، نماینده مردم بناب 
در مجلس شورای اسالمی، مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی آذربایجان شرقی، بخشدار مرکزی 

بناب و جمعی از اهالی حضور داشتند.
این پروژه توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
بناب و با همکاری انجمن خیرین مس��کن س��از 

آذربایجان شرقی اجرا شده است. 
باب�ل- خبرن�گار کیهان: 5ه��زار و 800 
دانش آموز کالس اولی سال تحصیلی جدید را در 
بابل آغاز خواهند کرد. مدیر آموزش و پرورش بابل 
با اعالم این خبر گفت: برای اولین بار، امس��ال در 
مدارس پس��رانه و دخترانه لباس متحدالشکل در 
نظر گرفته شده است که دانش آموزان می بایست 

در مدارس آن لباس را بر تن کنند.

ساری- خبرنگار کیهان:
مپزش�کی  دا مدی�رکل 
مازندران گفت: مهمترین شیوه 
کنت�رل، پیش�گیری و مبارزه 
ب�ا بیم�اری زئونوز آم�وزش و 

ترویج است.
دکت��ر »مجی��د مخت��اری« 
در س��ومین همای��ش منطقه ای 
بیماری های مش��ترک بین انسان 
و دام اظهار داشت: زئونوزها شامل 
بیماری ها و عفونت هایی است که 
از حیوانات مهره دار به انسان منتقل 

می شود.
مدیرکل دامپزشکی مازندران 
ی��ادآور ش��د: با توجه ب��ه ماهیت 
مشترک و فراگیر بودن بیماری های 
مشترک میان انسان و دام ریشه کن 
کردن آن نیازمن��د همکاری های 

مشترک است.

کرج- خبرنگار کیهان:
طی مراس�می از پوشش متحدالش�کل بانوان خبرنگار شهرستان کرج 

رونمایی شد.
مس��ئول امور بانوان فرمانداری کرج در این مراسم که با حضور جمعی از بانوان 
خبرنگار کرج به منظور رونمایی از لباس متحدالشکل در همایش »طالیه داران خبر« 
گرد هم آمدند، گفت: طرح یکسان س��ازی پوشش بانوان خبرنگار از مصوبات شورای 

فرهنگی عمومی شهرستان کرج پس از یک سال محقق شد.
معصومی تصریح کرد: در مرحله اول طرح یکسان سازی پوشش بانوان خبرنگار 
48 خبرنگار که بیشترین فعالیت را در حوزه  های مختلف خبری استان البرز داشته اند 

مانتوهای خود را تحویل گرفتند.
وی اظهار داش��ت: شهرس��تان کرج این طرح را با هدف الگوسازی فرهنگی در 

زمینه فعالیت خبرنگاران آغاز کرده است.

غلبه مهندسی »فرنگی« 
بر مهندسی »فرهنگی« در یزد

راه اندازی دانشکده طب سنتی در اهواز

مدیرکل دامپزشکی 
آموزش مهم ترین شیوه مهار بیماری های مشترک انسان و داممازندران

ک��رد:  تصری��ح  مخت��اری 
انتق��ال میان  بیماری ه��ای قابل 
انس��ان و حیوان ش��امل بروسلوز، 

ت��ب  مشمش��ه،  ه��اری،  س��ل، 
خونریزی دهن��ده کریم��ه کنگو، 
و  هیداتی��ک  کیس��ت  ش��اربن، 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است.
وی ادام��ه داد: از می��ان یک 
هزارو 709 عامل بیماری زا شناخته 

شده حدود 850 عامل 49 درصد 
مشترک میان انسان و دام است.

مختاری با اش��اره ب��ه اینکه 
ف��وق حاد  آنفلوان��زای  وی��روس 
پرندگان فعالیت خود را آغاز کرده 
اس��ت گفت: با آغاز فصل س��رما 
ممکن است چهره جدید آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان را داشته باشیم 
که باید آمادگی الزم را درمبارزه با 
این بیماری در دستور کار داشته 

باشیم.
مدیرکل دامپزشکی مازندران 
ش��یوه های کنترل، پیش��گیری و 
مب��ارزه با بیماری های مش��ترک 
ش��امل  را  دام  و  انس��ان  می��ان 
واکسیناس��یون، تس��ت و کشتار، 
تست و معدوم س��ازی، سمپاشی، 
کشتارگاه و آزمایش و معدوم سازی 

دانست.

پوشش بانوان خبرنگار در کرج 
متحدالشکل شد

تالیف کتاب توسط دانش  آموز دبستانی 
در گناباد

با رأی اکثریت اعضای شورای اسالمی شهر

صدیف بدری 
مجددا شهردار اردبیل شد

اختالف در شورای شهر بناب از جلسه اول شروع شد

افزایش 60 درصدی ورود گردشگران خارجی به اصفهان

آینده تعداد پروازها از 2 به 4 پرواز افزایش خواهد یافت.
ذاکر اصفهانی تاکید کرد: گسترش راه های ارتباطی هوایی در زمینه افزایش ورود گردشگران نقش مهمی را ایفا می کنند.

وی به تبلیغات ایران هراسی توسط دشمنان اشاره کرد و افزود: گردشگران خارجی با حضور در ایران و بازدید از اصفهان، نظر متفاوتی نسبت به دیدگاه قبل از سفر خود به کشور 
ایران دارند.

انتصابات جدید در شهرستانها 

بناب- خبرنگار کیهان:
رئیس اداره ورزش و جوانان بناب گفت: هم اکنون 33 هیئت ورزشی و بیش از 4 هزار ورزشکار در این شهرستان فعالیت دارند.
سیدمجید یزدانی در نشست بررسی مشکالت هیئت های ورزشی، و در جمع رؤسای این هیئت ها که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان 
آذربایجان ش��رقی برگزار ش��د، افزود: از 4 هزار ورزش��کار فعال در این شهرس��تان حدود یک هزار نفر را بانوان و 3 هزار نفر را مردان تش��کیل 

می  دهند که در مقایسه با جمعیت سایر شهرستان های استان از آمار خوبی برخوردار است.
وی با اشاره به عناوین کسب شده توسط ورزشکاران و تیم های ورزشی این شهرستان طی یک سال اخیر افزود: کسب مقام قهرمانی 
کش��ور در مس��ابقات کاراته سبک ش��وتوکان، مقام نخست والیبال ساحلی اس��تان، صعود 6 تن از بانوان کوهنورد بنابی به قله دماوند 
برای اولین بار و انتخاب بناب به عنوان مرکز استعدادیابی تنیس روی میز استان از جمله افتخارات کسب شده توسط ورزشکاران این 

شهرستان است.
رئیس اداره ورزش و جوانان بناب س��پس با اش��اره به مش��کل فضاهای ورزشی در این شهرستان گفت: هم اکنون 6 پروژه بزرگ و کوچک 

ورزشی در بناب در حال ساخت است که غیر از استادیوم 5 هزار نفری، 5 پروژه دیگر نبود اعتبار فعال تعطیل است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اعالم کرد

توقف پروژه های ورزشی بناب به دلیل نبود اعتبار


