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کشتارگاه نقش جهان خمینی شهر جزو کانون های 
ایجادکننده آلودگی و بیماری های دامی است.

این کش��تارگاه که فاقد پروانه بهره برداری اس��ت 
دارای نواقص و مش��کالت عدیده ای است که به علت 
ع��دم نظارت کافی می تواند بیماری های مختلفی را از 

دام به انسان سرایت دهد.
طبق اسناد و عکس های موجود این کشتارگاه در 
یک سوله محقر فعالیت می کند که میدان سنتی عرضه 
دام در مجاورت آن موجب شده است تا حجم کشتارگاه 
تا چندین برابر ظرفیت خود در روز را به همراه داشته 

و اعتراضات مردمی را به دنبال داشته باشد.
مهم ترین مشکل اساسی این کشتارگاه عدم نصب  
پیش سردکن است که الشه ها به طور مستقیم بارگیری 
و به دس��ت مصرف کننده می رسد و می تواند از 1800 
نوع بیماری دامی 850 بیماری را به انسان انتقال دهد.

نبود تصفیه خانه خون و فاضالب موجب ش��ده تا 
س��رباره های الش��ه های دامی در باغات اطراف ریخته 
شود که این امر سبب سلب آسایش دیگران شده است.
وجود و نزدیکی این کش��تارگاه به محل سکونت 
مردم، تهدیدی بزرگ برای س��المت مردم محس��وب 

می شود که نگرانی های آنان را به همراه دارد.
آنچ��ه تاکن��ون موج��ب فعالیت این کش��تارگاه 
غیربهداش��تی شده است حفظ منافع و اصرار برخی از 

افراد پشت پرده است.
اصفهان- خبرنگار کیهان

ساری- خبرنگار کیهان
مدیرعام�ل ش�رکت 
صنعت�ی  ش�هرک های 
مازن�دران گف�ت: کمبود 
زمی�ن صنعتی مهم ترین 
چالش و مشکل شهرک ها 
و نواحی صنعتی است که 
در آین�ده نه چندان دور، 
اس�تان با مش�کل زمین 
رو خواهد  روب�ه  صنعتی 

شد.
وفایی ن��ژاد  عباس��علی 
افزود: ب��ا توجه ب��ه کمبود 
اعتب��ارات در خری��د زمین 
ووجود زمین های کشاورزی 
از  اس��تفاده  مازن��دران،  در 
زمین ه��ای ملی در توس��عه 
شهرک های صنعتی می تواند 
راه حل مناسبی برای رشد و 
ترقی صنعت محسوب شود.

وی اظهار داش��ت: 38 
ب��ه منظور  هکت��ار زمی��ن 
استقرار واحدهای تولیدی و 
صنعتی در استان به وسعت 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی 

افزوده شده است.
ک��رد:  تصری��ح  وی 
مساحت شهرک ها و نواحی 
صنعتی اس��تان یک هزار و 
869 هکتار بوده که با افزایش 
38 هکتاری زمین صنعتی، 
ب��ه یک ه��زار و 907 هکتار 

افزایش داشته است.

طبس- خبرنگار کیهان:
نخس�تین دوره تربیت مربی تخصص�ی تجوید، صوت و لحن 
ویژه خواهران و با همکاری آستان قدس رضوی در آستان مبارک 

حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس برگزار شد.
در این دوره آموزشی 18 نفر از خواهران در 24 جلسه روش های نوین 
تدریس قرآن مجید در بخش های تجوید و صوت و لحن را آموزش دیدند.

در پایان دانش آموختگان این دوره با شرکت در آزمون کتبی و شفاهی 
که توس��ط اداره آموزش علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی برگزار 

شد گواهینامه تدریس تخصصی قرآن کریم دریافت کردند.
از فارغ التحصیالن این دوره های آموزش��ی قرآن مجید در رشته های 
تجوید، صوت و لحن در طرح غنی سازی اوقات فراغت استفاده خواهد شد.

اراک- خبرنگار کیهان:
نخستین جشنواره شعر 
ارادت ب�ا حض�ور جمعی از 
شاعران اس�تان مرکزی، در 

اراک برگزار شد.
از 200 اث��ر ارس��الی ب��ه 
دبیرخانه از 72 ش��اعر، اس��تان 
مرک��زی، 8 اث��ر در بخش امام 
رض��ا)ع( و حضرت معصومه)ع( 
و چه��ار اثر ه��م در بخش ویژه 
حضرت محمد عابد)ع( برگزیده 

شدند.
در مراس��م اختتامی��ه این 
جشنواره که در آستان مقدس 
ام��ام زاده محم��د عاب��د)ع( در 
»مش��هد میقان« از توابع اراک 
برگزار شد، به شاعران برگزیده 
تندیس یادبود جش��نواره اهدا 

شد.

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل میراث فرهنگی اس�تان همدان اع�ام کرد: 97/5 

درصد گردشگران خارجی با دید منفی وارد ایران می شوند.
علیرضا ایزدی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: بر اثر تبلیغات منفی 
دشمنان در دیگر کشورها علیه ایران، بیشتر گردشگران خارجی با دیدگاه 

منفی به کشورمان می آیند.
وی ادامه داد: همین عامل باعث شده تا وضعیت خوبی از نظر ورود 
گردشگر در سطح کل کشور نداشته باشیم که همدان نیز از این وضعیت 
مس��تثنی نیس��ت اما با این وجود، جزو 10 استان کشور از لحاظ دیدار 

گردشگردان خارجی محسوب می شویم.
این مسئول تبلیغات گسترده را عامل موثر بر افزایش گردشگر خارجی 
دانس��ت و یادآور شد: طبق برنامه چشم انداز کشور، در افق 1404، باید 
یک و نیم درصد بازار جهانی توریسم را در دست بگیریم و سهم استان 
همدان از این بازار، جذب 300 هزار نفر گردش��گر با 300 میلیون دالر 

عایدات در سال است که برای رسیدن به آن تالش بسیار الزم است.

بجنورد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل راه شهرس�ازی 
خراسان ش�مالی گفت: 450 
کیلومتر راه روستایی در حال 
احداث در برنامه ای دو ساله به 

بهره برداری می رسند.
علی اصغر بدیعی تصریح کرد: 
ب��ا اجرای این پروژه ها ش��اخص 
راه روس��تایی خراسان شمالی به 
میانگین کشوری نزدیک می شود.

وی افزود: هم اکنون شاخص 

برخورداری خراس��ان شمالی از 
راه روس��تایی 40درصد است در 
حالی که میانگین کش��وری آن 

65درصد است.
بدیع��ی ب��ا بی��ان اینکه در 
س��ال 1393 بیش��تر پروژه های 
راه روس��تایی ب��ه بهره ب��رداری 
خواهد رس��ید خاطرنشان کرد: 
با بهره ب��رداری از ای��ن پروژه ها 
وضعی��ت خراس��ان ش��مالی در 
برخ��ورداری از راه روس��تایی با 

15درصد افزای��ش به 60درصد 
خواهد رسید.

وی اعتبارات سفر رهبر معظم 
انقالب به خراس��ان شمالی را در 
اجرای این پروژه ها مهم دانست و 
ادامه داد: در حال حاضر 60درصد 
اعتبارات ای��ن پروژه ها پرداخت 
ش��ده و 40درصد، باق��ی مانده 
اس��ت که در صورت تخصیص و 
ابالغ اعتبارات سال92، عملیات 
با سرعت بیشتری انجام می شود.

کوثر- خبرنگار کیهان:
روس�تاهای  بهره من�دی 
استان اردبیل از آب آشامیدنی 
س�الم و بهداش�تی باالت�ر از 

میانگین کشوری است.
و  آب  ش��رکت  مدیرعام��ل 
فاضالب روس��تایی استان اردبیل 
با اعالم مطلب باال افزود: براساس 
برنام��ه پنجم توس��عه ش��اخص 
بهره مندی از آب سالم و بهداشتی 
باید به 92درصد برسد که رسیدن 
به این ه��دف نیاز به برنامه ریزی 

مناسب دارد.
پرویز عباس��ی با اش��اره به 
افزایش اعتبارات آبرسانی روستایی 
استان در سال جاری افزود: تکمیل 
و به بهره برداری رساندن پروژه های 
نیمه تمام در س��طح روس��تاهای 
اس��تان از اولویت برنامه های این 

شرکت است.

پارس آباد مغان- خبرنگار کیهان:
انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه 40 هزار هکتار از اراضی کش�اورزی دش�ت مغان را با خطر 

کم آبی مواجه می سازد.
نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار مغان با اعالم مطلب باال افزود: طرح انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه 

ارومیه غیرکارشناسی است و تحقق این امر کاهش حجم آب کانال های منطقه را به دنبال خواهد داشت.
حجت االس��الم والمسلمین حبیب برومند گفت: خسارت بر بودجه کشور و متضرر شدن مناطق پایین 

دست رودخانه از مهم ترین نتایج اجرای این طرح خواهد بود.
وی افزود: اگر بیش از حد مجاز، و سهم استان ها از آب ارس برداشت شود، بسیاری از مناطق روستاها 

و شهرها به طور جدی با مشکل کمبود آب روبه رو خواهند شد.
برومند گفت:  دریاچه ارومیه نه تنها برای آذربایجان غربی بلکه برای مردم استان های آذربایجان شرقی 
و اردبیل و کش��ورهای مجاور اهمیت بس��یار دارد و رسانه های بیگانه با سو  ءاستفاده از وضع موجود، سخنان 
و نظرات ما را تحریف و اختالف بین اقوام را القاء می کنند که هوش��یاری مردم و مس��ئوالن توطئه های آنان 

را خنثی کرده است.

مغ��ان-  پارس آب��اد 
خبرنگار کیهان:

مدی�ر اداره جه�اد 
پارس آب�اد  کش�اورزی 
مغان از آغاز برداش�ت 
شلتوک از شالیزارهای 
این شهرستان خبر داد.
در سال زراعی جاری 
ح��دود یک ه��زار و 600 
هکت��ار از اراضی حاش��یه 
رودخانه ارس موس��وم به 
شامات به زراعت شلتوک 
اختصاص یافته اس��ت که 
پیش بینی می شود حدود 8 
هزار تن شلتوک از اراضی 

زیر کشت برداشت شود.
پیش بینی  گفت:  وی 
می ش��ود 4 هزار تن برنج 
سفید استحصال و به بازار 

مصرف عرضه شود.
در پای��ان گفت: برنج 
مغان با توجه به ش��رایط 
و  هوای��ی  و  آب  خ��وب 
اس��تفاده حداقلی از کود 
و  پاک ترین، سالم ترین  از 
برنج های  باکیفیت تری��ن 
کش��ور و دنیا بوده و عطر، 
طعم و ش��هرت و جایگاه 

خاصی دارد.

یزد- خبرنگار کیهان:
دادگستری  کل  رئیس 
استان یزد گفت: سرقت در 
استان یزد افزایش یافته به 
نحوی که بعد از موادمخدر 
بیشترین زندانیان استان را 

سارقان تشکیل می دهند.
غالمحسین حیدری افزود: 
ای��ن امر ب��ه هیچ وج��ه برای 
استانی که به دارالعباده معروف 
است، شایس��ته نیست و الزم 
اس��ت مس��ئوالن امر در این 
زمینه تدابیر اساس��ی و جدی 

اتخاذ کنند.
وی با بیان اینکه اقدامات 
کار  از  بخش��ی  پیش��گیرانه 
دس��تگاه قضا در این زمینه را 
تشکیل می دهد، تصریح کرد: 
در کنار این اقدامات، در صورت 
دستگیری سارق و صدور حکم 
باید رأی صادره اجرایی و بدون 

هیچ مالحظه ای اعمال شود.
حی��دری تأکی��د ک��رد: 
دس��تگاه قضایی اس��تان یزد 
عالوه بر ص��دور احکام قاطع 
از امتی��ازات س��ایر  قضای��ی 
زندانی��ان نظیر مرخصی برای 
س��ارقان جلوگیری ک��رده و 
تالش می کند تا امنیت نسبی 

جامعه حفظ شود.
وی با اشاره به لزوم آسیب 
شناس��ی س��رقت در جامع��ه 
خاطرنش��ان کرد: علل زیادی 
در امر ازدیاد سرقت در جامعه 
نق��ش دارد که افزایش فقر در 
جامعه یکی از دالیل آن است.

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری 

از آغاز برداشت گردو در این استان خبر داد.
حمیدرضا منصوری، کل س��طح زیر کش��ت گردو را 12هزار هکتار 
عنوان کرد، که از این میزان 8هزار و 500هکتار بارور و 3هزار و 500هکتار 

نهال می باشند.

زنجان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل کتابخانه های عمومی زنجان گفت: 
خی�ران کتابخانه س�از 170 میلیارد ری�ال برای 

ساخت کتابخانه در این استان کمک کردند.
»محمد ربیع احمدخانی« در نخستین جشنواره 
کشوری خیران کتابخانه ساز زنجان با بیان اینکه حوزه 
خیران کتابخانه ساز این استان 400 درصد رشد داشته 
است، افزود: خیران فعالیت های خوبی در حوزه ساخت 

کتابخانه های عمومی دارند.
وی با بیان اینکه زنجان برای رس��یدن به س��ند 
چش��م انداز 1404 در حوزه کتاب و کتاب خوانی هنوز 
فاصله بس��یاری دارد، گفت: با توجه به این چشم انداز 
ب��رای هر 100 نفر باید 8 متر کتابخانه وجود داش��ته 

باش��د که هم اکنون در اس��تان به ازای هر 100 نفر 3 
متر فضا وجود دارد.

»احمدخان��ی« ب��ا اش��اره ب��ه اینکه بای��د تعداد 
کتابخانه های اس��تان به 107 باب افزایش یابد، تصریح 
کرد: این موضوع محقق نمی شود مگر اینکه خیران نهاد 
کتابخانه های استان زنجان را در این امر مهم یاری کنند.

وی در ادام��ه اف��زود: جلب همیاری و کمک های 
خیران در حوزه کتاب و کتابخوانی از اصلی ترین اهداف 

این جشنواره است. 
»احمدخان��ی« در پای��ان ای��ن مراس��م می��زان 
کمک های خیران کتابخانه س��از را 170 میلیارد ریال 
در قالب کمک های نق��دی، تعهد و همچنین احداث 

ساختمان اعالم کرد.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
طی مراسمی، چندین پروژه بهداشتی 
درمانی و رفاهی دانش�گاه علوم پزشکی 

اصفهان افتتاح شد.
در این مراسم ابتدا مرکز آموزشی درمانی 
فارابی، اورژانس رفع آلودگی هس��ته ای افتتاح 

شد.
این مرکز با مساحتی حدود 2هزار و 633 
مترمرب��ع و اعتباری بالغ ب��ر 4میلیارد و 600 
میلیون تومان س��اخته ش��ده است. همچنین 
مرکز مذکور با دو کریدور شیمیایی و هسته ای 
ب��ه صورت مجزا برای خانم ها و آقایان طراحی 
ش��ده است که دارای چهار وان برای استرلیزه 
کردن، فضای تریاژ، دو بخش احیا، راهرو آلوده، 
راهرو تمیزکردن و شست وشوی چشم است.

در ادامه این بازدید، اورژانس روانپزشکی 
ای��ن مرکز نی��ز با 250 مترمربع مس��احت و 
اعتباری بالغ بر ی��ک میلیارد و 500 میلیون 

ریال بازس��ازی و 800 میلیون ریال نیز برای 
تجهی��زات از محل اعتبارات دانش��گاه هزینه 

شده است.
اورژانس روانپزشکی با 14 تخت فعال و یک 
تخت ایزوله در مجموع با 15 تخت فعال آمادگی 
پذیرش بیماران اورژانس روانپزشکی را دارد.در 
ادامه، استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با مس��احتی حدود 5600 مترمربع و 
هزینه ای بالغ بر68میلیارد و 700 میلیون ریال 

از محل اعتبارات دانشگاه افتتاح شد.
بیمارس��تان ش��هدای دهاقان نیز از دیگر 
پروژه هایی بود که با حضور اس��تاندار اصفهان 
و مسئوالن شهرستانی افتتاح شد. این مرکز با 
17000 مترمربع مساحت و با حدود 3میلیارد و 
400 میلیون تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

این پروژه در ابتدا یک مرکز درمان بستر بود 
که با پیگیری های انجام شده مجوز بیمارستان 

32 تختخوابی را به خود تعلق داد.

از سوی نماینده مردم بیله سوار و پارس آباد در مجلس مطرح شد

طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه غیرکارشناسی است

کشتارگاهی که بیماری زاست

تولید 12 هزار تن گردو 
در چهارمحال و بختیاری

برگزاری دوره تربیت مربی 
قرآن مجید ویژه خواهران در طبس

وی گفت: پیش بینی می ش��ود امس��ال 12هزار و 750تن گردو در 
استان برداشت شود.

منصوری افزود: 40درصد از این محصول به استان های همجوار صادر 
می شود و برداشت تا نیمه اول مهرماه ادامه دارد.

کرج- خبرنگار کیهان:
استاندار البرز از صدور 
صنعت�ی  ش�هرک  مج�وز 
سیمین دشت توسط شرکت 
ایران  ش�هرک های صنعتی 

پس از 10 سال خبر داد.
اصغ��ر عربیان در تش��ریح 
این خب��ر گفت: با صدور مجوز 
شهرک صنعتی سیمین دشت 
صاحب��ان صنایع این ش��هرک 
پ��س از گذش��ت 10 س��ال به 
مهم ترین مطالبه خود دس��ت 

خواهند یافت.
 وی اظهار داشت: در حال 
حاضر تماس استعالمات مورد 
نیاز برای صدور مجوز ش��هرک 
اخ��ذ ش��ده و مج��وز آن صادر 

شده است.
استاندار البرز تصریح کرد: 
مه��م تری��ن گفتم��ان دولت، 
اس��ت  خدمتگزاری  گفتم��ان 
که در س��ایه همراهی و تعامل 
مس��ئوالن و صاحب��ان صنایع 
استان در عرصه صنعت به منصه 

ظهور می رسد.

تبریز- خبرنگار کیهان:
ب�ا آغاز فص�ل پاییز 437 
هزار هکتار از زمین های زراعی 
آذربایجان ش�رقی، زیر کشت 

پاییزه برده می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی 
جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، 
گف��ت: 340 هزار هکت��ار از این 
اراض��ی به روش دی��م و 97 هزار 
هکتار نیز به صورت آبی، کش��ت 

خواهند شد.
ای��وب ایرانی ف��ام مهم ترین 
مش��کل کش��اورزان برای کشت 
پاییزی استان را فقدان نقدینگی 
اعالم کرد و افزود: کود ش��یمیایی 
ازته با قیمت 350 هزار ریال و برابر 
سهمیه اختصاصی به شهرستانها، 
بی��ن کش��اورزان توزی��ع، و نبود 
نقدینگی کش��اورزان برای خرید 

کود، رفع می شود.

رشت- خبرنگار کیهان:
معاون گردش�گری س�ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش�گری گیان از رش�د 85 درصدی آمار بازدیدکنندگان 

موزه های استان در تابستان سال جاری خبر داد.
فردین پورهادی اظهار داش��ت: تابستان امسال 173 هزار نفر از 10 
موزه گیالن دیدن کردند که این تعداد در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال 

قبل 85 درصد رشد داشته است.
وی علت افزایش بازدیدکنندگان این موزه ها را افزایش ورود مسافر 
به اس��تان عنوان کرد و افزود: موزه میراث روستایی و موزه نظامی انزلی 

در بین موزه های گیالن بیشترین بازدیدکننده ها را داشتند.

اردبیل- خبرنگارکیهان:
مدیرکل آموزش وپرورش 
اردبیل از جمع آوری وسایل 
در  غیراستاندارد  گرمایشی 

سطح این استان خبر داد.
در  محم��ودزاده  احم��د 
با خبرن��گاران گفت:  گفت وگو 
براساس اقدامات به عمل آمده 
در هیچ یک از مدارس نواحی و 
مناطق استان وسایل گرمایشی 

غیراستاندارد وجود ندارد.
وی اف��زود: ب��رای تأمی��ن 
از  اس��تفاده  رفاه دانش آموزان، 
سیستم های استاندارد و حرارت 
مرکزی از جمله پکیج و شوفاژ 
مناسب است که برای تحقق آن 
نیاز به اعتباری بالغ بر 20میلیارد 

ریال است.
ب��ا   : د ا د م��ه  ا د ا وی 
هماهنگی های به عمل آمده با 
ادارات مربوط تالش شده است 
تا م��دارس در ارتباط با قطعی 
آب و ب��رق و گاز ب��ا مش��کلی 

مواجه نشوند.
وی در پایان گفت: باتوجه 
به وضعیت آب و هوایی اس��تان 
برای ایجاد محیطی گرم، آرام و 
راحت برای دانش آموزان تمامی 
مناطق اس��تان در فصول سرما 

برنامه ریزی شده است.

کرج - خبرنگار کیهان:
نخستین فرش دستبافت بیضی شکل در کشور در 

شهرستان کرج بافته شد.
رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستبافت کرج که خود 
نیز در بافت این فرش مشارکت داشته است، گفت: 10 نفر 
از بهترین بافندگان کرجی برای نخستین بار موفق به بافت 
فرش دس��تبافت بیضی شکل با مس��احت 35 متر مربع به 

مدت یک سال شدند.
فرج اهلل صمدی افزود: این فرش با طرح و نقشه خیابانی 
و گل ابریشم بافته شده و بافندگان این فرش در 2 شیفت 

کاری فعالیت داشتند.

رشد 85 درصدی بازدیدکنندگان
 از موزه های گیالن

کشت پاییزه 437 هزار هکتار زمین در آذربایجان شرقی

افتتاح چند پروژه درمانی در اصفهان

450 کیلومتر راه روستایی در
 خراسان شمالی در حال ساخت است

آغاز
 برداشت 
شلتوک از 
شالیزارهای 

پارس آباد مغان

مدیرکل میراث فرهنگی همدان:

وضعیت خوبی از نظر جذب 
گردشگر خارجی نداریم

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خبر داد

کمک 170 میلیارد ریالی خیران برای احداث کتابخانه در زنجان

جمع آوری 
وسایل 

گرمایشی 
غیراستاندارد 

از سطح مدارس 
اردبیل

برگزاری 
جشنواره

 شعر ارادت 
در اراک

پس از 10 سال

مجوز شهرک 
صنعتی سیمین 

دشت کرج 
صادر شد

افزایش 
سرقت

 در استان یزد

کمبود زمین 
صنعتی، مهم ترین 
مشکل شهرک های 

صنعتی
 مازندران است

نخستین فرش دستبافت 
بیضی شکل در کرج بافته شد

بهره مندی 
اردبیل از آب 
سالم باالتر از 

میانگین کشوری 
است
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بناب- خبرنگارکیهان: مدیر آموزش وپرورش بناب 
گفت: کار ساماندهی یک هزار و 800نفر از فرهنگیان بناب 
به پایان رسیده و از اول مهر با حضور در مدارس منطقه از 
22 هزار دانش آموز استقبال می کنند. یعقوب جلیل آذری 
افزود: وجود تمام مدارس در این منطقه پتانس��یل تحت 

پوشش قرار دادن تمام دانش آموزان را دارد.
گنبد کاووس- خبرنگارکیهان: مدیر آموزش وپرورش 
گنبدکاووس گفت: با شروع سال تحصیلی جدید، 55هزار و 
283 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان 

گنبدکاووس به مدرسه رفتند.
نب��ی اهلل آخون��دی اف��زود: این تع��داد دانش آموز که 
اطالعات آنان در سیستم رایانه ای وزارت آموزش وپرورش 
ثبت شد اول مهرماه، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

اراک- خبرنگارکیهان: مدیرعامل شرکت گاز استان 
مرکزی از بهره برداری گازرسانی به 4 روستای شهرستان 
محالت خبر داد. محسن کهوند گفت: برای اجرای این طرح 
به 4 روستای امیرآباد، بنریجان، کوه سفید و سعادت آباد، 
18میلیارد و 341میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت 

گاز این استان هزینه شده است.
جاسک- خبرنگارکیهان: نمایشگاه عرضه مستقیم 
کاال ویژه مدارس در محل پارک دولت جاسک افتتاح شد. 
در این مراسم فرماندار جاسک گفت: در این نمایشگاه 86 
غرفه در قالب لوازم التحریر، پوشاک مدارس، لوازم خانگی، 
خرازی و مواد غذایی عرضه می ش��ود. ساالری میر افزود: 
کلیه اجناس این فروشگاه با تخفیف 10 تا 30درصدی به 

مشتریان عرضه می شود.
بندرعباس- خبرنگارکیهان: سرپرست اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان پارسیان از اعطای مجوز ورود 
قرآن از طریق گمرک پارسیان توسط اداره ارشاد اسالمی 

پارسیان خبر داد.
محمود اس��دی افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان پارسیان با ورود 300جلد قرآن مجید از طریق 

گمرک شیو شهرستان پارسیان موافقت کرد.
وی ادامه داد: اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی پارسیان 
ضمن بازبینی و کنترل این تعداد قرآن، با ورود آن به داخل 

کشور موافقت کرد.
رشت- خبرنگارکیهان: مدیرعامل منطقه آزاد انزلی 
گفت: تکلیف مالکیت 70هکتار از اراضی محدوده منطقه 
آزاد تجاری- صنعتی انزلی تعیین شده است. سعید رحیمی 
تصریح کرد: پس از مذاکرات متعدد با شرکت معین کوثر 
و شرکاء که مالکیت 140 هکتار از اراضی فنس کشی شده 
گمرکی فاز تجارت را در اختیار دارد، این شرکت پذیرفت 
که 70هکتار از این اراضی را به پایین تر از قیمت برآوردی 
کارشناس��ان رسمی دادگس��تری در 3 قسط به سازمان 

منطقه آزاد انزلی واگذار کند.
مش�هد- خبرنگارکیهان: معاون خدمات ش��هری 
شهرداری مشهد، از رشد 173درصدی اسکان در کمپ های 
شهرداری طی شهریور ماه جاری در مقایسه با مدت مشابه 

آن در سال گذشته خبر داد.
خلیل کاظمی اف��زود: بیش از 222هزار نفر طی این 
مدت در 9 نقطه درنظر گرفته ش��ده توس��ط ش��هرداری 

اسکان داده شدند.
قزوین- خبرنگار کیهان: مدیر کل راه و شهرسازی 
اس��تان قزوین در بازدید از پروژه جاده قزوین، الموت به 
تنکابن اظهار داشت: این راه از بزرگ ترین راه های استان 
است که با شتاب قابل قبولی در حال اجراست و در مسیری 
صعب العبور قرار است ارتفاعات دو هزار و سه هزار استان 
مازندران را شکافته و ارتباط دو استان مهم را برقرار کند.

محمدن��ادر محم��دزاده افزود: طول ای��ن محور 148 
کیلومتر اس��ت که 62 کیلومتر آن تا س��ه راهی شهرک در 
محور الموت با سه پیمانکار در حال اجراست که 65 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که 52 کیلومتر بعد از این محور هم 
ب��ه پیمانکار قرارگاه خاتم االنبیاء واگذار ش��ده که در حال 

اجراست.
اه�واز- خبرنگار کیه�ان: رئیس اداره اس��تثنایی 
آموزش و پرورش خوزستان گفت: 29کالس درس مدارس 
اس��تثنایی اس��تان خوزستان هوشمندس��ازی و در سال 

تحصیلی جدید مورد بهره برداری قرار می گیرند.
علی مبینی افزود: در این مرحله از هوشمندسازی، 29 
کالس درس در مناطق مختلف استان و از محل اعتبارات 
وزارتی و 5 کالس توس��ط شرکت پتروشیمی شهرستان 
ماهشهر به وسایلی چون برد هوشمند، پروژکتور و کامپیوتر 

تجهیز شدند.
ک�رج- خبرنگار کیه�ان: نماینده م��ردم کرج در 
مجلس شورای اسالمی گفت: امسال سال حماسه سیاسی 
و اقتصادی است، بنابراین باید تالش کنیم حماسه اقتصادی 
نی��ز همانند حماس��ه سیاس��ی که محقق ش��د در همه 

حوزه های اقتصادی کشاورزی و صنعت تحقق پیدا کند.
محمدج��واد کولیون��د اظه��ار داش��ت: در این میان 
دس��تگاه ها باید تا حد ام��کان از تحمیل هزینه به دولت 
خ��ودداری کنن��د و تا جایی ک��ه امکان دارد در مس��یر 

درآمدزایی باشند.
اراک- خبرنگار کیهان: عملیات گازرس��انی به 7 
روستا از توابع شهرستان خمین آغاز شد. برای گازرسانی 
به روستاهای کمانکش، امام زاده عبداهلل، دره، مهدی آباد، 
برفیان، مزرعه قاس��م ویلولی 11 میلیارد ریال اعتبار از 
محل داخلی شرکت گاز استان مرکزی پیش بینی شده 

است.
اصفهان- خبرنگار کیهان: مدیرکل گمرک استان 
اصفه��ان گفت: صادرات صنایع دس��تی اصفهان در نیمه 
نخست امسال افزون بر 5 میلیون دالر ارزآوری داشته است.
اسداله احمدی ونهری تصریح کرد: نیمه نخست امسال 
ح��دود 96 تن و 500 کیلوگرم صنایع دس��تی از گمرک 

استان اصفهان به خارج از کشور صادر شده است.
وی افزود: فرش دستباف، پارچه قلمکاری، مصنوعات 
خاتم، قلمزنی و انواع گلیم به کش��ورهای حاش��یه خلیج 

فارس، عراق، افغانستان و ترکیه صادر شده است.
پارس آباد مغان- خبرنگار کیهان: حسن روحانی 
مدی��ر جه��اد کش��اورزی پارس آباد مغان ب��ا اعالم اینکه 
پارس آباد 100 درصد بذر سورگوم مورد نیاز کشور را تامین 
می کند، افزود: در سال زراعی جاری 420 هکتار از اراضی 
زراعی آبی منطقه به کشت این محصول اختصاص یافته 
اس��ت که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 
درصد افزایش داش��ته و پیش بینی می شود امسال 1700 

تن از این محصول تولید شود.


