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زرندیه- خبرنگار کیهان:
س�ومین همایش شعر و موسیقی استان های مختلف کشور با 

حضور جمعی از مسئوالن در شهر خشکرود زرندیه برگزار شد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی زرندیه گفت: این همایش برای 
دومین سال متوالی در نیمه مهرماه در شهر خشکرود زرندیه برگزار شد 
و در آن گروه های موسیقی استان های آذربایجان شرقی و غربی، همدان، 
قم، تهران، البرز، زنجان، مرکزی و فارس در این همایش حضور داشتند.
احم��د جوانمرد هدف از برگزاری این همایش را حفظ و اعتالی هنر 
سنتی، پاسداری از فرهنگ بومی و تعامل هنرمندان با یکدیگر عنوان کرد.

قزوین- خبرنگارکیهان:
تاکنون 10 ش�رکت خارجی با س�رمایه گذاری 828میلیارد ریالی در ش�هرک های صنعتی زمینه 

اشتغال 611 نفر را فراهم کرده اند. 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین با اعالم این خبر افزود: باتوجه به موقعیت صنعتی 
استان و زیرساختهای تأمین شده درحال حاضر شاهد حضور سرمایه گذارانی از کشورهای آلمان، اسپانیا، کانادا، 

هندوستان، اردن، کره جنوبی، ایتالیا، پاکستان، ترکیه و لهستان در شهرک های صنعتی قزوین هستیم.

عبدالقهار ناصحی بیان کرد: درحال حاضر 11 واحد تولیدی با 828میلیارد ریال س��رمایه گذاری از س��وی 
شرکت های خارجی در شهرک های صنعتی استان قزوین به بهره برداری رسیده که با فعالیت آنها زمینه اشتغال 

611 نفر به طور مستقیم فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی در ادامه از رشد سرمایه گذاری در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: 
در 6 ماهه نخست امسال 61 قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان منعقد شده 

که نسبت به پارسال 3 و نیم درصد افزایش داشته است.

تبریز- خبرنگار کیهان:
اختص�اص  ص�ورت  در 
کامل اعتب�ارات مورد نظر، 
عملیات آبخیزداری در 500 
هزار هکتار از اراضی منابع 

طبیعی، انجام خواهد شد.

اراک- خبرنگارکیهان:
معاون منابع توس�عه انس�انی س�ازمان دامپزش�کی کشور از 

پرداخت غرامت به مرغداران خبر داد.
خداوردی در جریان س��فر خود به س��اوه گف��ت: پرداخت غرامت به 
مرغداران درحال پیگیری اس��ت و با تأمین اعتبار به مرغداران پرداخت 

می شود.
وی افزود: در سال های گذشته به خاطر از بین بردن کانون های بیماری 
آنفلونزا و کمبود اعتبارات، سازمان دامپزشکی نتوانست غرامت مرغداران 

را پرداخت کند.
خداوردی اظهار داشت: در این ارتباط مکاتباتی صورت گرفته و اعتباری 
بالغ بر 15میلیارد ریال برای بدهی های گذشته و مواردی که ممکن است 

تا پایان سال اتفاق بیفتد، پیش بینی شده است.

سمنان- خبرنگار کیهان: منوچهر فصلی خانی مدیر کل دفتر 
دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان موفق 
استان سمنان 6 رتبه برتر جشنواره نانو، 3 رتبه در جشنواره اطالعات 
و ارتباطات و کسب رتبه های باال در کنکور سراسری را کسب کردند.
اراک- خبرنگار کیه�ان: همزمان با هفته نیروی انتظامی 10 
تیم پزش��کی به روستاهای محروم استان مرکزی اعزام شدند. معاون 
بهداری فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: این تیمهای پزشکی 

متشکل از 24 پزشک، پرستار و بهیار بودند.
وی افزود: بیماران این روس��تاها به صورت کامال رایگان معاینه و 

داروهای مورد نیاز به آنان تحویل شد.
* چهارمین نمایشگاه سیار موزه علوم فناوری جمهوری اسالمی 
ایران با عنوان دست آوردهای دانشمندان اسالم و ایران در دبیرستان 
شهید بهشتی محالت برپا شد. این موزه در دو حوزه بازسازی تاریخ 
کهن، اختراعات و اکتش��افات دانش��مندان ایرانی و توضیح شفاهی و 

نمادین پیرامون پایه های علوم روز فعالیت می کند.
همدان- خبرنگار کیهان: مراسم گرامیداشت 85 شهید صنعت 

گاز کشور در محل باغ موزه دفاع همدان برگزار شد.
در این مراس��م که برای نخس��تین بار به یاد ش��هدای صنعت گاز 
کشور برپا شده بود، حمید فیاض مدیر منطقه ده عملیات انتقال گاز 
کشور با یادآوری مقاومت ها و رشادت های رزمندگان اسالم در هشت 
سال دفاع مقدس، اظهار داشت: جبهه های دفاع مقدس ما، تبلور ایمان 
و معنویت رزمندگان غیور کشورمان بود به طوری که جنگ را به یک 

حماسه مقدس تبدیل کرد.
مدیر منطقه هفت شرکت عملیات انتقال گاز ایران افزود: اکنون 
الزم اس��ت تا نقش رزمندگان اس��الم به عنوان اس��طوره های ایثار و 
مقاومت، برای همگان و به خصوص نس��ل جوان تبیین ش��ود و این 

موضوع به صورت ویژه مورد توجه همگان قرار بگیرد.
گنبدکاووس- خبرنگار کیهان: به مناسبت هفته ناجا 25هزار 
و 200 سی سی خون توسط 56 نفر از پرسنل پایور و وظیفه انتظامی 

و هنگ مرزی اترک گنبدکاووس اهداء شد.
سرگرد فریدون جهانتیغ معاون اجتماعی فرمانده انتظامی گنبد 
کاووس گفت: با هماهنگی های انجام شده یک تیم خون گیری از پایگاه 
انتقال خون گنبدکاووس در محل س��تاد انتظامی حاضر و نسبت به 

خون گیری از پرسنل اقدام کرد.
کرج- خبرنگار کیهان: 70 بنای غیرمجاز در روستای محمودآباد 
کرج با حکم قضایی تخریب شد. فرماندار کرج گفت: بخشی از بناهای 
تخریب ش��ده در داخل بافت روستا و بخشی که تصرف اراضی منابع 
طبیعی بود که ب��ا هماهنگی نیروی انتظامی مراحل قضایی آن طی 

و اجرا شد.
* 4 کتابخانه عمومی آسارا کرج با دریافت مودم به شبکه جهانی 
اینترنت متصل شدند. بخشدار آسارا گفت: تجهیز کتابخانه های عمومی 
به اینترنت در احیاء و ایجاد انگیزه و گرایش به کتابخوانی تأثیر به سزایی 
دارد موجب دسترسی کاربران به اطالعات روز می شود. محسن محمدی 
افزود: در همین راستا کتابخانه های والیت رود، آیگان، سیجان و کندر 

به اینترنت متصل شدند.
زرین شهر- خبرنگار کیهان: مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر 

از تحویل تمامی مسکن های مهر به متقاضیان تا سال 93 خبر داد.
حس��ن حجتی افزود: ش��هر فوالدشهر در س��ال 47 برای اسکان 
کارکنان ذوب آهن ساخته شد و در حال حاضر 350 هزار نفر جمعیت 
برای این شهر در نظر گرفته شده است. مدیرعامل شرکت عمران فوالد 
شهر تصریح کرد: سهمیه این شهر در مسکن مهر 30 هزار واحد است 
که حدود 30 هزار و 98 واحد س��اخته ش��ده اس��ت که از این تعداد 
4 هزار و 184 واحد به بهره برداری رس��یده اس��ت و 4 هزار واحد نیز 

آماده بهره برداری داریم.
رشت- خبرنگار کیهان: قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیالن 
از ساخت شهرک غدیر در این استان خبر داد. عبداهلل بابایی پور افزود: 
بنیاد بین المللی غدیر در 19 کش��ور جه��ان نمایندگی دارد و دارای 

برنامه های فرهنگی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است.
کیش- خبرنگار کیهان: در شش ماهه نخست امسال صیادان 
جزیره کیش بیش از 8/5 تن انواع ماهی را در سواحل اطراف جزیره 

کیش- هندورابی- فارور کوچک صید کردند.
جزیره کیش دارای 380 نفر صیاد اس��ت که از طریق ماهیگیری 
با اس��تفاده از 60 فروند قایق صی��ادی و 20 فروند لنج صیادی امرار 

معاش می کنند.
اصفهان- خبرنگار کیهان: مدیر فرهنگی تفریحی ش��هرداری 
اصفهان از اجرای طرح بزرگ خانواده ایمن در 37 محله شهر اصفهان 
خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایمن سازی خانواده ها در برابر حوادث 

جبران ناپذیری نظیر گازگرفتگی در مهرماه برگزار شد.
»مهدی بقایی« افزود: متاسفانه هر ساله تعداد زیادی از شهروندان 
ب��ه دلی��ل عدم رعایت نکات ایمنی، در اث��ر گازگرفتگی جان خود را 
از دس��ت می دهند، از این رو کمیته فرهنگ ش��هروندی و س��ازمان 
آتش نشانی اصفهان اقدام به تولید مستندی با عنوان »مرگ خاموش« 
کردند که در قالب طرح بزرگ »خانواده ایمن« در میان بیش از 60 

هزار خانوار اصفهانی توزیع شد.
ب�ادرود- خبرن�گار کیهان: نماینده مردم قمصر و کاش��ان در 
مجلس ش��ورای اسالمی در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی 
شهرستان نطنز گفت: با توجه به اهمیت جغرافیایی شهرستان نطنز 
و نزدیکی به اتوبان تهران- اصفهان، وجود فرماندهی نیروی انتظامی 

مستقل در بادرود ضروری است.
محمد فیروزی افزود: با پیگیری  های انجام شده در آینده نزدیک 
فرماندهی نیروی انتظامی بادرود، از نطنز مستقل خواهد شد و همچنین 
بنا به درخواست مردم و شورای اسالمی شهر خالدآباد، ایستگاه انتظامی 
در این شهر راه اندازی می شود تا امنیت و آرامش بیشتری برای مردم 

این منطقه فراهم شود.
اهواز- خبرنگار کیهان: 110 بس��ته موادغذایی به ارزش 220 
میلیون ریال در بین خانواده های دانش آموزان بی بضاعت روس��تایی 
و عشایری منطقه سردش��ت شهرستان دزفول توزیع شد. سرپرست 
اداره آموزش و پرورش منطقه سردشت با اعالم این خبر گفت: بنیاد 
علوی اقدام به ارس��ال مواد خوراکی برای توزیع در بین خانواده های 
دانش آموزان بی بضاعت روس��تایی و عش��ایری که مادران آنها باردار 
می باشند، کرده اس��ت. حسین عیسوند حاتمی افزود: این خانواده ها 
توس��ط مراکز و خانه های بهداش��ت اداره آم��وزش و پرورش منطقه 

سردشت شناسایی و بسته های موادغذایی در بین آنها توزیع شد.
این بسته ها شامل برنج، ماکارونی، روغن، انواع کنسرو، مرغ و عسل 

انواع حبوبات و تن ماهی است.

آق قال- خبرنگارکیهان:
مطه�ر  م  ح�ر م  ا خ�د
با دهه  امام رضا)ع( همزم�ان 
کرامت و در راستای برگزاری 
جشنهای زیر سایه خورشید 

وارد شهرستان آق قال شدند.
مراسم اس��تقبال از خادمین 
ح��رم مطه��ر و پرچ��م متبرک 
ب��ا حضور  امام رضا)ع(  حض��رت 
گسترده اقشار مختلف مردم آق قال 
و مس��ئوالن شهرستان از ورودی 
شهرستان تا مزار شهدای گمنام 
برگزار ش��د. اهتزاز پرچم رضوی 
در مزار ش��هدا، اج��رای مولودی، 
برگزاری جشن زیر سایه خورشید 
رژه موتوری اس��تقبال از خادمان 
حرم مطهر حض��رت امام رضا)ع( 
از برنامه ه��ای اجرا ش��ده در این 

مراسم بود.
فرمانده ناحیه سپاه شهرستان 
آق قال در حاش��یه این مراس��م با 
اش��اره ب��ه برگزاری جش��ن های 
مردمی زیر سایه خورشید همزمان 
با دهه کرامت در شهرستان  آق قال 
گفت: برای اولین بار است که این 
مردم ش��هیدپرور  نصیب  افتخار 
آق قال می ش��ود ک��ه همانند مهر 
ماه سال پیش که افتخار میزبانی 
شهدای گمنام را داشتند امسال 
نیز با شور و شوق خاصی میزبان 
خادمین حضرت ثامن الحجج امام 
رضا در شهرس��تان آق قال باشند. 
س��رهنگ مهاجر اف��زود: حضور 
خادم��ان حرم رض��وی)ع( و نام 
ائم��ه معصومین برکات و خیرات 
زیادی با خود دارد و ما با متوسل 

ش��دن به ائمه اطهار، روح و روان 
خود را ج��ال می دهی��م. در این 
مراسم رئیس س��ازمان تبلیغات 
نیز  اس��المی شهرس��تان آق قال 
ب��ه ابعاد حض��ور کاروان خادمان 
رضوی اش��اره و افزود: جشن های 
مردمی زیر سایه خورشید عالوه بر 
شهرستان آق قال در شهرستان های 
گرگان، گنب��د، رامی��ان و دیگر 
شهرهای اس��تان گلستان برگزار 
می ش��ود که حرکتی ارزش��مند 
نیشابوری  حجت االس��الم  است. 
تصریح کرد: خدام آس��تان قدس 
رضوی واس��طه شده اند تا فرصت 
بزرگی را برای مردم شهرستان و 
استان فراهم نمایند تا ارادت ورزی 
خود را به اهل بیت علیهم السالم را 

بیش از پیش ثابت کنند.

اراک- خبرنگار کیهان:
شش�مین جشنواره سراس�ری اخالق و آداب رضوی در اراک 

برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان مرکزی گفت: از مجموع 
180 مقاله رس��یده به دبیرخانه همای��ش 8 مقاله به عنوان مقاالت برتر 

برای قرائت برگزیده شد.
مصطفی مشایخی افزود: از میان 80 مقاله، نویسندگان 3مقاله به عنوان 

نویسندگان برتر شناخته شدند.
وی ادامه داد: زهرا قاس��م نژاد از اس��تان فارس شهر شیراز با موضوع 
»تأکید بر حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق در آموزه های امام رضا)ع( 
رتبه اول را کس��ب کرد. محمدعلی کلهر از اس��تان قم با موضوع »سبک 
زندگ��ی اقتص��ادی امام رضا)ع( با تأکید بر رویک��رد تالش و کار از منظر 

رضوی« رتبه دوم را بدست آورد.
علی حیاتی از استان زنجان با موضوع »بررسی تأثیر آموزه های تربیتی 
مبتنی بر فرهنگ رضوی بر سالمت روانی خانواده« مقام سوم را به خود 

اختصاص داد.

اراک- خبرنگار کیهان: براس��اس حکمی از سوی رئیس کل 
دیوان عدالت اداری کشور، »علی ویس کرمی« به عنوان مدیر دفتر 

نمایندگی دیوان عدالت اداری استان مرکزی منصوب شد.
اعضای ش��ورای ش��هر اراک محمدابراهیم عباسی را به عنوان 

شهردار این شهر انتخاب کردند.
زرین شهر- خبرنگار کیهان: طی مراسمی جمالی به عنوان 

شهردار زرین شهر معرفی شد.
بابل- خبرنگار کیهان: با 9 رای از 13 رای اعضای شورای شهر 

بابل فرهاد عسکری به سمت شهردار بابل انتخاب شد.
س�منان- خبرن�گار کیهان: طی حکمی از س��وی مدیرکل 
بهزیستی استان سمنان علیرضا ایزدپور به عنوان سرپرست جدید 

اداره بهزیستی شهرستان مهدیشهر منصوب شد.
آوج- خبرن�گار کیه�ان: رئیس قوه قضائی��ه با صدور احکام 
جداگانه ای حسین یوسفی و مصطفی امیدوار را به ترتیب به سمت 
رئیس و معاون دادگس��تری و دادگاه عمومی و انقالب شهرس��تان 

آوج منصوب کرد.
رودس�ر- خبرنگار کیهان: طی مراسمی خداداد قنبرزاده به 

عنوان شهردار رودسر معرفی شد.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
همزمان با آغاز سال تحصیلی 27 باب مدرسه 
که توس�ط خیران مدرسه س�از در سطح استان 
اردبیل احداث ش�ده بود مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان در مراسم 
کلنگ زنی یک پروژه مدرسه سازی در روستای انزاب 
با اعالم مطلب باال گفت: این پروژه ها شامل14 هزار و 

371 مترمربع زیربناس��ت که توسط خیران احداث و 
تحویل آموزش و پرورش شده است.

س��جاد قرآن نویس اف��زود: از آغاز فعالیت خیران 
مدرسه س��از در س��طح اس��تان تاکنون 344 پروژه با 
1406 کالس درس احداث ش��ده و ب��ه بهره برداری 
رسیده است. مدرسه 6 کالسه انزاب با 384 مترمربع 
زیربنا و با برآورد 3 میلیارد ریال هزینه توس��ط علی 
اشرف امن زاده، خیرمدرسه ساز اردبیلی احداث می شود.

بندرعباس- خبرنگارکیهان:
مدیرکل شیالت هرمزگان از آغاز فصل صید میگو از 15مهرماه 

جاری در آب های هرمزگان خبر داد.
قدرت میرزاده افزود: براساس مصوبات کمیته مدیریت صید هرمزگان 
که متشکل از نمایندگان صیادان و تعاونی های صیادی، اداره کل شیالت 
هرمزگان و نمایندگان پژوهشکده خلیج فارس و دریای عمان است تاریخ 

مزبور برای آغاز فصل صید میگو مشخص شده است.
وی افزود: در فصل صید پیش رو بالغ بر هزار و 800 صیاد و بیش از 

150 شناور آماده فعالیت صیادی هستند.

تبریز- خبرنگار کیهان:
نمایشگاه نقاشی »چیس�تا شاهرخی« دختر نقاش 8/5 ساله 
با نزدیک به 100 اثر نقاش�ی، درمجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز، 

دایر شد.
در این نمایش��گاه که تا 18 مهرماه جاری برپا بود 90 تابلو نقاش��ی 
در س��بک های مختلفی مانند کوالژ و سایه در معرض نمایش عموم قرار 

داده شد.
وی با اس��تفاده از مدادرنگی، آبرنگ، پاس��تیل و گواش، نقاشی های 

زیبایی خلق کرده است.
چیستا شاهرخی دانش آموز کالس سوم ابتدایی است و تاکنون چندصد 

اثر نقاشی، خلق کرده است.

قشم- خبرنگار کیهان:
منطقه  مدیرعام�ل س�ازمان 
آزاد قشم طی بخشنامه ای درون 
سازمانی شنبه را به جای پنج شنبه 

تعطیل اعالم کرد.
ش��هریار مش��یری به خبرنگار ما 
گف��ت: باتوج��ه به تعطیل��ی مناطق 
آزاد در کش��ورهای اروپایی و حاشیه 
خلیج فارس در روزهای شنبه و یکشنبه 
و قط��ع ارتباط 4 روزه با دنیا، منطقه 

آزاد قشم شنبه را تعطیل اعالم کرد.
وی افزود: در برخی از استان های 
کش��ور و بخصوص اس��تان هرمزگان 
پنجش��نبه و جمع��ه را تعطیل اعالم 
کرده اند و در دنیا ش��نبه و یکش��نبه 
تعطیل هستند و همین امر باعث شده 
ارتب��اط ما با دنیا برای انجام مبادالت 
اقتصادی در هفته سه روز باشد و ما با 
اجرای این طرح توانسته ایم به جای سه 
روز، 4 روز با دنیا ارتباط داشته باشیم.

مش��یری اظه��ار داش��ت؛ م��ا با 
آماده کردن زیرساخت ها می خواهیم 
ش��رکت ها و بانک ها و سرمایه گذاران 
ب��زرگ دنیا را در جزیره قش��م جذب 
کنیم و این بس��تر باید هرچه سریعتر 

آماده شود.

سمنان- خبرنگار کیهان:
کش�اورزی  مدیرجه�اد 
دامغ�ان از اجرای طرح آبیاری 
تحت فشار در سطح 100 هکتار 
از باغ های پس�ته شهرس�تان 

دامغان خبر داد.
»عباس علیان نژاد« گفت: برای 
اجرای طرح فوق عالوه بر مشارکت 
کش��اورزان در تامین بخش��ی از 
هزینه ه��ا، بیش از 4000 میلیون 
ریال نیز از محل اعتبارات بالعوض 

دولتی هزینه شد.
وی اف��زود: عملی��ات اجرایی 
یک طرح آبیاری قطره ای دیگر در 
سطح 36 هکتار آغاز شده است که 
برای طرح فوق نیز بیش از 1400 
میلی��ون ریال از مح��ل اعتبارات 
بالعوض دولتی هزینه خواهد شد.

معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد

سازمان  آبخیزداری  معاون 
جنگل ه��ا، مراتع و آبخیزداری 
کش��ور گفت: امسال 13 پروژه 
آبخیزداری در کش��ور اجرایی 
می شود و برای اجرای طرح های 
م��ورد نظ��ر یک ه��زار و 240 

میلی��ارد ری��ال در نظر گرفته 
شده است.

پروی��ز گرشاس��بی تصریح 
کرد: اجرای عملیات آبخیزداری 
برای حفظ منابع آبی و خاکی 
کشور، بسیار مهم است و باید 

پیش برده شود.
بازدی��د  جری��ان  در  وی 
آبخی��زداری  پروژه ه��ای  از 
آذربایجان شرقی، اظهار داشت: 
اولوی��ت اج��رای ای��ن طرح ها 
در کش��ور، تمرکز برای نجات 

دریاچه ارومیه می باشد و طرح 
ملی دریاچه در آذربایجان غربی 
و ش��رقی و کردستان در حال 

اجراست.
گرشاسبی خواستار حضور و 
مشارکت قوی و مستمر مردم 

در امر نجات دریاچه ارومیه شد 
و بر ضرورت اصالح نگاه مدیران 
تاکید کرد و گفت: الزم اس��ت 
فرآیند مشارکت و توانمندسازی 
جوامع محلی و بهره برداران در 

این راستا افزایش یابد.

انتصابات جدید در شهرستان ها

دهلران- خبرنگار کیهان:
ب�ا حضور معاون وزی�ر نیرو 4هزار هکت�ار از اراضی 
کشاورزی پتک دیناروند زیر پوشش شبکه آبیاری سد 

شهدای محرم قرار گرفت.
در این مراس��م معاون وزیر نیرو گفت: س��د شهدای محرم 
با تکمیل ش��بکه های آبیاری و زهکشی زمینه آبیاری 11هزار 

هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را فراهم می کند.

ستار محمودی افزود: با رهاسازی دو مترمکعب آب از سد 
شهدای محرم زمینه آبیاری بخشی از اراضی کشاورزی منطقه 

پتک دیناروند و موسیان تأمین شد.
وی به ذخیره س��ازی مناس��ب آب در پش��ت سد شهدای 
محرم دهلران اشاره کرد و گفت: با بهره برداری کامل از شبکه 
و سد انحرافی این سد زمینه رونق و افزایش تولید محصوالت 

کشاورزی در شهرستان مرزی دهلران فراهم می شود.

فرماندار دهلران نیز گفت: تأمین آب اراضی کش��اورزی و 
بخش صنعت از اهداف ایجاد این سد است.

بهزاد علیزاده بر تخصیص آب از سد شهدای محرم بمنظور 
تأمین آب آشامیدنی شهر دهلران تأکید کرد و افزود: با توجه 
به کیفیت آب این س��د و فاصله آن تا ش��هر دهلران و نصب 
تصفیه خان��ه زمینه تأمین آب آش��امیدنی از این س��د فراهم 

می شود.

با حضور معاون وزیر نیرو

آب سد شهدای محرم دهلران به اراضی کشاورزی رسید

استقبال شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی قزوین

همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی صورت گرفت

بهره برداری از 27 باب مدرسه خیرساز
 در اردبیل

با حضور خدام حرم مطهر رضوی

پرچم حرم امام رضا)ع( در گلزار شهدای 
آق قال به اهتزاز درآمد

برگزیدگان جشنواره اخالق و آداب 
رضوی در اراک معرفی شدند

برپایی نمایشگاه نقاشی
 دختر 8 ساله در تبریز

 همایش شعر و موسیقی محلی کشور 
در زرندیه

گنبدکاووس- خبرنگار کیهان:
جشن ازدواج 50 زوج دانشجو دانشگاه گنبدکاووس در سالن 

شهید مطهری این دانشگاه برگزار شد.
دانش��گاه گنبدکاووس به منظور تش��ویق دانش��جویان به ازدواج در 
دوران تحصی��ل کمک های نقدی و کاال به زوج های جوان این دانش��گاه 

اهدا کرده است.

ساری- خبرنگار کیهان:
مدیرکل شیالت مازندران از رهاسازی بیش از 74 میلیون قطعه 

بچه ماهی در رودخانه های مستعد استان خبر داد.
حسن حبیب نژاد در گردهمایی شرکت های تعاونی صیادی گفت: در 
حال حاضر 4 هزار و 200 صیاد در قالب 54 ش��رکت تعاونی ماهیگیری 
پره در اس��تان فعالیت می کنند که در س��ال گذش��ته 6 هزار و 391 تن 
صید داش��تند.حبیب نژاد گفت: براس��اس مصوبه کمیته مدیریت، صید 
ماهیان اس��تخوانی از 20 مهرماه امس��ال در مازندران آغاز شد و تا نیمه 

اول فروردین سال آینده ادامه دارد.

 جشن ازدواج 50 زوج دانشجو 
در گنبدکاووس

رهاسازی بیش از 74 میلیون قطعه 
بچه ماهی در رودخانه های مازندران

مراغه- خبرنگار کیهان:
فرمان�دار مراغه از اختصاص یک ه�زار میلیارد ریال برای 

تکمیل پروژه های مسکن مهر در این شهرستان خبر داد.
محسن صادقی اصل در جلسه کارگروه مسکن مهر افزود: اعتبار 
اختصاص یافته به صورت بالعوض برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 

مسکن مهر هزینه می شود.
معاون استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه طرح های نیمه تمام 
مسکن در مراغه بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد افزود: تمام 

این طرح ها تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
فرماندار مراغه با اشاره به اینکه 5 هزار و 270 واحد مسکن مهر در 
این شهرستان احداث شده است، افزود: تمام خدمات رفاهی از جمله 
آب، برق، گاز، تلفن و معابر در پروژه های مس��کن مهر ایجاد و فضای 

سبز و مدرسه و مسجد نیز امسال تکمیل می شود.
وی اعتبار طرح های مسکن مهر مراغه را بالغ بر یک هزار میلیارد 

ریال اعالم کرد.

اختصاص اعتبار برای تکمیل 
پروژه های مسکن مهر مراغه

اجرای طرح 
آبیاری تحت 

فشار در باغ های 
پسته دامغان

سازمان منطقه آزاد 
قشم شنبه ها را 
تعطیل اعالم کرد

یزد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل می�راث فرهنگی، 
صنایع گردشگری استان یزد از 
ثبت خانه تاریخی عالم وارسته 
اس�تان، آی�ت اهلل حاج ش�یخ 
غالمرض�ا فقیه خراس�انی در 
فهرس�ت آثار ملی کشور خبر 

داد.
ب��ه  گف��ت:  رضای��ی  به��رام 
منظورحفظ خانه مش��اهیر، خانه 
تاریخی آیت اهلل حاج شیخ غالمرضا 
فقیه خراسانی )متوفی: 1378ق( 

یکی از چهره های برجس��ته دینی 
اواخر سده 13 و اوایل سده 14 به 

ثبت ملی رسید.
وی گف��ت: آیت اهلل حاج فقیه 
خراسانی یکی از چهره های دینی 

ایران محسوب می شوند.
رضای��ی تصری��ح ک��رد: خانه 
تاریخ��ی حاج فقیه خراس��انی از 
بناهای اواخر دوره قاجار محسوب 
می شود که گرچه قسمت هایی به 
آن اضافه شده اما وجود اتاق های 
سه دری، پنجره های چوبی مشبک 

ب��ا ط��رح شمس��ه و کاربندی ها 
و رس��می بندی های زیب��ای آن، 
معماری خانه های س��نتی کویر را 

تداعی می کند.
خان��ه تاریخ��ی ش��یخ فقیه 
خراسانی )با زیربنای تقریبی 763 
مترمربع( در بافت تاریخی ش��هر 
یزد، محله گلچینان واقع در خیابان 
ایرانشهر، کوچه ناجی، کوچه شیخ 
غالمرضا فقیه خراسانی قرار دارد 
که در فهرس��ت آثار ملی کشور به 

ثبت رسیده است.

ثبت خانه تاریخی آیت اهلل فقیه خراسانی 
در فهرست آثار ملی

معاون دامپزشکی کشور:

غرامت مرغداران پرداخت می شود

فصل صید میگو در آبهای هرمزگان
 آغاز شد

کرج- خبرنگار کیهان:
زمان صدور مجوز فعالیت برای گروه های هنری در استان البرز 

از 2 سال به 2 ماه کاهش یافته است.
مجتبی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز با بیان 
این خبر گفت: متقاضیان انجام فعالیت های هنری در زمینه های مختلف 
از جمله تئاتر و موس��یقی در البرز می توانند برای دریافت مجوز به اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و شهرستان های تابعه مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: تحقق اهداف فرهنگی کش��ور از جمله اس��تان البرز 
نیازمند همکاری های تمام دستگاه های اجرایی مرتبط است.

کاهش زمان صدور مجوزهای هنری 
در البرز

گنبد کاووس- خبرنگار کیهان:
کارش�ناس انجمن ه�ای نه�اد کتابخانه های 
عمومی گلستان س�رانه مطالعه هر گلستانی را 
81 دقیق�ه اعالم کرد و آن را 2دقیقه بیش�تر از 

میانگین کشوری ذکرکرد.
رضا قواملو در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
گنبد کاووس گفت: این میزان س��رانه، شامل مطالعه 
مقاالت، روزنامه ها، کتاب های درسی، قرآن و ادعیه و 

مطالعه در فضای مجازی است.
وی با اش��اره به اهداف س��ند چشم انداز 20 ساله 
و برنامه پنجم توس��عه، تصریح کرد: برای به دس��ت 
آوردن رتبه نخس��ت در منطق��ه خاورمیانه در پایان 
س��ند چش��م انداز، باید 35درصد اف��راد جامعه عضو 

کتابخانه های عمومی شوند.
قواملو افزود: برای توس��عه فضاهای کتابخوانی در 
شهرهای مختلف گلستان طی 2 سال اخیر، راه اندازی 
ایستگاه های مطالعه در ادارات و نهادها و اماکن عمومی 
و پرتردد در دستور کار نهاد کتابخانه های عمومی قرار 

گرفته است.
محمدرضا داورزنی، رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی گنبد کاووس نیز در این جلسه از راه اندازی 
کتابخانه عمومی در روستاهای باالی 1500نفر جمعیت 
در ای��ن شهرس��تان خبر داد و خاطر نش��ان کرد: در 
صورت اهدای اختصاص مکانی برای کتابخانه عمومی 
در این روس��تاها، تجهیز آن به کتاب، در اس��رع وقت 

انجام می شود.

سرانه مطالعه گلستانیها نسبت به میانگین کشوری 
2دقیقه بیشتر است

همدان- خبرنگار کیهان: 
طی مراس�می با حضور مقامات اس�تانی و شهرستان، تقاطع 

غیرهم سطح خواجه رشید همدان به بهره برداری رسید.
در مراس��م افتت��اح ای��ن پل روگذر ک��ه به عنوان شش��مین تقاطع 
غیرهم سطح شهر، در چهارراه خواجه رشید احداث شده است، سرپرست 
شهرداری همدان، گفت: این پل روگذر دارای 495 متر طول و 220 متر 
عرشه فلزی با عرض 17 متر است و اجرای آن در مجموع 112 میلیارد 

ریال هزینه دربرداشته است.
امیررضا یوسفیان افزود: برای حل مشکل ترافیک، طرحی در شورای 

شهر و شهرداری در حال بررسی است که به موقع اجرایی خواهد شد.
وی یادآور ش��د: همچنین نحوه اجرای س��امانه حمل و نقل انبوه بر 
)منوریل( برای شهر همدان در دست اقدام قرار دارد که امیدواریم با عملی 

شدن آن، خدمت رسانی بهتری به همشهریان داشته باشیم.

بهره برداری از تقاطع غیرهم سطح 
خواجه رشید در همدان 

کرج- خبرنگار کیهان:
از کاه�ش  الب�رز  رئی�س کل دادگس�تری 
50درصدی جمعیت کیف�ری در زندان های این 

استان خبر داد.
محمدصادق مهدوی راد در آیین تودیع و معارفه 
مدی��ر کل زندان ه��ای اس��تان البرز گف��ت: یکی از 
برنامه های مه��م قوه قضائیه کاهش جمعیت کیفری 
اس��ت که در اجرای این برنامه طی دو س��ال گذشته 

50درصد از این جمعیت کاسته شده است.وی افزود: در 
ابتدای تأسیس استان البرز، جمعیت کیفری زندان های 
این استان 11 هزار نفر بود که در زمان حاضر به نصف 
تقلیل یافته اس��ت.رئیس کل دادگستری استان البرز 
اظهار داشت: تعامل مناسب بین زندان و دادگستری 
موجب شده تا روند کاهش جمعیت کیفری در استان 
استمرار یابد.در پایان این مراسم جبار باقری به عنوان 

مدیرکل زندان های استان البرز معرفی شد.

قائمشهر- خبرنگار کیهان:
دهمین نمایشگاه تخصصی 
دام و طیور و شیالت و آبزیان و 
داروها و مکمل ها، ماشین آالت 
و صنایع وابس�ته در قائمش�هر 

دائر شد.

در ای��ن نمایش��گاه تخصصی، 
جدیدترین دستاوردهای صنعت دام 
و طیور و ش��یالت و آبزیان از 100 
شرکت داخلی و نمایندگی های 10 
کشور جهان در قالب 110 غرفه در 

معرض تماشای عموم قرار گرفت.

تنوع و کیفیت باالی محصوالت 
ب��ا بهره گیری از فن��اوری نوین در 
پیش��برد صنع��ت دام و طی��ور و 
ش��یالت و آبزی��ان از ویژگی ه��ای 
این نمایش��گاه تخصصی بود که با 

استقبال صنعتگران مواجه شد.

برگزاری نمایشگاه تخصصی دام، طیور و آبزیان در قائمشهر

کاهش 50 درصدی جمعیت کیفری زندان های استان البرز


