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گوناگون

طرح ساخت تراموا
در اراک با کمک
فرانسويها

همایش گراميداشت سالروز سفر
رهبر معظم انقالب به آذربايجانشرقي

همايش «گراميداش��ت س��الروز س��فر رهبر معظم انقالب به آذربايجا ن شرقي»
ديروز دوشنبه در تاالر وحدت دانشگاه تبريز برگزار شد .به گزارش ايسنا«محمدرضا
ك روزه كه ب��ا حضور
پورمحم��دي» رئي��س دانش��گاه تبري��ز در اي��ن همايش ي�� 
حجتاالسالموالمس��لمين «محمدي گلپايگاني» رئيس دفت��ر رهبر معظم انقالب
برگزار ش��د ،هدف عمده اين همايش را تبيي��ن اهميت ،آثار و بركات حضور واليت
فقيه در جامعه براي نس��ل جوان اعالم كرد و افزود :استقالل ،امنيت و قدرت ايران
اسالمي از بركات وجود رهبر معظم انقالب است .وي با بيان اينكه همه ارائهكنندگان
مقاالت به اين همايش ميخواهند ارادت قلبيش��ان به رهبر معظم انقالب را نشان
دهند ،گفت :مردم خطه آذربايجان عهد و پيمان ناگسس��تني با رهبر معظم انقالب
دارند و همواره همراه ولي فقيه خود خواهند بود.

مشگين شهر ميزبان نخستين جشنواره ملي پاراگاليدر

شهرستان مشگين شهر در استان اردبيل از 21تا  23مرداد ماه در منطقه نمونه
گردشگري «خياو» تا «گيردولي» ميزبان نخستين جشنواره ملي پاراگاليدر خواهد
توگو با ايرنا افزود :اين جشنواره به
بود« .ابراهيم امامي» فرماندار مشگين شهر در گف 
مدت س��ه روز با شرکت  200پرنده از استانهاي کشور برگزار ميشود .وي با اشاره
به احتمال ش��رکت تعدادي از ورزشکاران کشورهاي همسايه در اين جشنواره ملي
خواس��تار همکاري مردم و ادارات در برگزاري هر چه بهتر اين برنامه ش��د و اظهار
داش��ت :همزمان با برگزاري اين جشنواره برنامههاي مختلف ورزشي و فرهنگي در
محوطه پل معلق نيز اجرا ميشود.

تداوم وزش باد و گرد و خاك در شرق و غرب كشور

س��ازمان هواشناس��ي از تداوم گرد و خاك در مناطق ش��رق و غ��رب و افزايش
تدريجي دما در بيش��تر نقاط كش��ور خبر داد« .احد وظيفه» مديركل پيشبيني و
توگو با مهر با بيان اين مطلب افزود :طي
هشدار سريع س��ازمان هواشناسي در گف 
امروز و فردا در ساعات بعد از ظهر و اوايل شب در برخي مناطق استانهاي كرمان،
هرمزگان و ارتفاعات زاگرس مركزي و جنوبي افزايش ابر ،رگبار و رعد و برق موقتي و
وزش باد محلي پيشبيني ميشود .به گفته وي ،امروز سهشنبه در جنوب سيستان
و بلوچستان افزايش ابر ،رگبار و رعد و برق موقتي و وزش باد محلي رخ خواهد داد.
مديركل پيشبيني و هش��دار سريع سازمان هواشناسي همچنين از تداوم وزش باد
ش��ديد در شرق كش��ور در امروز و فردا خبر داد وتصريح كرد :امروز سهشنبه برخي
مناطق جنوب غرب و غرب كش��ور نيز شاهد وزش باد و پديده گرد و غبار و كاهش
كيفيت هوا و ديد افقي خواهد بود.
همچنین به گزارش اداره کل هواشناسی استان قم ،دمای هوای این استان تا روز
پنجشنبه به باالی  40درجه می رسد.

درياچه «مهارلو» کام ً
ال خشک شد

«مهارلو» درياچهاي در فارس است که
به خاطر ورود فاضالب شهر شيراز خشک
شده و از وسعت  ۲۵هزار هکتاري آن فقط
يک زمين بزرگ باتالقي و نمکي باقي مانده
است .خشکسالي با همدستي بهره برداري
بيرويه از بس��تر درياچه و کشاورزيهاي
غيرکارشناس��ي کار خود را کردند و اکنون
درياچ��ه مهارل��و نيز به جم��ع تاالبهاي
خشکيده فارس پيوسته اس��ت« .علمدار علمداري» کارشناس حوزه محيط زيست
با اظهار نگراني از خش��ک ش��دن درياچه مهارلو ،گفت :براي نخستين بار در  8سال
گذشته اين درياچه به طور کامل خشک و به باتالق تبديل شده است.

اختصاص  ۱۵۱ميليارد تومان اعتبار به هرمزگان

 ۱۵۱ميليارد تومان اعتبار امس��ال از محل اعتبارات قانون برنامه پنجم توس��عه
براي هرمزگانيها در نظر گرفته شده است .به گزارش مهر« ،صالح دريانورد» رئيس
س��ازمان مديريت و برنامهريزي هرمزگان با بي��ان اينكه فرآيند توزيع اين اعتبارات
براي هر شهرستان توسط سازمان مديريت و برنامهريزي صورت گرفته ،اظهار داشت:
تأكيد ما اين اس��ت كه اعتب��ارات ماده  ۱۸۰براي تكميل طرحه��اي نيمه تمام در
فعاليتهايي كه قانونگذار آن را مجاز دانسته هزينه شود .دريانورد از اختصاص ۵۰
ميليارد تومان اعتبارات مبارزه با بحران بيآبي به هرمزگان خبر داد.

برگزاري هفته بزرگداشت استان اردبيل

همزمان با هفته بزرگداش��ت اس��تان اردبيل ،در چهارم مرداد که «روز اردبيل»
نامگذاري ش��ده ،همايش بزرگ اي��ن روز با حضور ميهمان��ان داخلي و خارجي در
مجتمع فرهنگي هنري «فدک» اين شهر برگزار شد .به گزارش فارس ،در اين مراسم
«طاهر ش��ريفي» معاون سياسي و امنيتي استاندار اردبيل گفت :نامگذاري  4مرداد
به نام روز اردبيل که همزمان با س��الگرد تغيير و تحوالت اساسي در اين سرزمين با
محوريت اردبيل اس��ت ،نقطه عطفي خواهد بود تا عظمت و جايگاه خاندان صفوي
بخوبي ترس��يم شده و به نمايش گذاشته شود .ش��ريفي ادامه داد :استان اردبيل در
ط��ول تاريخ عالوه بر تأثيرگذاري در يکپارچگي اين م��رز و بوم و تقويت حاکميت
شيعي درسرزمين ايران چهرههاي ارزشمند و فاخري را نيز از خود به يادگار گذاشته
که همه به عظمت آنان اذعان دارند .اميدواريم در س��الهاي آينده با عنايت دولت
تدبير و اميد روز اردبيل به يک روز ملي ثبت شده در تقويم ايران تبديل شود و امکان
بهرهگيري از اين ظرفيت و نشان دادن توانمنديها و شايستگيهاي حقيقي به وجود
آيد .وي از رونمايي مجس��مه ش��يخ صفيالدين اردبيلي ،تجليل از مفاخر اجتماعي
اردبيل ،برگزاري جش��ن مردمي ،تجليل از اس��تادان برجسته هنري و ادبي ،برپايي
کارگاههاي تخصصي هنر و ش��عر و برگزاري توره��اي اردبيلگردي براي ميهمانان
داخلي و خارجي به عنوان معروفترين و شاخصترين برنامههاي تدارک ديده شده
براي اين روزها اشاره کرد.

اهداي مدال طالي المپياد جهاني فيزيک
به غواصان شهید

«علي شيرالي» دارنده مدال طالي المپياد جهاني فيزيک جايزه خود را به غواصان
ش��هید اهدا کرد .به همين مناسبت از شيرالي که در چهل و ششمين دوره المپياد
جهاني فيزيک در کشور هندوستان موفق بهکسب رتبه نخست شده بود ،در حاشيه
نشست شوراي اداري شهرستان لنجان استان اصفهان تجليل شد .در اين مراسم وي
با اهداي مدال خود به ش��هداي غواص به مقام شامخ اين شهيدان ارج نهاد و گفت:
به پاس قدرداني از رشادتها و جانفشانيهاي شهداي هشت سال دفاع مقدس بويژه
ش��هداي غواص اين مدال را همزمان با تش��ييع دو تن از اين شهدا در شهر «سين»
شهرستان لنجان به اين عزيزان تقديم کردم.
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نمايندگان يک ش��رکت توليد کننده برق در فرانسه ساخت سامانه حمل و نقل
تراموا در اراک را مورد بررسي قرار دادند.
نمايندگان اين ش��رکت با حضور مسئوالن استان مرکزي از قسمتهاي مختلف
مسير و خطوط پيشبيني شده براي سامانه حمل و نقل تراموا در اراک بازديد کرده
و از نزديک با وضعيت اين خطوط آشنا شدند .همچنين اين نمايندگان با حضور در
کارگروه حمل و نقل و ترافيک اس��تان مرکزي درخصوص مزاياي زيست محيطي و

توگو
ترافيکي استفاده از اين سامانه حمل و نقل شهري با مسئوالن اين منطقه گف 
کردند.
« مهدي زنديه وکيلي » معاون امور عمراني استانداري استان مرکزي در نشست
اين کارگروه گفت :اجراي اين سامانه در اراک براساس مطالعات کارشناسي و برآورد
نقاط ضعف و قوت آن در بين  100شهر دنيا که داراي جمعيت  500تا يک ميليون
نفر هستند ،انجام ميشود.

اجرای  31طرح عمرانی طی امسال و سال آینده در سفر رئیس جمهوری تصویب شد

اختصاص 880ميليارد تومان اعتبار براي توسعه كردستان
توليد ساالنه  2تن طال از معدن
«ساري گوني» قروه
«محمدرض��ا نعم��ت زاده» وزير صنعت،
مع��دن و تجارت كه به همراه كاروان تدبير و
اميد به كردستان سفر كرده بود ،در بازديد از
معدن«ساري گوني» قروه ،افزود :اين معدن
از معادن خالص و ارزشمند طال با عيار 1/6در
هزار است.

قدرداني نماينده ولي فقيه و استاندار
كردستان از مردم
حجتاالسالم والمسلمين «سيد محمد
حسيني ش��اهرودي» نماينده ولي فقيه در
كردستان و «عبدالمحمد زاهدي» استاندار
كردس��تان نيز با صدور پيامي مش��ترك از
حضور پرشور مردم استان در آيين استقبال
از رئيس جمهوري تشكر و قدرداني كردند.

گروه ايران زمين همزمان با بيس�تمين سفر كاروان دولت تدبير و
اميد در روز يكش�نبه  4مرداد ماه به كردستان و پس از سخنراني رئيس
جمهوري در جمع مردم س�نندج ،نمايندگان دكتر«حسن روحاني» براي
بررسي مشكالت مردم راهي شهرستانهاي اين استان شدند.
در اين س�فر 880ميليارد تومان اعتبار براي اجراي  31طرح عمراني،
اقتصادي ،خدماتي و زيربنايي استان طی امسال و سال آينده اختصاص
ياف�ت كه در بخشهاي مختل�ف از جمله راه ،راهآهن ،آب ،كش�اورزي و
صنعت هزينه خواهد شد .همچنين اختصاص 343ميليارد تومان اعتبار در
بخش حمل و نقل براي راههاي اصلي و راههاي فرعي و روستايي ،تخصيص
 431ميليارد تومان براي طرحهاي مرتبط با بخش آب و كش�اورزي و 46
ميليارد تومان براي تأسيس�ات فاضالب شهرها ،افتتاح و بهرهبرداري از
چند نيروگاه برق آبي ،تكميل و ساخت چند بيمارستان ،ساخت ورزشگاهها
و همچنين دانشكدههاي صنعت و معدن و منابع طبيعي از جمله طرحهاي

دولت يازدهم براي ايجاد اشتغال و توسعه و پيشرفت اين استان بود .به
گزارش ايرنا ،براس�اس برنامهريزيهاي انجام ش�ده در اين سفر «مجيد
انصاري» معاون پارلماني رئيس جمهوري راهي شهرستانهاي سروآباد و
مريوان« ،اكبر تركان» مشاور ارشد رئيس جمهوري و رئيس سازمان نظام
مهندسي ساختمان كشور راهي شهرستانهاي سقز و بانه شدند« .سيد
حسن هاشمي» وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي نيز براي بررسي
مسائل و مشكالت مردم ديواندره راهي اين شهرستان شد.
«مس�عود سلطاني فر» معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري نيز به شهرستان كامياران و «محمد
رض�ا نعم�ت زاده» وزير صنعت ،معدن و تجارت هم به شهرس�تان بيجار
س�فر كردند« .علي يونسي» دس�تيار ويژه رئيس جمهوري در امور اقوام
و اقليته�اي دين�ي و مذهبي هم در جمع مردم شهرس�تانهاي قروه و
دهگالن حضور يافت.

ظرفيتهاي بازرگاني در كانون توجه
«حجتاالسالم انصاري» معاون پارلماني
رئيس جمهوري هم در اين سفر با بيان اينكه
توسعه ظرفيتهاي بازرگاني در كانون توجه
دولت اس��ت و منطقه آزاد بانه و مريوان مورد
مطالعه و تحقيق ويژه دولت قرار دارد ،يادآور
ش��د :با وجود محدوديته��ا درصدديم يك
هزارميليارد تومان اعتبار به استان اختصاص
يابد و تاكن��ون  120ميليارد تومان اعتبار به
راه مريوان  -س��نندج اختصاص يافته است.
مع��اون پارلماني رئيس جمه��وري به همراه
معاون وزير جهاد كش��اورزي ،نماينده مردم
مريوان در مجلس ش��وراي اسالمي ،فرماندار
و س��اير مقامات محلي مريوان از مرز رسمي
«باشماق» هم بازديد كرد.

بهرهبرداري از سامانه انتقال آب سد
آزاد به سد قشالق
خط اضطراري انتقال آب سد آزاد به سد
قشالق (وحدت) به منظور تأمين آب شرب
شهر س��نندج ازديگر طرحهايي بود كه در
اين سفر با حضور «حميد چيت چيان»وزير
نيرو به بهرهبرداري رسيد .وزير نيرو در آيين
افتتاح اين سامانه گفت :سامانه انتقال آب از
س��د آزاد در شرق كردستان با فراهم شدن
ام��كان انتقال  40ميلي��ون مترمكعب آب
در سال به س��نندج به بهرهبرداري رسيده
است.

اختصاص تسهيالت براي طرحهاي
صنعتي كردستان
«ولياهلل سيف»رئيس كل بانك مركزي
جمه��وري اس�لامي ايران در كميس��يون
هماهنگ��ي بانكه��اي دولتي كردس��تان
در س��نندج از اعطاي تس��هيالت يك هزار
ميليارد توماني به طرحهاي صنعتي داراي
مزيت نسبي در استان خبر داد و افزود :اين
تسهيالت در صورتي قابل پرداخت است كه
نگراني بانكها از بازپرداخت آن رفع شود و
س��رمايهگذار مربوطه شرايط الزم را كسب
كند.

ایران و مردم
دوسوم عشاير خراسان
شمالي بينصيب از بيمه
دوس��وم روس��تائيان و عش��اير
خراسان ش��مالي از بيمه بينصيب
ماندهاند« .علي اس��دي» مدير دفتر
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان،
روستائيان و عشاير خراسان شمالي
توگ��و با ايرنا ب��ا بيان اينكه
در گف 
تاكن��ون تنها 34هزار و  853خانوار
در خراسان شمالي زير پوشش بيمه
ق��رار گرفتهاند و براين اس��اس 70
درص��د از جمعيت مش��مول طرح،
از بيم��ه بينصيب هس��تند ،اظهار
داشت :براي اجراي اين طرح سقف
سني برداش��ته ش��ده ،اما احتمال
گذاش��تن سقف س��ني در آينده نه
چندان دور وج��ود دارد .مدير دفتر
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان،
روستائيان وعشاير خراسان شمالي
حداقل رقم پرداختي بيمه ش��ده را
س��االنه 1/5ميليون ريال با حقوق
ماهان��ه  2/5ميليون ريال و حداكثر
رقم را س��االنه  3/6ميليون ريال با
حقوق  6ميليون ريالي عنوان و بيان
كرد :مابين رقم حداقلي و حداكثري
 8س��طح درآمدي تعريف شده كه
بيمه ش��ده ميتواند به دلخواه يكي
از آنها را انتخ��اب و از مزاياي بيمه
برخوردار شود.

تخريب داوطلبانه ساخت
و ساز غيرمجاز در تنكابن

اختصاص اعتبار براي اتمام بيمارستان  217تختخوابي سقز
«س��يد حسن هاش��مي» وزير بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي در
جلس��ه شوراي اداري شهرستان سقز از اختصاص  200ميليارد ريال براي
اتمام بيمارس��تان  217تختخوابي س��قز خبر داد وافزود :با در نظر گرفتن

اين ميزان اعتبار ،اين طرح بهداش��تي تا پايان س��ال  95به اتمام ميرسد.
هاشمي قبل از سفر به ديواندره از بيمارستان 540تختخوابي كوثر سنندج
هم بازديد كرد و خواستار تسريع در روند تكميل اين بيمارستان شد.

افتتاح مجتمع توانبخشي با حضور معاون رئيس جمهوري
مجتمع فرهنگي ،ورزشي و توانبخشي ايثار سنندج هم با حضور «محمد متر فضاي توانبخش��ي5 ،هزار و  655متر فضاي ورزش��ي و يك هزار متر
باقر نوبخت» معاون رئيس جمهوري افتتاح شد .اين مجتمع در زميني به فضاي رس��توران در  3طبقه است .مجتمع فرهنگي ،ورزشي و توانبخشي
مساحت  20هزار متر در  10هزار متر مربع مفيد در راستاي خدمترساني ايثار س��نندج در مجموع ش��امل استخر ش��نا ،جكوزي ،س��الن ورزشي
هر چه بهتر به جامعه ايثارگر كردستان ساخته شده و شامل  3هزار و  500چند منظوره ،آمفي تئاتر ،تأسيسات و فضاي اداري است.
راهاندازی بخش کردی <ایرنا>

رئيس جمهوري در نشست خبري اصحاب رسانه از آغاز به كار بخش كردي
خبرگزاري جمهوري اسالمي درآینده نزدیک خبر داد و افزود :در راستاي تحقق
وعده هايم به مردم كردس��تان ،تدريس زبان و ادبيات كردي نيز از ابتداي مهر

ماه امسال در دانشگاه كردستان آغاز ميشود .وي گفت :اين اقدامها در راستاي
تقويت زبان و ادبيات فرهنگ كردي از س��وي دول��ت صورت ميگيرد ،اگرچه
اقدامهاي اوليه است اما در گامهاي بعدي هم اين اقدامها را ادامه ميدهيم.

اختصاص  ۱۰ميليارد تومان اعتبار براي زيرساختهاي گردشگري كردستان

«مسعود سلطاني فر» معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دس��تي و گردشگري در جلسه ش��وراي اداري شهرستان كامياران از ۱۰
ميليارد تومان كمك زير ساختي براي طرحهاي گردشگري در كردستان خبر داد
و با اش��اره به اهميت تسهيالت اعطايي به حوزه گردشگري گفت 600 :تا ۷۰۰
ميليارد تومان سرمايه براي طرحهاي گردشگري تخصيص داده ميشود .همچنين
 95ميليارد تومان تسهيالت هم به طرحهاي شاخص و  ۱۰ميليارد تومان كمك
زيرس��اختي براي طرحهاي گردش��گري در اس��تان در نظرگرفته شد .اعتبارات

تخصيصي سفر هيأت دولت به كردستان  5برابر اعتبارات عمراني يكسال استان
اس��ت .سلطاني فر ادامه داد :اميدواريم با اختصاص  95ميليارد تومان بتوانيم ۹
طرح نيمه كاره از جمله مراكز اقامتي و هتلها را در استان تكميل كنيم .ضمن
اينكه برنامه ما براي منطقه تاريخي هورامان اين است كه در  2يا  3سال آينده
به شرط همكاري مسئوالن استاني و شهرستاني در زمينه حفظ هويت تاريخي و
اصالت فرهنگي اين مكان ،در سال  ۲۰۱۸يا  ۲۰۱۹هورامان را به عنوان ميراث
جهاني در فهرست آثار جهاني يونسكو معرفي كنيم.

«سيجان» قربانی خودخواهی انسان شد
ك�رج -اي�ران واش�قاني فراهاني س��يل ويرانگر منطقه
«س��يجان» هرچند هش��داري دردناك در مورد تغيير اقليم است و
خطر چراي بيرويه دام در مراتع سرس��بز اس��تان البرز و ساخت و
س��از در حريم رودخان��ه را بيش از پيش آش��كار ميكند ،اما مردم
س��ياهپوش روستا از سالها پیش ريش��ه اين اشتباه جبران ناپذير
را يافته بودند و بارها با س��ماجت درخواس��ت كرده بودند تا از آنها
و طبيعت زيباي روستايش��ان نگهداري شود .طبيعتي كه امروز از
آن بوي مرگ ميآيد و صداي وحش��تزده صدها انسان حتي از دل
س��نگها و ميان رودخانهاي كه حاال خشك است ،شنيده ميشود.
هنوز چشمان روستائيان از عزاي اين حادثه،تر است و نگاههاي تلخ
و سنگين مردمي كه شاهد مرگ عزيزانشان بودهاند ،تو را به عمق
فاجعه ميكشاند.
در حالي كه كش��ور ما از بحران كم آبي رنج ميبرد و سفرههاي
آب زي��ر زميني در حال افت اس��ت و ذخاير اس��تراتژيك آب رو به

افول ميرود ،صحبت از س��يل و خسارات مالي و جاني ناشي از آن
دردآورت��ر بوده و نش��ان از آن دارد كه م��ا در مديريت منابع آب به
بيراهه رفتهايم.
روستاي سيجان بنا به اظهار ش��وراي روستا حدود  287خانوار
س��اكن دائمي با جمعيتي ح��دود  780نفر دارد ك��ه اين تعداد در
روزهاي تعطيلي به باالترين حد خود ميرسد .رودخانهاي خشك از
ميان روس��تا ميگذرد و خانههاي خشتي در دو طرف رودخانه قرار
گرفتهاند و بيش از  30پل دس��ت س��از براي دسترسي به خانههاي
مسكوني ساخته شده است .به گفته اهالي روستا ،زمان بارش حدود
 15دقيقه بود و تنها 5دقيقه بعد ،س��يل وارد روستاي سيجان شد.
تنههاي درختان و سنگهاي درش��ت باعث مسدود شدن پلهاي
دست س��از ش��د و طغيان رودخانه اتفاق افتاد و سيالب وارد جاده
روس��تا و حتي منازل ش��د .با توجه به ایام تعطيل ،تراكم جمعيت
در روس��تا باال بود و عالوه بر پاركينگ عمومي موجود در ايستگاه،

گزارش مصور

عکس :محسن اسماعیل زاده  -ایسنا

عکس  :محسن زارع  -تسنیم

عکس :آزاد  -باشگاه خبرنگاران

برداشت سنتی گندم
برداشت سنتی گندم از مزارع دیم در استان اردبیل شروع شد.

خودروهاي زيادي در پاركينگهاي خانهها پارك شده بودند وبرخي
خودروها نيز در حال تردد بودند كه متأسفانه گرفتار سيالب شده و
متحمل خسارتهاي جاني ومالي زيادي شدند.
بين دو حوزه سيجان و كندر كه هر دو درگير سيل اخير بودهاند،
سيجان باخس��ارات جاني و مالي فراوان و كندر با حداقل خسارات
همراه است .اين در حالي است كه طبق گزارش اداره كل هواشناسي
اس��تان ،ميزان بارندگي در«سيجان»  13ميليمتر ودر كندر بالغ بر
 22ميليمتر بوده است.
تلفات انس��اني در سيجان  8نفر اس��ت و 80دستگاه خودرو در
مس��ير سيالب به طور كامل متالشي ش��د .به خطوط انتقال برق و
آب ،راههاي دسترس��ي داخل روستا ،س��ازههاي آبخيزداري موجود
در رودخانه اصلي وعرصههاي منابع طبيعي خس��ارتهاي عمدهاي
وارد ش��د و اراضي كشاورزي ،باغها وكانالهاي انتقال آب كشاورزي
از بين رفتند.

برگزاری سیرک بدون حیوان در گلستان
نخستین سیرک بدون حیوان کشور اقدامی زیست محیطی است که در
گلستان سومین فعالیت خود را آغاز کرده است.

 6هزار مترمربع س��اخت و س��از
غيرمج��از در زمينهاي كش��اورزي
تنكاب��ن داوطلبان��ه تخريب ش��د.
«نريم��ان اوجان��ي» مدي��ر جه��اد
كش��اورزي تنكابن گف��ت :با توجه
ب��ه اهميت ويژه حف��ظ و نگهداري
زمينهاي كش��اورزي در روس��تاها
و در راس��تاي اجراي اح��كام قلع و
قمع ص��ادره از محاك��م قضايي در
مورد تغيي��ر كارب��ري غيرمجاز در
زمينه��اي كش��اورزي ،ي��ك مورد
تفكيك و ديواركش��ي غيرمجاز در
منطقه «كاظم آباد» نش��تارود اين
شهرستان طي مراحل قانوني توسط
خود مالك تخريب شد .وي از مردم
خواس��ت ،از ساخت و ساز غيرمجاز
در زمينه��اي كش��اورزي اجتناب
كرده و جهت اخذ مشاوره و دريافت
مجوز به مديريت جهاد كش��اورزي
و مراك��ز جه��اد كش��اورزي تابع��ه
مراجعه كنند.

جلب مشارکت روستایی
در احیای دریاچه ارومیه
اج��راي طرح فرهنگ��ي احياي
درياچه اروميه در  120روس��تاي
شهرستان سلماس آغاز شده است.
«غالمرضا جليلي» مسئول دفتر
نمايندگي نظام مهندسي كشاورزي
در شهرستان س��لماس بيان كرد:
س��تاد احياي درياچه اروميه چند
طرح ش��امل طرح فرهنگي احياي
درياچ��ه را در ش��هرهاي ح��وزه
آبريز از جمله شهرس��تان سلماس
اج��را ميكند .وي با اع�لام اينكه
اج��راي اين طرح ب��ا هماهنگي و
اطالعرس��اني قبلي در روستاهاي
سلماس انجام ميش��ود ،افزود :در
راستاي اين طرح كشاورزان منطقه
ب��ا راهكارهاي مص��رف بهينه آب،
صرفهجويي آب مصرفي در بخش
كشاورزي و آگاهس��ازي و ترغيب
براي به كارگيري سامانههاي نوين
آبياري آموزش ميبينند.

عکس :مجتبی محمدی  -ایرنا

مانور امداد و نجات ارتش در مشهد
مانور امداد و نجات ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور نیروهای نظامی
در شهر مشهد برگزار شد.
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