
نصب سازه تصوير شهيد سليماني در نقش جهان اصفهان
ب�ا  همزم�ان     اصفهان 
برگزاري مراسم 
روز ٢٢ بهمن و چهلمين روز ش�هادت سردار 
شهيد حاج قاس�م س�ليماني، تصوير سردار 
رشيد اسالم در ميدان نقش جهان نصب شد. 
 در طراحي اين تصوير عالوه بر ارزش هاي ملي 
و اسللالمي، به معيارهايي چون تداوم حضور 
مردم انقالبللي ايللران در ميدان هاي مختلف 
مبارزه، توجه ويژه شللده اسللت.  شللهرداري 

اصفهان اين طرح را در ابعاد ١۵ در ۶ متر به ارتفاع ۸ متر در مركز ميدان نقش جهان نصب كرد كه 
تداعي كننده اتفاقات مختلف انقالب و آذين شللده با عكس محوري چهره سردار شهيد حاج قاسم 
سليماني است.  همچنين ١۶ بنر با محوريت تمثال شهداي مدافع امنيت و مدافع حرم و ياد و خاطره 
شهداي انقالب اسالمي در كنار آن نصب شده است.  عالوه بر آن، ۵٧ بنر در ورودي ميدان امام)ره( 
نصب شد و تمثال شللهداي انقالب، زينت بخش ورودي محل برگزاري مراسم بود تا مردم از لحظه 

ورود در مراسم، چهره شهدا را زيارت كنند. 
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88498441سرويس  شهرستان

 پااليشگاه تبريز به زيرساخت توليد 
بنزين يورو 5 مجهز شد

معاون عمليات ش�ركت پااليش نفت     آذربايجان شرقي
تبريز از س�رمايه گذاري 1۰۰ ميليون 
دالري پااليش�گاه تبري�ز ب�راي توليد بنزي�ن يورو 5 خب�ر داد. 
عليرضا آقابگلو، معاون عمليات شركت پااليش نفت تبريز گفت: براي توليد 
بنزين آيزومريت در پااليشگاه تبريز حدود ١۰۰ ميليون دالر سرمايه گذاري 
شللد. وي با بيان اينكه بنزين آيزومريت به عنوان محصول نوآورانه اين 
پااليشگاه لوح زرين چهارمين جشنواره ملي نوآوري محصول برتر ايراني 
را از آن خود كرد، افزود: اين محصول به عنوان بخشي از تركيب فرآورده 
بنزين نهايي توليدي اين شركت با استاندارد يورو ۵ محسوب مي شود. 
آقابگلو اظهار داشللت: اختالط بنزين آيزومريت جهللت انطباق ميزان 
آروماتيك بنزين توليدي با استاندارد يورو ۵ اجتناب ناپذير است. وي با 
اشاره به اينكه در سال هاي گذشته نفتاي سبك بدون تبديل به محصول 
آيزومريت به طور مستقيم با محصول نهايي بنزين اختالط مي شد كه در 
اين حالت نيل به اسللتاندارد يورو ۵ مقدور نبود، اضافه كرد: الزمه توليد 
محصول مذكور، احداث يك واحد جديد ايزومريزاسيون نفتاي سبك است 

كه سرمايه گذاري حداقل ١۰۰ ميليون دالر را مي طلبيد.  

 اعزام 3500 دانش آموز زنجاني 
به مناطق عملياتي غرب و جنوب كشور 

ح�وزه فرهنگ�ي و هن�ري اداره كل     زنجان
آموزش و پرورش اس�تان زنجان طي 
سال جاري با اعزام 3 هزار و 5۰۰ دانش آموز دختر و پسر به مناطق 
عمليات�ي غ�رب و جن�وب كش�ور، ب�ه كار خ�ود پاي�ان داد. 
قاسمعلي قنبري، رئيس اداره فرهنگي و هنري، اردوها و فضاهاي پرورشي 
اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اينكه حوزه فرهنگي 
و هنري اداره كل آموزش و پرورش استان طي سال جاري 3 هزار و ۵۰۰ 
نفر دانش آموز دختر و پسر به مناطق عملياتي غرب و جنوب كشور، اعزام 
كرده است، گفت: اين برنامه با هدف آشنايي دانش آموزان با دالوري ها و 
ايثارگري هاي نسل طاليي انقالب انجام گرفت كه طي دو مرحله از چهارم 
آذرماه امسال آغاز شد و تا ۲3 بهمن سال جاري به طول انجاميد و صرفاً 
شامل دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوره دوم استان بود. وي افزود: 
از برنامه هاي تأثيرگذار اين اردوهاي معنوي مي توان به برگزاري نمايش 
ميداني شبانه و حضور در منطقه عملياتي مرصاد و مزار شهداي گمنام طاق 
بستان در غرب و همچنين نمايش رزم شبانه، بازديد از مناطق عملياتي 
اروندكنار، علقمه، طالئيه، هويزه، شلمچه و دهالويه در جنوب كشور اشاره 

كرد كه يادآور دالوري هاي ايثارگران آن دوران است. 

ثبت ملي محوطه تاريخي فخرآباد 
مشگين شهر

رئيس گروه باستان شناسي اداره كل ميراث     اردبيل
فرهنگي، گردش�گري و صنايع دس�تي 
استان اردبيل از ثبت ملي محوطه تاريخي فخرآباد مشگين شهر خبر داد. 
روح اهلل محمدي، رئيس گروه باستان شناسي اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان اردبيل با اشاره به آخرين جلسه برگزار 
شده در اين اداره گفت: در جلسلله اخير ثبت ملي آثار تاريخي، محوطه 
تاريخي قره اولي فخرآباد مشگين شللهر به ثبت رسلليد. وي با اشاره به 
اينكه قلعه خشتي خوللر گيلوان در شهرستان خلخال نيز به ثبت ملي 
رسيد، اضافه كرد: در اين جلسلله همچنين آثار محوطه تاريخي كمان 
آيي، امامزاده ابوالقاسم شال، مسجد جامع خمس و كوشك خاني نمين 
واحدهای ارزش ثبت شناخته شد. محمدي با اشاره به ديگر آثار ثبت شده 
در اين منطقه بيان كرد: تاكنون تعداد آثار تاريخي، ناملموس، طبيعي و 

ملموس ثبت شده استان به هزار و ۸۲ مورد رسيده است.  

 100 اثر نمايشي به مرحله نهايي 
جشنواره بهار ۹۹ مشهد راه يافت

دبير سومين جشنواره هنرهاي شهري     خراسان رضوي
مشهد از راه يافتن 1۰۰ اثر نمايشي به 

مرحله نهايي جشنواره بهار ۹۹ مشهد خبر داد. 
صدرا يوسفي، دبير سومين جشنواره هنرهاي شهري مشهد )خانه بهار ۹۹( 
گفت: هيئت انتخاب آثار بخش هنرهاي نمايشي اين جشنواره مشخص 
شده و ١۰۰ اثر نمايشي راه يافته به مرحله نهايي را بازبيني و ارزيابي مي كند. 
وي افزود: در بخش هنرهاي نمايشي جشنواره بهار ۹۹ مشهد ۲۴۹ اثر ارائه 
شد كه ١۰۰ اثر از اين تعداد به مرحله نهايي رسيد. يوسفي ادامه داد: هيئت 
بازبيني بخش هنرهاي نمايشي اين جشنواره متشكل از علي عابدي، علي 
حاتمي نژاد و عبداهلل برجسته از هنرمندان مطرح تئاتر كشور هستند كه آثار 
نمايشي را در بخش هاي خياباني، صحنه اي و كودك و نوجوان مورد بررسي 
و ارزيابي قرار خواهند داد. همچنين آثار منتخب از سوم تا دوازدهم فروردين  
ماه سال ۹۹ در سطح شهر مشللهد اجرا خواهد شد. وي از داوري طراحي 
»نشان مشهد« خبر داد و افزود: ١۹۶ اثر از ١۲۰ هنرمند به دبيرخانه نشان 
مشهد رسيد و مورد داوري قرار گرفت. يوسفي ادامه داد: با توجه به اهميت 
طراحي نشان مشهد، داوران پس از سه بار بررسي، آثار ياد شده را مناسب 
نشان مشهد تشللخيص ندادند لذا طراحي اين نشان به استادان شاخص 

حوزه طراحي در سطح ملي سفارش داده مي شود. 

 پيشرفت 85 درصدي پروژه آبرساني 
به طرح توسعه بندر شهيد بهشتي

مدي�ركل بن�ادر و دريان�وردي      سيستان و بلوچستان
سيستان و بلوچستان گفت: پروژه 
آبرساني طرح توس�عه بندر ش�هيد بهش�تي چابهار با پيشرفت 

85 درصدي در دست ساخت است. 
بهروز آقايي مديركل بنادر و دريانوردي سيسللتان و بلوچستان گفت: 
اجراي پروژه آبرساني به فاز يك طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار 
در قالب پروژه احداث شبكه معابر و تأسيسللات زيربنايي اين بندر در 

دستور كار قرار گرفته و هم اكنون ۸۵ درصد پيشرفت دارد. 
وي برآورد اوليه براي اجراي اين پروژه را 3١/۵ ميليارد ريال اعالم كرد 
و افزود: تأمين آب شرب و مصرفي مورد نياز سرمايه گذاران، اسكله ها، 
شناورها، احداث سيستم آتش نشاني و شبكه اطفاي حريق طرح توسعه 

بندر شهيد بهشتي از اهداف اجراي اين پروژه است. 
مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان ادامه داد: در راستاي 
اجراي اين پروژه هللزار و ۸۵۶ مترمكعب خاكبللرداري و هزار و ۲۸۰ 
مترمربع برش آسفالت و 3 هزار و ۴١۰ متر لوله آتش نشاني و 3 هزار و 

٧١ متر لوله آب انجام شده است. 
گفتني است فاز يك پروژه شللبكه معابر و تأسيسات زيربنايي اراضي 
پشتيباني بندر شهيد بهشتي چابهار با هدف احداث حدود ۲۸ كيلومتر 
مسيرها و راه هاي دسترسي، اجراي ۹۵ كيلومتر لوله گذاري جمع آوري 
آب هاي سطحي، آتش نشاني و آبياري، اجراي ١۸۵ كيلومتر سيم و كابل 
برق، مخابرات، اينترنت، اعالن خطر و... در دست ساخت است. با اجراي 
اين فاز حدود ١١۴ هكتار از اراضي پسكرانه بندر چابهار ساماندهي و 

آماده واگذاري به سرمايه گذاران مي شود. 

 3 كارخانه توليد شكر از چغندر 
در دزفول و شوش احداث مي شود

سه واحد توليد شكر از چغندرقند با      خوزستان
مجموع ظرفيت توليد حدود 3۴ هزار 
ت�ن در شهرس�تان هاي دزفول و ش�وش اح�داث خواهد ش�د. 
اميرحسين نظري رئيس سللازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
گفت: در حال حاضر احداث سلله پروژه توليد شللكر از چغندرقند در 
شهرسللتان هاي دزفول و شللوش در حال پيگيري و انجام است كه با 
اجراي آنها شللاهد ايجاد اشللتغال و همچنين افزايش توليد شكر در 
استان خواهيم بود.  وي با اشللاره به پروژه احداث يك كارخانه توليد 
شكر در شهرسللتان دزفول، افزود: اين كارخانه توانايي توليد ١۰ هزار 
تن شللكر از چغندرقند را دارد و يك كارخانه بسيار خوب براي استان 

خوزستان است. 
رئيس سللازمان صنعت، معدن و تجارت خوزسللتان تصريح كرد: اين 
كارخانه اكنون در مرحله اي است كه دستگاه هاي آن در حال حمل به 
كشور هستند و روند اجراي آن پس از رسيدن دستگاه ها به كارخانه در 
مراحل نهايي قرار خواهد گرفللت. كار تخصيص اعتبارات اين پروژه از 
صندوق توسعه ملي انجام شده است و مسئله اي در بحث اعتبارات مورد 
نياز براي اجراي آن وجود ندارد.  نظري ادامه داد: دو كارخانه ديگر نيز 
قرار است در شهرستان شوش احداث شوند تا عالوه بر بحث اشتغال، 

استان را به سمت خودكفايي در بحث تأمين شكر سوق بدهند. 
رئيس سللازمان صمت استان خاطرنشللان كرد: زمين مورد نياز براي 
ساخت اين دو واحد توليدي شكر از چغندرقند مشخص و تأمين شده 
است تا پس از تأمين اعتبارات نسبت به ساخت اين واحدها اقدام شود. 
اين دو واحد ۲١ هزار تني شللكر از چغندرقند در شوش هم اكنون در 

انتظار مصوبه صندوق توسعه ملي براي تأمين اعتبار هستند. 

تقاطع غيرهمسطح سردار شهيد سليماني 
بيرجند به بهره برداري رسيد

همزمان با س�الگرد پي�روزي انقالب      خراسان جنوبي
اس�المي، تقاطع غيرهمسطح سردار 
شهيد سليماني شهر بيرجند و محور سرايان به بهره برداري رسيد. 
روز گذشته با حضور استاندار خراسان جنوبي، تقاطع غيرهمسطح غربي 
شهر بيرجند و محور سرايان افتتاح شد و به دليل همزماني با چهلمين 

روز شهادت سردار سليماني، تقاطع شهيد سليماني نام گرفت. 
به گزارش اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اسللتان خراسللان 
جنوبي، عالوه بر ۸۰ هللزار مترمكعب خاك ريزي بلله منظور تكميل 
راه هاي دسترسللي، براي تكميل اين رمپ و لوپ هللاي تقاطع، حدود 
۵۰۰ متر مكعب عمليات بتن ريزي )ابنيه فني، دسللتك ها، قرنيز پل 
و پيش دال ها(، 3 كيلومتر قيرپاشي و آسللفالت، نصب تابلو و عالئم و 

همچنين ١۶۰۰ متر گاردريل انجام داده است. 
عمليات تكميل رمپ و لوپ هاي دسترسي در سال ۹٧ آغاز شد، اما در 
ادامه با وجود معارضاتي همچون شبكه برق فشار متوسط در جبهه هاي 
كاري و نيز يك دستگاه كوره آجرپزي در مسير لوپ غربي، پيگيري هاي 
الزم براي رفع اشكاالت پيش آمده در دستور كار قرار گرفت كه درنهايت 

از طريق مراجع ذيربط دنبال و پروژه تكميل شد. 

 1500 تن ميوه 
در استان مركزي ذخيره شد

در راستاي تنظيم بازار و تأمين ميوه       مركزي
نوروزي  ه�زار و 5۰۰ تن ميوه ش�امل 
سيب و پرتقال در انبارها و سردخانه هاي استان مركزي ذخيره شد. 
حسين هاشمي مدير سازمان تعاون روستايي استان مركزي گفت:  هزار 
تن پرتقال و ۵۰۰ تن سيب براي ايام نوروز خريداري شده و با انتقال به 

استان در انبارها نگهداري مي شود. 
وي اداملله داد: ۲۵ غرفلله براي توزيع ميللوه نوروزي اسللتان مركزي 
پيش بيني شللده اسللت كه هشللت غرفه آن در اراك و بقيه در ساير 
شهرستان ها مسللتقر مي شللود و وظيفه توزيع اقالم ميوه نوروزي را 
برعهده دارند.  مدير سازمان تعاون روستايي استان مركزي عنوان كرد: 
سلليب و پرتقال نوروزي به ترتيب با قيمت هر كيلوگرم ۴٧ و ۴۵ هزار 

ريال توزيع مي شود. 
هاشمي افزود: در صورت افزايش تقاضا، امكان افزايش ذخيره سازي و 

توزيع اين محصوالت در استان مركزي وجود دارد. 
وي ادامه داد: توزيع ميوه نوروزي از ۲۵ اسفند ماه جاري آغاز مي شود 

و تا ١۵ فروردين ماه سال آتي ادامه مي يابد. 
استان مركزي با وجود صنعتي بودن در زمره ١۰ استان نخست كشور 
در بخش كشللاورزي اسللت كه ۹۰ هزار بهره بردار شللامل ۲۰ درصد 
شاغالن اسللتان در اين حوزه فعال هسللتند.  ۶٧۰ هزار هكتار اراضي 
باغي و كشاورزي در استان مركزي وجود دارد كه ١/۲ درصد توليدات 

كشاورزي مازاد بر نياز استان به ساير مناطق ارسال مي شود.

رئيس س�ازمان      آذربايجان غربي
جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي از توليد بيش از 5۰۰۰ تن سبزي 
و صيفي در اس�تان طي س�ال جاري خبر داد. 
رسول جليلي رئيس سللازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي با اشاره به اينكه در حال حاضر 
١۵۲ واحد گلخانه با مساحت ۵۰ هكتار در استان 
فعال اسللت، گفت: عمده محصوالت توليدي در 
اين گلخانه ها انواع سبزي و صيفي، گل گلداني، 
گل شللاخه بريده، نهللال پايه رويشللي، گياهان 
دارويي، درختان ميوه، نشللاء مكانيللزه، گوجه 
فرنگي، تللوت فرنگي و فيسللاليس اسللت.  وي 
درخصوص آمللار توليد محصللوالت گلخانه اي 
استان در سللال جاري نيز يادآور شللد: در سال 
جللاري ميزان ۵هللزار و ۶۰٧تن انواع سللبزي و 
صيفي، ١۸٧تن توت فرنگللي، ١۴۶تن گياهان 
دارويي، ١۰۰تن ميوه درختللي، 3ميليون اصله 
نهال، ۲۸۸هزار شللاخه گل بريده و ١۵ميليون 

بوته نشاء سبزي و صيفي در گلخانه هاي استان 
توليد شده است.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي خاطرنشان كرد: در سال جاري 
برنامه توسللعه گلخانه هاي استان۵۰هكتار بوده 
كه تاكنون ١۴/3 هكتار آن احداث شده و نشان 

از تحقللق ۲۹درصدي اين برناملله دارد.  جليلي 
با تأكيد بر اينكه در سللال جاري بايد ۲ هكتار از 
گلخانه هاي موجود استان اصالح و نوسازي شوند 
كه تاكنون ۲ هكتار اصالح و نوسازي شده است، 
اظهار كرد: در سال جاري براي ۵۰ فقره گلخانه 

با مسللاحت ١٧ هكتار مجوز صادر شده و هشت 
مورد نيز با مسللاحت ١١۸ هكتار با اعتباري بالغ 
بر ۴3٧۵ ميليارد ريال براي دريافت تسهيالت به 
بانك ها معرفي شده اند.  وي با اشاره به اينكه در 
گلخانه هاي استان بيش از ١۰۰۰ نفر مشغول كار 
هستند، افزود: كاهش حقابه كشاورزان، طوالني 
بودن روند مربوط به طرح هاي گلخانه اي در ادارات 
و درخواست مجوز سللاخت از متقاضيان احداث 
گلخانه توسط بخشداران و شهرداري ها درحالي 
كه طبللق قانون احللداث گلخانه نيللاز به مجوز 
ساخت ندارد ازجمله چالش هاي بخش گلخانه 
استان اسللت.  رئيس سللازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي خاطرنشان كرد: ارائه تسهيالت 
با نرخ سود پايين، كمك بالعوض براي احداث و 
توسعه گلخانه ها، قرار دادن بذور و كود يارانه دار 
در اختيار گلخانه داران و تشويق سرمايه گذاران 
بخش خصوصي در توسعه گلخانه از اقدامات مهم 

براي توسعه صنعت گلخانه استان است. 

توليد 5 هزار تن سبزي و صيفي جات در آذربايجان غربي

رفع تصرف 300 مترمربع از اراضي دولتي در رفسنجان
رئيس اداره راه     كرمان
و شهرس�ازي 
شهرس�تان رفس�نجان از رفع تصرف 3۰۰ 
مترمربع از اراضي دولتي در شهرك شهيد 

زينلي رفسنجان خبر داد. 
علي عباسللي پور رئيس اداره راه و شهرسازي 
شهرستان رفسنجان با اشللاره به رفع تصرف 
3۰۰ مترمربللع از اراضي دولتي در شللهرك 
شهيد زينلي رفسللنجان گفت: با وجود اينكه 

در ماه قبل به متصرف غيرمجاز اخطار داده شد و مصالح و ابزار و ادوات موجود در محل ضبط گرديد، 
اما وی دوباره دور از چشم مأمورين و شبانه در زمين تصرفي اقدام به آرماتوربندي مي نمايد و به اقدام 
مجرمانه خود اصرار مي ورزد.  وي بيان كرد: يگان حفاظت از اراضي اداره راه و شهرسللازي با دستور 
دادسللتان محترم و با حضور مأمورين نيروي انتظامي و همكاري شهرداري ابتدا آرماتورهاي آماده 
بتن را تخريب و تمامي مصالح و وسايل تخريب شده را ضبط كردند و از محل انتقال دادند و پس از 
رفع تصرف كامل زمين را به حالت اوليه قبل از تصرف درآوردند و به دولت برگردانده و پرونده مجرم 

براي تعيين تكليف به دادسرا فرستاده شد.

يادواره شهيد سليماني و شهداي حسن آباد يزد برگزار شد  
يادواره شهيد     يزد
حاج قاس�م 
سليماني فرمانده سابق سپاه قدس و هشت 
نفر از شهداي حسن آباد مشير برگزار شد. 

يادواره شهيد حاج قاسم سللليماني فرمانده 
سللابق سللپاه قدس و هشللت نفر از شهداي 
حسللن آباد مشللير يزد با حضور تعللدادي از 
خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران، مسئوالن 
و اقشللار مختلف مردم در حسينيه اين محله 

برگزار شد.  در اين مراسم معنوي حجت االسالم سلليدمحمد كاظم مدرسي امام جمعه محمدآباد 
يزد با اشاره به ضرورت مطالعه زندگي شهدا گفت: بايد اهداف و سيره شهيد سليماني و ساير شهدا 
در جامعه گسترش يابد.  وي افزود: انتقال فرهنگ شهادت در جامعه و بين جوانان و مطالعه وصاياي 
شهيدان اساسي ترين كار فرهنگي در جامعه اسللت.  امام جمعه محمدآباد يزد ادامه داد: برگزاري 
يادواره هاي شهدا در محالت مختلف شهرها نقش اساسي در گسترش فرهنگ ايثار و فداكاري در 

راه دين و ارزش هاي اسالمي دارد.

افتتاح گازرساني به 3۶ واحد صنعتي در بوشهر
م�ل  عا ير مد    بوشهر
گاز  ش�ركت 
بوشهر از افتتاح گازرساني به 3۶ واحد صنعتي 
داد.  اس�تان خب�ر  در شهرس�تان هاي 
مسلللم رحماني مديرعامل شركت گاز استان 
بوشهر گفت: اكنون همه نيروگاه هاي بوشهر 
شامل نيروگاه گازي بوشللهر، نيروگاه شركت 
مايع سللازي گاز طبيعي ايران ، نيروگاه سيكل 
تركيبللي بعثللت، نيللروگاه ١۰۰۰ مگاواتللي 
عسلويه، نيروگاه گازي تشللان، نيروگاه سلليكل تركيبي گناوه و نيروگاه گازي اداره بندر بوشهر از 
گاز طبيعي براي خوراك برخوردار هستند.  وي با اشاره به اهميت گازرساني به صنايع و واحدهاي 
صنعتي خاطرنشان كرد: با گازرساني به صنايع در شهرهاي استان، شاهد صرفه جويي در هزينه ها، 
توسعه پايدار استان و بهبود وضعيت محيط زيست با توجه به حذف آلودگي هاي سوخت هاي فسيلي 
خواهيم بود.  مديرعامل شللركت گاز استان بوشللهر ادامه داد: 3۴۲ صنعت نيز در اين استان از گاز 
طبيعي استفاده مي كنند.  رحماني افزود: فروش ساالنه گاز در اين استان بالغ بر ١3 ميليارد مترمكعب 

است كه بيش از ۹۹ درصد آن در بخش صنعت مصرف مي شود.

 افتتاح اورژانس دشتي هرمزگان 
همزمان با ۶ پايگاه ديگر 

وزير بهداشت، درمان و آموزش     هرمزگان
پزش�كي همزم�ان ب�ا س�الروز 
پيروزي انقالب اسالمي در سفر به غرب استان هرمزگان پايگاه 
شهري اورژانس 115 دشتي شهرستان پارسيان را به نمايندگي 
از ش�ش پايگاه ديگر اورژانس در سراسر اس�تان افتتاح كرد. 
دكتر حسين فرشيدي رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در 
مراسم افتتاح اورژانس دشتي هرمزگان گفت: همزمان با افتتاح 
اين پايگاه اورژانس، شللش پايگاه ديگر در سللياهو، سرزه فين، 
شميل، فين، جگدان و جغين شمالي با حضور دكتر نمكي وزير 
بهداشت در شهر دشتي پارسيان از طريق ارتباط ويدئو كنفرانس 
افتتاح شللد.  وي افزود: پايگاه اورژانس ١١۵ دشتي پارسيان با 
زيربناي ۲۲۸ متر مربع و با اعتباري بالغ بر ۵ ميليارد ريال توسط 
خير نيكوكار ناصر مكاري با مشللاركت و پيمانكاري شهرداري 

دشتي پارسيان طي يك سال احداث شد. 

 كردستان ميزبان جشن بين المللي
 نوروز مي شود

استاندار كردستان از ميزباني اين     كردستان
اس�تان ب�راي برگزاري جش�ن 

بين المللي نوروز خبر داد. 
بهمن مرادنيا، استاندار كردستان با اشاره به اينكه ايران از سوي يونسكو 
به عنوان دبيرخانه دائمي جشللن نوروز معرفي شده است، گفت: اواسط 
اسفندماه سال جاري جشن بين المللي نوروز با حضور مهماناني از ساير 
كشورهاي برگزاركننده نوروز و سفراي تعدادي ديگر از كشورهاي جهان 
در سنندج برگزار مي شود.  وي افزود: جشن بين المللي نوروز هم از بُعد ملي 
حائز اهميت است و هم فرصت مناسبي است تا آرامش و امنيت موجود در 
كردستان، توسعه استان را به ارمغان آورد.  استاندار كردستان خاطرنشان 
كرد: اين جشن يك فرصت طاليي اسللت كه بايد مراقب باشيم آن را از 
دست ندهيم.  با توجه به انتخاب سنندج به عنوان شهر خالق موسيقي، 
پالك كوبي اين عنوان ازجمله برنامه هاي اين جشن خواهد بود و مهماناني 

از ساير شهرهاي خالق كشور در جشن حضور خواهند داشت.

ساخت سردخانه و بسته بندي مواد غذايي 
در كهگيلويه و بويراحمد 

همزمان با دهه مب�ارك فجر با     كهگيلويه و بويراحمد
حض�ور مس�ئوالن اس�تاني و 
شهرستاني عمليات اجرايي سردخانه و بسته بندي مواد غذايي با 
ظرفيت بيش از ٢٢ هزار و ۶۰۰ تن در شهرستان كهگيلويه آغاز شد. 
حشمت اهلل صميمي دوست معاون اقتصادي اسللتانداري كهگيلويه و 
بويراحمد در آيين كلنگ زني عمليات اجرايي سردخانه و بسته بندي مواد 
غذايي با ظرفيت بيش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ تن طرح گفت: با بهره برداري 
از اين  طرح در كمتر از يك سللال زمينه اشتغال ۸٧ نفر فراهم مي شود.  
وي اجراي اين طرح را در شهرستان كهگيلويه ضروري دانست و افزود: 
با بهره برداري از اين طرح كمبود محصوالت كشللاورزي و مواد غذايي 
شهرستان هاي همجوار در كمترين زمان ممكن تأمين خواهد شد.  معاون 
اقتصادي استانداري كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: ساالنه بيش از ۶۰ 
هزار تن انواع محصوالت باغي در شهرستان هاي كهگيلويه و چرام برداشت 

مي شود كه نبود سردخانه از مهم ترين مشكالت باغداران بود. 

 تحويل ۶۰ منزل مسكوني
 به خانوارهاي مددجوي روستايي در كرمانشاه

 ظرفيت توليد ماهي در چهارمحال و بختياري
 به ۳۰ هزار تن مي رسد

مدي�ركل كميته     كرمانشاه
امداد كرمانش�اه 
ب�ه  مس�كوني  من�زل   ۶۰  گف�ت: 
خانوارهاي مددجوي روس�تايي اس�تان در 
اي�ام اهلل ده�ه فج�ر تحوي�ل داده ش�د. 
محسن رخصي، مديركل كميته امداد كرمانشاه 
با اعالم تحويل ۶۰ منزل مسكوني به خانوارهاي 
مددجوي روستايي در استان بيان كرد: اين منازل 
مسكوني با مشاركت سپاه حضرت نبي اكرم)ص( 
و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( ساخته و به 
خانوارهاي تحت حمايت اين نهاد واگذار شده است.  
وي افزود: اين آيين در امتداد تفاهمنامه سه جانبه 
با سپاه حضرت نبي اكرم)ص(، ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( و كميته امداد در ساختن ١۰ هزار 
منزل مسكوني براي خانوارهاي مددجوي روستايي 
در سراسر كشور برگزار شده است.  مديركل كميته 
امداد استان كرمانشاه با بيان اينكه سهم خانوارهاي 
مددجوي كرمانشاهي از اين تفاهمنامه ۲۸۰ منزل 
مسكوني در ١۸۸ روستا است كه تاكنون سه مرحله 
آيين واگذاري براي اين منازل برگزار شده، عنوان 
كرد: هم اكنون كار ساخت ۲۲۰ واحد مسكوني از 

قرارداد سه جانبه به پايان رسيده است.  رخصي بيان 
كرد: منازل باقي مانده ديگر نيز در مراحل پاياني 
ساخت هسللتند كه اميدواريم در ماه هاي آينده 
اين منازل به خانوارهاي تحت حمايت واگذار شود.  
وي افزود: اين نهاد براي ساخت هر منزل مسكوني 
3۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومللان اعتبار اختصاص 
داده است.  مديركل كميته امداد استان كرمانشاه 
تأكيد كرد: همچنين در جريان ساخت هر يك از 
اين منازل سپاه حضرت نبي اكرم)ص( ٧ ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان و ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( نيللز 3 ميليون تومان اهدا كرده اسللت.  
رخصي با اشللاره به اينكه منازل مسكوني ساخته 
شللده در تيپ هاي ۵۰ متري سللاخته و تكميل 
شده اند، اظهار كرد: در كار ساخت و ساز اين منازل 
مسكوني كه بر عهده سللپاه نبي اكرم)ص( بوده 
تمامي نكات فني و تخصصي رعايت شللده است.  
وي يادآور شللد: همچنين در ۹ ماهه سال جاري 
بيش از ۲ هللزار و ۲۰۰ خدمللت عمراني در قالب 
خريد، احداث و تعمير منازل مسكوني و فضاهاي 
جانبي با اعتبار ۲۲ ميليارد و ٧۰۴ ميليون تومان به 

خانوارهاي مددجو در استان ارائه شده است. 

تكمي�ل  ب�ا     چهارمحال و بختياري 
ي  ح ه�ا طر

نيمه تم�ام آبزي پ�روري در چهارمح�ال و 
بختياري، ظرفيت توليد ماهي س�ردابي در 
اين اس�تان به 3۰ هزار تن در سال مي رسد. 
ذبيح اهلل غريب رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
چهارمحللال و بختيللاري ميللزان توليد ماهي 
سردابي استان را ۲۴ هزار تن ماهي قزل آال در 
سال عنوان كرد و گفت: اين استان توليد بيش 
از ١۵ درصد از ماهيان سردابي كشور را به خود 
اختصاص داده است.  وي با اشاره به اينكه اين 
استان چندين سال اسللت رتبه نخست توليد 
ماهيان سللردابي كشللور را به خود اختصاص 
داده است، گفت: با تكميل طرح هاي نيمه تمام 
آبزي پروري ظرفيت توليد ماهي سللردابي در 
اين اسللتان به 3۰ هزار تن در سللال مي رسد. 
رئيس سازمان جهاد كشللاورزي چهارمحال و 
بختياري، از تقاضاي دريافت تخصيص آب براي 
احداث و تكميل مزارع پرورش ماهي سردابي 
در نقاط مختلف استان از سوي تعداد زيادي از 
متقاضيان خبر داد و افزود: سرانه مصرف ماهي 

در اين استان هفت كيلوگرم است؛ اين در حالي 
اسللت كه سللرانه مصرف ماهي در كشور ١۰ 
كيلوگرم و ميانگين جهاني باالي ۲۰ كيلوگرم 
است.  غريب همچنين از فعاليت بيش از ۴۰۰ 
مزرعه پرورش ماهي داراي پروانه بهره برداري 
در سطح اسللتان خبر داد و تصريح كرد: بيش 
از ۹۹ درصللد مزارع در حوضه سرشللاخه هاي 
كارون قرار دارد.  وي گفت: با برنامه ريزي  انجام 
شده سللال آينده صادرات ماهيان سردآبي به 
كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و روسيه 

به بيش از ۵۰۰ تن خواهد رسيد. 
 رئيس سازمان جهادكشللاورزي چهارمحال و 
بختياري افزود: با ارائه كد تأييديه فني بهداشتي 
دامپزشللكي جهاني به ۲۰ واحللد بهره بردار و 
توليدكننده آبزي پرور، فرآيند صادرات محصول 
ماهي سردابي باكيفيت و مشتري پسند از اين 
استان به خارج از كشللور فراهم شد.  غريب با 
اشاره به اشللتغال ۲ هزار و ۵۰۰ نفري صنعت 
آبزي پروري در اين استان، گفت: اين استان ١۰ 
سال متوالي رتبه نخست توليد ماهيان سردابي 

كشور را به خود اختصاص داده است. 

   اصفهان: مدير صادرات و توليدات كارگاه فيروزه كوبي در اصفهان 
گفت: يك تيم جوان با راه اندازي ١۶كارگاه فيروزه كوبي در بيش از ١۶ 
كشللور دنيا ازجمله آلمان، امريكا، چين، قطر، ايتاليا، عمان، استرليا، 
تركيه، انگليس و لبنان و ٧۰ فروشگاه در بيش از 3۰ شهر كشور زمينه 
اشتغال حدود هزار و ٧۰۰ نفر را فراهم كرده اند. محمدرضا اسدي با بيان 
اينكه اين جوانان خالق با صادرات محصوالت خود امسللال 3۵۰ هزار 
دالر درآمد ارزي عايد كشللور كرده اند، افزود: اين تيم حرفه اي درصدد 

هستند اين ميزان را به سه برابر افزايش دهند. 
   سيستان و بلوچستان: سرپرست معاونت بهبود توليدات گياهي 
سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان گفت: كار گرده افشاني 
نخيالت تا اوايل فروردين ماه ادامه دارد. طوقي با اشاره به اينكه ۶١درصد 
سطح زير كشت محصوالت باغي استان را خرما تشكيل مي دهد، افزود: 
در حال حاضر ۵٧هزار هكتار نخلستان در استان وجود دارد كه ۴۵هزار 
هكتار آن بارور است. وي ادامه داد: ۲١درصد نخلستان هاي استان ديم بوده 
و پراكنش آن بيشتر در شهرستان هاي خاش و سراوان است. گفتي است، 
طوقي پيش بيني كرد در سال زراعي جاري بيش از ۲3۰ هزار تن انواع خرما 

در نخلستان هاي استان توليد و روانه بازار هاي داخلي و خارجي شود. 


