
بازسازي ۲۰ هزار واحد سيل زده در لرستان
در مجموع ۲۰     لرستان
ه�زار واح�د 
تعميري ناشي از جاري شدن سيل در سطح 
استان لرس�تان وجود داشت كه كار تعمير 

آنها به اتمام رسيده است. 
رضا خواجه اي رئيس ستاد هماهنگي بازسازي 
مناطق سيل زده لرستان با اشاره به اتمام كار باز 
س��ازي۲۰ هزار واحد تعميري سيل زده دراين 
استان گفت: ۲۷۰ ميليارد تومان كمك بالعوض 

به سيل زدگان استان پرداخت  شده است.  وي افزود: تاكنون پرونده ۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسكوني براي 
بازسازي و تعمير و دريافت تسهيالت به بانك هاي عامل معرفي شده است.  رئيس ستاد هماهنگي بازسازي 
مناطق سيل زده لرستان ادامه داد: در مجموع ۲۰ هزار واحد تعميري در سطح استان وجود داشت كه كار 
تعمير آنها به اتمام رسيده است.  خواجه اي گفت: همچنين پروژه احداث ۴۷۰۰ واحد مسكوني سيل زده 
به مراحل پاياني رسيده است.  رئيس ستاد هماهنگي بازسازي مناطق سيل زده استان لرستان افزود: كار 
احداث واحدهاي سيل زده در حال انجام است و در اين مسير از ظرفيت خيران استان بهره مي گيريم.  وي 

يادآور شد: از خيران دعوت مي شود در اين مسير ما را همراهي كنند چراكه حجم كار وسيع است.
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88498441سرويس  شهرستان

 احياي مراتع سمنان با اجراي 
عمليات بيولوژيكي در ۲۴۵۶ هكتار 

چند سالي است كه موضوع آبخيزداري و توجه به طرح هاي مرتبط 
با آن در دستور كار اس�تان ها قرار گرفته تا با مهار و حفظ آب هاي 
روان و س�رگردان، تا حدودي به موضوع كمبود آب سروس�امان 
بدهند. در اين ميان بخشي از طرح هاي اجرايي آبخيزداري در قالب 
عمليات كش�ت گياهي با عنوان بيولوژيكي صورت مي گيرد كه با 
اهداف كلي گسترش پوشش گياهي و حفاظت خاك انجام مي شود. 
استان سمنان از جمله استان هايي است كه عمليات بيولوژيكی در 
مناطق مختلف خود اجرايي كرده و ح�اال رئيس اداره مرتع منابع 
طبيعي س�منان اين ميزان را ۲ هزار و ۴۵۶ هكتار اعالم كرده كه 
شامل بذرپاشي، بذركاري، كپه كاري و ذخيره نزوالت جوي مي شود. 

    
امروز و به خاطر تخريب هايي كه در اكوسيس��تم هاي مرتعي صورت 
گرفته، اج��راي عمليات احياي اي��ن مناطق در اولوي��ت برنامه هاي 
استان ها قرار دارد.   ولي چون بس��ياري از عمليات ها به شكل احياي 
بيولوژيكي انج��ام مي ش��ود، درك فرآيندهاي اكولوژيك ناش��ي از 
اين عمليات و بررس��ي ميزان موفقيت احيايي آنه��ا از اهميت بااليي 
برخوردار اس��ت.  عمليات بيولوژيكي آبخي��زداري بايد به روش هاي 
نهالكاري، بذركاري، علوفه كاري و كپه كاري صورت گيرد كه در اين 
بين توجه به درختكاري و پوشش گياهي امري است الزامي و حفاظت 
از درختان يكي از وظايفي است كه حتماً به مشاركت آبخيزنشينان و 

اطالع و آگاهي آنها از اين امر نياز دارد. 
  عمليات بيولوژيكي نياز اول مناطق گرم و خشك

دو سوم اس��تان هاي ايران در مناطق خشك و نيمه خشك قرار دارند. 
از آنجا كه ميزان آب در مناطق خش��ك و بياباني محدود اس��ت، بنابر 
اين روش هاي بهره ب��رداري از منابع آب موجود و همچنين روش هاي 
آبياري در اين مناطق با ديگر مناطق تفاوت دارد. از طرفي اس��تفاده، 
جمع آوري و بهره برداري بهينه از منابع آب موجود س��بب مي شود تا 
پوشش گياهي احيا شود و غني ش��دن پوشش گياهي سبب مي شود 
تا براي بهره برداري بهينه از مناطق خشك اقدام مثبتي صورت گيرد.  
سمنان از جمله استان هايي است كه توانس��ته عمليات بيولوژيكي را 
در بخش زيادي از مراتع خود به مرحله اجرا برس��اند و به گفته رئيس 
اداره مرتع منابع طبيعي اين استان تاكنون در ۲ هزار و ۴۵۶ هكتار از 
مراتعش اين كار صورت گرفته است.  سيد ابوالفضل وليئي با بيان اينكه 
طبق هدف گذاري عمليات بذرپاش��ي، بذركاري، كپه كاري و ذخيره 
نزوالت آس��ماني در شهرستان هاي استان براي س��ال جاري به اتمام 
رسيده است، گفت: »هدف از اجراي عمليات بيولوژيك افزايش پوشش 
گياهي و علوف��ه، حفاظت خاك و جلوگيري از فرس��ايش و همچنين 
توسعه رويشگاه هاي گياهان دارويي اس��ت. در همين راستا يك هزار 
و ۴۰۶ هكتار كپه كاري، ۹۰۰ هكتار بذرپاش��ي، ۵۰ هكتار بذركاري 

ويكصدهكتار ذخيره نزوالت آسماني اجرايي شد.« 
در كن��ار كارهاي معم��ول در عمليات هاي بيولوژيك��ي، ارتقاي توان 
مهارتي، فن��ي، مديريتي و مال��ي مرتع داران نيز در اي��ن كارها دنبال 
مي شود.  همچنين حفظ، احيا، اصالح، توس��عه و بهره برداري پايدار 
در توليد علوفه و خدمات زيس��ت محيطي مراتع و بهبود شاخص هاي 
پايداري اكولوژيكي مرتع از ديگر اهداف اجراي طرح هاي بيولوژيكي در 
عرصه هاي طبيعي است.  رئيس اداره مرتع منابع طبيعي استان سمنان 
با بيان اينكه طي س��ال جاري عالوه بر عملي��ات بيولوژيك اقدامات 
مديريتي و بيومكانيك نيز صورت گرفته است، گفت: »از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملي براي اين طرح ها يك ميليارد و ۲۸۰ ميليون تومان 

اعتبار مصوب در نظر گرفته  شده است.« 
وليئي افزود: »اگرچه عملي��ات بيولوژيك در مراتع شهرس��تان هاي 
شاهرود، سمنان، سرخه، آرادان، مهدي شهر، دامغان، گرمسار و ميامي 
صورت گرفته اس��ت اما بخش عظيمي از حفظ و حراست آن بر عهده 
مردم و جوامع بومي محلي خواهد بود لذا به كارگيري مشاركت آنها در 
دس��تور كار قرار دارد.«  به گفته كارشناسان، پس از اجراي پروژه هاي 
مكانيكي الزم اس��ت كه عملي��ات بيولوژيك از جمل��ه نهالكاري در 
محدوده آنها اجرا  ش��ود. به عنوان مثال در پخش سيالب ها، بانكت ها، 
پش��ت بندهاي س��نگ و س��يمان و بند هاي خاكي مي توان عمليات 
تلفيقي انجام داد. نحوه كار بدين صورت است كه در ديواره هاي پخش 
سيالب ها يا محل هايي كه قابل كاشت باشند نهالكاري انجام مي گيرد 
و يكي دوسال آبياري انجام مي گيرد و سال هاي بعد آبي كه وارد پخش 

سيالب مي گردد نياز آبي گياه را تأمين مي كند. 

راه اندازي واحد جمع آوري بخارات 
هيدروكربني در پتروشيمي شازند 

بخ�ارات  جم�ع آوري  واح�د     مركزي
واح�د  در  هيدروكربني)كه�اب( 

توليدي، صنعتي پتروشيمي شازند راه اندازي شد. 
مديرعامل ش��ركت پتروش��يمي ش��ازند در مراس��م راه اندازي واحد 
جمع آوري بخارات هيدروكربني )كهاب( كه با حضور استاندار استان 
مركزي گفت: روزانه بيش از يك هزار تن تركيبات هيدروكربني كه از 
محصوالت استراتژيك و صادراتي اين شركت است به صورت مايع در 
تانكرهاي حمل و نقل جاده اي بارگيري مي ش��ود كه قباًل و در فرآيند 

سنتي باعث هدر رفت بخش قابل توجهي از اين محصول مي شد.  
ابراهيم ولدخاني اف��زود: هنگام بارگيري از طري��ق دريچه هاي باالي 
مخزن مقدار قابل توجهي بخارات هيدروكربني از باالي دريچه ها خارج 
مي ش��ود كه با توجه به تركيب درصد مواد تشكيل دهنده محصوالت 
مذكور، قابليت انتشار، انفجار، اشتعال، آتش سوزي و انتشار در محيط 
را به دنبال دارد و از طرفي انتشار بخارات هيدروكربني باعث هدر رفت 
ميزان قابل توجهي از تركيبات مي شود كه بر اين اساس طرح ساخت و 

راه اندازي مهاب در دستور كار شركت پتروشيمي شازند قرار گرفت. 
 وي اضافه كرد: طرح بازيافت بخارات هيدروكربني )مهار( هشت سال 
پيش در اين واحد توليدي مطرح شد اما فرآيند ساخت آن از دو سال 
و نيم پيش با بهره گيري از دانش فني متخصصان و مهندس��ان بومي 

شركت آغاز و اكنون آماده بهره برداري است.  
مديرعامل ش��ركت پتروش��يمي ش��ازند با بيان اينكه طرح بازيافت 
بخارات هي��درو كربني در راس��تاي مس��ئوليت هاي اجتماعي انجام 
شده اس��ت، افزود: صفر تا ۱۰۰ طرح بازيافت بخارات هيدروكربني از 
سوي متخصصان و كارشناسان داخلي شركت طراحي و ساخته شده 
است.  ولدخاني گفت: پيش از اين تمام فعاليت هاي توليدي در شركت 
پتروشيمي شازند با حضور شركت هاي خارجي انجام مي شد اما اكنون 
ساخت واحد جمع آوري بخارات هيدروكربني)كهاب( و عمليات اورهال 
شركت با بهره گيري از دانش بومي شركت و بدون كوچك ترين دخالت 

شركت هاي خارجي انجام مي شود.

محمد ملك محمدي

مدي�ركل ميراث      فارس
فرهن����گ�ي، 
گردشگري و صنايع دستي استان فارس، از ثبت 
ملي ۳1 اثر شاخص موزه پارس شيراز خبر داد. 
مصيب اميري مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي استان فارس گفت: در كمسيون ثبت 
آثار منقول فرهنگي تاريخي كشور كه در ۲۸ بهمن 
ماه در تهران برگزار شد، ۳۱ اثر اموال منقول فرهنگي 
و تاريخي ارزشمند متعلق به موزه پارس شيراز در 
فهرست آثار ملي قرار گرفت.  اين مقام مسئول افزود: 
اين آثار شامل ۱۶ قطعه تابلو هاي نقاشي اثر لطفعلي 
صورتگر ش��يرازي، دو اثر آبرنگ از محمدحسين 
شيرازي، هش��ت عدد قلمدان از جمله آثار صادق 
الوعد و ابراهيم شيرازي و نيز دو قاب آينه و سه جعبه 
الكي بودند كه در فهرس��ت آثار ملي شماره ثبتي 
دريافت كردند.  محمدمهدي نجف��ي رئيس اداره 
موزه هاي فرهنگي استان فارس نيز گفت: از سال 

۹۷ ثبت آثار منقول موزه ه��اي فارس به ويژه موزه 
پارس در فهرست آثار ملي آغاز شد كه در اين سال 
آثار مكتب اول شيراز از جمله قرآن هاي نفيس قرن 
هفتم و هشتم شماره ثبت دريافت كردند و امسال 

نيز آثار مكتب دوم شيراز يا مكتب گل و مرغ كه در 
آثاري همچون تابلو هاي نقاشي لطفعلي صورتگر 
ش��يرازي و آقاصادق و ساير هنرمندان شهر شيراز 
تبلور يافته در فهرس��ت آثار ملي جاي گرفت.  وي 

افزود: با ارائه آثار بي بديل و بسيار ارزشمند اساتيد 
و هنرمندان شهر ش��يراز در كمسيون تخصصي 
ثبت آثار منقول، به اتقاق آراء تمام كارشناس��ان 
زبده و خبره، آثار منتخب موزه پ��ارس تأييد و به 
ثبت ملي رس��يد.  رئيس اداره موزه هاي فرهنگي 
استان فارس در تشريح مكتب دوم شيراز نيز بيان 
كرد: اين سبك با نقاشي گل و مرغ خصوصاً از دوره 
زنديه، با هماهنگي و انس��جام خاصي در انواع آثار 
هنري مانند نقاشي، گچ بري، كاشي كاري، ديوار 
نگاري و حجاري ظهور يافت.  نجفي تصريح كرد: 
در دوران زنديه محمد صادق، محمد باقر و محمد 
هادي به نقاشي گل و مرغ تمايزي وِيژه بخشيدند و 
با شروع دوران قاجار شهر شيراز يكي از كانون هاي 
اصلي نقاشي گل و مرغ شد كه توسط هنرمندان 
نامي مانند لطفعلي صورتگر ش��يرازي، آقا بزرگ، 
محمدحسين شيرازي و نيز هنرمندان گمنام ديگر 

در هنر ايران جلوه گري كرد. 

۳۱ اثر شاخص موزه پارس شيراز ثبت ملي شد

آغاز ساخت پارك كودك در شهرستان خاش  
ت  عملي���ا    سيستان وبلوچستان 
خت  س���ا
پارك كودك در شهرستان خاش آغاز و در زميني 
به مس�احت هزار متر مربع طراحي و آغاز شد. 
عبدالمجيد تمنداني شهردار خاش گفت: در پي 
اجراي برنامه هاي تعريف شده اين شهرداري، 
افق ۱۴۰۰ ش��هر خاش نيازمند احداث پاركي 
تخصصي براي كودكان بود تا با تفريح و سرگرمي 
در آن از كودكي خود لذت ببرند.  وي افزود: تمام 

امكانات اين پارك براي كودكان زير ۱۳ سال و با امكانات تخصصي ويژه كودكان توسط شهرداري ساخته 
خواهد شد.  شهردار خاش ادامه داد: امكانات طراحي شده در اين پارك و خصوصاً در نوع بازي ها و ميزان 
سالمتي كودك، سطح رشد جسمي و حركتي، در نظر گرفته شده است.  به گفته تمنداني اين پارك ويژه 
كودكان و نوجوانان دو تا ۱۳ ساله طراحي شده و شامل قسمت هايي متفاوت با عناوين باغ كودك، اتاق مادر 

و كودك، سايت اسباب بازي، فضاهاي سبز زيبا، زمين ورزشي، زمين اسكيت و... مي باشد.

3۰ پروژه اقتصادي مقاومتي در چهارمحال وبختياري اجرايي مي شود
از۳۸ پروژه     چهارمحال و بختياري
ي  د قتص�ا ا
مقاومتي براي اجرا در استان چهارمحال و 
بختي�اري ۳۰ پ�روژه اجراي�ي مي ش�ود. 
عليرضا شجاعي شامگاه معاون سازمان مديريت 
و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري در نشست 
ستاد اقتصاد مقاومتي گفت: ۳۸ پروژه به عنوان 
پروژه هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي براي سال 
آينده از سوي دستگاه اجرايي ارائه شده كه در 

نهايت از ميان آنها ۳۰ پروژه انتخاب خواهد شد.  وي هشت پروژه جهاد كشاورزي و دامپزشكي استان، 
احداث، مرمت و بازگشايي ايل راه هاي عشايري توسط امور عشاير، تكميل پروژه انتقال آب بن بروجن و 
تكميل سد باباحيدر توسط آب منطقه اي، ايجاد دهكده فرش توسط صمت و توسعه خوشه خاتم كاري شيخ 
شبان توسط شركت شهرك هاي صنعتي، راه آهن مباركه - سفيد دشت- شهركرد را برخي از پروژه هاي 
پيشنهادي اقتصاد مقاومتي س��ال آينده عنوان كرد.  معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال 
و بختياري همچنين ايجاد ۲ هزار و ۴۴۰ واحد مسكوني ش��هري و احداث ۲ هزار واحد مسكوني براي 

روستاييان نيازمند را از ديگر پروژه هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي استان براي سال آينده عنوان كرد. 

17 طرح تعاوني در ايالم افتتاح شد
17 طرح تعاوني     ايالم
همزم���ان با 
سراسر كش�ور به صورت ويدئو كنفرانس با 
حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در استان ايالم  افتتاح شد. 
قاسم سليماني دشتكي استاندار ايالم، در مراسم 
افتتاح ۱۷ تعاوني اين اس��تان با بي��ان اينكه اين 
تعاوني ها با س��رمايه گذاري ۳۱۰ ميليارد ريال و 
اش��تغال ۳۲۰ نفر در ايالم افتتاح ش��دند، گفت: 
شركت آزمايشگاهي تست هاي ژنتيك با ايجاد ۳۵۰ شغل مستقيم و ۲۷۰ شغل غيرمستقيم و اعتبار ۷۰ ميليارد 
ريال و دريافت ۵ ميليارد ريال تسهيالت افتتاح شد.  وي درباره اهميت اين آزمايشگاه تصريح كرد: ۴۴ درصد 
ازدواج ها در ايالم فاميلي است و برهمين اساس بروز ناهنجاري هاي مادرزادي در زمينه اختالالت ژنتيكي سه 
برابر مي شود و در مجموع تخمين زده مي شود كه پنج درصد مواليد زنده با معلوليت همراه باشد. ميزان مواليد 

همراه با معلوليت ژنتيكي ۵۱۰۸ نفر است كه اين ميزان معلوليت ۴۵۳۰ ميليارد ريال هزينه به دنبال دارد.

نماد يادبود ايثار و مقاومت مردم كردستان 
نصب شد 

شهردار سنندج از عمليات نصب     كردستان
نماد يادبود ايثار و مقاومت مردم 
كردس�تان در دامنه پارك جنگلي آبيدر اين شهر خبر داد. 
حشمت اهلل صيدي شهردار سنندج در حاشيه انجام عمليات نصب نماد 
يادبود ايثار و مقاومت مردم كردستان گفت: نصب المان ها و يادبودها در 
سطح شهر نقش بسزايي در انتقال فرهنگ ها و ارزش ها دارد برهمين 
اساس شهرداري در سنوات گذشته برنامه ريزي الزم براي نصب پيكره 
يادبود ايثار و مقاومت مردم اس��تان را در دستور كار خود قرار داد.  وي 
افزود: در راستاي نصب اين بناي يادبود اجراي فونداسيون بطول هفت 
متر در دامنه پارك جنگلي آبيدر انجام شد و پس از آن طراحي اين بنا 
توسط هنرمند فرهيخته سنندجي استاد هادي ضياء الديني انجام و 
ساخت آن توسط استاد مسعود صميمي انجام گرفت.  شهردار سنندج  
افزود: اين نماد در پنج قطعه و به طول ۱۵ متر، ۳۰ تُن وزن دارد و پس از 
پايان عمليات نصب با سن پالس و رنگ اوپوكسي عمليات رنگ آميزي 
آن انجام خواهد ش��د ضمن اينكه پس از آن، اجراي محوطه س��ازي، 

زيباسازي و نورپردازي محل نيز انجام مي شود.

 اهدای ۵۵ دستگاه آبگرمكن خورشيدي 
و تنور گازي به جنگل نشينان سمناني 

   سمنان ۵۵ دستگاه آبگرمكن خورشيدي و 
تنور گازي از محل اعتبارات صندوق 
توس�عه ملي بين بهره برداران منابع طبيعي س�منان توزيع شد. 
حميدرضا عبدوس رئيس اداره حفاظت اداره كل منابع طبيعي 
استان سمنان با بيان اينكه ۵۵ دستگاه آبگرم كن خورشيدي و تنور 
گازي تحويل بهره برداران منابع طبيعي استان سمنان شد، گفت: 
اين تجهيزات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و طرح صيانت 
سال ۹۸ به بهره برداران منابع طبيعي به صورت رايگان اهدا شد.  
وي افزود: هدف از اين كار كاهش و قطع وابستگي جوامع محلي به 
استفاده از چوب و هيزم جنگلي براي تأمين آب گرم به بهره برداران 
روستايي شهرستان هاي دامغان، شاهرود، گرمسار، سرخه، آرادان، 
ميامي، سمنان و مهدي شهر است.  رئيس اداره حفاظت اداره كل 
منابع طبيعي استان سمنان با بيان اينكه اولويت اهداي آبگرم كن 
و تنور گازي با بهره برداران مرتعي كه در طرح حفاظت مشاركتي 
مشاركت دارند است، گفت: بهره برداران در حقيقت كمك يار منابع 

طبيعي در حفظ مراتع و اراضي ملي هستند.

 ۹۰۰ مدرسه در خوزستان
 براي اسكان نوروزي آماده  شدند

مع�اون توس�عه، مديري�ت و      خوزستان
پش�تيباني اداره كل آم�وزش و 
پرورش خوزستان از آمادگي ۹۰۰ مدرسه و 7 هزار و 71 كالس 
در اس�تان ب�راي اس�كان مهمان�ان ن�وروزي خب�ر داد. 
عزيزاهلل آروين معاون توسعه، مديريت و پشتيباني اداره كل آموزش 
و پرورش خوزس��تان گفت: مدارس��ي كه هم اكنون براي اسكان 
آمادگي دارند، ۹۰۰ مدرس��ه و ۷ هزار و ۷۱ كالس هستند اما در 
تالش هستيم كه تعداد مدارس را به هزار و ۱۲۰ مدرسه و كالس ها 
را به ۱۱ هزار كالس برسانيم.  وي افزود: مدارس و كالس هاي محل 
اسكان نوروزي به سه گروه »ويژه، الف و ب« تقسيم مي شوند؛ گروه 
ويژه مدارس و كالس هايي هس��تند كه داراي تلويزيون، يخچال، 
تخت خواب، فرش و امكانات ديگر هستند، گروه الف همه امكانات 
گروه ويژه به جز تخت خواب را دارند و گروه ب، يخچال و تلويزيون 
عمومي دارند.  معاون توسعه، مديريت و پشتيباني اداره كل آموزش 
و پرورش خوزستان ادامه داد: رزرو اينترنتي فرهنگيان از ۹ اسفند 

آغاز مي شود و تا ۲۳ اسفند ادامه دارد.

 پنجمين يادواره شهداي لشكر ۴۱ ثاراهلل 
در بندرعباس برگزار مي شود

 28 خانه محروم هديه سپاه كربال
 به محرومان استان مازندران

دبير س���تاد     هرمزگان
ي�����ادواره 
دري�ادالن بي س�نگر لش�كر ۴1 ث�اراهلل از 
برگزاري پنجمين يادواره شهداي اين لشكر 
در هشت اس�فندماه در بندرعباس با هدف 
تروي�ج فرهنگ ايث�ار و ش�هادت خبر داد. 
 عبدالمحمد اكبرزاده، دبير ستاد دائمي يادواره 
دريادالن بي سنگر لش��كر ۴۱ ثاراهلل )شهداي 
يگان دريايي( گفت: پنجمين يادواره شهداي 
اين لشكر با لقب دريادالن بي سنگر كه مشابه 
همان سنگرس��ازان بي س��نگر است در هشت 
اس��فندماه س��ال جاري با ذك��ر خاطره گويي 
رزمن��دگان، جانبازان، ايثارگ��ران و همچنين 
خانواده ش��هدا برگزار مي ش��ود كه ورود براي 
عموم بالمانع است.  وي با اشاره به اينكه يكي 
از واحدهاي لش��كر ۴۱ ثاراهلل، ي��گان دريايي 
بود كه برق��راري امنيت آبي خاك��ي را برعهده 
داشتند، افزود: همان گونه كه در صحبت هاي 
شهيد قاسم سليماني نيز ش��نيده شد، استان 
هرمزگان در عمليات هاي آبي  � خاكي به عنوان 
يك محور بوده است.  دبير ستاد دائمي يادواره 

دريادالن بي سنگر لش��كر ۴۱ ثاراهلل ادامه داد: 
»شهيد موس��ي درويش��ي« تمهيدات آبي  � 
خاكي را تدارك مي دي��ده و همراه با همرزمان 
خود از بندرعباس و جزيره هرمز به بوش��هر و 
پس  از آن ب��ه منطقه جنگي رفت��ه و به عنوان 
مش��اور و فردي آش��نا با قايق، آب و جذر و مد 
در اولين عمليات آبي خاكي به فرمانده س��پاه 
لشكر مشورت مي دهد.  اكبرزاده با بيان اينكه 
پس  از انج��ام عمليات آبي  � خاكي در لش��كر 
۴۱ ثاراهلل، تشكيل يگان دريايي به رزمندگان 
هرمزگاني سپرده مي شود، گفت: اولين فرمانده 
يگان دريايي لشكر ۴۱ ثاراهلل »شهيد حاج علي 
حاجبي« از رودان بوده كه در عمليات والفجر 
۸، كربالي ۴ و ۵ نقش آفرين��ي مي كنند.  وي 
تصريح كرد: اولين يادواره شهداي يگان دريايي 
را در س��ال ۹۲ با شش ش��هيد برگزار كرديم، 
دومين يادواره را با حدود ۳۰ شهيد و اكنون نيز 
پنجمين يادواره را در دست اجرا داريم، حضور 
بيش از ۱۲۰ نفر از همرزمانمان در استان هاي 
ديگري چون كرمان، فارس و شمال كشور در 

اين يادواره پيش بيني شده است. 

   مازندران از مجموعه ۲۸ 
واح�د خان�ه 
محروم برنامه ريزي ش�ده از س�وي بس�يج 
سازندگي بهشهر براي تحويل در سال ۹۸، 
۲۴ واحد تحويل داده شده و ۴ واحد ديگر نيز 

اسفند افتتاح خواهد شد. 
حس��ن پورقربان فرمانده س��پاه بهش��هر در 
حاش��يه افتتاح خانه محروم با اش��اره به بحث 
محروميت زداي��ي گفت: به هم��ت گروه هاي 
جهادي بسيج سازندگي بهشهر و كميته امداد، 
س��ه واحد خانه محروم در روس��تاهاي كياسر 
چالكده و زاغمرز مورد بهره برداري قرار گرفت تا 
صاحبان آن در منزلي جديد و نو به ادامه زندگي 
بپردازند.  وي با بيان اينكه واحدها با هزينه ۱۸۰ 
ميليون تومان در مدت ش��ش ماه آماده ش��د، 
افزود: براي هر واحد مبل��غ ۶۰ ميليون تومان 
هزينه شده است.  فرمانده سپاه بهشهر در ادامه 
از افتتاح ۲۴ واحد خانه محروم در امسال خبر 
داد و گفت: از مجموعه ۲۸ واحد خانه محروم 
برنامه ريزي ش��ده براي تحويل در سال ۹۸ از 
سوي بسيج سازندگي بهشهر، ۲۴ واحد تحويل 

داده شده و چهار واحد نيز در ماه اسفند افتتاح 
خواهد شد.  پورقربان خاطرنشان كرد: ساخت 
خانه هاي محرومان در مناطق آس��يب ديده و 
دور دست يكي از مأموريت هاي واگذار شده به 
بسيج سازندگي بوده كه اين پروژه ها در سطح 
شهرستان از س��وي كميته امداد و بهزيستي 
تحويل بسيج سازندگي داده شده است.  حسين 
محمدرضايي جانش��ين فرماندهي سپاه كربال 
مازندران در مراس��م افتتاح س��ه خانه محروم 
روستاي كياسر شهرستان بهشهر گفت: عمل 
صالح تنها به نماز و عبادت نيس��ت بلكه عمل 
صالح خدمت به خلق است، به فكر همسايگان 
و اطرافيان ب��ودن و دلي را عميقاً ش��اد كردن 
قرب الهي را به دنبال دارد.  وي با بيان اينكه به 
رغم تالش ها و فعاليت هاي بسيار بعد از انقالب 
اس��المي، هنوز مش��كالت فراواني در كش��ور 
وجود دارد و بسياري از مردم حتي از امكانات 
اوليه بي بهره اند، خاطرنشان كرد: اين توان در 
دولت ها وجود ندارد كه بتوانند به همه مشكالت 
بپردازند و منطقي هم نيست كه انتظار حل همه 

مشكالت را از دولت داشت. 

  كرمانشاه: مجتبي بياتي مديركل فرودگاه كرمانشاه گفت: از ابتداي 
س��ال ۴ هزار و ۶۸۶ پرواز در فرودگاه ش��هيد اشرفي اصفهاني كرمانشاه 
انجام شده است.  وي افزود: همچنين ۴۸۹ هزار و ۸۱۶ مسافر در فرودگاه 
كرمانشاه جابه جا شده اند كه اين آمارها از رشد هفت درصدي جابه جايي 
مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت دارد.  به گفته وي، طي اين 
مدت ميزان بار جابه جا شده توسط مسافران ۳ هزار و ۳۰۰ تن بوده است. 
  سيستان و بلوچستان: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
سيستان و بلوچستان گفت: مجموع صادرات انجام شده از گمرگات و 
بازارچه هاي مرزي استان به كشور پاكستان، طي مدت زمان ۱۰ ماهه 
امسال به ميزان ۳۸۷ ميليون و ۷۳۲ هزار و ۴۶۵ دالر بوده كه در مقايسه 
با مدت مشابه س��ال قبل ۱۲۴درصد افزايش داشته است.  محمودرضا 
رحمتيان افزود: ميزان صادرات از طريق گمركات استان به پاكستان طي 
مدت اعالم شده برابر با ۱۰۳ ميليون و ۳۶ هزار و ۷۲۴ دالر و صادرات از 
طريق بازارچه ها استان به كشور پاكستان نيز برابر با ۳۵۳ ميليون و ۶۹ 

هزار و ۴۰۲ دالر مي باشد. 
  خراسان رضوي: رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت كاشمر گفت: 
تاكنون در شهرستان كاشمر براي ۳۷ معدن پروانه صادر شده كه از اين 
تعداد ۱۷ معدن فعال و ۲۰ معدن ديگر غير فعال هستند.   محمدرضا 
پوركاويان افزود: معدن روستاي تنورچه يكي از معادن اين شهرستان 
است كه از زمستان سال قبل به خاطر مشكالتي كه اهالي روستا ايجاد 
كردند به اجبار تعطيل شد در حالي كه مي توانست فعاليت اين معدن 
ادامه يابد.  به گفته وي، اكنون معادن بسيار ارزشمندي در اين منطقه 
شناسايي شده است و اراضي روس��تاهاي كريز و كالته تيمور، تجرود و 
خضربيگ در شمال شهر كاشمر هم با همت سازمان زمين شناسي مورد 

شناسايي و بررسي قرار گرفته است.

 افتتاح كارگاه صنايع دستي چرم دوزي 
در رشت

در مراسم افتتاح كارگاه صنايع دستي در     گيالن
رشته سراجي س�نتي )چرم دوزي( در 
شهر رشت، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
گيالن با بيان اينكه صنايع دستي حوزه اي شاخص در ايجاد اشتغالزايي، 
توليد سرمايه و معرفي منطقه هستند، از حمايت هايشان از راه اندازي 
كارگاه ها و احيای رش�ته هاي فراموش شده در اين اس�تان خبر داد. 
 با حضور مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي استان 
گيالن، كارگاه صنايع دستي در رشته سراجي سنتي )چرم دوزي( در 
شهر رشت افتتاح شد.  ش��هرود اميرانتخابي مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي گيالن در آيين افتتاح اين كارگاه از راه اندازي 
چنين كارگاه هايي در سطح شهر ابراز خرسندي كرد و گفت: سراجي 
سنتي يا چرم سازي يكي از قديمي ترين و اصيل ترين هنرهاي سنتي 
گيالن زمين است كه متأسفانه در حال فراموشي است و در گذشته هاي 
نه چندان دور ساكنان ش��هر و روس��تا براي كفش دوزي، زين سازي، 
پوشش تسليحات فردي و افسار و لگام و برخي از وسايل شكار به راسته 
بازار سراجان مراجعه مي كردند.  اين مس��ئول با بيان اينكه افتتاح اين 
كارگاه به منظور آموزش و ترويج رش��ته فراموش ش��ده سراجي است، 
افزود: صنايع دستي حوزه اي شاخص در ايجاد اشتغالزايي، توليد سرمايه 
و معرفي منطقه بوده و از راه اندازي كارگاه ها و احيای رشته هاي فراموش 
شده صنايع دستي در استان گيالن حمايت مي كنيم.  انتخابي با اشاره 
به لزوم برندسازي محصوالت صنايع دستي گيالن افزود: نياز است به 
منظور رقابت با كاالهاي مشابه خارجي، هنرمندان صنايع دستي ضمن 
ارائه محصوالت تلفيقي و خالقانه، نسبت به بازاريابي و تبليغ محصوالت 

در شبكه هاي مجازي و بازار هدف اهتمام ورزند. 

 توليد ساالنه ۶1 هزار تن انواع آبزيان 
در زنجان

زنجان با توليد ساالنه بيش از 1۶ هزار و     زنجان
۲7۰ تن انواع آبزيان سرد آبي، رتبه سوم 
كش�وري را در توليد اين گونه از آبزيان به خود اختصاص داده است. 
مديركل شيالت و آبزيان استان زنجان، از توليد ساالنه بيش از ۱۶ هزار و 
۲۷۰ تن انواع آبزيان سرد آبي در استان زنجان خبر داد و گفت: اين استان 
رتبه سوم در توليد آبزيان سرد آبي را دارد.  منصور حقي راد ادامه داد: در 
اين صنعت بيش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در اين استان مشغول به فعاليت دارند.  
وي، با بيان اينكه توسعه اين صنعت در استان زنجان مورد توجه قرار گرفته 
است، گفت: تحقق اين امر مهم باعث رونق صادرات اين صنعت شده است.  
حقي راد با اشاره به اينكه مازاد توليد بيش از ۱۰ هزار تن است، ابراز كرد: 
آبزيان اين استان به استان هاي همسايه اردبيل، آذربايجان شرقي، غربي 
و شمالي صادر مي شود و به آذربايجان هم صادر خواهيم كرد.  وي افزود: 
استان زنجان با استفاده از مكانيزاس��يون نوين در آبزي پروري توانسته 
مص��رف آب در بخش پرورش بچ��ه ماهي را تا پنج براب��ر كاهش بدهد.  
مديركل امور شيالت و آبزيان استان زنجان تصريح كرد: توجه به توسعه 

آبزي پروري در استان اشتغال خوبي را به همراه دارد. 

 اصفهان هنوز براي جريان زاينده رود 
در نوروز برنامه اي ندارد

معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب     اصفهان
منطقه اي اصفهان با اش�اره به افزايش 
خروجي س�د زاينده رود به مدت 1۸ روز براي تحويل به كشاورزان 
اصفهان، گفت: با وج�ود برخي اظهارات، اما هن�وز براي جريان آب 
زاينده رود براي ن�وروز 1۳۹۹ هيچ تصميمي اتخاذ نش�ده اس�ت. 
حسن ساساني با بيان اينكه براساس تصميم جلسه سازگاري با كم آبي، 
مقرر ش��د آب زاينده رود به مدت ۱۸ روز تحويل كشاورزان شود، گفت: 
بعد از اين زمان، با توجه به دماي هوا و ميزان بارش ها تصميم جديدي در 
كميته سازگاري با كم آبي اتخاذ مي شود و طبيعتاً اگر بارشي صورت گيرد 
نياز آبي محصوالت زير كشت كمتر مي شود و مي توان با تأخير ادامه توزيع 
آب را داشته باشيم.  وي با اش��اره به اينكه مطابق تصميم، خروجي سد 
زاينده رود افزايش يافته است، تأكيد كرد: در حال حاضر ورودي سد زاينده 
رود ۱۸ مترمكعب بر ثانيه و ذخيره مخزن سد ۳۰۲ ميليون مترمكعب 
اس��ت.  وي در خصوص صحبت هاي معاون گردشگري اداره كل ميراث 
فرهنگي استان اصفهان، گفت: از اعالم اين خبر تعجب مي كنم در حالي 
كه هنوز براي جريان آب زاينده رود براي نوروز ۱۳۹۹ هيچ تصميمي اتخاذ 
نشده است.  ساساني درباره وضعيت نامناسب سد زاينده رود و نگراني ها 
براي تأمين آب شرب در تابستان، اظهار كرد: در جلسه سازگاري با كم آبي 
استان، همين موضوعات مطرح شد و به طور قطع با رعايت رفع نگراني براي 

آب شرب اصفهان چنين تصميماتي اتخاذ مي شود.


