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88498441سرويس  شهرستان

مناطق پرریسک آتش سوزی اعالم شد
جنگل ها منتظر اقدامات پیشگیرانه

هنوز بوي دود درختان سوخته خایيز به مشام مي رسد و جنگل هاي 
خوزستان و بوشهر اسير شعله هایي هستند كه گاه و بي گاه به جانشان 
مي افتد كه سازمان فضایي ایران نقشه ماهواره اي از پيش بيني ریسک 
آتش سوزي منتشر كرده كه براساس آن بخش هاي وسيعي از رشته 
كوه زاگرس در كالس ریسک فوق العاده باالي آتش سوزي قرار دارد.  
هر چند مدیران جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور اعالم كرده اند در مقابل هر آتشي خود را مسئول مي دانند اما در 
كنار اس�تان های داراي جنگل، فقط در اصفهان هشت شهرستان به 
عنوان مناطق در معرض خطر حریق معرفي شده كه حداقل از همين 
االن مي شود فكري براي پيشگري از سوختن و از بين رفتن شان كرد. 

    
درست يك هفته پيش بود كه معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: »اگر يك درخت در هر گوشه اي 
 از سرزمين ايران دچار حريق ش��ود و بس��وزد ما خود را در برابر آن مسئول 
مي دانيم.« مسعود منصور اين را هم گفته بود كه ما وظيفه  داريم ضمن انجام 

اقدامات پيشگيرانه نسبت به اطفاي حريق در منابع طبيعي اقدام نماييم.  
اين مسئول در حالي حرف هاي قش��نگ مي زد كه جنگل هاي كهگيلويه و 
بويراحمد آن هم در مناطق حفاظت شده اش در حال سوختن بود و طي يك 
هفته قبل از آن نيز نزديك به ۱۱۰ فقره آتش سوزي در استان هاي جنوبي و 
زاگرسي به خصوص  استان هاي بوشهر، و خوزستان و هرمزگان و فارس به وقوع 
پيوسته و در هر كدام، بخشي از جنگل ها و مراتع به خاكستر تبديل شده بودند.  
بعد از اين صحبت ها و طي چند روز اخير آتش در ارتفاعات باشت كهگيلويه و 
بويراحمد بخش زيادي از درختان اين منطقه را به تلي از خاكستر تبديل كرد 
و بيش از 5۰ هزار متر مربع از جنگل هاي بويين زهرا در قزوين سوخت و در 
كنار صحبت هاي معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اصفهان كه 
اعالم كرده مراتع هشت شهرستان در معرض خطر حريق قرار دارند، تصاوير 
ماهواره اي هم نش��ان مي دهد كه اس��تان هاي نيمه غربي كشور در معرض 
ريسك و خطر باالي آتش سوزي قرار دارند.  حاال بايد پرسيد مديران وزارت 
جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور خود را در مقابل 
چه نوع آتش سوزي ها و اتفاقاتي مسئول مي دانند كه در برابر اين همه از بين 
رفتن جنگل ها و مراتع نه كاري مي كنند و نه واكنشي نشان مي دهند. آتش 
سوزي هايي كه طي روزهاي آينده بيشتر در موردشان خواهيم شنيد و درختان 

زيادتري را به كام خود كشيده و ذغال هايشان را باقي خواهند گذاشت. 
  مسئوليت هاي بي عمل

وقتي مناطق حفاظت شده در دامنه هاي كوه خاييز در كهگيلويه و بويراحمد 
مي سوخت و در كنار درختان، حيوانات و پرندگان و موجودات ديگر هم از بين 
مي رفتند، چنين تصور مي شد مس��ئوالن خود را براي حوادث بعدي آماده 
مي كنند تا از وقوع شان جلوگيري كنند.  البته، اين يك اميد واهي بود چون 
چند روز قبل از آن بيش از يك صد آتش سوزي بزرگ و كوچك، درختان و 
مراتع چنديدن استان را در بر گرفته و بخش هايي از آنها را از بين برده بودند.  
اما در اين گير و دار وقتي رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
اعالم كرد »در مقابل هر درختي كه در هر گوشه اي  از اين سرزمين دچار حريق 
شود و بسوزد، خود را مسئول مي دانند«، كسي متوجه نشد اين مسئوليت از 
نگاه آقايان يعني چه. چون اگر نه در برابر هر درخت كه در برابر هر جنگل هم 
اگر خود را مسئول مي دانستند االن بايد يا از شرمندگي از كارشان كناره گيري 
مي كردند يا با افتخار مي گفتند كه نه تنها ديگر آتشي به جان جنگل ها نخواهد 

افتاد بلكه به جاي تمام درختان سوخته هم نهالي بر زمين نشسته است. 
   استان ها نيازمند بالگرد آب پاش

متأسفانه با گرم شدن هوا و بي توجهی متوليان امر، آتش سوزي جنگل ها در 
شرايطي رو به افزايش است كه تصاوير ماهواره اي نشان مي دهد استان هاي 
نيمه غربي كشور در معرض ريسك باالي آتش سوزي قرار دارند.  سازمان 
فضايي ايران نقشه ماهواره اي از پيش بيني ريسك آتش سوزي منتشر كرده 
كه براساس آن بخش هاي وسيعي از رشته كوه زاگرس كه تقريباً تمام اين 
رشته كوه را شامل مي شود، در كالس ريسك فوق العاده باالي آتش سوزي 
قرار دارد. به طوري كه اغلب استان هاي نيمه غربي كشور در معرض خطر 
باالي آتش سوزي هستند.  همچنين بخش هايي از استان هاي شمال شرقي 
كشور مانند خراسان رضوي، خراسان شمالي و گلستان نيز در كالس ريسك 
فوق العاده آتش سوزي قرار دارند.  در همين راستا معاون فني اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان نيز اعالم كرده مراتع هشت شهرستان 
در معرض خطر حريق قرار دارند و اين استان هم مثل بسياري از استان هاي 
ديگر مجهز به بالگرد نيس��ت.  عبدالرضا مهاجري درباره وضعيت مراتع و 
جنگل هاي استان در برابر هرگونه حريق و با بيان اينكه احتمال آتش سوزي 
در مراتع شهرستان هاي فريدون شهر، فريدن، بويين مياندشت، خوانسار، 
گلپايگان، تيران و كرون، سميرم و چادگان بيشتر است، افزود: »۱/5 ميليون 
هكتار از مراتع اين شهرستان ها مستعد آتش سوزي هستند. در استان ۶۰ 
هزار هكتار جنگل هاي زاگرسي، ۳۰۸ هزار هكتار جنگل هاي بياباني و ۶ 
ميليون و ۳۰۰ هزار هكتار مراتع وجود دارد.« وي با تأكيد بر اينكه كشور 
مجهز به بالگرد حمل آب نيست و در اين زمينه با مشكل مواجهيم، تصريح 

كرد: »بالگردهاي موجود تنها قادر به جابه جايي افراد هستند.«

محمدرضا هاديلو

مدیركل ارش�اد     گيالن
اسالمي گيالن از 
برگزاري س�ومين جش�نواره آموزش�گاهي 
نمایشنامه نویسي استاني، بزرگداشت استاد 
حبي�ب اهلل یوس�ف پورس�يفي خب�ر داد. 
فيروز فاضلي مديركل ارشاد اسالمي گيالن، از 
انتشار فراخوان س��ومين جشنواره آموزشگاهي 
نمايشنامه نويس��ي اس��تاني، بزرگداشت استاد 
حبيب اهلل يوس��ف پورس��يفي خبرداد و گفت: 
دو دوره گذش��ته اين جش��نواره در بزرگداشت 
اس��تادان »يوس��ف فخرايي« و زنده ياد »فرهاد 
پاك سرشت« برگزار شده است.  وي افزود: ايجاد 
بستر مناس��ب براي بروز و ظهور خالقيت هاي 
هنري در قالب نمايشنامه نويسي براي هنرجويان 
آموزشگاه ها، ارج نهادن به آموزش هنر، معرفي 
و تعالي ارزش هاي واالي هنر ايراني و اس��المي، 
ايجاد ارتباط هنري بين هنرمندان آموزشگاه هاي 

آزاد هنري اس��تان و اس��تعداديابي و شناسايي 
هنرمندان جوان و فع��ال از اهداف برگزاري اين 
جشنواره است.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
گيالن با بيان اينكه موضوع جش��نواره ش��امل 

»دنياي معنوي و انس��ان معاص��ر«، »تأثيرات 
مدرنيسم بر زندگي« و موضوع آزاد است، تصريح 
ك��رد: اقتباس از داس��تان ها و رمان ه��ا بالمانع 
اس��ت.  فاضلي با اش��اره به برگزاري اين دوره از 

جشنواره در پنج مرحله و به شكل رقابتي، تصريح 
كرد: در مرحله نخست و پس از صدور فراخوان 
جشنواره، طرح ها يا نمايشنامه ها از طريق مديران 
آموزش��گاه ها به دبيرخانه معرفي مي شود و در 
مرحله بعدي، آثار رسيده توسط هيئتي از مديران 
آموزشگاه ها مورد بررسي قرار گرفته و آثار برتر 
به دبيرخانه معرفي مي ش��ود.  وي ادامه داد: در 
مرحله س��وم، هيئتي از سوي س��تاد برگزاري 
جشنواره براي راهنمايي و مديريت نويسندگان 
طرح ها انتخاب و معرفي مي شوند كه نويسندگان 
برگزيده مرحله اول بايد در طي اين مرحله آثار را 
با راهنمايي استاد راهنما تكميل كنند.  مديركل 
ارش��اد اس��المي گيالن با بيان اينكه در مرحله 
چهارم، آثار تكميل ش��ده به دبيرخانه ارسال و 
براي ارزيابي نهايي به هيئت داوران داده مي شود، 
افزود: در پايان نيز، اختتاميه جشنواره با معرفي و 

تقدير از برگزيدگان نهايي برگزار خواهد شد.

برگزاري سومين جشنواره آموزشگاهي نمايشنامه نويسي در گيالن

كشت برنج به روش خشكه كاري براي نخستین بار در كازرون
ب�ا ه����دف     فارس
صرفه جویي در 
مصرف آب، كشت برنج براي نخستين بار به 
روش خشكه كاري )آبياري نواري( به صورت 
آزمایش�ي در س�طح یک هكتار از اراضي 
كشاورزي در شهرستان كازرون انجام شد. 
حمي��د رش��يدي، مدي��ر جهاد كش��اورزي 
شهرستان كازرون با اش��اره به كشت برنج به 
روش خشكه كاري براي نخس��تين بار در اين 

شهرستان، گفت: در اين روش كشت، افزون بر كاهش هزينه هاي توليد، پيش بيني مي شود در مصرف 
آب نيز حداقل تا ۷۰ درصد صرفه جويي ش��ود.  وي افزود: آماده كردن زمين براي كشت با حداقل 
عمليات خاك ورزي، كاسته شدن از ميزان بذر مصرفي در هر هكتار، كاهش زمان كشت به ۳5 تا ۴۰ 
دقيقه در هكتار و همچنين امكان كشت با انواع كارنده ها )خطي كارها يا رديف كارها( از ديگر مزاياي 
كشت مستقيم برنج به مدير جهاد كشاورزي شهرستان كازرون ادامه داد: اين طرح تحقيقي ترويجي، 
با هدف تعيين حجم آب مصرفي در سطح يك هكتار با دستگاه خطي كار و با استفاده از ۶۰ كيلوگرم 

بذر در هكتار اجرا شده و با نصب كنتور حجمي ميزان آب مصرفي نيز مشخص مي شود. 

آغاز عملیات سد عالي محمود الیگودرز و تكمیل سرريز سد مروك
عمليات اجرایي      لرستان
عالي  س���د 
محمود اليگودرز و عمليات اجرایي تكميل 

سرریز سد مروك آغاز شد. 
داريوش حس��ن نژاد سرپرس��ت ش��ركت آب 
منطقه اي لرستان در حاش��يه بازديد از پروژه 
عمليات تكميلي س��رزير س��د مروك، گفت: 
تكميل سرريز سد با اعتباري بالغ  بر ۱۰/2۰۰ 
ميليارد تومان به پيمانكار ش��ركت راه گستر 

گرين واگذار شده و تا قبل از ش��روع بارندگي هاي سال جاري عمليات تكميل سرريز به پايان خواهد 
رسيد و نگراني مردم و مسئوالن اس��تاني در خصوص عملكرد سرريز اين س��د برطرف خواهد شد.  
سرپرست شركت از شروع عمليات اجرايي س��د محمود اليگودرز خبر داد و در ادامه گفت: عمليات 
احداث جاده جايگزين آسفالت واقع در محور سد آغاز شد و همزمان با احداث اين جاده مهندسي ارزش 

پروژه سد نيز انجام خواهد شد تا در زمان اجرا، هزينه ها و اصول فني پروژه دقت ويژه لحاظ شود.

آغاز به كار اولین سايت تولید پیله ابريشم در شهرداري بجنورد
شهردار بجنورد     خراسان شمالي
از آغ�از به كار 
نخستين سایت توليد پيله ابریشم در این 

شهر خبر داد. 
هادي زارع��ي ش��هردار بجنورد با اش��اره به 
اينكه اج��راي بزرگ ترين ط��رح نوغانداري 
خراسان ش��مالي توسط ش��هرداري بجنورد 
اجرا مي شود، گفت: با توجه به نام گذاري شعار 
سال با نام »جهش توليد« از سوي مقام معظم 

رهبري اين طرح در شهرداري اجرا شد.  وي افزود: با توجه به شيوع ويروس كرونا و تعطيلي پارك ها 
و كاهش درآمد سازمان پارك ها و در راستاي ايجاد اشتغالزايي و افزايش درآمد انجام اين طرح آغاز 
شد.  ش��هردار بجنورد ادامه داد: مدت اجراي اين طرح دو ماه است و با توجه به وجود درختان توت 
در سطح شهر و داشتن فضايي براي پرورش كرم ابريشم از سوله بحران شهرداري به صورت موقت 
براي اجراي اين طرح استفاده كرده ايم. زارعي با بيان اينكه اين طرح با كمترين هزينه اجرايي شده 
است، خاطرنشان كرد: مي توانيم با بهره برداري از اين پيله ها به تعداد هر جعبه ۷ هزار توماني بيش از 

۴ ميليون تومان درآمدزايي داشته باشيم. 

آمادگي مازندران براي اجراي طرح  الكترونیك در حوزه بیمه سالمت
مدی����ركل     مازندران
بيمه س�المت 
مازندران از اجراي طرح  الكترونيک در حوزه 
بيم�ه س�المت در ای�ن اس�تان خب�ر داد.

 رسول ظفرمند مديركل بيمه سالمت مازندران، 
با بيان اينكه نسخه نويس��ي در سامانه در ۸۰ 
مطب پزش��ك عمومي در سطح يك طي يك 
سال اخير در استان در حال انجام است ، افزود: 
ارجاع الكتروني��ك به خاطر پزش��ك خانواده 
شهري هنوز اجرايي نشده است و منتظريم تا با اعالم نرم افزار واحد، اجرايي شود.  وي استحقاق سنجي 
در بيماران سرپايي را يكي از موضوعات مهم در دس��ت اجرا دانست و افزود: با توجه به اينكه بيش از 
۴/5 ميليون بار مراجعه در بخش سرپايي بيمه شدگان بيمه سالمت ثبت شده است؛ اين طرح نشان 
مي دهد كه چه ميزان ارزشمند و ضروري است، به اين مفهوم كه بيمه شده با مراجعه به داروخانه، مطب 

و پاراكلينيك با اعالم كد ملي خود بدون داشتن دفترچه مي تواند خدمت بگيرد. 

 گلستان پايتخت منجوق دوزي
 كشور مي شود

معاون صنایع دستي و هنر هاي      گلستان
سنتي استان گلستان از معرفي 
روس�تاي لُُهندر )لویندر( شهرس�تان مراوه تپ�ه به وزارت 
ميراث فرهنگي به عنوان روستاي ملي منجوق دوزي خبر داد. 
مريم حاجي ابراهيمي، معاون صنايع دس��تي و هنر هاي سنتي 
استان گلس��تان گفت: بيش از ۱5۰ تن از بانوان روستاي لُُهندر 
)لويندر( به كار منجوق دوزي )هينجي دوزي( مشغول هستند 
كه توليدات آنان بسيار زيبا و قابليت تبديل شدن به محصوالت 
پرطرفدار را دارد.  وي افزود: با كمك بانوان هنرمند اين روس��تا 
اگر اين هنر به اس��م بوم��ي منطقه يعني هينج��ي به ثبت ملي 
برس��د اين روس��تا به مركز توليد و آموزش اين رشته در كشور 
تبديل خواهد شد.  محمدرضا فكري مسئول نهاد پيشرفت بنياد 
علوي در شهرستان مراوه تپه نيز گفت: بنياد علوي براي احيای 
ميراث اين شهرستان در زمينه ارائه تسهيالت و ايجاد اشتغال و 
همچنين حمايت براي معرفي توليدات صنايع دستي فاخر بانوان 

از هيچ گونه همكاري دريغ نمي كند.

 افتتاح سد چپرآباد اشنويه
با حضور مجازی  رئیس جمهور

س�د چپرآباد اش�نویه ب�ا حجم     آذربايجان غربي
مخزني 38/44 ميليون مترمكعب 
به صورت ویدئوكنفرانس توس�ط رئيس جمهور افتتاح ش�د. 
آيدي��ن رحماني مع��اون هماهنگ��ي ام��ور عمراني اس��تاندار 
آذربايجان غربي گفت: در راستاي پويش سراسري الف- ب- ايران، 
سد مخزني چپرآباد در شهرس��تان اشنويه توسط رئيس جمهور 
افتتاح ش��د.  وي افزود: حجم س��د مخزن��ي آن ۳۸/۴۴ ميليون 
مترمكعب است و براي احداث سدچپرآباد، اعتبار 2۰۰ ميليارد 
تومان صرف ش��ده و هدف از اح��داث آن نيز تأمين آب ش��رب 
شهرستان هاي نقده، اشنويه و شهر نالوس و تأمين حقابه يك هزار 
و 5۳ هكتار از باغات و مزارع منطقه است.  معاون هماهنگي امور 
عمراني استاندار آذربايجان غربي تصريح كرد: همچنين از اهداف 
احداث سد مخزني چپرآباد اش��نويه، انتقال آب از رودخانه هاي 
الوين و كاني رش به درياچه اروميه است و با اليروبي بستر رودخانه 
كاني رش و گدار، عالوه بر افزايش راندمان انتقال آب، گذر آب در 

مسير رودخانه تا درياچه تسهيل شده است.

 راه اندازي 16 پايگاه بالگرد آبپاش 
در خوزستان

رئيس س�ازمان جنگل ها، مراتع و     خوزستان
آبخيزداري كشور از ایجاد 1۶ پایگاه 
بالگرد آبپاش در استان خوزستان با همكاري وزارت دفاع خبر داد. 
مسعود منصور رئيس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
گفت: ۱۶ پايگاه مقابله با حوادث در جنگل ها و مراتع استان خوزستان 
ساخته مي شود.  وي افزود: اين پايگاه ها با همكاري وزارت دفاع ايجاد 
مي شود و در اين پايگاه ها بالگرد آبپاش مستقر خواهند شد، همچنين 
از هفته گذش��ته تجهيزات و امكانات الزم براي مقابله و پيشگيري 
از حوادث در مناطق جنگلي اس��تان ارسال ش��دند.  رئيس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه ساالنه 2۰ هزار هكتار 
از مراتع و جنگل ها بر اثر حوادث از بين مي رود، تصريح كرد: اين هفته 
نيز ديگر تجهيزات به استان منتقل مي شود، اين تجهيزات در اختيار 
ادارات منابع طبيعي، روستاها و گروه هاي مردمي قرار خواهد گرفت.  
چند روز گذشته آتش پرشعله اي كه جاي جاي زاگرس را سوزاند و اين 
آتش سوزي ۴5 درصد از منابع آب شيرين كشور را با خطر روبه رو كرده 

است و بيش از 5۰ هزار ميليارد تومان خسارت تخمين زده شد.

شركت آلماني در پتروشيمي مكران 
سرمايه گذاري مي كند

 صادرات 22 هزارتن سيمان از قشم
 به كشورهاي امارات و سومالي

   سيستان  و بلوچستان  یک شركت 
ب�ا  آلمان�ي 
پتروش�يمي مكران قرارداد بسته و در حال 
سرمایه گذاري براي تأمين تجهيزات در این 

پروژه است. 
عبدالرحيم كردي مديرعامل منطقه آزاد چابهار 
با بيان اينكه يك ش��ركت آلماني با پتروشيمي 
مكران قرارداد بس��ته و در حال سرمايه گذاري 
براي تأمين تجهيزات در اين پروژه است، گفت: 
پتروشيمي محرك پيشرويي است كه در سواحل 
مكران و چابه��ار هدف گذاري ش��ده و در حال 
ساخت اس��ت.  وي افزود: ۳۰ ميليون تن توليد 
مواد پتروشيمي باالدس��تي و پايين دستي در 
سواحل مكران پيش بيني و برنامه ريزي شده و 
شهرك پتروش��يمي مكران از اواخر سال 9۱ در 
حال ساخت است.  مديرعامل منطقه آزاد چابهار 
ادامه داد: در اين شهرك كه تاكنون بيش از ۴۰۰ 
ميليارد تومان براي تأمين زيرساخت هزينه شده، 
قرار است ۱۸ واحد پتروشيمي ساخته شود؛ يكي 
از اين واحدها مراحل پاياني ساخت را مي گذراند 
و پيش بيني مي ش��ود س��ال آينده با ظرفيت ۸ 

ميليون تن متانول وارد مدار توليد شود.  كردي 
گفت: قرار بوده اين مجموعه ش��هريور 99 وارد 
مدار توليد شود اما مش��كالت ارزي و هم چنين 
مشكالتي كه در خط لوله انتقال گاز از ايرانشهر 
به چابهار به وجود آمد موجب ش��د پروژه عقب 
بيفتد؛ در حال حاضر مشكالت ارزی تا حدودي 
برطرف و پروژه خط گاز به عنوان خوراك اصلي 
پتروشيمي تا بهار ۱۴۰۰ به چابهار مي رسد.  وي 
خاطرنشان كرد: هم چنين قرارداد با يك شركت 
آلماني براي س��رمايه گذاري در اين پروژه انجام 
شده اس��ت و اين ش��ركت آلماني قرار است در 
بحث تجهيزات در اين مجموعه سرمايه گذاري 
و در خروجي هم محصول پتروش��يمي دريافت 
كند؛ ميزان كل س��رمايه گذاري اين شركت در 
اين پروژه حدود ۴5۰ ميليون يورو است.  شهرك 
پتروش��يمي مكران در چابهار با سرمايه گذاري 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي نيروهاي 
مسلح )ساتا( از اواخر 9۱ شروع شده است؛ ساتا با 
تأسيس شركت توسعه پتروشيمي نگين مكران 
و جذب س��رمايه گذار اقدام به توسعه و استقرار 

صنايع پتروشيمي كرد.

دومين محموله     هرمزگان
سيمان صادراتي 
كارخانه سيمان قشم در سال ۹۹ با تناژ ۲۲ 
هزارتن به مقصد كشورهاي امارات و سومالي 
از اسكله كاوه منطقه آزاد قشم بارگيري شد. 
حميدرض��ا مؤمن��ي رئي��س هيئ��ت مديره و 
مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد قشم در بازديد 
از اين بارگيري از عملياتي ش��دن فرمان مقام 
معظم رهب��ري مبني بر جهش توليد در س��ال 
99 در مناطق آزاد كش��ور از جمله منطقه آزاد 
قشم خبرداد و گفت: سازمان منطقه آزاد قشم 
امس��ال تمام توان و ظرفيت خود را براي لبيك 
به اين فرم��ان مقام معظم رهب��ري بكار گرفته 
و در اين راس��تا دومين محموله سيمان توليد 
ش��ده در كارخانه سيمان قش��م براي صادرات 
در س��ال جاري بارگيري ش��د.  وي با اشاره به 
اينكه طب��ق برنامه ريزي انجام ش��ده ظرفيت 
توليد س��يمان در طرح توسعه كارخانه سيمان 
قشم به يك ميليون تن در سال مي رسد، افزود: 
همه تالش هاي مجموعه كارخانه سيمان قشم 
معطوف به رس��يدن به اين هدف است و بخش 

اعظم اين ظرفيت نيز در سال 99 محقق خواهد 
ش��د و نهايتاً تا پايان س��ال ۱۴۰۰ ظرفيت اين 
كارخانه به يك ميليون تن در سال خواهد رسيد.  
رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه 
آزاد قش��م ادامه داد: بناي ما بر اين اس��ت كه با 
يك برنامه ريزي منظم و منس��جم ظرفيت اين 
كارخانه را به يك ميليون ۳۰۰ هزار تن در سال 
برس��انيم كه حداقل ۸۰ درصد آن به بازارهاي 
هدف ص��ادر خواهد ش��د.  حميدرضا صديقي 
مقدم مديرعامل كارخانه سيمان قشم نيز در اين 
بازديد از آغاز اجراي طرح توس��عه اين كارخانه 
براي رساندن ظرفيت توليد آن به يك ميليون 
تن در س��ال خبرداد و گفت: هدف صادراتي ما 
هم براي سال جاري رس��اندن مجموع صادرات 
سيمان و كلينكر منطقه آزاد قشم به 25۰هزار 
تن در سال است كه نسبت به سال قبل 25درصد 
رشد خواهد داش��ت.   وي افزود: در سال جاري 
تاكنون ۴5 هزار تن س��يمان از قش��م صادرات 
داشتيم و اميدواريم تا پايان نيمه اول امسال در 
مجموع ۱۸۰ هزار تن سيمان و كلينكر از قشم به 

بازارهاي هدف دنيا صادرات داشته باشيم. 

   فارس: مصيب اميري مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي استان فارس گفت: در راستاي جهاني شدن شيراز به عنوان دومين 
شهر جهاني صنايع دستي ايران و با تشويق و ترغيب بخش خصوصي ايجاد 
خانه خاتم شيراز در بافت قديم شيراز شروع شده است.  وي افزود: در اين 
راستا يك باب خانه توس��ط حميد اطمينان از هنرمندان و صنعتگران 
خاتم در حال تكميل است و در حال حاضر پيشرفت فيزيكي نزديك به 

۶۰ درصد را دارد. 
   خراسان رضوي: مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
مشهد از پايش درختان با اس��تفاده از فناوري هاي نوين الكترونيكي در 
آينده اي نزديك خبر داد.  احمدرضا س��المي با بي��ان اينكه پالك كوبي 
الكترونيكي درختان بستري مناسب براي شناسايي و مديريت درختان است 
گفت: پالك كوبي الكترونيكي درختان در سراسر دنيا به صورت مكانيزه و 
مدرن، با هدف جمع آوري و حفظ اطالعات درختان، بررسي وضعيت فعلي 

آنها و همچنين برنامه ريزي كالن براي آينده آنها انجام مي شود. 
   بوشهر: محمد قاسمي معاون امور دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي 
اس��تان بوش��هر با بيان اينكه آزمون هاي شايس��تگي دريانوردي براي 
دريانوردان بخش س��فرهاي نامحدود در بندر بوشهر برگزار شد. گفت: 
در راستاي اجراي مفاد كنوانس��يون بين المللي استانداردهاي آموزش، 
صدور گواهينامه و نگهباني موسوم به  STCW و طبق قوانين و مقررات 
ملي، يكي از وظايف سازمان بنادر و دريانوردي و به تبع آن بنادر، برگزاري 
آزمون هاي شايستگي دريانوردي به منظور ارزيابي شايستگي دريانوردان 

و صدور گواهينامه هاي بين المللي دريانوردي براي آنان مي باشد. 
   یزد: ش��هردار باغ ش��هر تاريخي مهريز از برگزاري جشنواره عكس 
زيبايي ها و جاذبه هاي باغ شهر تاريخي مهريز خبر داد.  اميرحمزه زارعزاده 
شهردار باغ شهر تاريخي مه هدف از برگزاري اين مسابقه را نشان دادن 
جاذبه ها و زيبايي هاي شهر مهريز به هموطنان دانست و گفت: هر عكاس 
مي تواند فقط پنج عكس را در قالب فايل، به شماره ۰9۱۳۸5۷92۴ يا به 
صورت سي دي همراه با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و شماره تماس تا روز 

سوم تيرماه به دبيرخانه شهرداري مهريز ارسال كند. 
   اردبي�ل: امس��ال در ۳ و هزار ۴۰۰هكتار از ارضي اين ش��ركت، يك 
هزار هكتار گندم آبي، يك هزار هكتار گن��دم ديم، يك هزار هكتار كلزا و 
۴۰۰هكتار جو كشت شده بود كه پيش بيني مي شود بيش از ۱5هزار تن 
محصول مرغوب توليد شود.  اين شركت در دشت مغان واقع شده و در سطح 

كشور انحصاراً بذر كلزاي زمستانه مورد نياز كشور را نيز تأمين مي كند. 

 رزمايش بزرگ بركت امام خمیني )ره( 
به همت ستاد اجرايي فرمان امام آغاز شد

رزمای�ش ب�زرگ برك�ت امام خمين�ي)ره( ب�ا افتت�اح بي�ش از 
۲4۰۰ پ�روژه عمران�ي، تأمي�ن اعتبار ایج�اد 188 هزار ش�غل و 
ارس�ال 4 ميلي�ون بس�ته پروتئين�ي ب�راي آس�يب دیدگان 
كرون�ا ب�ه هم�ت س�تاد اجرای�ي فرم�ان ام�ام)ره( آغاز ش�د. 
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( در مراسم آغاز رزمايش بركت امام 
خميني)ره( با بيان اينكه اين ستاد مزين به نام امام خميني)ره( است و 
تمام تالش اين مجموعه حركت در مسير رهنمودهاي حضرت امام و 
رهبرانقالب بوده و هست، گفت: در رزمايش بركت امام خميني شاهد 
بهره برداري از 2 هزار و ۴2۳ پروژه عمراني هستيم كه از اين تعداد ۱۷۰ 
مدرسه، ۱۱5 طرح آبرساني، 2۰۰ مسجد و چند هزار مسكن معلوالن 

است كه با مشاركت بنيادمسكن انجام خواهد شد.  
محمد مخبر افزود: يكي ديگر از اقدامات مهم ما بحث اش��تغال اس��ت 
كه در اي��ن رزمايش اعتبار ۱۸۸ هزار ش��غل با ۸ ه��زار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري فراهم مي شود.  به گفته اين مسئول براين اساس روزانه 
۳۰۰ طرح اجتماع محور با يك هزار ش��غل توسط ستاد اجرايي فرمان 
امام در مناطق محروم كشور ايجاد مي شود.  رئيس ستاد اجرايي فرمان 
امام)ره( در خصوص ارسال بسته هاي معيشتي براي آسيب ديدگان كرونا 
گفت: ۴ ميليون بسته پروتئيني توسط نيروهاي جهادي همكار ستاد در 
سراسر كشور توزيع مي شود، در هفته هاي گذشته نيز يك ميليون بسته 

غذايي خشك و اقالم بهداشتي در سراسر كشور توزيع شد. 
مخبر با اشاره به اقدامات ستاد اجرايي در حوزه كرونا گفت: از اسفندماه 
با تمام قوا وارد عرصه مبارزه با كرونا ش��ديم و در زمينه توليد و تأمين 
دارو، تجهيزات پزشكي، اقالم بهداشتي و پيگيري راه هاي درماني براي 

خودكفا كردن كشور به طور شبانه روز فعاليم. 
وي افزود: اخيراً چهار كشور اروپايي رسماً به ستاد اجرايي نامه زده اند و 
درخواست كرده اند كه به ما تجهيزات ضدكرونايي بدهيد، يكي از همين 
كشورها چندماه پيش قرارداد فروش 5۰ ميليون ماسك با ما امضا كرده 

بود اما زير قراردادش زد و آنها را تحويل نداد. 
مخبر در خصوص تالش ستاد اجرايي براي ساخت واكسن كرونا گفت: 
محققان دارويي ستاداجرايي فرمان امام از چهار روش توليد »واكسن 
كرونا« را در حال پيگيري هستند و به نتايج خوبي هم رسيده اند و مردم 

مطمئن باشند از هيچ كشوري در اين زمينه عقب نيستيم. 
در ادامه اينكه در جوار مرقدمطهر رهبر كبير انقالب اسالمي و با حضور 
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيس��ي رئيس قوه قضاييه، سيدحسن خميني 
رئيس توليت آستان امام)ره( و جمعي از مسئوالن برگزار مي شد، رئيس 
قوه قضاييه گفت: توجه به فقرا و نيازمندان از درس هايي بود كه ما از امام 
آموختيم و برگزاري اين مراسم نيز روح امام را شاد خواهد كرد چرا كه 
ستاد مزين به نام امام اين حركت مؤمنانه و خداپسندانه را در سراسر 

كشور ادامه خواهد داد. 
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه روابط  اقتصادي و اجتماعي بايد مبتني بر 
عدل باشد و رهنمودهاي امام در روزهاي آغازين تأكيد بر اجراي عدالت 
در همه حوزه ها بود و اين بحث شامل همه حوزه هاست، افزود: عدالت و 

اخالق و عقالنيت و معنويت سنگ زيربناي انقالب اسالمي است. 
وي به ض��رورت بازنگري به اين اصول اش��اره كرد و فق��ر را محصول 
بي توجهي به عدالت اقتصادي و اجتماعي دانست و تأكيد كرد: اين اتفاق 
زيبنده جامعه اسالمي نيست  لذا مأموريت نهادهاي جمهوري اسالمي 

در تحقق عدالت بسيار مهم است. 
رئيس��ي با بيان اينكه امروز اين كمك مؤمنانه در سراس��ر كشور كه 
با هدايت رهبر انقالب آغاز ش��ده بي نظير اس��ت، تصريح كرد: مردم و 
نهادهاي انقالبي اجازه ندادند كه محروميت فقرا را رنج دهد و اين امر در 

سايه تفكرات رهبران جامعه اسالمي است . 
 در بخش ديگر اين مراسم، پروژه هاي استاني ستاد اجرايي فرمان امام 

به صورت ويدئو كنفرانس توسط آيت اهلل رئيسي بهره برداري شد. 
 امضاي تفاهمنامه با هفت بانك جه��ت تأمين اعتبار ايجاد ۱۸۸ هزار 
شغل، تأمين اعتبار ۳5۰۰ مسكن براي خانواده هاي داراي معلول و آغاز 
ارسال ۴ ميليون بسته معيشتي براي خانواده هاي آسيب ديده ناشي از 

كرونا از ديگر بخش هاي رزمايش »بركت امام خميني« بود. 

 اجراي 140پروژه مرتبط با آب كشاورزي 
در دستور كار بسیج سازندگي سپاه روح اهلل 

مسئول معاونت بسيج سازندگي سپاه     مركزي
روح اهلل استان مركزي از اجراي 14۰پروژه 
مرتبط با آب كش�اورزي توس�ط این معاون�ت در س�ال ۹۹ خبرداد. 
مهندس پاسدار اميد محترمي مسئول معاونت بسيج سازندگي سپاه روح اهلل 
استان مركزي با بيان اينكه اين نهاد با مشاركت ۷5 گروه جهادي در مناطق 
محروم استان اجراي ۱۴۰ پروژه آب كشاورزي را در راستاي ايجاد بستر 
مناسب براي شكوفايي اقتصاد در مناطق روستايي در سال 99 در دستور 
كار دارد، گفت: اين پروژه ها شامل اليروبي قنوات، كول  گذاري قنوات، كانال 
كشي مسيرهاي آب كشاورزي، لوله گذاري مسيرهاي انتقال آب، ساخت 
استخرهاي ذخيره آب، پل بين مزارع و جاده هاي كشاورزي مي باشد.  به 
گفته اين مسئول، اين پروژه ها به ارزش بيش از ۱9ميليارد تومان است كه 
توسط قرارگاه سازندگي و محروميت زدايي سپاه و مشاركت اهالي روستاها 
و تحت نظارت فني جهادكشاورزي اجرا خواهد شد.  محترمي تأكيد كرد: 
با اجراي اين پروژه ها ضمن جلوگيري از هدر رفتن منابع ارزش��مند آب، 
پيش بيني مي شود با افزايش سطح زير كشت محصوالت كشاورزي توليدات 
كشاورزي گسترش يافته و عمالً شاهد شكوفايي اقتصاد در مناطق محروم 
باشيم.  مسئول بسيج سازندگي سپاه روح اهلل گفت: كمك به استفاده بهينه 
منابع آب در مناطق محروم و جلوگيري از اتالف اين س��رمايه ارزشمند 
مي تواند زمينه ايجاد اشتغال پايدار در مناطق محروم را بستر سازي كند.  
وي گفت: قرارگاه بسيج سازندگي و محروميت زدايي سپاه روح اهلل استان 
مركزي با مشاركت يكديگر و اجراي ۶2۰ پروژه عمراني محروميت زدايي 

نقش اساسي در سازندگي و آباداني استان مركزي بر عهده داشتند.

سجاد مرسلي


