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88498441سرويس  شهرستان

پيشرفت فيزيكي 60 درصدي طرح هاي 
آبخيز داري در لرستان 

مديركل منابع طبيع�ي و آبخيزداري     لرستان
لرستان از پيشرفت ۶۰ درصدي برخي 

از پروژه هاي آبخيزداري اين استان خبر داد. 
ش��يرزاد نجفي مديركل مناب��ع طبيعي و آبخيزداري لرس��تان گفت: 
اجراي عمليات هاي آبخيزداري در استان 60 درصد پيشرفت فيزيكي 
داشته اس��ت.  وي، عمليات هاي سنگي مالتي را در س��طح ۳۵ هزار و 
۴0۵ مترمكعب، خشكه چين ۱۱ هزار و ۳۳۱ متر مكعب، بانكت بندي 
۹۲هكتار، سنگي گابيوني ۳ هزار و ۴00 مترمكعب، ريپ رپ بند خاكي 
۴ هزار و ۹۵۵ مترمكعب، سرريز س��نگ مالتي ۷۷0 متر مكعب اعالم 
كرد و افزود: اعتبارات مصوب اين عمليات ها ۲۲ ميليارد تومان از محل 
صندوق توس��عه ملي بوده كه 60 درصد نيز پيشرفت فيزيكي پروژه ها 
بوده است.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان، پروژه هاي اجرا 
شده از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي را »قميش« دلفان، »قبله« 
و »كوناني« كوهدشت، »گندل گيالن« و »زرشكه« بروجرد، »تمليه« 
و »كهمان« سلس��له، »ش��ول آباد« و »گايكان« اليگودرز، »دمرود«، 
»چولهول«، »وليعصر« پلدختر، »تل عجم«، »ميشاخور« چگني، »ده 
حاجي« ازنا، »كرگاه« خرم آباد، »بادامس��ر« دورود و سطح شهرستان 

رومشكان معرفي كرد.  
نجفي اف��زود: عمليات هاي��ي كه از محل اعتبارات اس��تاني اجرا ش��ده 
مشخصاتي همچون سنگي مالتي ۳6 هزار و ۴0۴ مترمكعب، آبخوانداري 
۵۲ هزار و ۲۸۳ مترمكعب، س��نگي گابيوني ۵ هزار و ۱۲۲ مترمكعب، 
بندخاكي كوتاه ۹0 ه��زار ۹۲0 مترمكعب دارد ك��ه ۱6 ميليارد و ۵00 
ميليون تومان جمع كل اعتبار بوده كه ۱00 درصد پيش��رفت فيزيكي 
داشته است. وي، مكان پروژه هاي اجرا شده از محل اعتبارات استاني 
را »س��ماق« چگني، »سيف آباد« سلس��له، »گل گل« پلدختر، »گل 
عنبري« دلفان، سپيددشت خرم آباد، ش��رق رومشكان، »بيجاري« و 
»زرشكه« بروجرد، »دره باغ« ازنا، »درب آستانه« دورود، »اوالد قباد« 

كوهدشت و سطح شهرستان اليگودرز معرفي كرد. 

 شركت ۹ هزار دانش آموز مازني 
در جشنواره مجازندران6

    مازندران معاون پرورش�ي آم�وزش و پرورش 
مازندران از مش�اركت بيش از ۹ هزار 

دانش آموز در جشنواره مجازندران ۶ خبر داد. 
محمد ش��عباني معاون پرورش��ي آموزش و پرورش مازندران با اشاره 
به مش��اركت بيش از ۹ ه��زار دانش آموز در جش��نواره مجازندران 6، 
گفت: با توجه به اهميت اطالع رس��اني در پيش��برد اهداف فرهنگي 
بايد بسترسازي هاي مناسب به منظور اطالع رساني و همچنين ايجاد 
فرصت هاي كافي براي مشاركت هرچه بهتر فرهنگيان و دانش آموزان 
در برنامه هاي هنري ايجاد شود.  وي افزود: شركت تعداد قابل توجهي 
از دانش آموزان در جشنواره هاي متعددي كه در زمينه هاي مختلف در 
دوران كرونا برگزار شد نشان دهنده عالقه اين قشر از جامعه به مسائل 
فرهنگي و ادبي است.  معاون پرورشي آموزش و پرورش مازندران ادامه 
داد: تمامي مدي��ران مدارس در طرح هاي ملي همچ��ون طرح مقابله 
با آس��يب هاي اجتماعي و همچنين كارگاه هايي كه در شبكه شاد در 
نظر گرفته مي شود، مشاركت فعال داشته باشند.  شعباني با اشاره به 
س��رمايه هاي اجتماعي، تصريح كرد: اميدواريم با به كارگيري تيمي 
پيگير از سوي مديران و روساي شهرس��تان ها و مناطق، ظرفيت هاي 
آموزشي، پرورشي و ورزشي موجود را شناسايي كرده و بتوانيم با تهيه 

اين بانك اطالعتي، به خوبي از اين ظرفيت ها استفاده كنيم.

مدي�ر آب و خاك     گيالن
جهاد كش�اورزي 
گي�ان از تجهي�ز ۸۷ ه�زار هكت�ار اراضي 

شاليزاري استان خبر داد. 
مجتبي شاه نظري مدير آب وخاك جهادكشاورزي 
گيالن، با بيان اينكه اين استان داراي ۲۳۸ هزار هكتار 
اراضي شاليزاري اس��ت، گفت: هر ساله متناسب با 
بودجه و اعتب��ارات ابالغي، اقدام ب��ه تجهيز اراضي 
شاليزاري مي كنيم و تاكنون حدود ۸۷ هزار هكتار 
اراضي استان تجهيز شده است.  وي با اشاره به تجهيز 
حدود ۲ هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان در سال 
گذشته، گفت: امسال نيز، براي تجهيز ۹00 هكتار با 
اعتبار بيش از ۲0 ميليارد تومان برنامه ريزي ش��ده 
است.  مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي جهاد 
كش��اورزي گيالن با بيان اينكه پروژه تجهيز اراضي 
شاليزاري در گيالن ۷0 درصد پيشرفت فيزيكي داشته 
اس��ت، افزود: تا نيمه اول ارديبهشت اراضي تحويل 
كشاورزان نشاكار مي شود.  شاه نظري با بيان اينكه 

متولي اصلي آب وزارت نيرو است اما جهاد كشاورزي 
به عنوان مصرف كننده اصلي آب، برنامه هايي براي 
مصرف بهينه آب دارد، تصريح كرد: بازسازي بخشي از 
ايستگاه هاي پمپاژ آب و آماده سازي آن براي برداشت 
آب فصل زراعي از جمله اين اقدامات اس��ت.  وي با 

بيان اينكه ۱0 ميليارد تومان براي ذخيره آب در آب 
بندان ها اختصاص داده شده است، گفت: بيش از ۱۵ 
ميليارد تومان نيز جهت كاهش تلفات آب از طريق 
پوشش دار كردن كانال هاي آبياري در نظر گرفته شده 
است.  مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي جهاد 

كشاورزي گيالن با اشاره به اينكه مديران شهرستاني 
انجام اقدامات ضربتي براي آماده سازي اراضي در فصل 
زراعي را در دستور كار دارند، تصريح كرد: اميدواريم 
بتوانيم فصل زراعي امسال را با كمترين آسيب ها پشت 
سر بگذرانيم.  ش��اه نظري در خصوص اقدامات اين 
سازمان جهت آماده سازي باغات استان گيالن گفت: 
اجراي طرح سامانه هاي نوين آبياري، ميزان راندمان 
انتقال آب را به باالي ۹0 درصد مي رساند.  وي با اشاره 
به برنامه ريزي هاي انجام شده در حوزه آبياري تحت 
فشار، تصريح كرد: بيش از ۲0 ميليارد تومان اعتبار 
كه ۸۵ درصد آن به صورت بالعوض و ۱۵ سهم آورده 
كشاورزان است، براي اين منظور در نظر گرفته شده 
است.  شاه نظري با ابراز نگراني از كاهش ذخيره برفي 
در استان هاي باالدس��ت، گفت: در حال حاضر سد 
سرريز است و نسبت به سال گذشته ذخيره آبي خوبي 
داريم اما با توجه به پوشش برفي استان هاي باالدست 
سد، نگران آن هستيم كه اين آورد سد از ذخيره برفي 

باالدست كاهش يابد. 

۸۷ هزار هكتار اراضي شاليزاري در گيالن تجهيز شد

سجاد مرسلي

معرفي شهيد شاخص سازمان بسيج رسانه قزوين در سال 1400 
شهيد كريم      قزوين
اصغ�ري كه 
هفتم دي 1۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت تركش 
به ش�هادت رس�يد به عنوان شهيد شاخص 
بسيج رسانه قزوين در سال 1۴۰۰ معرفي شد، 
اين شهيد خبرنگار فعال روزنامه رسالت در 
قزوي�ن ب�ه خص�وص در بخ�ش ش�ال بود. 
محمد كشاورز مسئول سازمان بسيج رسانه استان 
قزوين با اشاره به معرفي ش��هيد كريم اصغري به 

عنوان شهيد شاخص بسيج رسانه قزوين در سال ۱۴00 گفت: در راستاي ترويج سبك زندگي شهداي گرانقدر 
بسيجي و گوهريابي از گنجينه هاي ارزشمند انقالب اسالمي، معرفي شهداي شاخص بسيج از سال ۸۹ پايه گذاري 
شده است و اين سنت حسنه فرصتي بي نظير براي فرهنگ سازي در حوزه مقاومت، ايثار و شهادت، بازخواني 

سبك زندگي نام آوران بسيج و پرداختن به معيارها و ويژگي هاي جوان مؤمن انقالبي در جامعه امروز است.

استان مركزي رتبه سوم تردد جاده اي كشور را به دست آورد 
استان مركزي      مركزي
تعطي�ات  در 
نوروزي امس�ال رتبه س�وم تردد جاده اي 
داد.  اختص�اص  خ�ود  ب�ه  را  كش�ور 
علي زندي فر مديركل راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي اس��تان مركزي گفت: ۵ ميليون و ۹۵۸ 
هزار و 66 تردد در ورودي ها و خروجي هاي اين 
استان از ۲۵ اسفندماه پارسال تا ۱۳ فروردين ماه 
جاري در جاده ها ثبت شده است.  وي افزود: استان 
تهران با ورود و خروج ۱۲ ميليون و ۴۸6 هزار و ۴۷۵ دستگاه وسيله نقليه رتبه نخست و البرز با ۱0 ميليون 
و 6۲۹ هزار و ۸۵۵ تردد رتبه دوم تردد نوروزي امسال را داشته اند.  مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان مركزي خاطرنشان كرد: ۵۳0 هزار و ۴۱۸ دستگاه وسيله نقليه روز طبيعت در سطح جاده هاي اين 

استان تردد كردند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 6 و ۲دهم برابر افزايش دارد.

گام دوم پويش ايران مهربان در خراسان شمالي آغاز شد
در مرحل�ه دوم      خراسان شمالي
پوي�ش اي�ران 
مهربان با كمك سپاه حضرت جواداالئمه )ع( 
خراسان شمالي و نمايندگان مردم در مجلس 
ش�وراي اس�امي تع�داد حامي�ان ايتام و 
فرزندان محسنين به بيش از ۲۰ هزار حامي 
در طرح پويش ايران مهربان افزايش مي يابد. 
 مجيد اله��ي راد، مدي��ركل كميته ام��داد امام 
خميني )ره( خراسان ش��مالي با اشاره به مكاتبه 

رياست كميته امداد امام خميني)ره( در خصوص همكاري نمايندگان مجلس در طرح پويش ايران مهربان 
گفت: با حمايت  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در خراسان شمالي تعداد حاميان ايتام و فرزندان محسنين 
به بيش از ۲0 هزار حامي در طرح پويش ايران مهربان افزايش مي يابد.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
خراسان شمالي با يادآوري اين نكته كه اكنون سرانه كمك به ايتام در خراسان شمالي از ۴00 به ۵۲0 هزار 
تومان افزايش  يافته است، تصريح كرد: طبق برنامه هاي اين پويش اين رقم به ۷00 هزار تومان خواهد رسيد.

افزايش ۳۵ درصدي اهداي خون يزدي ها در نوروز امسال
مديركل انتقال     يزد
خ�ون اس�تان 
يزد از رشد ۳۵ درصدي اهداي خون در اين 
اس�تان طي ايام نوروز امس�ال خب�ر داد. 
دكتر نقي تقوايي مديركل انتقال خون استان 
يزد گفت: از اول تا س��يزدهم فروردين امسال 
يك هزار و ۱۳۵ نفر به مراكز انتقال خون مراجعه 
كردند كه از اين تعداد ۹۳۵ نفر موفق به اهداي 
خون شدند و اين در حاليست كه سال گذشته 

در همين بازه زماني ۸6۲ نفر به مراكز انتقال خون استان مراجعه و 6۹6 نفر موفق به اهداي خون شدند 
كه نشان از ۳۵ درصد افزايش اهداي خون در استان داشته است.  وي افزود: در اين مدت 6۴ درصد از اهدا 
كنندگان مستمر و ۲6 درصد اهدا كننده باسابقه بوده اند و ۱0 درصد نيز براي بار اول خون خود را اهدا 
كرده اند.  تقوايي با اشاره به مشاركت پايين بانوان يزدي در امر اهداي خون، گفت: از مجموع اهدا كنندگان 
خون در استان طي ايام نوروز، تنها ۲/۵ درصد را بانوان و مابقي يعني ۹۷/۵ درصد را آقايان تشكيل دادند.

 اختصاص 1۵ هزار ميليارد ريال 
به پروژه هاي عمراني خراسان رضوي

معاون اول رئيس جمهوري در پي      خراسان رضوي
س�فر اخير به مش�هد دس�تور 
اختصاص 1۵ ه�زار ميليارد ري�ال اعتبار را ب�راي طرح هاي 
عمراني خراس�ان رضوي به رئيس كل بان�ك مركزي و ديگر 

بانك هاي عامل صادر كرد. 
محمدصادق معتمديان استاندار خراسان رضوي گفت: ۱۵هزار 
ميليارد اعتب��ار در قالب م��اده ۵6 بودجه و در واق��ع به عنوان 
فاينانس داخلي از طريق بانك ها به پروژه هاي عمراني اين استان 
در دو بخش اختصاص يافت.  وي اين اعتبار را مختص پروژه هاي 
عمراني در حوزه راه ها و آب و فاضالب ذكر كرد و افزود: اختصاص 
اين ميزان اعتبار به اجراي طرح هاي عمراني دو حوزه اولويت دار 
زيرساختي خراسان رضوي موجب ش��تاب در اجراي آنهاست.  
استاندار خراسان رضوي تصريح كرد: تعدادي طرح در سفر اخير 
معاون اول رئيس جمهوري به مشهد مورد بهره برداري قرار گرفت 
كه بيشتر آنها در حوزه شهرداري، مديريت شهري و بخشي هم 

مربوط به حوزه آموزش و پرورش و حاشيه شهر مشهد است. 

 اجراي ۷0 پروژه گازرساني 
در 6۵ روستاي فارس

مديرعامل شركت گاز فارس از     فارس
اجراي ۷۰ پروژه گازرس�اني در 

۶۵ روستاي استان خبرداد. 
غالمعباس حسيني مديرعامل ش��ركت گاز فارس با بيان اينكه 
طرح  گازرساني در روستاهاي شهرس��تان هاي داراب، سپيدان، 
فراشبند و الرستان در حال اجراست، از افزايش سرعت گازرساني 
به روس��تاهاي فارس خبرداد و گفت: از مجم��وع ۲ هزار و ۴0۸ 
روستاي قابل گازرساني در فارس تاكنون به ۲ هزار و ۲0۷ روستا 
گازرساني شده است.  وي با بيان اينكه همه روستاهاي باالي۲0 
خانوار در اولويت گازرس��اني قرار دارند، افزود: در حال حاضر به 
۸۸/۲ درصد اين روستاها در فارس گازرس��اني شده و براساس 
برنامه ريزي هاي انجام شده در صورت تخصيص بودجه تا پايان 
سال ۱۴00 همه روستاهاي مشمول گازرساني در استان از نعمت 
گاز برخوردارمي شوند.  مديرعامل شركت گاز فارس خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر ۳۲۷ هزار و ۵6۵ مشترك در مناطق روستايي 

تحت پوشش شبكه گازرساني فارس قرار دارند. 

افتتاح ۵ هزار واحد مسكن محرومين 
در سيستان و بلوچستان

بي�ش از ۵ هزار واحد مس�كن     سيستان وبلوچستان 
محرومين در سفر رئيس سازمان 
برنامه و بودجه كشور به استان سيستان و بلوچستان افتتاح شد. 
روز گذش��ته و در سفر يك روزه رئيس س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور به استان سيستان و بلوچستان همزمان هزار واحد مسكن 
مددجويان كميته امداد امام خميني)ره( و ۴۷00 واحد مسكن 
بنياد مسكن انقالب اس��المي در دو روس��تاي زابل افتتاح شد.  
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، در اين سفر يك روزه از 
راه آهن زاهدان- خاش و خط راه آهن خاش- ايرانشهر به صورت 
هوايي بازديد كرد.  اس��ماعيل حسين زهي نماينده مردم خاش 
در مجلس شوراي اسالمي در اين خصوص گفت: با پيگيري هاي 
انجام ش��ده و با حضور مع��اون رئيس جمهور و رئيس س��ازمان 
برنامه و بودجه كشور كلنگ ساخت و عمليات اجرايي باند دوم 
محور مواصالتي خاش به زاهدان به زمين زده شد و اين اتفاق در 
واپسين ماه هاي دولت اقدامي ماندگار و گامي استوار در تحقق 

مطالبه ديرينه مردم خاش است. 

  خراسان جنوبي: مسئول ثبت ميراث منقول )اشياء( تاريخي اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خراسان جنوبي، از ثبت سجاده 
ملّه شهرستان خوسف خراس��ان جنوبي در فهرست ميراث غير منقول 
)اشياء( ملي خبر داد.  جواد سيروسي گفت: پارچه ملّه يكي از نمونه هاي 
منحصربه فرد پارچه در ايران است. ماده اوليه اين پارچه پنبه خود رنگ 
خاكي است. اهميت پارچه ملّه به خاطر خود رنگ بودن آن است، چون 
رنگ پارچه هاي اين پنبه شبيه به خاك است بوميان منطقه آن را بيشتر 
براي سجاده و جانماز استفاده مي كرده اند و معتقدند كه معاد و بازگشت به 

خاك را براي آنها تداعي مي كند. 
  گلستان: يكي از ش��ركت هاي دانش بنيان مس��تقر در پارك علم و 
فناوري گلستان نسبت به طراحي، ساخت و راه اندازي يكي از بزرگ ترين 
تصفيه خانه هاي فاضالب مورد استفاده در دانشگاه هاي كشور در دانشگاه 
ش��هيد بهش��تي تهران اقدام كرد.  اين تصفيه خانه به ظرفيت يك هزار 
مترمكعب در شبانه روز قادر به تصفيه و بازچرخاني تمامي پساب توليدي 
از مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه شهيد بهشتي بوده و نياز اين دانشگاه را 
به آب مناسب براي آبياري فضاهاي سبز موجود مرتفع كرده است.  اين 
تصفيه خانه به روش پيشرفته MBBR است كه موفق به تأمين تمامي 
پارامترهاي كيفي پساب خروجي براساس استاندارد محيط زيست است. 

 آغاز ساخت 28 كالس درس 
با مشاركت بنياد مستضعفان در اردبيل

رهاسازي ۱۰ ميليون متر مكعب 
آب»قلعه چاي« عجب شير به درياچه اروميه

۲۸ كاس درس     اردبيل
با مشاركت بنياد 
مستضعفان در دو شهرستان گرمي و انگوت 
در اس�تان اردبيل در حال س�اخت اس�ت. 
دولت لطفي مديركل نوسازي و تجهيز مدارس 
اس��تان اردبيل در نشست با مس��ئوالن بنياد 
مس��تضعفان در گرمي گف��ت: در حال حاضر 
۲۸ كالس درس در مناطق روستايي و شهري 
گرمي و انگ��وت با س��رمايه گذاري ۱6 ميليارد 
تومان در حال اجراس��ت.  وي تصري��ح كرد: از 
اين تعداد ۱0 كالس درس در مناطق روستايي 
و ۱۸ كالس درس نيز در مناطق شهري گرمي و 
انگوت در حال احداث است تا دانش آموزان اين 
مناطق از عدالت آموزش��ي در تأمين فضاهاي 
مناسب تعليم و تربيت بهره مند شوند.   مديركل 
نوسازي و تجهيز مدارس استان اردبيل افزود: با 
توجه به محروميت گرمي بنياد مستضعفان و 
علوي طرح هاي متعددي را در اين شهرستان در 
حال اجرا دارد كه بخشي از اين طرح ها در حوزه 
آموزش و پرورش است كه اميدواريم براي شروع 
سال تحصيلي جديد ش��ش مدرسه در مناطق 
محروم به همت بنياد مس��تضعفان و اداره كل 
نوسازي و تجهيز مدارس افتتاح و آماده تحويل 
به آموزش و پرورش ش��ود.  لطف��ي افزود: قرار 
است ۵0 درصد اعتبارات احداث اين واحدهاي 

آموزشي از طريق بنياد مستضعفان و ۵0 درصد 
مابقي نيز از طريق اداره كل نوس��ازي و تجهيز 
مدارس تأمي��ن و پرداخت ش��ود.  وي رويكرد 
امس��ال اداره كل نوس��ازي و تجهيز مدارس را 
تكميل ۱۹۵ واحد آموزشي نيمه تمام در مناطق 
مختلف شهري و روستايي اعالم كرد و ادامه داد: 
در تكميل اين پروژه هاي نيمه تمام از ظرفيت 
خيرين استفاده خواهد ش��د تا با همراهي آنها 
براي س��ال تحصيلي پيش رو بتوانيم ۲0 واحد 
آموزشي را با كمك خيرين و ۷0 واحد آموزشي 
را نيز در مناطق مختلف استان آماده بهره برداري 
كنيم.  مديركل نوسازي و تجهيز مدارس استان 
اردبيل در بخش ديگري از سخنان خود خاطر 
نش��ان كرد: در تكميل و راه اندازي اين پروژه ها 
تأمين اعتبار ملي و استاني رويكرد جدي است 
و در كنار آن تأكيد ما بر اجراي طرح آجر به آجر 
به عنوان رويكرد آموزش و پ��رورش و معاونت 
عمراني اس��ت تا بتوانيم در مناط��ق محروم و 
كم برخ��وردار از ظرفيت كمك ه��اي مردمي 
براي راه اندازي مجموعه هاي آموزشي استفاده 
كنيم.  لطفي افزود: در يك حركت جهادي سعي 
خواهيم كرد تا بهترين شرايط و فضاي آموزشي 
را براي نسل هاي آينده مهيا كنيم كه قطعاً در 
اين مسير مس��اعدت و كمك خيرين ياريگر ما 

خواهد بود. 

مس�ئول دفتر     آذربايجان شرقي
س�تاد احي�اي 
درياچه اروميه در آذربايجان ش�رقي از آغاز 
رهاس�ازي 1۰ ميلي�ون متر مكعب آب س�د 
قلعه چاي عجب شير به درياچه اروميه خبر داد. 
منصور صفرزاده مسئول دفتر ستاد احياي درياچه 
اروميه در آذربايجان شرقي گفت: برابر اعالم سازمان 
آب امور منطقه اي آذربايجان شرقي، طرح رهاسازي 
آب سدهاي اس��تان به منظور تأمين آب و احياي 
درياچه اروميه همانند سال گذشته اجرا مي شود 
و رهاسازي آب س��د قلعه چاي از هشتم فروردين 
ماه آغاز ش��ده تا يك ماه ادامه مي يابد.  وي افزود: 
براساس بازديد نمايندگان ستاد احيا و اعالم شركت 
آب منطقه اي، ۸۸ درصد مخزن آب سد قلعه چاي  
پر شده كه با توجه به ظرفيت ۴0 ميليون مترمكعبي 
اين س��د، ميزان كل ذخي��ره آب در فروردين ماه 
۱۴00 بالغ بر ۳6 ميليون مترمكعب است.  مسئول 
دفتر ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان شرقي 
هدف از رهاسازي آب س��د قلعه چاي را كمك به 
احياي درياچه اروميه و هم چنين مديريت گنجايش 
آب جهت مهار س��يالب هاي احتمالي در ماه هاي 
پيش رو عنوان كرد.  صفرزاده با اشاره به طرح هاي 
اجرايي س��تاد احياي درياچه اروميه در خصوص 
اصالح بس��تر رودخانه هاي حوزه آبري��ز درياچه، 
تصريح كرد: با تالش شركت آب منطقه اي استان، 

مسير رودخانه قلعه چاي كاماًل اليروبي شده است 
و آب ذخيره شده در سد به راحتي به درياچه اروميه 
خواهد رس��يد.  وي افزود:  دبي رهاسازي آب سد 
قلعه چاي، هف��ت مترمكعب در ثانيه اس��ت كه 
انجام اين طرح، ۴0 درصد از مصرف آب كشاورزي 
در حوزه آبري��ز درياچه ارومي��ه كاهش مي يابد.  
بررسي ها نش��ان مي دهد، آب مورد نياز درياچه 
از طريق ۱۴رودخانه دائمي و تع��دادي آبراهه و 
مسيل كه به صورت فصلي يا موردي آب در آنها 
جاري مي گردد، تأمين مي شود. متوسط ساالنه 
آب ورودي به درياچه ۵۳00 ميليون متر مكعب 
برآورد مي شود كه بين ۷60 تا ۱۵۲60 ميليون متر 
مكعب متغير است. بارش هاي مستقيم بر سطح 
درياچه، همراه با ورود جريان هاي آب زيرزميني 
را مي توان از ديگر منابع تغذيه كننده آب درياچه 
برش��مرد.  حوضه آبريز درياچه اروميه با وسعت 
۵۲هزار كيلومتر مربع در ناحيه كوهستاني شمال 
غربي ايران و بين اس��تان هاي آذربايجان غربي، 
شرقي و كردس��تان واقع شده اس��ت. مساحت 
درياچ��ه اروميه در حدود ۵ ه��زار كيلومتر مربع 
بوده و بين اس��تان هاي آذربايجان غربي و شرقي 
مشترك اس��ت. اين درياچه در ميان يك حوضه 
آبريز بسته واقع شده اس��ت به طوري كه تمامي 
آب هاي سطحي و زيرزميني از مناطق پيرامون به 

سمت درياچه سرريز مي شوند. 

 تعطيالت نوروزي 400جهادگر 
با خدمت در مراوه تپه گلستان گذشت

عيد نوروز براي بسياري از جوانان بهترين زمان براي انجام كارهاي 
خير و كم�ك به محروميت زداي�ي از مناطق كم برخوردار كش�ور 
بود. در همين رابطه ۴۰۰ جهادگ�ر بومي و غيربومي همزمان با ايام 
نوروز و درس�ت زماني كه بس�ياري از خانواده ها به فكر مسافرت 
بودند در قالب ۳۰ گروه جه�ادي با حمايت بنياد مس�تضعفان به 
محروم ترين نقطه استان گلس�تان رفتند تا در روستاي مراوه تپه 
و با شعار مرد ميدان، رنگ آباداني را بر در و ديوار آن نقاشي كنند. 

    
يك بار ديگر جهادگران نش��ان دادند كه تمام ايام س��ال بهانه اي براي 
سركشي آنها به مناطق محروم و كم برخوردار است تا با برگزاري اردوهاي 
جهادي در خدمت مردماني باشند كه منتظر دستي براي ياري هستند. 
ايام تعطيل نوروز ۱۴00 براي جهادگران اين س��رزمين فصل عمران 
و سازندگي مناطق محروم شد. بر همين اساس ۴00 جهادگر بومي و 
غيربومي از تهران، كرج و چند استان ديگر در قالب ۳0 گروه جهادي 
با حمايت »بنياد علوي« بنياد مستضعفان به محروم ترين نقطه استان 
گلستان رفتند تا در مراوه تپه كاري كنند كه به گفته ساكنان اين منطقه 

با تكثير واژه مرد ميدان، رنگ آباداني، بهار را براي آنان زيباتر كرد. 
مهدي س��ادين، مدير پروژه هاي جهادي شهرس��تان مراوه تپه است. 
جواني ۲۴ ساله كه حدود هفت سال توفيق خادمي در اردوهاي جهادي 
مختلف در كشور را دارد و از خدا مي خواهد ثبات قدم در اين راه را به او 
عنايت كند، مي گويد: »هميشه آرزويم اين است كه بتوانم دلي را شاد 
كنم. اما وقتي دوستان و جوانان ديگر با من همراه مي شوند مي بينم من 
خيلي از آنها عقب ترم چون آنان كارهاي بزرگي انجام داده و با حركت ها 
و طرح هايي كه در مناطق كم برخوردار اجرا مي كنند دل يك جمعيتي 
را شاد مي كنند.« اين جهادگر كه سابقه زيادي در فعاليت هاي جهادي 
دارد با اشاره به كارنامه موفق جهادگران در عمليات محروميت زدايي 
مناطق مختلف كشور ادامه مي دهد: »اردوي جهادي زلزله »ورزقان«، 
سيل گلستان و »خوزستان« از جمله اردوهاي جهادي بود كه توفيق 

حضور در آن را داشتم.«
وي در خصوص اردوهاي جهادي شهرس��تان »مراوه تپه« نيز تصريح 
مي كند: »با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري بر گسترش اردوهاي 
جهادي و اثرات بسيار خوب اين اردوها بر حل بعضي از مسائل اجتماعي 
از جمله محروميت زدايي، تصميم گرفتيم در محروم ترين نقطه استان 
گلستان عملياتي تحت عنوان عمليات محروميت زدايي مرد ميدان را 

به اجرا در آورده و طرح هايي را در آن جا عملياتي كنيم.«
   جهاد خدمت در تمام روزهاي تعطيل عيد

مدير پروژه هاي جهادي شهرستان مراوه تپه از فعاليت ۴00 جهادگر بومي 
و غيربومي در قالب ۳0 گروه جهادي در اين منطقه خبر داده و مي گويد: 
»محروميت زدايي در مراوه تپه از دوم تا ۱۷ فروردين ماه ۱۴00 با حمايت 

بنياد مستضعفان »بنياد علوي« برگزار شد.« 
به گفته سادين، جهادگران بيش از ۴۵ پروژه تعمير و تكميل منازل افراد 
كم برخوردار از قبيل احداث سرويس بهداشتي، حمام، ديواركشي و بيش 
از ۱۳ پروژه تعمير و بازسازي مدارس مناطق محروم از قبيل رنگ آميزي، 

ديواركشي، بتن حياط مدرسه و... را به پايان رساندند.   
وي با برشمردن محروميت هاي منطقه مراوه تپه به دور بودن و سختي 
راه واصله به اين شهرستان و روستاهاي آن اشاره كرده و تأكيد مي كند: 
»وجود اين محروميت ها آغاز بسياري از مش��كالت از قبيل كم بودن 
مواد اوليه مورد نياز در زمينه هاي مختلف عمراني، بهداشتي و... دارد 
كه تأثير بسيار زيادي در محروميت اين منطقه گذاشته است.« سادين 
از حمايت هاي مادي و معنوي بنياد مستضعفان »بنياد علوي« قدرداني 
مي كند كه باعث اين عم��ل خير و خداپس��ندانه در مناطق محروم و 

كم برخوردار شدند.

 حمايت بسيج علمي خراسان جنوبي
 از ۹4 طرح فناورانه 

مسئول مركز رشد، خاقيت و نوآوري     خراسان جنوبي
ش�هيد ناصري بس�يج علمي استان 
خراس�ان جنوبي از حمايت اين مركز از ۹۴طرح  فناورانه خبر داد. 
محمدرضا ارغشي مسئول مركز رشد، خالقيت و نوآوري شهيد ناصري 
بسيج علمي استان خراسان جنوبي گفت: مركز رشد، خالقيت و نوآوري 
شهيد ناصري بسيج علمي خراسان جنوبي، س��ال گذشته از ۹۴ طرح 
فناورانه حمايت كرد. كه از اين تعداد ۳۸ طرح ايده به محصول تبديل 
شدند.  مسئول مركز رشد، خالقيت و نوآوري شهيد ناصري بسيج علمي 
استان خراسان جنوبي تصريح كرد: طرح خوراك دام با فرمول جديد، 
دستگاه نگهداري و حمل دارو هاي خاص، النچر صفحات خورشيدي، 
دستگاه توليد سس زرشك و فرآوري هاي نانو از جمله طرح هاي سال 
گذشته است و همچنين دو طرح دستگاه سي ان سي و دستگاه دانه كن 
زرشك به مرحله تجاري س��ازي رسيدند.  ارغش��ي افزود: اين مركز با 
بهره گيري از متخصصان حرفه اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و 
توسعه حرفه هاي جديد منتهي به فناوري حمايت مي كند.  وي با اشاره 
به وجود دو كارگاه الكترونيك و مكانيك، برگزاري كارگاه هاي آموزشي و 
مشاوره براي مبتكران ادامه داد: عالوه بر اين امكانات، پرداخت تسهيالت 
بالعوض تا سقف ۵0 ميليون ريال از طرح هاي مخترعان و پژوهشگران 
پس از تصويب در كارگروه اس��تاني، حمايت هاي ۱00 ميليون ريالي 
براي طرح هاي ابت��كاري و خالقانه غيرنظام��ي و حمايت از طرح هاي 
نيمه حرفه اي تا سقف ۲00 ميليون ريال از ديگر حمايت هاست.  مسئول 
مركز رش��د، خالقيت و نوآوري ش��هيد ناصري بس��يج علمي استان 
خراسان جنوبي گفت: در اين مركز در هر بخش علمي يك هسته تشكيل 

شده كه هم اكنون ۱۷ هسته علمي فعاليت مي كنند. 

ثبت اختراع طرح نيروگاه تركيبي دودكش 
خورشيدي با گاز فلر در سمنان 

نيروگاه تركيبي دودكش خورشيدي     سمنان
با گاز فلر به همت محققان دانشكده 
مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان و با همكاري پارك علم و فناوري 

اين دانشگاه ثبت اختراع شد. 
داود معروفي، مس��ئول مركز مالكيت فكري پارك علم و فناوري دانشگاه 
سمنان گفت: اختراع نيروگاه تركيبی توسط دكتر محمدصادق ولي پور، عضو 
هيئت علمي دانشكده مهندسي مكانيك و مهندس محمدمهدي اسماعيلي 
دانش آموخته كارشناسي ارشد اين دانشكده در اداره كل ثبت اختراعات 
كشور به شماره ۱00۸0۵ به ثبت رسيد.  دكتر محمدصادق ولي پور عضو 
هيئت علمي دانشكده مهندسي مكانيك نيز در توضيح اين اختراع گفت: 
نيروگاه دودكش خورشيدي، فناوري نويني از نسل نيروگاه هاي حرارتي 
خورشيدي اس��ت كه عالوه بر توليد معمول برق و استخراج برق از انرژي 
ذخيره شده، در توليد آب شيرين، توليد محصوالت كشاورزي، تصفيه هوا 
و شكست وارونگي دما نيز كاربرد دارد.  وي افزود: تاكنون نمونه تجاري از 
اين نيروگاه براي توليد برق ساخته نشده است، اما محققان در سراسر جهان 
در حال انجام تحقيقات مبنايي، كاربردي و تجربي و انتشار مقاالت و ثبت 
اختراع هايي در اين زمينه هستند.  اين استاد دانشگاه ادامه داد: اين اختراع 
براي نخستين بار امكان استفاده از محصوالت احتراق گاز فلر در يك نيروگاه 
خورشيدي را مطرح كرده و منجر به خلق نيروگاهي تركيبي از انرژي فسيلي 
و انرژي تجديدپذير شده است؛ به شكلي كه نقاط ضعف هر كدام به وسيله 
نقاط قوت ديگري پوشش داده شده و حاصل اين كار نيروگاهي خورشيدي 
با توان خروجي باال و قابليت توليد توان در شب است كه از به هدر رفتن حجم 
عظيمي از اتالف انرژي بر اثر س��وزاندن گاز فلر جلوگيري مي كند و باعث 

كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و گازهاي آالينده خواهد شد. 


