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 400قنات خشکشده سیستان و بلوچستان احیا شد
پریسا سادات عظیمی

عکس :ایرنا

ســیل اخیر در سیســتان و بلوچســتان بیشتر
ســفرههای زیرزمینــی ،چاههــا و  400قنــات
خشــکشــده این اســتان را احیا کرده است .به
گفته «علیاوســط هاشمی» اســتاندار سیستان
و بلوچســتان«قبل ازســیل ،ایــن اســتان بــا 18
ســال خشکســالی درگیــر بــوده و بــ ه زحمــت
میتوانســت آب شــرب مــردم را تأمیــن کنــد،
امــا حــال وضعیت خیلی خوب شــده اســت».
اعضــای ســتاد هماهنگی مدیریت بحــران این
اســتان هــم بهدنبــال جاری شــدن ســیل اعالم
کردنــد بــا بارانهــای اخیــر بیــش از  6میلیــارد
مترمکعب آب در اســتان جاری شده که باز هم
ب ه گفته استاندار بیش از  80میلیون مترمکعب
آن پشت سدها ذخیره و تقریباً همه مابقی این
آبهــا یــا به دریــا ریخته یا از کشــورخارج شــده
اســت .ایــن درحالی اســت کــه ایــن  80میلیون
مترمکعــب آب ،نزدیــک به یک درصــد از آب
دریافت شــده از بارش اخیر اســت و متأســفانه
زیرســاختهای ذخیــره آب در سیســتان و
بلوچســتان تا حدودی ضعیف بوده و نتوانسته
این آبها را مهار کند.
 ëëاقدامهای انجام شــده برای ذخیره بیشتر آب
دراستان
«اتابــک جعفــری» ،مدیرعامــل آب
توگو با
منطقهای سیســتان و بلوچســتان درگف 
«ایران» بــا بیان اینکه برای نگهــداری و ذخیره
بیشتر آب در استان کارهایی انجام شده ،گفت:
ســاخت و اجــرای طرحهــای مــرزی در دســتور
کار شــرکت آب منطقــهای اســتان قــرار دارد که
از جمله آن میتوان به ســاخت ســد «ماشکید

«آماده باش قرمز» آب و برق در خوزستان تا رفع مشکل

برش

ب و برق درخوزستان ب ه
تمامی نیروهای آب و برق تا زمانی که مشکالت آ 
طور کامل برطرف نشده ،در «آمادهباش قرمز» خواهند بود« .ستارمحمودی»
قائم مقام وزیر نیرو در نشســت اضطراری شــورای انســجام بخشــی مدیران
صنعت آب و برق خوزستان در اهواز ،رفع مشکل تصفیهخانه شماره  ۲شهر
اهواز را ضروری خواند و افزود :باید با بهکارگیری اصول پدافند غیرعامل تالش
کنیم پایداری این تصفیه خانه در کمترین زمان به حداکثر برسد .در تعریف
طرحهای جدید خوزستان نیز باید ریزگردها بهعنوان بخشی از اتفاقات ثابت
در طرحها در نظر گرفته شود .قائممقام وزیر نیرو ،بهکارگیری باالترین سطح
تواضع در ارتباط با مردم را خواستار و بر اولویتبندی و استفاده از داشتهها و
توانمندیهای موجود ،برای اولویتدارترین کارها تأکید کرد.

ســفلی» با بــرآورد هزینه اجرایی  4هــزار و 800
میلیارد ریال اشاره کرد.
اتمام ســاختمان ســد مخزنی «شهری کور»
بــرای تأمیــن آب کشــاورزان و شــبکه آبیــاری و

ماندگاری باران و برف تا پایان هفته در کشور

گزارش
مصور

ذخیــره میشــد ،خاطرنشــان کــرد :تأخیــر در
رونــد پرداخت صــورت وضعیتهــای کارکرد
و تعدیــل پیمانــکار توســط بانکهای توســعه
اســامی و مرکــزی ایــران ،تغییــر قیمــت ارز و
حاملهای انرژی ازســال  90به بعــد وتأثیر آن
درقیمتهــای قــراردادی و در نتیجــه تطابــق
نداشــتن با قیمتهای روز منطقه ازعلتهای
تأخیر در ساخت سد کهیر است.
جعفری یادآور شــد :با تالشهای مستمر و
مضاعف ارکان طرح و تمهیدات به عمل آمده
بویــژه پیگیریهای کارفرما ،موانع و مشــکالت
موجــود در رونــد اجــرای کار برطــرف شــده
وهماکنــون عملیــات اجرایی ســد با پیشــرفت
 80درصد درحال انجام اســت که امیدواریم تا
خردادماه ســال آینده شاهد بهرهبرداری کامل
از آن بــا حجم ذخیره  314میلیون مترمکعب
در سال باشیم.
 ëëمدیریت بحران
درهمین حال« ،غالمرضا اربابی» ،مدیرکل
توگــو
بحــران سیســتان و بلوچســتان درگف 
با«ایــران» بــا اشــاره بــه اینکــه در مهارســیل و
رفع بحرانهــای آن تا چه حد موفــق بودهاند،
تصریح کرد :وظیفه مدیریت بحران ،هماهنگ
کــردن دســتگاههای امدادرســانی اســت کــه
خوشبختانه توانســتیم این بحران را با یکسری
کمبودهــا مدیریــت کنیــم امــا از ایــن نکته هم
نبایــد غافــل شــد کــه در اســتان مــا متأســفانه
زیرســاختها ،وضعیــت جادههــا و راههــای
شــهری و روســتایی خیلــی ضعیــف اســت .از
طرفی با کمبود برخی امکانات و تجهیزات نیز
مواجه هستیم.

نیمــه» و شــبکه آبیــاری و زهکشــی بــا بــرآورد
اجرایــی یــک هــزار و  300میلیــارد ریــال بــرای
جلوگیــری از خــروج روان آبهــای طبیعــی از
شــرق اســتان و افزایش ورودی آب از آوردهای
رودخانــه هیرمنــد از دیگر اقدامهایی اســت که
در این راستا در دست انجام است و امری است
الزامــی و از ایــن طریق بخش متنابهــی از روان
آبهای سطحی ،کنترل و ذخیره خواهد شد.
 ëëکمبــود اعتبار ،علت متوقف شــدن برخی از
طرحهاست
وی در مورد اینکه گفته شــده ســد «پیشین»
در شهرســتان سرباز و ســد «زیردان» در جنوب
اســتان  12ســال اســت که بهرهبرداری شــده اما
شــبکه انتقال آب ندارد ،پاســخ داد :تأسیســات
پایین دســت ســد پیشــین ازجمله ســاخت بند
آبگیر«شــیرگواز» و شــبکه آبیــاری و زهکشــی
«باهــوکالت» درحــال بهرهبــرداری اســت ،امــا
بــه دلیــل کمبــود اعتبــار ،طرحهــای عمرانــی
تأسیسات پایین دست سد زیردان از جمله خط
انتقال آب از این سد به شبکه آبیاری و زهکشی
دهستان«پیرســهراب» وهمچنیــن انتقــال
آب روســتایی (شــامل  261روســتای حاشــیه
پیرسهراب) با پیشرفت 60درصد ناتمام مانده
و ســاخت شبکه آبیاری پیرســهراب نیز متوقف
شده که در صورت تأمین اعتبار نسبت به اتمام
این تأسیسات اقدام خواهد شد.
 ëëعلل تأخیر در ساخت سد«کهیر»
مدیــرعـــــــامل شـــــــرکت آب منطقــهای
سیستان و بلوچســتان درباره اینکه اگر ساخت
ســد «کهیــر» بموقــع بــه اتمــام میرســید ،بــا
ســیالبهای اخیــر آب بیشــتری پشــت آن

کمبودپارکینگ،معضلبزرگکالنشهرکرج

رشــد فزاینده جمعیت کالنشــهر کرج مرکز
استان البرزنیازمردمبهزیرساختهایمختلف
را هــر روز افزایش میدهد؛ زیرســاختهایی که
متناســب بــا جمعیــت آن تأمین نشــده و یکی
از آنهــا پارکینگ بــرای  530هزار خودرو اســت.
براســاس اعالم ســرهنگ «همایون شــریفی»،
رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان البرز
 530هــزار خــودرو در کــرج وجود دارد و شــاهد
تــردد روزانه به طور متوســط یک میلیون و 800
وســیله نقلیه در ســطح این کالنشــهر هســتیم.
در بســیاری از محــات کرج مرکز اســتان البرز و
دیگر شهرســتانهای این اســتان پارکینگ برای
واحدهایمسکونیتعبیهنشدهواینموضوعدر
حال تبدیل شدن به معضلی برای شهروندان و
عبور و مرور دشوار و افزایش بار ترافیک در شهر
اســت .طبــق برآوردهــای صورت گرفتــه حدود
 80درصــد جمعیــت اســتان البرز در کالنشــهر
کرج ســاکن هســتند ،از اینرو ترافیک و معضل
بزرگ کمبود پارکینگ ،بخصوص در مرکز شهر
و فضاهای تفریحی و خرید گاهی به مرز بحران
رسیده است .براساس آمار ،به ازای هر  3نفر در
کرج یک خودرو وجود دارد ،تراکم باالی وسایل
نقلیه ،کمبود فضای مناسب و پارکینگ عمومی
در خیابانهــای اصلــی و پرتــردد شــهر بخوبی
نمایان است و یافتن فضایی مناسب برای پارک
بدون دردســر خــودرو ،بــه یکــی از دغدغههای
همیشگی مردم تبدیل شده است.
از ســوی دیگــر فرهنــگ اســتفاده از وســایل
حمــل و نقــل عمومــی نیــز هماننــد دیگــر

بارش برف
در دهستان نجم آباد
استان البرز

عکس:عظیم بیرامعلی گیوی

عکس :شهرام نجم آبادی

چهره برفی شهر گیوی در استان اردبیل

عکس :ایرنا

عکس :میرزا علیرضا ذاکری

بارندگی چند روز گذشته باعث تخریب پل رودخانه «شور» شیراز شد

گوناگون

طغیان رودخانه «آبنما» رودان هرمزگان بر اثر بارندگی های اخیر

عکس :مهر

ســازمان هواشناســی کشــور از آخر هفته بارانی و
برفی برای غالب مناطق کشور خبر داد.
به گزارش این ســازمان ،این ســامانه بارشــی
امــروز پنجشــنبه غالــب مناطــق کشــور را در
برمیگیرد و شدت بارشهای آن در فارس ،نیمه
جنوبی کهگیلویه و بویراحمد ،بوشهر ،نیمه غربی
هرمــزگان ،کرمــان ،برخی مناطق خراســانهای
جنوبی و رضوی ،شمال زنجان ،گیالن و مازندران
خواهد بود .همچنین در این روز در شــمال غرب
کشــور کاهش دمای  4تا  6درجهای و در ســواحل
شــمالی کشــور  5تا  8درجه پیشبینی میشــود.
جادههای کوهســتانی واقع در دامنههای زاگرس
مرکــزی و جنوبی و دامنههــای البرز هم به علت
بارش برف لغزنده خواهد بود.
ëëمحدودیتترافیکیدرجادهکرج-چالوس
ســرهنگ «رضا گــودرزی» ،رئیــس پلیس راه
البرز نیز با اشــاره به تعطیلــی آخرهفته و اجرای
محدودیــت ترافیکــی در جــاده کــرج  -چالوس،
گفــت :تــردد وســایل نقلیــه از ســاعت  15فــردا
جمعــه  29بهمن ماه تا ســاعت  23همان روز از
کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است .همچنین
تردد وســایل نقلیــه از ســاعت  18روز جمعه 29
بهمن ماه تا ساعت  23همان روز از مرزن آباد به
سمت کرج یک طرفه خواهد بود .این ممنوعیت
به دلیــل تخلیه بــار ترافیکــی مســافران در حال
بازگشــت از ســفر در ایــن مســیر اجــرا میشــود.
ممنوعیــت تــردد موتورســیکلت نیــز تــا پایــان
محدودیــت ترافیکــی در جاده کــرج  -چالوس و
بالعکس ادامه دارد .وی به رانندگان توصیه کرد

باتوجه به افزایش دما واحتمال سقوط بهمن در
جاده کرج  -چالوس ،حتی االمکان ازســفرهای
غیرضروری خودداری کنند .مرکز کنترل ترافیک
پلیس راه ناجا با شــماره تلفــن  88255555به
صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای
کشــور و آمــاده امدادرســانی بــه حادثــه دیدگان
احتمالی است.
ëëتعطیلیمدارسدر 6استان
از طرفــی ،بــارش بــرف و بــرودت هــوا بازهم
موجبتعطیلیمدارسدراستانهایکردستان،
خراســان شــمالی ،اردبیل ،همــدان ،آذربایجان
غربی و فارس در روز گذشته (چهارشنبه) شد.
ëëجــان باختــن یــک کــودک در کانــال آب در
شهرستانجهرم
همچنیــن بــه دنبــال جــاری شــدن ســیل در
شهرســتان جهــرم در فــارس در بعدازظهــر
سهشنبه گذشــته ،کودکی  1.5ساله از اتباع افغان
در محــدود ه خیابــان ترمینــال جهــرم ،خیابــان
شــهید محبی از دســت مادر بــه درون کانال آب
توجوی آتشنشــانان و کارکنان
رهــا شــد .جســ 
هاللاحمر برای یافتن وی تا بیش از یک ساعت
ادامه یافت و در نهایت با تالش نیروهای امدادی
جســد کــودک در کانال آب در خیابان نخلســتان
پیدا شد.
ایــن کــودک در کانــال آب پشــت کوچــه
پمپبنزین از آب گرفته شــد و عملیات ســی پی
آر (احیــا) واحیــای قلبی-ریــوی ،روی وی انجام
گرفت اما متأسفانه این عملیات مثمرثمر واقع
نشد و این کودک جان باخت.

زهکشــی پایین دســت با برآورد هزینــه اجرایی
 5هــزار و  120میلیارد ریال ،طرح ســاماندهی و
الیروبی رودخانه «سیســتان» بــا برآورد اجرایی
یک هزار و  800میلیارد ریال ،ســاخت سد«چاه

کالنشهرهای کشور در کرج نهادینه نشده یا اینکه
خدماترسانی حمل و نقل عمومی نیز چندان
مطلوب نیســت که همه بتوانند از این خدمات
بهر همندشوند.
ســرهنگ شــریفی در این باره به ایرنا گفت:
کمبود پارکینگ عمومی بویژه در هسته مرکزی
شهر کرج کامالً مشهود است و بسیاری ازفضای
ســطح معابر به پارکینــگ خودروها اختصاص
یافتــه اســت .بیشــتر تخلفــات درشــهرکرج
ازســوی رانندگان بــه دلیل پــارک در محلهای
ممنوع اســت که ناشــی از کمبــود پارکینگهای
عمومی اســت .این در حالی اســت کــه افزایش
پارکینگهــای عمومــی ازهرگونــه افزایــش
راه بندان و ترافیک پیشگیری خواهد کرد.
«احمــد افضلــی» ،معــاون حمــل ونقــل
و ترافیــک شــهرداری کــرج نیــز درایــن زمینــه
گفــت :اکنــون بیــش از 13هــزار جــای پــارک در
پارکینگهــای عمومــی در کــرج ایجاد شــده که
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بیــش از  5هــزار جــای پــارک دیگرنیــاز اســت،
کــه در برنامه کاری قرارداده شــده اســت .ســال
گذشــته  4پارکینــگ مکانیزه درشــهرکرج آماده
شــده و تعــدادی نیــز در دســتورکار اســت کــه
درآینــده نزدیک بتوانیــم عملیاتی کنیم .طبق
برنامهریزیهای انجام شده درمناطق مختلف
کرج چندین مکان جانمایی شــده که درصورت
نهایــی شــدن بتوانیــم پارکینــگ عمومــی را
درمکانهای مورد نظر تعبیه کنیم.
«امیرحسام عباسی» ،عضو شورای اسالمی
شهر کرج نیز با بیان اینکه الزمه داشتن ترافیک
داشــتن پارکینگ عمومی در شهر است،
روان،
ِ
گفت :تســهیل تردد و عبور و مرور شــهروندان
از دغدغه های اصلی مدیریت شــهری اســت
کــه این مهم با اعمال سیاســتهای تشــویقی
امکان پذیر خواهد بود .افزایش شمار خودروها
در شــهرها مســألهای نیســت که بتــوان با مهار
اســتفاده مــردم از خودروهــای شــخصی آن را
کنتــرل و محــدود کــرد ،بخصوص در کشــوری
ماننــد ایــران که تب خــودروی ســواری بیش از
استفاده از وســایل حمل و نقل عمومی است.
این عضو شــورای شــهر کرج خاطرنشــان کرد:
تــردد بیــش از حد خودروها در کالنشــهرها نیز
بــه اندازهای شــده کــه در حال حاضــر دغدغه
مدیران شــهری ،پیــدا کردن مکانهایــی برای
پارک خودروها و کاســتن از تخلفات شهری در
این زمینه است که برای رفع این مشکل ایجاد
پارکینگهای عمومی از ســوی شهرداریها در
دستور کار قرار گرفته است.

بحران تأمین دارو برای بیماران سرطانی
چهارمحال و بختیاری

درصــورت تــداوم بدهــی بیمههــای ســامت و تأمیــن
اجتماعــی بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و
بختیاری و شــرکتهای دارویی ،تأمیــن داروهای خاص
برای بیماران سرطانی با بحران مواجه میشود.
«رضا محمدی» ،معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی چهارمحال
توگو با ایرنا افزود :پرداخت نشــدن  500میلیارد ریال بدهی
و بختیاری درگف 
بیمههــا به دانشــگاه علوم پزشــکی برای تأمیــن داروهای خاص و بــا توجه به
وجود  2هزار و  200بیمار ســرطانی دراســتان ،سالمت این بیماران را با مشکل
روبــهرو خواهــد کــرد .در صــورت ادامــه رونــد بدهیهــا ،بیمــاران ناگزیرند به
اســتانهای دیگر یا به بخش خصوصی مراجعه کنند ،درحالی که تأمین دارو
در خارج از بیمارستان افزایش دست کم  20درصدی هزینه را برای خانوادهها
در پی دارد.
محمــدی افــزود :از آنجــا کــه هزینه داروهای ســرطانی باالســت و ســود
چندانی ندارد ،بخش خصوصی نیز چندان تمایلی به ارائه خدمات در این
زمینه ندارد .درحالی که اقالم دارویی مورد نیاز استان در برخی شرکتهای
دارویــی موجــود اســت ،اما این شــرکتها تمایلی بــه ارائه دارو به دانشــگاه
علوم پزشــکی و داروخانههای دولتــی ندارند.محمدی در زمینه برنامههای
دانشــگاه علوم پزشــکی بیان کرد :هماکنون داروهای اســتان بنــا به اصرار و
پافشــاری دانشــگاه علوم پزشکی از شــرکتهای دارویی و به صورت موقتی
تأمیــن میشــود البتــه ایــن شــرایط در تمــام اســتانها وجــود دارد و خاص
چهارمحال و بختیاری نیست.
وی درباره تعطیلی برخی داروخانهها در استان بهدلیل اجرای طرح تحول
نظام ســامت اظهار داشــت :با اجرای این طرح و متمرکز شدن ارائه خدمات
در بخــش دولتی بخصوص در شــهرهای زیــر 20هزار نفر جمعیــت و مناطق
روستایی ،میزان فروش داروخانههای بخش خصوصی در این مناطق کاهش
یافت و مالکان آن متضرر شدهاند .در این راستا دانشگاه علوم پزشکی در حال
اجرای طرح واگذاری داروخانههای روستایی به بخش خصوصی است که این
واگذاری در شهرهای زیر  20هزار نفر جمعیت بزودی اجرا میشود.
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مجوز فعالیت برای 9شرکت
سرمایهگذاری خارجی در استان مرکزی

9شرکتسرمایهگذاریخارجیبرایفعالیتدراستان
مرکزی از ابتدای امســال از اداره کل اقتصادی و دارایی
اســتان مجوز فعالیــت گرفتند« .حســن میرزاخانی»،
توگو با ایرنا افزود:
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان مرکزی در گف 
از اواخرسال گذشته و نهایی شدن مقوله برجام ،مشارکت سرمایهگذاران خارجی
در این اســتان روند مطلوبی پیدا کرد و حوزههای فعالیت آنان در زمینه صنایع
خودروسازی ،صنایع پوشاک و ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی و تجدید پذیر
اســت .میرزاخانی تصریح کرد :افزایش اشــتغال ،اســتفاده از فناوریهای نوین
وانتقــال تکنولوژی ،توســعه صــادرات و بهبود روابــط بینالملل ونگرش مثبت
سرمایهگذاران خارجی به ایران ازمزایا و نتایج مثبت فضای پسابرجام در استان
مرکزی اســت .از ابتدای انقالب تاکنون  40مورد سرمایهگذاری خارجی در استان
مرکزی تصویب شــده که از این تعداد  16مورد در فاصله سالهای برنامه پنجم
توســعه بوده اســت .ازمجموع  40طرح مصوب ســرمایهگذاری خارجی اســتان
مرکزی 20،طرح متعلق به سرمایهگذارانی از کشورهای آسیایی 17،طرح متعلق
به سرمایهگذاران کشورهای اروپایی و  3طرح مصوب هم به ایرانیان مقیم خارج
تعلق دارد .در  3دهه گذشــته ،صنایع شیمیایی ،فلزی وغذایی بیشترین میزان
جــذب ســرمایهگذاران خارجــی به اســتان را بــه خود اختصــاص دادهانــد که در
دوران پســاتحریم نیز ایجاد نیروگاههای خورشیدی و بادی ،صنایع تولید ادوات
و ماشــینآالت راهسازی ،کشــاورزی ،تولید خودروهای ســبک ،اجرای طرحهای
عمرانــی و شــهری یک متقاضی و نیز ســایر بخشها همچون صنایع پوشــاک،
ایجــاد بیمارســتان و مشــارکت در واحدهــای تولیــدی فعال اســتان بــه صورت
مشارکت مستقیم یا تأمین مالی خارجی در دستور کار قرار دارد.

نرگس زارهای کازرون پذیرای گردشگران
گــروهایرانزمین /جشــنواره برداشــت گل نرگــس از  140هکتار نرگس
زارهــای دیم بخش جــره و باالده شهرســتان کازرون در فارس تا نیمه
اســفند ماه پذیرای گردشــگران اســت« .مجید رضا پــاکاری» ،معاون
باغبانی جهاد کشــاورزی فارس گفت :در این منطقه گونههای نرگس
شــش پر ،شــهال و معمولی وجود دارد که از میان آنها نرگس شهال به
جهت داشتن زیبایی و بوی خاص مشهور است .برداشت  180میلیون
شاخه گل نرگس از نوع شهال ،پرپر ،هزار پر و شیپوری باعث شده فارس
رتبه برتر برداشت گل نرگس را به خود اختصاص دهد.

خیابان «قیام» یزد سوارهرو میشود

موضوع طرح اجرایی خیابان «قیام» شــهر یزد و مشــکالتی کــه این خیابان برای
کاســبان و مردم منطقه ایجاد کرده در صحن علنی شــورای اســامی این شــهر با
حضور نمایندگان بازاریان و شهردار یزد بررسی شد.
به گزارش ایسنا ،براساس تصمیم نهایی و بعد از نظرات ارائه شده در این نشست،
قرار شد که برای همسانسازی خیابان قیام ،این خیابان به طور کامل کفسازی و
به ســواره رو تبدیل شــود .البته قرار شده که این طرح از  15فروردین ماه در مدت 2
ماه انجام شــود ،اما در حال حاضر و به جهت اهمیت مســأله کسب و کار بازاریان
این خیابان در شــب عید ،مقرر شــده که خودروها از مســیر پیادهرو وســط خیابان
جهت تردد و از مسیر آسفالت کنارهای پیاده رو جهت پارک خودرو استفاده کنند.
نصب دوربین مدار بسته ،جانمایی و ساخت پارکینگ ،درختکاری و نصب  10عدد
شــیر آتشنشــانی در خیابان قیام از دیگر مصوبات شورای اسالمی شهر یزد برای
خیابان قیام بود.

جذابیت زندگی عشایری
برای گردشگران آلمانی

جذابیت زندگی عشایری و بوم گردی ،زن و شوهر گردشگر آلمانی را به
شهرســتان هیرمند واقع در شمال سیستان و بلوچستان کشاند« .رضا
بارانی» ،رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری هیرمند
توگــو با ایرنا اظهار داشــت :این گردشــگران اوایــل این هفته به
درگف 
منظور بازدید از مراکز تاریخی و تجربه زندگی عشایری به این منطقه
سفر و از کوه خواجه و شهرسوخته دیدن کردند.
رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری هیرمند گفت:
این گردشگران به دلیل عالقه زیاد به کار کشاورزی در کنار کشاورزان
دهســتان «شــندل» این شهرستان به کاشــت محصوالت جالیزی
پرداختنــد .این زوج همچنین در کنار عشــایر از غذاهای بومی این
منطقــه اســتفاده و پس از دیدن چــاه نیمهها ،دهانه غالمان ،ســه
کوهه و ســایر مکانهای تفریحی ،این منطقه را ترک کردند .بارانی
بــا تأکید بر اینکــه ایجاد اقامتگاههــای بوم گردی بــه منظور جذب
گردشــگر داخلی و خارجی میتواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار در
روســتاها و مناطــق طبیعی را فراهم کند ،گفــت :اقامتگاههای بوم
گردی جذابتر از سایر مکانهای اقامتی برای گردشگران است.

بزرگداشت «اقبال آذر» در تبریز
تبریز-خبرنگار«ایران» /بزرگداشت شادروان «ابوالحسن اقبال آذر» ،مرد همیشه
زنده آواز و موسیقی ایران با حضور جمعی از پژوهشگران و محققان موسیقی کشور
بعدازظهر امروز درسالن اجتماعات بنیاد پژوهشی شهریار در تبریز برگزار میشود.
در این مراســم تجلیل که به همت بنیاد پژوهشــی شــهریار تبریز برگزار میشــود،
«جمشــید اقبال آذر» ،نــوه مرحوم اقبال آذر« ،فرهود اصغرزاده» ،پژوهشــگر آواز
و موســیقی اصیل ایرانی« ،حســن کرمانی تبریزی» ،محقق و اســتاد خوشنویسی
و هنرشــناس« ،حســین مهرنگ» ،اســتاد و محقق فرهنگ وهنر و ادب فارســی و
«فرشید بزرگی تبریزی» ،پزشک و چهره برجسته کانون خوانندگان خانه موسیقی
تبریز سخنرانی میکنند .شرکت در این مراسم برای عموم مردم آزاد است.

تولید  20تن گوشت ماهی خاویاری در قم
گــروه ایــران زمیــن /ســاالنه  ۲۰تــن گوشــت ماهــی خاویــار و  ۱۲۰کیلو
خاویار در قم تولید میشــود« .سید رضا طاهری» ،مدیرشیالت جهاد
کشاورزی استان قم با بیان اینکه پرورش ماهی در این استان بهعنوان
یــک فعالیت جانبی و دومنظوره در مزارع کشــاورزی انجام میشــود،
گفــت :در فعالیت دو منظــوره پرورش ماهی ،آبی مصرف نمیشــود
بلکــه آب از اســتخرهای ذخیــره آب و پــرورش ماهــی عبور کــرده و در
کشاورزی مصرف میشود.
در حال حاضر ۲۹استخر تولید ماهی سردآبی ۱۵۷،استخر تولید ماهی
گرمابی و  ۲استخر تولید ماهی خاویاری در استان قم فعالیت میکنند
که این تعداد هزار و  ۲۰۸تن آبزیان پرورشی و همچنین  ۳۶هزار و ۶۰۰
قطعهماهیزینتیتولیدمیکنند.

