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سال بیستوپنجم شماره 6996
سهشنبه  23بهمن 1397

مشارکت هندیها در مرمت
معبد هندوها در بندرعباس

سرریز سد «دانشمند» در مرز گنبدکاووس

راه اندازی بزرگترین کارخانه تولید داروی
جنوب شرق در رفسنجان

طــی  23ســال تــاش ،بزرگتریــن کارخانه تولیــد داروی جنوب شــرق کشــور با
اعتبــاری بالــغ بــر  300میلیارد ریــال که بخشــی از آن بهصــورت ارزی در قالب
700هزار یورو تأمین شده ،در شهرستان رفسنجان استان کرمان ساخته شد.
بــه گزارش ایرنا« ،حســین محمدی» مدیرعامل این کارخانــه بیان کرد :کارخانه
مذکور در ســال  74ثبت ســازمان غذا و دارو شد و از سال  88فعالیت خود را آغاز
کرد و نیز در ســال  92برای راهاندازی آن ،کارها تا تکمیل نهایی به ســرعت پیش
رفــت .وی گفــت :این کارخانه در زمینی به مســاحت  28هزار متــر مربع احداث
شــده که از این میزان  2هزار و 500مترمربع زیربنای ســاختمان کارخانه اســت و
انــواع قرص ،کرم و اقــام دارویی در این کارخانه تولید میشــود .در این کارخانه
بهصورت مســتقیم بــرای  60نفر متخصص و غیرمتخصص به طور مســتقیم و
برای  300نفر به طور غیرمستقیم اشتغالزایی میشود« .احمد انارکی محمدی»
نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در مجلــس شــورای اســامی هــم با اشــاره به
راهاندازی این کارخانه ،افزود :عملیات پروژه  7مگاواتی خورشــیدی نیز با اعتبار
11میلیــون یورو در منطقه ویژه اقتصادی رفســنجان آغاز شــده و در تیرماه ســال
آینده بهرهبرداری میشــود .وی تأکید کرد :باید از زیرســاخت نیروی خورشــیدی
بهره گرفت ،بهدلیل ارزان بودن برق در کشور نتوانستیم در بخش انرژیهای پاک
بهرهمند شویم و باید از این موهبت استفاده و انرژیهای نو را به مدار وارد کرد.

واگذاری  5هزار واحد مسکونی
به خانوارهای دارای  2معلول

در اجرای تفاهمنامه پنج جانبه سازمان بهزیستی با بنیاد مسکن ،سازمان ملی
زمین و مسکن ،خیران مسکن ساز و بنیاد مستضعفان5 ،هزار واحد مسکونی به
خانوادههای دارای  2معلول و بیشتر واگذار شده است.
به گزارش ایرنا« ،وحید قبادی راد» رئیس سازمان بهزیستی در بوشهر افزود :در
زمان حاضر 6هزار و  800واحد مســکونی با پیشرفت  30تا  60درصد در دست
ساخت است .همچنین 2هزار و  200خانوار دارای  2معلول از این گروه در نوبت
دریافت مســکن هســتند .قبــادی راد اضافه کرد :براســاس بررســیهای انجام
شــده در ســال  14 ،94هزار خانوار دارای  2معلول در کشــور شناسایی شده که از
این شــمار  7هزار و  500خانوار در شــهرها و مابقی در روســتاها ســکونت دارند.
رئیس ســازمان بهزیســتی بیان کرد :از اول دولت تدبیر و امید  67هزار مســکن
برای مددجویان زیر پوشش بهزیستی آمادهسازی و واگذار شده و 53هزار واحد
مســکونی در دســت احداث اســت .در زمان حاضــر 113هزار خانــوار مددجوی
بهزیســتی پشت نوبت دریافت مسکن هســتند که انتظار میرود خیران و سایر
دستگاهها و سازمانها در اجرای مسئولیت اجتماعی همانند تفاهمنامه تأمین
مســکن خانوارهای دارای  2معلول بتوانیم مشــکل مســکن ســایر مددجویان
بهزیســتی را در  2ســال آینــده برطرف کنیم .وی بیــان کرد :امســال  265واحد
مســکونی در استان بوشهر برای خانوارهای دارای  2معلول واگذار و  117خانوار
هم پشــت نوبت هستند .قبادی راد گفت :براساس تفاهم با استانداری بوشهر
قرار اســت با مشــارکت خیران ،اســتانداری و ســایر دســتگاههای اجرایی پروژه
تأمین مسکن برای  300خانوار در این استان اجرا شود.

«هیرمند» با سیل افغانستان جان گرفت

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای سیستان و بلوچستان :با جاری شدن هیرمند 12میلیون متر مکعب آب درچاه نیمهها ذخیره شد
زهره افشار
خبرنگار

ســاعت  3بامــداد شــنبه  20بهمــن ماه
بود که صدای شرشر آب در نقطه مرزی
هیرمند پیچید و شور زندگی در سیستان
و بلوچســتان تشــنه جریان یافت ،آنانی
کــه بیشــتر بــه هامــون نزدیــک بودند و
توفیــق آن را داشــتند که زودتــر از جاری
شدن هامون باخبر شوند بقیه دوستان و
آشنایان را باخبر کردند و انگار شب برای
این اســتان که  22ماه بود قطرهای آب از
«هیرمنــد» دریافت نکرده بود در همان
ســاعات اولیــه بامــداد بــه پایان رســید.
مردم در شمال سیستان و بلوچستان هر
چه ســریعتر به کنار هامــون میرفتند تا
شاهد جریان یافتن دوباره این رودخانه
باشــند ،اشک شــوق در چشم مردم این
منطقــه موج مــیزد و بســیاری ســجده
شــکر به جا میآوردنــد؛ در کنــار هامون
از مــرد و زن و ســالخورده تــا کــودکان
نوپــا دیــده میشــدند که نظــاره گر جان
گرفتن دوبــاره هامون بودند .در کنار این
همهمه و شوق وصفناپذیر در حالی که
مردم این منطقه از خوشــحالی ســر از پا
نمیشــناختند از خود میپرســیدند چه
شــده که به یکباره افغانســتان که ماهها
بــود به بهانه خشکســالی از دادن حقابه
سیســتان و بلوچســتان ســر باز مــیزده،
تصمیــم گرفتــه این حقابــه را بــه ایران
بدهــد .بــر اســاس توافق صــورت گرفته
میان ایران و افغانستان قرار بر این است
که افغانســتان ســاالنه  820میلیون متر
مکعب حقابه به سیســتان و بلوچستان
بدهــد ،امــا متأســفانه بیــش از  20مــاه
اســت که حتی قطــرهای از این حقابه به

ایران نرســیده اســت .چند ســاعت پس
از حــدس و گمانهــای مــردم محلــی
مشــخص شــد ســیلی که در افغانستان
جــاری شــده بــود عامــل جریــان یافتن
هیرمند است؛ البته این کشور تاجایی که
توانسته با استفاده از سیل بندهای ایجاد
شــده درمســیر هیرمنــد از جاری شــدن
آب در هیرمنــد ایــران جلوگیــری کرده،
اما چون نتوانســته به طور کامل سیالب
را مهــار کند مجبور شــده مابقی آن را به
سمت کشور ما روانه کند.
ëëهدایت  12میلیــون متر مکعب آب به
چاهنیمهها
«عباس ســارانی» ،معاون حفاظت
و بهرهبــرداری شــرکت آب منطقــهای
توگــو بــا
سیســتان و بلوچســتان در گف 
«ایــران» با تأیید ایــن مطلب میافزاید:
ســر منشــأ این ســیالب در نزدیکــی مرز
ایران بوده و ربطی به رهاسازی آب از سد
«کجکی» که از هیرمند تغذیه میشــود
ندارد چرا که این ســد در  700کیلومتری
مرز ایران است.
وی میافزایــد :هرچنــد دبــی آب
ورودی از طریــق هیرمنــد در شــمال
سیستان و بلوچستان از  100متر مکعب
در همــان دقایــق اولیــه جــاری شــدن
رودخانه به  80مترمکعب در صبح روز
دوشنبه (دیروز) رسیده ،اما شکی نیست
که روان شــدن آب در هیرمند هم از نظر
ذخیرهســازی آب و هــم از نظــر روحی ،
روانی برای مردم ارزشمند بوده است.
بهگفتــه وی از آنجــا کــه ماهها اســت
قطــرهای از آب هیرمنــد از ســمت
افغانستان به ســوی ایران نیامده بود به
محض جاری شــدن آب بیش از  50متر
مکعب از دبی هیرمند به ســمت  4چاه

نیمه شمال استان هدایت شد تا نگرانی
بابت تأمین آب مردم کامالً رفع شود.
ســارانی خاطرنشــان میکنــد :تــا
ســاعت  8بامداد دیروز (دوشنبه) بیش
از 12میلیــون مترمکعب آب به ســمت
 4چــاه نیمه هدایت شــده که با توجه به
کاهــش دبــی آب ورودی انتظــار میرود
آب هیرمنــد تــا چنــد روز آینــده بیشــتر
جــاری نباشــد .آب شــمال سیســتان و
بلوچســتان از طریق  4چاه نیمه موجود
در ایــن منطقــه تأمیــن میشــود کــه
ظرفیت آنها در مجمــوع یک میلیارد و
 500میلیون متر مکعب اســت و تا قبل
از جــاری شــدن هیرمنــد در هفته جاری
تنهــا 330میلیــون متر مکعــب ذخیره
آب داشــته اســت .در ســالیان گذشــته
همواره بخشــی از آب ورودی هیرمند در
چــاه نیمهها ذخیرهســازی میشــد تا به
مصرف شرب و کشاورزی و ...برسد .چاه
نیمهها گودالهایی هســتند که به لحاظ

فنی شرایطی برای ذخیره آب در شمال
استان دارند.
هرچنــد ایــن مســئول آب منطقهای
سیستان و بلوچستان پیشتر اعالم کرده
بــود بــا تمهیداتی که اندیشــیده شــده و
صرفهجویــی مردم جایی بــرای نگرانی
تأمیــن آب شــرب روســتایی و شــهری
استان تا پایان ســال  98وجود ندارد ،اما
ســارانی میگوید :به هر جهــت افزایش
ذخیره آب درچــاه نیمهها میتواند این
وضعیــت را تثبیــت کند .در سیســتان و
بلوچســتان در مجمــوع 5هــزار و 594
روستا وجود دارد که بهدلیل خشکسالی
 20ســاله و پراکندگــی آنها ،بــرای تأمین
آب شــرب آنهــا بــا مشــکالتی روبــهرو
هســتند .در این اســتان معموالً یکهزار و
 257روســتا با جمعیت  251هزار نفر با
تانکر آبرسانی میشــود که در تابستان و
فصل گرم سال  500روستا به آن اضافه
میشود.

ساخت بیمارستان محلی در مالیر
عملیات اجرایی نخســتین بیمارستان
محلــی کشــور بــا حضــور مســئوالن در
شــهر «ازندریــان» شهرســتان مالیــر
استان همدان آغاز شد.
بهگــزارش ایرنــا« ،محمــد کاظمــی»
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس
شــورای اســامی در ایــن آییــن اظهــار
داشــت :مؤسســه خیریــه حضــرت
زهــرا(س) درخواســتهایی مبنــی بر
احداث بیمارســتانی در شهر ازندریان
داشــت کــه پیگیریهــای الزم در ایــن
زمینــه انجام شــد.بر اســاس وضعیت
جمعیتــی و آمــار و ارقــام ،احــداث
بیمارســتان در ایــن شــهر و طبــق

تعریــف وزارت بهداشــت و درمــان و
دانشــگاه علوم پزشــکی برای ســاخت
بیمارســتان ،امــکان پذیــر نبــود ،امــا
مجموعهای تحت عنوان «بیمارستان
محلــی» قابــل اجراســت.به همیــن
منظــور پیگیریهــای الزم از ســوی
نماینــدگان مــردم مالیــر در مجلــس
صــورت گرفــت و چون برای نخســتین
بــار در کشــور ایــن طرح اجرا میشــود،
نیاز به کار فنی و مهندسی داشت.
نایــب رئیــس کمیســیون حقوقــی و
قضایــی مجلــس دهــم بــا بیــان اینکه
بیــش از یکســال تحقــق ایــن طــرح
بــه طــول انجامیــد ،بیــان کــرد :در

نهایــت وزارت بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشــکی بــه این نتیجه رســید
در شــهرهایی کــه جمعیــت آنهــا بــه
انــدازهای اســت که بتــوان بیمارســتان
کوچک احــداث کرد ،نقشــهای را برای
کل کشــور طراحی کنــد .کاظمی گفت:
نخســتین بیمارســتان محلــی کــه بــا
ایــن مشــخصات در کل کشــور احداث
میشــود ،در شهر ازندریان مالیر است
که موجب خوشحالی است.
«ســید حبیباهلل موسوی بهار» رئیس
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان نیــز
بــا بیان اینکــه طبق پیشبینــی خیران
ایــن بیمارســتان در مــدت  2ســال

گزارش
مـــصور

احداث میشــود ،افزود :مســاحت این
بیمارســتان محلــی  3هــزار مترمربــع
و زیربنــای آن حــدود یکهــزار و 200
مترمربــع اســت کــه نقشــه آن توســط
وزارت بهداشــت ،درمــان وآمــوزش
پزشکی طراحی شده و نخستین تجربه
در کشــور اســت.طراحی بیمارســتان
محلــی بــه گونــهای اســت کــه بخــش
بهداشــت و درمــان جــدا و در بخــش
بهداشــت تمامــی خدمات بهداشــتی
موجــود اســت و بخــش اورژانــس،
رادیولــوژی ،بســتری ،آزمایشــگاهی،
درمانگاههــای تخصصــی و حتی اتاق
عمل نیز دیده شده است.

ل آفتابگردان در مزارع خوزستان
پرورش گ 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار اســت
مســئوالن  2کشــور ایران و افغانستان در
اســفند ماه امســال بار دیگر دور یک میز
بنشــینند و بار دیگر بر سر حقابه مذاکره
کننــد ،اظهار امیــدواری میکند شــرایط
اقلیمی بــه گونهای پیش بــرود که بهتر
شــدن وضعیــت بارندگی در این کشــور
همسایه مانعی بر سر اختصاص حقابه
هیرمندنباشد.
ëëآب به تاالب هامون هم رسید
روان شــدن آب در هیرمند همچنین
موجب شده بخشی از این آب به سمت
بخش «صابوری» تاالب هامون هدایت
شود .تاالب هامون از  3بخش صابوری،
هیرمند و پوزک تشکیل میشود.
معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری
شــرکت آب منطقــهای سیســتان و
بلوچســتان میگویــد :خوشــبختانه آب
هیرمند بــه منطقهای در تــاالب هامون
سرازیر شده که اتفاقاً کانون ریزگردها در

این تاالب است.
ëëمدیریتآبورودیبههیرمند
در همیــن حال ،کارشناســان محیط
زیســت در سیســتان و بلوچســتان نیــز
در خصــوص تأثیــر روان شــدن آب در
هیرمنــد ،میگوینــد :هرچنــد حجم آب
ورودی بــه تــاالب هامــون در مقایســه
با خشــکی ایــن تــاالب ناچیز اســت ،اما
میتــوان بــا مدیریت صحیــح و هدایت
با برنامــه ،از آب ورودی به تاالب نهایت
اســتفاده را بــرد .آنــان میافزایــد :ایــن
خواســته بحق همه مردم و دوســتداران
محیط زیســت و تاالب هامون اســت که
مســئوالن استان بحث حقابه هیرمند را
با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
 ëëادامــه بارشهــای مناســب در حــوزه
آبریزهامون
ایــن در حالــی اســت کــه «دوســت
محمدکلیم»معاونتوسعهوپیشبینی
هواشناســی سیستان و بلوچســتان نیز از
ادامــه بارشهــا در باالدســت رودخانــه
هیرمنــد خبــر مــی دهــد و میافزایــد:
خوشــبختانه در هفتــه جــاری نیــز موج
بارشــی جدیدی را در کشــور افغانســتان
و دقیقــاً در حوزه آبریز هامــون خواهیم
داشــت که انتظــار داریــم آورد آب قابل
توجهی برای هیرمند ما داشته باشد .وی
میگویــد :هفته آینده نیــز موج جدیدی
در ایــن منطقه فعال میشــود کــه البته
ضعیفتــر از مــوج هفته جــاری خواهد
بــود .بهگفتــه وی ،بارشهــای خوبــی در
اســتان رخ داده کــه موجب شــده میزان
بــارش در ســال آبی جــاری تــا  21بهمن
ماه به  18.7میلیمتر برسد.این در حالی
است که در ســال آبی گذشته در این بازه
زمانی تنها 4.2میلیمتر بارش داشتیم.

کارگاه بینالمللی معماری خشتی
در یزد دایر شد

نخســتین کارگاه بینالمللــی «معمــاری خشــتی ،شــهر
رو ی خط
میراث جهانی یزد» به مدت یک هفته با رویکرد بررســی
خبر
مشــکالت و چالشهــای حفاظــت ایــن شــهر تاریخی در
دانشگاه یزد آغاز بهکارکرد.
بهگزارش ایرنا ،این کارگاه با حضور تعدادی از اســتادان معماری و شهرســازی
کشور برگزار و در پایان به شرکتکنندگان گواهینامه معتبر اعطا میشود« .یوکا
یوکیلیتو» استاد مشاور مدیرکل و نماینده مرکز بینالمللی مطالعه ،حفاظت
و مرمــت آثار تاریخی فرهنگی «ایکــروم»« ،ماریانا کوریا» رئیس کمیته علمی
جهانــی میــراث معمــاری خشــتی در شــورای بینالمللــی ابنیــه و محوطهها
«ایکومــوس» و «محمدحســن طالبیــان» معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان
میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری از مدرســان این کارگاه هســتند.
ایکــروم نهادی اســت کــه باهدف حفاظــت از میراث فرهنگی جهــان از طریق
آمــوزش ،اطالعرســانی ،پژوهــش ،همــکاری و برنامههای حمایتــی و افزایش
آگاهی عمومی نسبت به اهمیت و ظرافت میراث فرهنگی تأسیسشده است.
ایکوموس ،تشــکل غیردولتی و مهمترین مرجع بینالمللی است که درزمینه
حفاظت از بناها و محوطههای تاریخی بهصورت تخصصی فعالیت میکند.
کارگاه یادشــده به همت معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد تشکیل
شد و تا  27بهمنماه ادامه دارد .سکونتگاههای استان یزد  2هزار و  270هکتار
بافت تاریخی دارد و یزد بهعنوان نخســتین شــهر خشــت خام و دومین شــهر
تاریخی جهان دارای بافت تاریخی به مســاحت عرصه  743هکتار و مساحت
حریم  5هزار هکتار است.

بهره برداری از زائربر برقی ایرانی در مشهد

عکس :زهرا باغبان
پرواز پرندگان بر فراز زاینده رود پر آب

عکس :مجتبی گرگی

ویزیت رایگان بیماران توسط جمعی از پزشکان خراسان جنوبی در بیرجند

عکس :علی معرف

 ســاختمان مرکزی پــارک علم و فنــاوری قزوین با حضور
دو خط «بهروز کمالوندی» ســخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به
خـــبر بهر هبرداری رسید.
«امین باقری» فرماندار ریگان گفت :طوفان شن و گرد و غبار شدید به  100هکتار
از اراضی کشاورزی این شهرستان استان کرمان خسارت وارد کرد.
 5طــرح عمرانی و توســعه مجتمــع فوالد ،در نیشــابور مورد بهرهبــرداری قرار
گرفت.
«ابوالفضل مکرمی فر» مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
خراسان رضوی اعالم کرد 10 :اثر تاریخی منحصر به فرد استان در موزه ملی ایران
به نمایش گذاشته میشود.
«ســیدمناف هاشــمی» اســتاندار گلســتان گفت :پروژههای متعــددی با اعتبار
 ۷هزار میلیارد تومان در ســفر رئیس جمهوری و دهه فجر در گلســتان افتتاح یا
کلنگ زنی شد.
«حســن رســتم زاد» فرمانــدار آســتارا بیان کــرد :بزرگترین مرکــز تحقیقات و
آموزش ماشینآالت برنج کشور در این شهرستان افتتاح شد.
«سیدعلی نوروززاده» شهردار بافق با اشاره به سرمایهگذاری  ۶.۵میلیارد ریالی
برای ســاخت دریاچه تفریحی تفرجگاه آبشار در این شهر ،گفت :در ساخت این
دریاچه و فضاســازی اطراف و جزیرههای مربوطه حداکثر ســازگاری و انطباق با
طبیعت منظور شده است.
«سیدموســی خادمی» استاندار لرستان تأکید کرد:در اســتان  ۷۵واحد آموزش
عالــی وجــود دارد کــه  ۷۵هزار دانشــجو در این دانشــگا هها مشــغول به تحصیل
هستند و باید از این ظرفیتها به خوبی استفاده شود.

خانههــای حمایتی ســالمندان باهدف
تغییــر محــل زندگــی ســالمندان از
آسایشگاه به خانههایی شبیه خانههای
معمولــی و بازتوانــی روانی ســالمندان
راهاندازی شده است.
«فاطمهزهراتوکلی»،مدیرکلبهزیستی
لرســتان در آییــن افتتــاح خانههــای
حمایتی ســالمندان صدیق شهرســتان
خرمآبــاد بــه ایســنا ،افــزود :بــا توجه به
تغییــر اســتراتژی و رویکــرد ســازمان از

نگهــداری ســالمندان و معلــوالن در
مراکــز کوچــک و خانههــای حمایتی به
جــای مؤسســات و مراکز آسایشــگاهی،
خانههــای حمایتــی ســالمندان جهت
ارتقــای کیفیت زندگی و اعتمادبهنفس
و کاهش وابســتگی به دیگــران و ارزیابی
میزان توانمندی فرد سالمند ،رویارویی
بــا مشــکالت و آمادهســازی ســالمندان
بــرای ورود مجدد به خانــواده و جامعه
و در فضای مشابه محیط خانواده ایجاد

شد ه است.
وی با اشــاره به اینکه خانههای حمایتی
ســالمندان در خرمآباد دومین خانه در
ســطح کشور اســت که با اعتباری بالغبر
 ۲میلیــارد ریال به بهرهبرداری رســیده،
افــزود :در لرســتان  ۳مرکز شــبانهروزی
سالمندان در استان فعال است که مرکز
صدیق بزرگترین و قدیمیترین مرکز
است.
ایــن مقــام مســئول یــادآور شــد :در

آسایشــگاههای ســالمندان ،ســالمندان
بــا انــواع مســائل و مشــکالت دوران
سالمندی نظیر آلزایمر ،فلجهای ناشی
از ســکتهها و … کنــار یکدیگــر زندگــی
میکنند و بودن سالمندان سالم اما فاقد
سرپرست مؤثر در کنار سالمندان دارای
بیماری و معلولیت ،ســبب افسردگی و
مشکالت روحی میشود.
توکلــی وجــود خانههــای حمایتــی را
کمک به اســتقالل ســالمندان و ارتقای

بهداشــت روانی آنان برشــمرد و گفت:
ســازمان بهزیســتی در راســتای وظایف
بســیار گســتردهای کــه دارد نیازمنــد
حمایت و همکاری خیرین عزیز است.
مدیــرکل بهزیســتی لرســتان بــا بیــان
اینکه خیر فقط پول نیســت ،افزود :خیر
میتواند تفکر ،اندیشــه یــا انرژی مثبتی
باشــد که یک فرد بهصــورت داوطلبانه
میتواند در اختیــار همنوعان خود قرار
دهد.

عکس :بهروز شهرکی

بهدلیل بارشهای مناســب ســال زراعی جاری ،اکنون کل حجم  17.5میلیون
متــر مکعبی ســد «دانشــمند» در منطقه مرزی «داشــلی بــرون» گنبدکاووس
تکمیل و آب آن سرریز شده است.
«حسین قنبری» مدیر امور منابع آب سه شهرستان گنبدکاووس ،مینودشت و
توگو با ایرنا ،افزود :اکنون سرریز این سد که  4تا
گالیکش در شرق گلستان در گف 
 5متر مکعب در ثانیه است ،از طریق کانال خاکی به سمت تاالب بینالمللی
آالگل هدایت میشود تا هدر نرود .قنبری اضافه کرد :اکنون آب خوبی ناشی از
بارشهــا در مناطق باالدســت رودخانه اترک در ایــن رودخانه مرزی درجریان
است که بخشی از آن به سمت تاالبها و آب بندانهای محلی هدایت شده و
ذخیره میشــود .وی گفت :حجم آبگیری انجام شده سال زراعی جاری در سد
دانشــمند بخش مرزی داشــلی برون گنبدکاووس در شــرایطی رخ داد که سال
گذشــته این ســد بهدلیل کاهش بارشها و نیز خشکسالی ،خشک شده بود .در
همیــن ارتباط ،چند روز پیش هواشناســی گنبدکاووس میزان بارشها درســال
زراعــی جــاری دراین شهرســتان را  282.5میلــی متر اعالم کرد کــه  55درصد
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

نگهداری سالمندان به جای آسایشگاه در خانههای معمولی

عکس :نسیم آنالین

بــر اســاس توافــق صــورت گرفتــه میــان اداره کل میــراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری هرمزگان و ســفارت
اخبـــار
هندوســتان مقرر شد ،شــرکتهای هندی در مرمت معبد
هندوهای بندرعباس مشارکت کنند.
بــه گــزارش ایرنــا« ،رضــا برومند» مدیــرکل میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری هرمزگان در حاشیه نشست مشــترک با «داویش اوتام» ،جانشین
سفیر هندوستان در تهران ،افزود :طرح مطالعات مرمت ،بازسازی و زیباسازی
معبد هندوها توسط این اداره کل تدوین و برای اجرا تحویل سفارت هندوستان
در ایــران میشــود .وی تصریــح کرد :بســیاری از آداب و رســوم و فرهنگ مردم
هرمــزگان با هندوســتان مطابقت دارد که در این زمینــه میتوان به لباس ،غذا
و موســیقی اشــاره کرد .مدیــرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
هرمزگان اظهار داشــت :برگزاری جشنواره فرهنگی هند بهانهای برای نزدیکی
فرهنگها است و این جشنواره در بندرعباس با استقبال خوبی رو به رو خواهد
شــد و ســعی داریم میزبان خوبی باشــیم .برومنــد ادامه داد :هرمــزگان با 900
کیلومتر ساحل و  14جزیره از شرایط منحصر به فردی برای گردشگری دریایی
برخوردار اســت و این اســتان دروازه جدیدی را برای اقتصاد بخصوص اقتصاد
گردشگری دریایی به روی کشور و دنیا خواهد گشود.
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خادمیــاران متخصــص حرم مطهــر رضوی نخســتین زائربر برقــی ایرانی را با
عنوان «زائربر فجر ثامن» تولید کردند.
«محمــد صدقــی» مدیــر اداره روشــنایی و خدمات فنی حــرم مطهر حضرت
توگو با ایرنا افزود :خادمیاران رضوی با ساخت این زائربر،
امام رضا(ع) در گف 
انحصار این محصول توسط شرکتهای خارجی را شکستند.
وی اظهار داشــت :صد درصد قطعات این خودرو داخلی است که خادمیاران
آنها را از شرکتهای تولیدی مختلف خریداری کردند .قطعات این زائربر برقی
از دو بخش مکانیکی و الکتریکی تشکیل شده که توان ساخت همه این قطعات
در داخل کشــور وجود دارد .صدقی افزود :دانشــگاه امام رضا(ع) توان ســاخت
برد الکترونیکی این زائربر را دارد و شــهرک صنعتی مشــهد و شهرک صنعتی
اصفهان نیز نســبت به ســاخت موتور پنج کیلو وات دی.سی آن اعالم آمادگی
کردهانــد .وی بــا اشــاره به وجــود  80زائربر برقی در حرم مطهــر رضوی ،اظهار
داشــت :این دستگاهها وارداتی هســتند و برای نخستین بار است که مهندسان
ایرانی مشــابه این دســتگاهها را با بهرهگیری از توان و دانش داخلی و با کیفیت
بهتر ساختهاند .قیمت هر زائربر برقی وارداتی  25تا  30هزار دالر است در حالی
که قیمت تمام شده زائربر برقی فجر ثامن 5هزار دالر و معادل  16تا  20درصد
قیمت مشــابه خارجی اســت .صدقی افزود :مســافت طی شــده توسط زائربر
ثامن در هر بار شارژ دستگاه 100 ،کیلومتر است ،اما مشابه خارجی آن توان طی
مسافت  80کیلومتر را در هر بار شارژ دارد.

