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کرج-خبرنگارتوسعه ایرانی- ایده 
پرداز جشنواره  گل های الله در استان 
البرز گفت: شرایط آب و هوایی استان 
البرز به گونه ای است که این امکان را 
ایجاد می کند در طی یک سال در نقاط 
مختلف استان البرز جشنواره گل های 
الله به ترتیب در ماه  اسفند در چهار باغ، 
فروردین در پارک چمران، اردیبهشت 

در آسارا و خرداد در دیزین برگزار شود.
علی اکبــر پهلوانی عنــوان کرد: 
برگــزاری جشــنواره گل هــای الله 
در کندر با یک ســری از مشکالت از 
جمله دشــواری تردد و عــدم وجود 
زیرساخت های مناسب مواجه شد به 
همین دلیل به توصیه مســئولین این 
جشنواره به سمت جاده چالوس و شهر 

آسارا انتقال پیدا کرد.
وی درخصوص فضای برگزاری این 
جشنواره ادامه داد: به طور کلی فضای 
باغ گل های الله ســه هکتار است که 
حدود دو هکتار از آن باغ اختصاصی و 
یک هکتار زمین با مساعدت سازمان 
منابع طبیعی اســتان البرز در اختیار 
جشــنواره قرار گرفته اســت که در 

دامنه های کوه ها بــا ۴۳ نوع الله واقع 
شده است.

مجری جشــنواره گل هــای الله 
اســتان البرز اظهار کرد: طبق برنامه  
ریزی های انجام شده همزمان با عید 
سعید فطر جشنواره گل های الله شهر 
آسارا آماده برای بازدید مردم خواهد 
بود. وی افزود: اســتان البرز ملقب به 

ایران کوچک است و بر همین اساس از 
نظر شرایط اقلیمی نیز در چهار فصل 
سال مانند کشــور ایران است، باتوجه 
به این موضوع برنامه ریزی شده که با 
کمک و تعامــل وزارت ورزش، پس از 
اتمام جشنواره شهر آســارا از منطقه 
دیزین  نیز برای برگزاری جشــنواره 

گل های الله استفاده شود.
پهلوانی تصریح کرد: اســتان البرز 
به دلیل داشتن شرایط اقلیمی خاص 
خود و اختالف دمــا در نقاط مختلف 
آن، پتانسیل این را دارد که در جایگاه  
پایتخت الله های دنیا معرفی شــود، 
زیرا کشــور هلند که درحال حاضر به 
عنوان پایتخت گل های الله  شناخته 
شده، بخاطر شرایط آب و هوایی خود 
فقط در طی یک ماه از ســال می تواند 
جشــنواره گل های اللــه را برپا کند، 
این درحالی اســت که در استان البرز 
می توان چهار ماه از سال را به برگزاری 
جشنواره گل های الله اختصاص داد 
و به دنبال آن هرکســی در دنیا هوس 
دیدن الله داشته باشد می تواند برنامه 
ریزی کند و در یکی از این چهار ماه خود 
را به جشنواره ها برساند. وی ادامه داد: به 
دنبال گسترش جشنواره  گل های الله 
در سطح اســتان البرز، ورود گردشگر 
به استان چندین برابر می شود و طبق 
صحبت های اســتاندار البرز از معبر 

گردشگر به مقصد گردشگر تغییر پیدا 
خواهد کرد و صنف هایی که در حوزه 
گردشگری خدمات رسانی می کنند، 

گسترده تر می شوند.
ایده پرداز جشــنواره گل  الله البرز 
توضیح داد: شــیوع بیمــاری کرونا 
حال روحی بســیاری از مردم بد شد، 
به همیــن دلیل بازدید از جشــنواره 
گل های الله می تواند یکی از راه های 
انتقال حس خوب به مردم و تاثیر گذار 

در روحیه آنها باشد.

 جشنوارهاللههایآسارابرگزارمیشود

مجری جشنواره گل های 
الله استان البرز اظهار کرد: 

طبق برنامه  ریزی های انجام 
شده همزمان با عید سعید 

فطر جشنواره گل های 
الله شهر آسارا آماده برای 

بازدید مردم خواهد بود. 

ارومیه -خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت:وسعت دریاچه 

ارومیه به ۲۲۷۳ کیلومتر مربع رسید.
دستگاهی بااشاره به وضعیت دریاچه ارومیه افزود: 
تراز فعلی دریاچه ۱۲۷۰.۷۴ متر است که این میزان 
در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷۱.۴۲ متر بوده است. 
وی با بیــان اینکه در حال حاضر وســعت دریاچه 
ارومیه ۲۲۷۳ کیلومتر مربع اســت،  گفت: وســعت 
دریاچه نســبت به مدت مشابه ســال گذشته۱۲۲۶ 

کیلومتر کاهش دارد. 
دستگاهی تصریح کرد: حجم فعلی آب دریاچه ۳ 
میلیارد و ۲۰ میلیون متر مکعب است که این میزان در 

مدت مشابه سال گذشته ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب بود. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با بیان اینکه حجم آب در مخازن سدهای استان ۱۲۰۷ میلیون مترمکعب 

است،  گفت: حجم آب در سدهای استان طی مدت مشابه سال گذشته ۱۳۲۸ میلیون مترمکعب بود.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سد بوکان با ۶۰۴ میلیون مترمکعب، سد مهاباد با ۱۷۵ میلیون مترمکعب و 

سد آغ چای با ۱۳۳ میلیون مترمکعب پر آب ترین سدهای استان هستند. 

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: باید 
وضعیت موجود نه چندان مطلوب تولید کشور آسیب شناسی و 
عارضه یابی شود تا بتوانیم با رفع مسائل موجود، تولید و اشتغال 

را به سمت پویایی هدایت کنیم.
 همانطور که مقام معظم رهبری هم در سخنان خود اشاره 
فرمودند، ارائه تسهیالت به تنهایی نخواهد توانست گره از کار 
تولید بگشاید؛ تولید زمانی پا می گیرد که دارای بازار داخلی و 

خارجی مشخص و فضای صادراتی مناسب باشد.
آذربایجان شرقی یکی از قطب های صنعتی کشور به شمار 
می رود و در ســال های اخیر ســهم بخش صنعت و معدن از 

اشتغال استان  حدود ۳۸.۱، کشاورزی ۲۰.۶ و خدمات ۴۱.۲ درصد و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۳۹.۱۳، کشاورزی 
۷.۹۴ و خدمات ۴۹.۳ درصد بوده است.

معموال شرکت هایی که دانش بنیان نیستند شرایط رکودی را بیشتر احساس می کنند؛ اما شرکت  های دانش بنیان هرچند 
کوچک باشند قابلیت انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان می دهند.

نیروی کار جوان، آموزش دیده و متخصص«، »سیستم کارای نوآوری و ابداعات«، »زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی مناسب« 
و »رژیم نهادی و محرک اقتصادی« پایه های اصلی تولید دانش بنیان است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی:

آب دریاچه ارومیه بیش از ۲ میلیارد متر مکعب کاهش یافت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

 وضعیت  تولید کشور باید  آسیب شناسی و عارضه یابی شود

مشهد-خبرنگارتوسعه ایرانی- سرپرست پاالیشگاه گاز 
شهید هاشمی نژاد ســرخس گفت: با حضور آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی عملیات پیش راه اندازی تغلیظ گاز اسیدی 
با ســرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال در منطقه خانگیران 

سرخس آغاز شد.
یحیی فیضی  افزود: مزایای این عملیات افزایش تولید ۱۱ 
هزار تنی گوگرد در سال و افزایش طول عمر کاتالیست ها و 
کاهش انتشار گازهای آالینده است و این طرح ۷۰۰ میلیارد 

ریال در سال سودآوری دارد.
وی ادامــه داد: رییس جمهور همچنین بــا حضور در 
پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس دستور آغاز »عملیات 
اجرایی مرحله دوم ذخیره سازی گاز شوریجه  « را صادر کرد.

سرپرست پاالیشگاه گاز شــهید هاشمی نژاد سرخس 
گفت: ذخیره ســازی گاز در مخزن شوریجه طی ۲ مرحله 
تعریف شده است که مرحله نخســت آن با ظرفیت تزریق 
روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب در هشــت ماه نخست سال و 
برداشت روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب از آن در چهار ماه سرد 
سال، پیش از این به بهره برداری رسیده است و  گاز برداشت  
شده از طریق خط ۴۸ اینچ برای مصرف در شمال شرق کشور 

به شبکه گازرسانی تزریق می شود.
فیضی افزود: همچنین بهره بــرداری از کارخانه تولید 
گوگرد گرانول و کود گوگرد بنتونیتی با ظرفیت اسمی ۱۵۰ 
هزار تن در سال و سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد ریالی و با ارزش 

افزوده سه برابری نسبت به گوگرد خام و توسعه زنجیره ارزش 
گوگرد دیگر طرحی است که امروز با حضور آیت اهلل رییسی 

به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: همچنین کارخانه تولید گوگرد پاستیل و 
کود گوگرد بنتونیتی با ظرفیت اسمی ۷۲ هزار تن در سال 
و سرمایه گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی هم بهره برداری 
شــد. ۲ طرح اخیر تولید کود گوگرد با مشــارکت بخش 

خصوصی است.
شرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد سرخس که با 
نام محلی »خانگیران« نیز شناخته می شود واقع در ۱۸۰ 
کیلومتری شمال شرق مشــهد تولیدکننده گاز طبیعی، 
گوگرد، مایعات گازی و محصــوالت واحد تقطیر از مخازن 
گازی منطقه شامل سه مخزن گاز شیرین و یک مخزن گاز 

ترش است.

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام 
خمینی)ره( آذربایجان شرقی از ایجاد ۱۹ 
هزار و ۲۴۰ فرصت شغلی برای مددجویان و 

نیازمندان در سال گذشته خبر داد.
 غالمعلــی مالمهــدی در گفتگــو با 
خبرنگاران گفت: در ســال گذشته بیش از 
۵ هزار میلیارد ریال تســهیالت اشتغال از 
منابع بانکی و امدادی به مددجویان پرداخت 

شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت بیش از ۱۱ 
هزار نفر از مددجویان از دوره های آموزش 
فنی و حرفــه ای بهره مند شــدند، افزود: 

همچنین در سال گذشته دو هزار و ۴۳۵ نفر از مددجویان 
تحت حمایت این نهاد از طریق مراکــز کاریابی صاحب 

شغل شدند.
مالمهــدی بــا اعــالم اینکــه نمایشــگاه تولیدات 
خوداشتغالی  مددجویان خودکفا شــده با شرکت ۱۰۰ 
طرح اشتغال در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، افزود: 
این نمایشــگاه با هدف فروش و بازاریابی برای تولیدات 
مددجویان از ۱۷ الی ۲۷ اسفند ماه در محل نمایشگاه بین 

المللی تبریز سالن آذربایجان برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته دو نمایشگاه فرش 

برگزار شد،خاطرنشان کرد: مددجویان تحت حمایت این 
نهاد در این مدت ســه هزار و ۶۸۶ تخته فرش به متراژ ۲۰ 

هزار متر مربع تولید کردند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شــرقی خاطر نشان 
کرد: تولیدات مددجویی با تنوع گســترده در زمینه های 
کیف و کفش، پوشاک، گیاهان دارویی، کشاورزی و صنایع 

دستی می باشد.
مالمهدی تصریــح کرد: رویکرد اصلــی کمیته امداد 
توانمندسازی و سوق دادن مددجویان به سمت اشتغال و 

سپس بازاریابی برای محصوالت آنان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خبرداد؛

 ایجاد ۱۹ هزار و ۲۴۰ فرصت شغلی
 برای مددجویان و نیازمندان آذربایجان شرقی

با حضور رییس جمهور،

 عملیات پیش راه اندازی تغلیظ گاز اسیدی
  در سرخس آغاز شد

خبرخبر

سمنان میزبان  مسابقات قهرمانی 
تکواندو کارگری کشور 

 سمنان- خبرنگارتوسعه ایرانی- رئیس انجمن 
تکواندو کارگری استان سمنان گفت: سمنان در 
نیمه دوم سالجاری میزبان چهارمین دوره مسابقات 
قهرمانی تکواندو کارگری بانوان و چهلمین دوره 

مسابقات قهرمانی آقایان است.
محمد دولتی بیان کرد: مســابقات قهرمانی 
تکواندو کارگری کشــوری آقایان و بانوان در سه 
بخش کیوروگی ، پومسه و هانمادانگ برگزار خواهد 
شــد.  وی با اشــاره به میزبانی شهرستان سمنان 
افزود: استان سمنان برای نخستین بار میزبان این 
مسابقات اســت  و با دو تیم الف و ب در آن شرکت 
خواهد کرد.  دولتــی ادامــه داد: انجمن تکواندو 
کارگران استان سمنان در حال برنامه ریزی برای 
برگزاری چهار دوره مسابقه استانی است در راستای 
انتخاب افراد و تشکیل تیم برای شرکت در مسابقات 

کشوری است.
    

 مصرف آب شرب در اردبیل
 ۹ درصد افزایش یافت

اردبیل - خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون حفاظت 
و بهره برداری شــرکت آب منطقــه ای اردبیل در 

بازدید از وضعیت ســد یامچی گفت: مصرف آب 
شرب مرکز استان که از سد یامچی تامین می شود، 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۹ درصد افزایش 

داشته است.
 رضا غفــاری افزود: بارش هــا در حوضه آبریز 
سد یامچی نسبت با سال آبی گذشته کاهش ۳۵ 
درصــدی دارد و مردم باید در مصرف آب شــرب 

صرفه جویی کنند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۱ میلیون 
مترمکعب آب در پشت سد یامچی ذخیره شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی 
را نشــان می دهد. معاون حفاظت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای اردبیل با اشاره به اهمیت 
آبگیری سد یامچی با توجه به تامین آب شرب مرکز 
استان و شهر سرعین و روستاهای پایین دست، بر 
اهمیت نصب تجهیزات پیشرفته و کنترل پایداری 

و ایمنی سد تاکید کرد.
شهر اردبیل حدود ۵۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.

    
 نرخ بارگیری سیمان در 
گمرک بوشهر شکسته شد

 بوشهر-خبرنگارتوسعه ایرانی- برای اولین بار 
در گمرکات استان بوشهر، بزرگ ترین محموله 
صادرات مواد معدنی به میزان ۳۴ هزار و ۵۰۰ تن 

سیمان فله در یک محموله صادراتی ارسال شد.
ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک منطقه 
ویژه اقتصادی بوشــهر اظهار کــرد: این میزان 
ســیمان تولید شده در شــرکت صنایع سیمان 
دشتستان بوده که در یک محموله در یک کشتی 
به گمرک بوشــهر اظهار و بعد از انجام تشریفات 
گمرکی در تاریخ نهم فروردین ماه سال جاری به 

مقصد کشور کویت صادر شد.
بهروز قره بیگی با بیان اینکه، این نخســتین 
بار اســت که این حجم از سیمان در یک محموله 
بارگیری می شد و به عبارتی یک رکورد در میزان 
نرخ بارگیری سیمان در بنادر و گمرکات استان 
محسوب می شود خاطر نشان کرد: این محموله 
شــامل ۳۴ هزار ۵۰۰ تن ســیمان فله تیپ ۵ به 
ارزش ۸۶۲ هزار ۵۰۰ دالر بوده که از طریق اسکله 
نگین در بندر بوشــهر به صورت شــبانه روزی و 
بدون وقفه در ۸ روز با همــکاری اداره کل بنادر و 
دریانوردی در شناور پرتلند ۳ بارگیری و به مقصد 
مورد نظر ارسال شود.  وی تصریح کرد: پارسال از 
طریق گمرکات استان بوشهر بیش از دو میلیون 
و ۸۰۰ تن ســیمان و کلینکر به ارزش بیش از ۶۰ 

میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است.

استانها


