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اخبار

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خبر داد:

بازدید بیش از یک میلیون نفر از جاذبههای
گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی لرستان
از بازدید بالغ بر یک میلیون و  ۲۸۸هزار نفر از جاذبههای
گردشگری استان خبر داد.سید امین قاسمی اظهار کرد :در
شش ماهه نخست امسال یک میلیون و  ۲۸۸هزار و  ۹۷۷نفر از
جاذبههای گردشگری استان بازدید کردهاند که از این تعداد ۹۶۶
نفر گردشگر خارجی بودهاند.وی با بیان اینکه سیل فروردین امسال
موجب خسارت زیادی به برخی اماکن تاریخی ،فرهنگی ،همچنین
تخریب تاسیسات گردشگری لرستان شد ،افزود :این شرایط در
نیمه اول سال کاهش گردشگر به استان را در پی داشت.قاسمی
بیان کرد :قلعه تاریخی ،فرهنگی فلکاالفالک با  ۳۹۹هزار و ۱۲۸
بازدید در بین آثار تاریخی طبیعی لرستان بیشترین بازدید را به
خود اختصاص داده است.دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان
افزود :همچنین در شش ماهه نخست امسال  ۸۹۷هزار و ۳۹۸
نفر در واحدهای اقامتی استان اقامت داشتهاند.وی گفت :تالش
خواهیم کرد در نیمه دوم سال با برنامهریزی مناسب و فراهم کردن
زیرساختهای مورد نیاز حضور گردشگران را در لرستان افزایش
دهیم.

حذف قبوض کاغذی گاز از اول آذر در کرمان

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان از اجرای فرآیند حذف
قبض کاغذی گاز از اول آذرماه سالجاری در این استان خبر
داد«.منوچهر فالح» در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد :با توجه
به رویکرد دولت در حذف قبوض کاغذی آب ،برق ،گاز و تلفن و با
توجه به وجود زیرساختهای الزم ،بدین منظور این طرح با هدف
کاهش هزینهها ،بهبود کیفیت و دقت خدمات ارایه شده همزمان
با سایر شرکتهای گاز استانی در سطح استان کرمان آغاز شده
است.وی این طرح را در زمینه ارایه هر چه بهتر خدمات در سطح
استان یکی از اقدامات ارزنده دولت برشمرد و گفت :در این طرح
با جمع آوری شماره تلفن همراه ،مبالغ گاز بها مشترکین از طریق
پیامک اطالع رسانی خواهد شد.وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر
از همکاری کلیه مشترکین گاز طبیعی استان اظهار کرد :مشترکین
می توانند با ارسال شماره اشتراک به صورت شماره اشتراک*1
(به ترتیب از سمت چپ به راست) به شماره پیامک 100019
یا ارسال شماره اشتراک به شماره پیامک  1000341194جهت
حذف قبوض کاغذی اقدام کنند.این مقام مسئول با بیان اینکه از
طریق وبسایت شرکت ملی گاز ایران و مراجعه به لینک ثبت تلفن
همراه مشترکین جهت حذف قبوض کاغذی واقع در صفحه اصلی
سایت می توانند نسبت به اجرای این موضوع اقدام کنند افزود:
کلیه مشترکین در سطح استان می توانند با ارسال عدد  0به
سامانه پیامک  1000341194از خدمات گسترده سامانه پیامکی
این شرکت مطلع شوند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان:

صیانت از مردم در برابر تهدیدات دشمن از
اهداف پدافند غیرعامل است

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان گفت :حفظ
سرمایه ملی ،صیانت از مردم در برابر تهدیدات دشمن ،حفظ سرمایه
زیرساختها ،جامعه سالم ،استحکامبخشی ،مقاومت و بازدارندگی
بارونق تولید ازجمله برنامههای هفته پدافند غیرعامل در کردستان
است.محمدرضایی ،دیروز( 17مهر) در جلسه شورای پدافند غیرعامل
که در سالن جلسات سازمان ورزش و جوانان برگزار شد ،اظهار کرد:
هفته پدافند غیرعامل که از روز چهارشنبه هشت آبان آغاز و تا 14
آبان ادامه دارد ،امسال با شعار «پدافند غیرعامل ،مقاومت و بازدارندگی
بارونق تولید» نامگذاری شده است.وی به تشریح برنامههای هفته
پدافند غیرعامل اشاره کرد و افزود :اولین روز هفته پدافند غیرعامل
تحت عنوان حفظ سرمایه کشور با مشارکت مردم است که محور
اساسی آن ،منابع انسانی ،آموزش ،پژوهش ،تولید علم ،تبلیغ و تکرار
و فرهنگسازی است.مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان،
بیان کرد :حفظ سرمایه ملی ،صیانت از مردم در برابر تهدیدات دشمن،
حفظ سرمایه زیرساختها ،جامعه سالم ،استحکامبخشی ،مقاومت
و بازدارندگی بارونق تولید ازجمله برنامههای هفته پدافند غیرعامل
در کردستان است.رضایی با اشاره به روند برنامههای هفته پدافند
غیرعامل ،افزود :باید برای مصونسازی و پیشبرد اهداف پدافند
غیرعامل در استان کردستان تالش کنیم.وی از تمام ادارات دولتی
استان در برگزاری برنامههای هفته پدافند غیرعامل درخواست
کرد که با هماهنگیهای الزم و بدون تداخل ،برنامهها برگزار
شود.مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان ،فرهنگسازی
پدافند غیرعامل را در سطح جامعه مهم دانست و گفت :نقش
رسانهها میتواند رسالت آنها را در راستای شناساندن پدافند
غیرعامل دوچندان کند و سرعت فرهنگسازی را بیشتر کند.
رضایی یادآور شد :بحث پدافند غیرعامل باید در خانوادهها جهت
آشنایی ،پیشگیری و احتیاط در کاهش آسیبپذیری بیشتر شود.
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خدمات رسانی  ۲۰استان معین به زائران اربعین در
مرز مهران
استاندار ایالم گفت ۲۰ :استان معین در ایام اربعین
امسال در مرز مهران و دیگر مسیرهای ایالم به زائران در
بخشها و حوزههای مختلف خدمات رسانی میکنند.
مهندس «قاسم سلیمانی دشتکی» در نشست قرارگاه
ستاد اربعین استان ایالم در پایانه مرزی مهران که با حضور
فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد ،اظهار کرد :بر اساس
پیش بینیها امسال حجم تردد زائران از مرز مهران نسبت
به سالهای گذشته بیشتر است که در روزهای آغازین ماه
صفر حضور پرشور و غافلگیرکننده زائران در این مرز این پیشبینیها را محقق کرده است.
وی با اشاره به افزایش تردد زائران از مرز مهران در روزهای آتی افزود :از ساعت یک بامداد تا ساعت  ۱۲ظهر دیروز
بیش از  ۱۰۰هزار نفر زائر از این مرز تردد داشتهاند.
استاندار ایالم با اشاره به استقرار  ۱۷۰موکب در مناطق مختلف استان ایالم یادآور شد :ظرفیت اسکان زائران در
اقامتگاه های نهادها و ارگان های مختلف به ویژه سپاه بیش از  ۲۰هزار نفر و هالل احمر هم حدود پنج هزار نفر در
شبانه روز است که در کنار این استراحتگاهها از ظرفیت مساجد و تکایا نیز استفاده میشود.
سلیمانی دشتکی در خصوص جانمایی ،فعالیت موکبها و ایستگاههای صلواتی یادآور شد :این موکبها در
مکانهای مناسب استقرار نیافته اند و عمده بیشتر موکبها به جای استقرار در طول مسیرها در شهر یا نزدیک شهرها
برپا شده اند و در طول مسیرها موکب کمتر دیده میشود.
وی به وجود برخی مشکالت در راستای خدمات رسانی به زائران اشاره کرد و افزود :توزیع آب آشامیدنی زائران
یکی از مشکالت اساسی مرز مهران است که باید روند توزیع آب آشامیدنی بهتر مدیریت شود هرچند سپاه نیز ۱۷
دستگاه تانکر آبرسان را به منطقه اعزام کرده اما در آن سوی مرز نیز باید از تانکرهای آب مستقر شوند.
استاندار ایالم با بیان اینکه مرز مهران بیشترین حجم تراکم زائران را در مسیر برگشت به کشور دارد ،ادامه داد:
باید برنامهریزیها به گونهای باشد که خدمات رسانی موکبها در مسیر برگشت زائران همچنان به فعالیت خود ادامه
دهند و اتوبوسهای درون و برون شهری برای جابجایی زائران در پایانه برکت بهتر سامان دهی شوند.

حمل یکسره اولین محموله گندم از بندرانزلی

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن از حمل یکسره
اولین محموله گندم از بندرانزلی خبر داد و گفت :این
محموله در کارخانجات مراغه تبدیل به محصول آرد شده
و در نهایت به کشورهای همجوار همچون عراق صادر می
شود.
حمیدرضا آبایی در جمع خبرنگاران ،از تخلیه و خروج
اولین محموله گندم به صورت حمل یکسره از بندرانزلی
خبر داد و اظهار کرد :این محموله نزدیک به سه هزار تن از
مبدا بندر آستاراخان روسیه به بندرانزلی وارد و با همکاری
گمرک برای اولین بار به صورت حمل یکسره با نرم تخلیه
 200تن در هر ساعت به صورت یکسره تخلیه و بارگیری شد.
وی افزود :این عملیات تحت رویه ورود موقت از بندرانزلی به مقصد شهرستان مراغه خارج شد و قرار است با
توجه به ارزانی مسیر و کاهش هزینه های تمام شده و امکانات و توانمندی های بندرانزلی به صورت مستمر این روند
ادامه یابد.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن با بیان اینکه محموله مذکور قرار است با انجام پردازش مختلف در
شهرستان مراغه به کشورهای دیگر صادر شود ،تصریح کرد :این محموله در کارخانجات مراغه تبدیل به محصول آرد
شده و در نهایت به کشورهای همجوار همچون عراق صادر می شود.
آبایی با اشاره به شاخص های مهم بنادر در جذب کاال و مشتری ،خاطرنشان کرد :با توجه به موقعیت جغرافیایی
ممتاز بندرانزلی و نزدیکی و همجواری این بندر به مراکز و شهرستان های دارای کارخانجات تولیدی و راه دسترسی
جاده ای ایمن و آسان و همچنین برگزاری جلسات هم اندیشی و نشست های مستمر با مشتریان و معرفی فرصت ها و
مزایای قانونی بندرانزلی و ارائه خدمات مطلوب تر ،واردات و صادرات کاال در این بندر مورد استقبال صاحبان کاال قرار
گرفته است که مطمئنا در آینده نزدیک با توجه به تاثیر مستقیم و مثبت این موضوعات در کاهش قیمت تمام شده،
شاهد توسعه و افزایش روند رو به رشد تخلیه و بارگیری خواهیم بود.وی بندرانزلی را قدیمی ترین و شاخص ترین
بندر حاشیه جنوبی دریای خزر دانست که دارای امکانات و تجهیزات تخلیه و بارگیری کاالهای تحت حمل کشتی ها
و کامیون ها بوده و خاطرنشان کرد :همواره این بندر یک بندر مهم برای بازرگانان ،تجار و خطوط کشتیرانی در شمال
ایران بوده و به عنوان دروازه اروپا برای مبادالت تجاری مورد استفاده قرار گرفته است.

شهردار شیراز :ظرفیت حوضچه آرامش دروازه قرآن  ۲برابر شد

شهردار شیراز اعالم کرد که ظرفیت حوضچه آرامش دروازه قرآن با ۳۶
هزار متر مربع کف برداری ،بیش از دو برابر شده است.
حیدر اسکندرپور چهارشنبه  ۱۷مهر در حاشیه بازدید از باال دست و
حوضچه آرامش دروازه قرآن در جمع خبرنگاران گفت :اقداماتی که شهرداری
شیراز در محدوده باال دست دروازه قرآن و به منظور ایمن سازی شهری و
افزایش تاب آوری آن در برابر سیل با نظر مشاور در حال انجام است به دو
دسته اقدامات بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم میشود.
او افزایش دو برابری ظرفیت حوضچه آرامش دروازه قرآن و ایجاد
بندهای سنگی مختلف به منظور کاهش سرعت آب را از جمله اقدامات کوتاه
مدت دانست و افزود :با این اقدامات تالش داریم میزان و سرعت آب ورودی
به لوله دروازه قرآن کاهش یابد و طی دو هفته آینده عملیات اجرایی آن به
اتمام میرسد.شهردار شیراز ،اضافه کرد :با کف برداریهای انجام شده ظرفیت
حوضچه ارامش دروازه قرآن حدود  ۳۶هزار متر مربع فزایش یافته که این
میزان برابر با  ۶هزار و  ۵۰۰کامیون خاکبرداری است.
اسکندرپور اقدامات بلند مدت برای افزایش ایمنی مسیل دروازه قرآن را
ایجاد سدهای خاکی در باال دست و تعبیه یک لوله انتقال آب جدید در زیر
دروازه قرآن و کنار لوله قبلی دانست و گفت :اقدامات بلند مدت براساس نظر
مشاور پروژه و پس از تصویب توسط مراجع ذی صالح به ویژه سازمان آب
منطقهای فارس انجام میشود.
وی ضمن تشکر از دادستانی شیراز به علت پشتیبانی و پیگیریهایی
که در راستای هماهنگی دستگاههای مختلف برای اجرای اقدامات باالدست

دروازه قرآن انجام داده ،افزود :از سازمان آب منطقهای فارس انتظار دارم که
بخشی از مسیر حوزه آبریز دروازه قران و بستر رودخانه که توسط باغچه
محدود شده را بازسازی کنند تا این مسیر به صورت کامل باز و با اقدامات
دستگاه قضایی و سازمان آب منطقهای فارس بازسازی مسیر انجام شود.
شهردار شیراز همچنین در صحن علنی شورای شهر ضمن ارائه گزارش
عملکرد در خصوص اقدامات شهرداری در خصوص پیشگیری از سیل گفت:
در این راستا بیش از  ۱۶۱کیلومتر جدول روباز و  ۲۲۱کیلومتر کانال روبسته
الیروبی و  ۱۰۲کیلومتر لوله گذاری جدید آبهای سطحی انجام شد.
اسکندرپور اضافه کرد :طی ماههای اخیر بیشترین حجم اقدامات برای
آمادگی در مقابل بارش باران در مجموعه مدیریت شهری انجام شده است.

محمد حسن پور معاون خدمات شهری شهرداری شیراز نیز ضمن ارائه
گزارش عملکرد از مجموعه اقدامات شهرداری برای مقابله با سیل و بارش
باران گفت :اقدامات کوتاه مدت شهرداری شیراز برای مقابله با بارش باران از
ابتدای خردادماه آغاز شده است.
محمدحسن پور با بیان اینکه در سطح شهر شیراز  ۵۲حوزه آبریز وجود
دارد ،گفت :چهار حوزه آبریز دروازه قرآن ،سعدی ،دراک و رودخانه خشک
نیازمند توجه ویژه بود و در این راستا طبق برنامه ریزیهای انجام شده این
حوزهها در اولویت اقدامات شهرداری شیراز قرار گرفت.
وی اضافه کرد ۱۴۴ :نقطه آبگیر در سطح شهر شناسایی و با هماهنگی
شهرداران مناطق به منظور رفع مشکالت اولویت بندی شدهاند .همچنین
بیش از دو هزار چاه جذبی سطح شهر الیروبی شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری شیراز خاطرنشان کرد :در بیش از ۳۰
کیلومتر از رودخانه خشک و  ۲۳کیلومتر از رودخانه چنارراهدار عملیات
خاکبرداری ،جمع اوری نخاله و اصالح شیب شکن انجام شده است.
محمدحسن پور از برگزاری مانور گسترده سیل در سطح شهر شیراز خبر
داد و افزود :به منظور افزایش امادگی مجموعه نیروهای شهرداری اقدام به
برگزاری دورههای آموزشی مدیریت بحران ،مانور سیل و بازدیدهای متعدد از
نقاط مختلف سطح شهر کردهایم.
وی ابراز امیدواری کرد که شهروندان شیراز پاییز و زمستان امسال را با
آمادگی نیروی انسانی ،فراهم سازی امکانات ،برنامه ریزیها و اقدامات انجام
شده بدون مشکل پشت سر بگذارند.

رونمایی از تندیسی برای فرماندهان عملیات مرصاد

مراسم رونمایی از تندیس شهیدان صیاد شیرازی و شوشتری با حضور
خانوادههای این دو شهید واالمقام و جمعی از مسئوالن استان کرمانشاه در محل
مرکز فرهنگی و یادمان مرصاد برگزار شد.
دکتر محمد ابراهیم الهی تبار معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه
دیروز(17مهر) در مراسم رونمایی از این تندیس ،شهید صیاد شیرازی و شوشتری
را جزو بزرگان برشمرد که برای حفاظت و حراست از ایران اسالمی از جانشان
مایه گذاشتند.الهی تبار ادامه داد :حیف بود بزرگانی همچون شهید صیاد و شهید
شوشتری به مرگ طبیعی از بین بروند و شهادت بهترین ارمغان و هدیه ای بود که
باید به این بزرگواران عرضه میشد تا نامشان برای همیشه جاودانه بماند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه ادامه داد :زمانی که شهید صیاد
فرماندهی جنگ را به عهده گرفت سرنوشت جنگ به کلی تغییر کرد و از حالت
پدافندی به حالت آفندی و عملیاتی درآمد ،ضمن اینکه نقش شهید شوشتری هم
در سالهای دفاع مقدس پررنگ و اثرگذار بود.
الهی تبار ادامه داد :رونمایی از تندیس این شهدای واالمقام یک کار بزرگ و
ماندگار است تا آیندگان با افتخار آفرینان کشور آشنا شوند.
سردار محمدنظر عظیمی فرمانده قرارگاه منطقهای نجف اشرف سپاه
پاسداران سخنران دیگر این مراسم از شهید صیاد و شهید شوشتری به عنوان
چهره هایی شناخته شده برای مردم یاد کرد و افزود :امثال این شهیدان امروز
ایران اسالمی را در قله افتخار قرار دادهاند.

عظیمی ادامه داد :امثال شهید صیاد و شهید شوشتری انسانهای بزرگی بودند
که میتوانند مشعلهای پرفروغی برای هدایت جامعه در آینده بشوند.
فرمانده قرارگاه منطقهای نجف اشرف سپاه پاسداران در ادامه با اشاره به اینکه
در استان کرمانشاه و حتی در کشور با تنوع قومی و مذهبی مواجه هستیم ،گفت:
دشمنان ملت ما فکر میکردند میتوانند از این موضوع برای ساقط کردن نظام
سوءاستفاده کنند و سرمایه گذاری های زیادی هم در این حوزه کرده بودند ،غافل
از اینکه از  ۹۸۰۰شهید استان کرمانشاه بیش از هزار و  ۳۰۰تن آنها شهدای اهل
سنت هستند که این موضوع نشان از اتحاد بین شیعه و سنی دارد.
عظیمی با بیان اینکه شهید صیاد و شهید شوشتری از روز اول در سنگر
مقابله با این جریانات قرار گرفته بودند ،تأکید کرد :در شرایطی که دشمنان
همه امکانات خود را برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسالمی آورده بودند و
منافقین هم با آنها همراه شده بودند ،امثال شهید صیاد و شهید شوشتری به عنوان
موثرترین فرماندهان با کمک مردم به مقابله با دشمن آمدند.
عظیمی ادامه داد :شهید صیادشیرازی و شهید شوشتری یکی به دست
منافقین که پستترین انسانها هستند و دیگری به دست جنایتکاران تکفیری که
امروز بالی جان بشریت شدهاند ،به شهادت رسیدند.
سردار مرادعلی محمدی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
استان کرمانشاه نیز در این مراسم ،اظهار کرد :تندیس این دو شهید واالمقام با
ارتفاع  ۶متر با وزن  ۲۴تن و از جنس بتن گالسه ساخته شده است.
محمدی ادامه داد :قرار است خالصه زندگینامه این دو شهید واالمقام نیز در
کنار این تندیس برای بازدید عموم نصب شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه در ادامه
به نقش استان کرمانشاه در سالهای دفاع مقدس اشاره و اظهار کرد :مردم استان
کرمانشاه در تمامی مراحل جنگ تحمیلی نقش مهم و اثرگذاری داشتند ،اما نقش
آنها در مرحله اول و مرحله پایانی سالهای دفاع مقدس برجستهتر است.
وی ادامه داد :مهمترین بخشهای ایثارگری و فداکاری مردم استان کرمانشاه
در جریان سالهای دفاع مقدس در مرحله اول آن شامل مقاومت مردم استان قبل از
شروع رسمی جنگ تحمیلی بود ،بنحویکه در فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۵۹
پاسگاه های مرزی استان کرمانشاه شهید میدادند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه با تاکید
بر اینکه کرمانشاهیان در دوران دفاع مقدس عالوه بر اینکه در سه جبهه مرزی،
شمال غرب و جنوب می جنگیدند ،با ضد انقالب نیز مواجه بودند ،ادامه داد :مردم
استان کرمانشاه در مرحله پایانی جنگ تحمیلی نیز نقش مهمی داشتند ،بنحوی
که سرنوشت جنگ در این استان و در جریان عملیات مرصاد رقم خورد.
وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار شهید صیاد شیرازی و شهید شوشتری
در جریان عملیات پیروزمندانه مرصاد ،گفت :شهید صیاد در جریان این عملیات
مهم به کمک هوانیروز توانست در برابر دشمنان ایستادگی کند و در همین زمان
نیز قرارگاه منطقه ای نجف با فرماندهی شهید شوشتری نقش مهمی در پیروزی
عملیات مرصاد ایفا کرد.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه در ادامه
اشاره ای هم به آغاز ساخت یادمان مرصاد در استان کرمانشاه توسط شهید صیاد
شیرازی در سال  ۷۱داشت و افزود :این یادمان در  ۸۰۰متر مربع در سال ۸۶
افتتاح شد.محمدی ادامه داد :پس از سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه
در سال  ۹۰بودجه ای برای گسترش این یادمان اختصاص پیدا کرد که در نهایت
کار عملیاتی تبدیل یادمان مرصاد به مرکز فرهنگی مرصاد در سال  ۹۳آغاز شد.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه اضافه کرد:
از سال  ۹۴عملیات اجرایی مرکز فرهنگی مرصاد با زیربنای  ۱۸۰۰متر مربع آغاز
شد که در جریان این اقدامات حسینیه مرکز دو برابر شده و احداث رستوران ،دو
باب واحد تجاری ،احداث دو پارکینگ شرقی و غربی ،تخریب گنبد و نصب گنبد
جدید ،ساخت ماکت چهار فروند هلی کوپتر و...در برنامه توسعه مرکز فرهنگی و
یادمان مرصاد قرار گرفت.
در ادامه این مراسم که با تقدیر از خانواده های این دو شهید واال مقام همراه
بود از تندیس شهید صیاد شیرازی و سردار شوشتری که از فرماندهان عملیات
مرصاد بودند رونمایی شد.
شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی  ۲۱فروردین سال  ۷۸توسط منافقین
کوردل و شهید سردار نورعلی شوشتری ۲۶مهر سال  ۸۸در حالی که در تدارک
برگزاری همایش وحدت سران طوایف در استان سیستان و بلوچستان بود ،در
اقدامی تروریستی با حمله انتحاری به شهادت رسیدند.

