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88498441سرویس  شهرستان

 توليد ۷ هزار تن قارچ دكمه اي 
در چهارمحال و بختياري

مديرباغباني جهاد كشاورزي چهارمحال     چهار محال وبختياري 
و بختياري از توليد بي�ش از ۷ هزار تن 
ق�ارچ دكم�ه اي در واحدهاي صنعت�ي و خانگي در اس�تان خب�ر داد. 
ابراهيم شيراني مديرباغباني جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري با 
اشاره به توليد 7 هزار تن قارچ دكمه اي در واحدهاي صنعتي و خانگي 
در س��طح اس��تان گفت: حدود ۳۲ واحد صنعتي فع��ال و نيمه فعال 
پرورش قارچ خوراكي و حدود ۱۵۰ واحد  خانگي پرورش قارچ خوراكي 
در سطح اس��تان فعاليت مي كنند.  وي با اشاره به اينكه ساالنه ۱۵۰۰ 
تن در واحدهاي خانگي و حدود ۶ هزار تن در واحدهاي صنعتي قارچ 
توليد مي شود، افزود: در اين واحدهاي توليدي براي 7۰۰ تا 7۵۰ نفر 
اشتغالزايي مستقيم ايجاد شده اس��ت.  مدير باغباني جهاد كشاورزي 
با اش��اره به اينكه بزرگ ترين واحد صنعتي توليد قارچ استان ساالنه 
يك هزار تن قارچ توليد كرده و براي ۱۱۰ نفر اشتغالزايي داشته است، 
خاطرنشان كرد: پرداخت تسهيالت بانكي به متقاضيان احداث، تجهيز، 
نوسازي و سرمايه در گردش واحدهاي پرورش قارچ خوراكي از جمله 

اقدامات جهاد كشاورزي استان در راستاي حمايت از توليد است. 

فارس قطب توليد ليموشيرين كشور است
رئيس سازمان جهاد كشاورزي فارس     فارس
با اشاره به وجود 1۶ هزار هكتار باغ 
ليموشيرين و توليد بالغ بر ۴۵۰ هزار تن از اين محصول، از كسب 

رتبه اول استان در اين زمينه خبرداد. 
محمدمهدي قاسمي رئيس سازمان جهاد كش��اورزي استان فارس با 
اشاره به وجود ۱۶ هزار هكتار باغ ليموشيرين و توليد بالغ بر ۴۵۰ هزار 
تن از اين محصول گفت: در حال حاضر شهرستان قيروكارزين با ۶۵۰۰ 
هكتار باغ ليموشيرين و توليدي بالغ بر ۲۵۰ هزارتن رتبه اول توليد اين 
محصول در استان را دارد.  وي افزود: انواع مركباتي توليدي استان فارس 
به طور ويژه در شهرستان هاي قيروكارزين، جهرم، داراب، الرستان، فسا 
و كازرون توليد مي شود.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان فارس با 
بيان اينكه محصولي كه به بازار عرضه مي شود نياز به سورت و بسته بندي 
دارد، يادآور شد: در شهرستان هاي مركبات خيز ظرفيت سورت و بسته 
بندي اين مراكز حدود ۱۸۰ هزار تن است.  قاسمي؛ اشتغالزايي، افزايش 
ماندگاري محصول و امكان توليد آب ميوه و محصوالت نوع دوم فرآوري 

را از مزاياي توسعه صنايع تبديلي و غذايي برشمرد.

 54  اثر تاريخی گيالن
در انتظار ثبت آثار ملی

گيالن هر چه نداشته باشد، طبيعتي بكر و زيبا دارد كه سرمايه اي عظيم 
براي آن به شمار مي آيد. جنگل و كوه و در صدر آنها دريا و ساحلي كه 
هر مسافر و گردش�گري را مجاب مي كند تا چند روزي از سفر خود 
را در اين استان س�پري كرده و بدون تجربه كردن غذاهاي محلي و 
شيريني و محصوالت باغي، آنجا را ترك نكند. حاال مسئوالن استاني 
هم برنامه هايشان را براي استفاده از اين ظرفيت ها تنظيم كرده اند 
كه تصويب اجراي 1۴ طرح گردش�گري در حاش�يه آب بندان هاي 
اس�تان و ارس�ال ۵۴ پرونده اثر تاريخي به دبيرخانه ش�وراي ثبت 
آثار كش�ور جهت ثبت در فهرس�ت آثار ملي در همين راستاست. 

    
در افق ۲۰۲۰ قرار است رشت به مقصد گردشگري كشور تبديل شود. 
شهري كه در حالت عادي آنقدر ظرفيت دارد كه بتواند با كمي توجه 
و عنايت مسئوالن به گل سرسبد شهرهاي ايران تبديل شود. اما نكته 
حائز اهميت در اين مسير نياز به زيرس��اخت هايي است كه بدون آنها 
چرخ هاي صنعت گردشگري به حركت در نمي آيند. بر همين اساس 
حاال مسئوالن استاني گيالن و در صدر آنها اداره كل ميراث فرهنگي و 
گردشگري استان در صدد هستند تا با اجراي طرح ها و برنامه هاي جامع 
و مداوم شرايط را براي رسيدن به بهترين مهيا كنند.  حفظ آثار موجود 
و ثبت آنها در ليست ملي و بين المللي يكي از اين راه هاست كه معاون 
ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
اس��تان گيالن از ارس��ال ۵۴ پرونده اثر تاريخي گيالن جهت ثبت در 
فهرست آثار ملي به دبيرخانه ش��وراي ثبت آثار كشور خبر داده است.  
ولي جهاني با بيان اينكه اين پرونده مرب��وط به آثار غيرمنقول گيالن 
كه شامل بناها، محوطه ها، تپه ها، حمام، بقعه ها و... است، گفت: »اين 
آثار ش��امل ۲۱ بقعه تاريخي، ۱۰ بناي تاريخي، پن��ج محوطه و بناي 
تاريخي، چهار حمام، دو تأسيسات صنعتي، يك بازار تاريخي، دو مسجد 
تاريخي، دو غار تاريخي، دو گورستان باستاني و... مي باشد كه مربوط به 
۱۳ شهرستان استان گيالن است.« ناگفته نماند هم اكنون ۳ هزار اثر 
فرهنگي تاريخي در گيالن شناسايي شده كه از اين تعداد يك هزار و 

۱7۳ اثر در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. 
   گردشگري در كنار آب بندان ها

وقتي از زيرساخت ها صحبت به ميان مي آيد بايد در نظر داشت كه توجه 
به هر داش��ته و بهره وري از امكانات موجود نيز بخشي از كار است.  آب 
بندان هاي گيالن يكي از جاذبه هاي استان به شمار مي آيند كه حاال قرار 
شده در حاشيه آنها طرح هاي گردشگري به اجرا در بيايند كه تصويب 
اجراي ۱۴ طرح گردشگري در حاشيه اين آب بندان ها گام خوبي براي 
استفاده از اين ظرفيت هاست.  اواخر هفته گذشته و در چهارمين جلسه 
كميته هماهنگي اس��تاني كارگروه گردش��گري آبي و آب بندان هاي 
استان بود كه با اجراي سه طرح در اين زمينه موافقت شد.  رضا حسن پور 
معاون سرمايه گذاري اداره كل ميراث و گردشگري گيالن با بيان اينكه 
پيرو تفاهمنامه منعقد ش��ده بين وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي و وزارت نيرو براي توس��عه گردشگري  آبي در خرداد ماه 
امسال، با اجرايي شدن س��ه طرح ايجاد تأسيسات گردشگري موافقت 
شد، گفت: »با توجه به اولويت استان در بخش سرمايه گذاري در حوزه 
آب بندان ها و اس��تفاده بهينه از آن، در سه جلس��ه گذشته يازده طرح 
مصوب شده بود كه با تصويب سه طرح اخير در جلسه چهارم اين تعداد 
به ۱۴ طرح افزايش يافت و به منظ��ور دريافت مجوزهاي الزم اقدامات 
مورد نياز در حال انجام است.« اين طرح ها در شهرهاي مختلف گيالن 
اجرايي مي شوند كه از اين تعداد، پنج طرح در رشت، سه طرح در رودبار، 
يك طرح در تالش، يك طرح در فومن، س��ه طرح در شفت و يك طرح 
گردشگري در آستارا قرار دارد.  ناگفته نماند در راستاي حفاظت و صيانت 
از آثار تاريخي، مرمت ۲۰ بناي استان از محل اعتبارات استاني و ملي در 
دستور كار اداره كل ميراث فرهنگي قرار گرفته و نشست شوراي حفظ 
حقوق بيت المال استان با موضوع پيش��گيري از تخريب ابنيه تاريخي 
نشان مي دهد، اقدامات در حد حرف نيست و حتماً برنامه هاي ويژه اي 

براي رونق صنعت گردشگري در گيالن وجود دارد.

 عمق چاه هاي آب
سندی بر عمق فاجعه فرونشست هاست

فرونشست يك بازي نيست، حقيقت تلخي است كه بيش از نيمي از 
ايران را به خود درگير كرده، اما هنوز كسي نمي خواهد حتي اخبارش 
را باور كند. وقتي نتايج مطالعات نشان مي دهد نزديك به 2۰ استان 
از 31 استان ايران درگير وضعيت سخت فرونشست شده است يعني 
مس�ئوالن امر بايد در آماده باش به س�ر ببرند نه اينكه اعالم شود 
هنوز معلوم نيست متولي اين امر و مجري رسيدگي به اين مشكل 
كجاست.  طي روزهاي اخير دوباره از چند استان خبرهايي در مورد 
فرونشت ها مخابره شده كه اصفهان و تهران و البرز درگير آن بوده اند. 

    
هنوز هم انگش��ت اتهام فرونشست ها به س��مت صنعت كشاورزي و 
بي تدبيري ها در اين زمينه اس��ت. مقدار آبي كه در كشاورزي سنتي 
استفاده مي شود براي هيچ كارشناس و صاحبنظري قابل قبول نيست. 
هم اكنون هزاران حلقه چاه مجاز و غيرمجاز در كش��ور وجود دارد كه 
مس��ئوالن هم به وجود تك تك آنها آگاهند اما چ��ون برنامه اي براي 
ساماندهي آن ندارند، ترجيح مي دهند توسعه كشاورزي را با هدر دادن 
آب پيش ببرند. برداشت بي رويه آب از چاه ها باعث شده تا ايران ركورد 
پديده فرونشست زمين در جهان را بزند. به طوري كه نتايج مطالعات 
و بررسي ها نشان مي دهد از مجموع ۶۰۹ دشت كشور بيش از نيمي از 

آنها درگير فرونشست زمين شده اند. 
   چاه هايي با عمق 2۰۰ متر

هم اكنون عمق چاه هاي آب در دشت تهران- كرج به ۲۰۰ متر رسيده 
است. موضوعي كه به شدت نگران كننده اس��ت و مديرعامل شركت 
آب منطقه اي البرز هم با بيان اينكه هر س��ال حدود ۸۰ س��انتي متر 
افت آب ه��اي زيرزميني در اين اس��تان صورت مي گي��رد، گفته: »به 
دليل بارندگي هاي سال گذش��ته و اقداماتي كه براي استفاده بهينه از 
روان آب ها صورت گرفت، اين افت به ۱۰ س��انتي متر رسيد. مسئله اي 
كه نش��ان مي دهد با اجراي طرح تعادل بخش��ي منابع آب زيرزميني 
مي توان آبخوان ه��ا را نج��ات داد.« داوود نجفي��ان در خصوص روند 
كاهش س��طح آب هاي زيرزميني در البرز به ايس��نا گفت: »اين روند 
افت تا زماني كه بارگذاري بر سفره هاي زيرزميني و اضافه برداشت از 
آبخوان ها ادامه داشته باشد پابرجاست اما اگر اقداماتي كه تحت عنوان 
طرح تعادل بخش��ي به آب هاي زيرزميني به خوبي اجرا شود مي توان 
از آن جلوگيري كرد.« وي با اشاره به خسارت هايي كه طي سال هاي 
اخير بر اثر برداش��ت آب به منابع زيرزميني وارد ش��ده است، افزايش 
عمق چاه هاي آب را عاملي در اين جهت اعالم كرده و ادامه داد: »عمق 
چاه هاي آب در دشت هاي مختلف استان متفاوت است مثالً عمق چاه ها 
در دشت تهران- كرج ۲۰۰ متر است اما چيزي كه مي توان گفت اين 
است كه در اكثر نقاط استان برداشت از منابع در سال هاي گذشته باعث 
فرونشست زمين شده است. به عنوان نمونه در نظرآباد تا ۲۱ سانتي متر 

هم فرونشست داشته ايم.«
   اصفهان در پهنه با خطر باال

وقتي نتايج مطالعات مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در مورد 
ميزان فرونشست ها در استان هاي مختلف منتشر شد، معلوم شد از ۳۱ 
استان كشور ۱۸ استان در مناطق با خطر باالي فرونشست قرار گرفته اند 
و در اين ميان اصفهان با دارا بودن ۳۱ شهر واقع در پهنه با خطر باالي 
فرونشست، از لحاظ سكونت گاه هاي شهري در معرض خطر، در رديف 
اول ق��رار دارد.  هر چند نمي توان يك رقم مش��خص را ب��راي ميزان 
فرونشست ها در كل يك استان اعالم كرد اما در خصوص ارقام مختلفي 
كه براي مقدار فرونشست زمين در اصفهان اعالم شده مي توان گفت 
در بخش هايي از مناطق شمال و شمال شرق شهر اصفهان فرونشست 
زمين بيشتر بوده با اين وجود مقدار آن كمتر از ۲۰ سانتي متر در سال 
اس��ت.  بحران وقتي بيش از پيش به چش��م مي آيد كه بدانيم اگر اين 
شكاف هاي ناش��ي از فرونشس��ت ها به زير جاده ها گسترش يابند، در 
لحظه عبور خودروها مي تواند منجربه فرو ريزش ناگهاني بخش هايي از 
زمين شده و حوادث ناگواري به وجود  آيد.  مثاًل راه آهن اصفهان- شيراز 
يكي از زير ساخت هايي اس��ت كه در دشت مهيار قرار دارد. دشتي كه 
فرونشست در كمينش خوابيده و شكاف هاي ناشي از آن بسيار نزديك 
به راه آهن است و در صورت توسعه اين شكاف ها به زير ريل، ممكن است 
در اثر ارتعاشات ناش��ي از حركت قطار، فروريزش ناگهاني رخ داده و با 

خروج قطار از ريل فاجعه اي بزرگ ايجاد شود.

سجاد مرسليحوریه ملكي

   آذربايجان غربي: مديركل كميته ام��داد آذربايجان غربي گفت: 
در س��ال جاري مبلغ بيش از ۳۸۴ ميليارد ريال زكات جمع آوري شده 
است.  عزيز سهندي افزود: در سال جاري بيش از ۳۸۴ ميليارد و ۶۵۸ 
ميليون ريال زكات جمع آوري شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۸ درصد افزايش داشته است.  وي با اشاره به اينكه استان رتبه دوم را 
در خصوص جمع آوري زكات در كشور كسب كرده است، تصريح كرد: 
بيشترين زكات جمع آوري شده مربوط به شهرستان مهاباد با رقم بيش 

از ۶7 ميليارد و ۱۰۸ميليون ريال است. 
   خراسان شمالي: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي 
گفت: ۱۵ واحد صنعتي خراسان شمالي در رده صنايع آالينده اين استان 
قرار دارند.  رضا اله پور با اش��اره به اينكه اين صنايع شناسايي شده اند، 
افزود: ايج��اد آاليندگي در بس��ياري از اين صنايع به علت مش��كالت 
مديريتي است كه با به كار بستن شيوه هاي مديريتي مي توان تا مقدار 

قابل توجهي از ايجاد آاليندگي كاهش داد. 
   خراسان رضوي: فرماندار بردس��كن گفت: به رغم تمام تالش هاي 
صورت گرفته توسط بنياد مسكن هنوز 7۳ درصد منازل مسكوني روستايي 
بردسكن غير مقاوم هستند.  مجتبي ش��اكري با بيان اينكه7۱ روستاي 
شهرستان باالي ۲۰ خانوار هستند، افزود: از 7۱ روستاي شهرستان در ۶۹ 
روستا طرح هادي تهيه و در ۲7 روستا اين طرح اجرا شده است.  به گفته 
فرماندار بردسكن، كل واحدهاي مسكن روستايي شهرستان ۱۱ هزار و 
۵۰۰ واحد هستند كه در اجراي طرح مقاوم سازي منازل روستايي تاكنون 
۳ هزار واحد مس��كوني احداث و فقط حدود ۲7 درصد س��اختمان هاي 

مسكوني روستايي مقاوم سازي شده اند. 
   زنجان: مدير درمان تأمين اجتماعي استان زنجان گفت: ۹۰ درصد 
مادران باردار تمايل به انجام زايمان طبيعي دارند.  علي محمدي افزود: 
براي خوشايندسازي فرآيند زايمان و بهبود كيفيت خدمات زايماني براي 
مادران باردار، طي دو دوره نظرسنجي انجام شده از اين مادران، بيش از ۹۰ 
درصد بستري شدگان در بيمارستان هاي تأمين اجتماعي زنجان تمايل به 
انجام زايمان به روش طبيعي دارند.  وي تصريح كرد: حمايت روحي و رواني 
پزشكان و كادر درمان به ويژه ماماها در طي مراحل زايمان بسيار مهم بوده و 
بر اساس يافته هاي اين افكارسنجي، بيماران در شرايط سخت، از پزشكان و 

ماماها، انتظار حمايت هاي روحي و رواني جدي دارند.

۸۰ ميليارد ريال     سيستان وبلوچستان
اعتب�ار ب�راي 
احداث سايت ها و تأمين تجهيزات مورد نياز 
پايانه هاي مرزي استان سيستان وبلوچستان 

در سال جاري اختصاص يافت. 
ايوب كرد مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
سيستان و بلوچستان با اش��اره به اختصاص ۸۰ 
ميليارد ريال براي تجهيز پايانه هاي مرزي در اين 
اس��تان گفت: با توجه به اينك��ه پايانه هاي مرزي 
سيستان وبلوچستان اهميت بسزايي در توسعه 
اقتصاد منطقه و حمل ونقل بين المللي و افزايش 
مبادالت با كشورهاي همسايه دارند بايد پايانه هاي 
مرزي زميني از نظ��ر فيزيكي و چگونگ��ي ارائه 
خدمات به مس��افران، صاحب��ان كاال و رانندگان 
در سطح اس��تانداردهاي ملي و بين المللي بوده و 
مبتني بر همين مؤلفه ها فعاليت كنند.  وي احداث 

و توس��عه پايانه هاي مرزي را از اولويت هاي مهم 
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي سيستان 
و بلوچستان عنوان كرد و افزود: از مجموع اعتبارات 

سال جاري ۲۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال آن به 
پايانه مرزي ميرجاوه، ۲۴ ميلي��ارد ريال به پايانه 
مرزي ميلك و افزون بر ۳۱ ميليارد ريال به پايانه 

مرزي ريمدان اختصاص دارد كه صرف اقداماتي 
نظير تكميل ساختمان نمازخانه، محوطه سازي، 
احداث سردرب، ساختمان پيش ساخته و تعمير 
و بهسازي سالن هاي مس��افري پايانه هاي مرزي 
استان خواهد شد.  مديركل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي استان سيس��تان و بلوچستان با اشاره به 
اهميت پايانه مرزي ريمدان، تصريح كرد: مطالعات 
طرح جامع احداث اين پايانه مرزي توسط مشاوران 
از سال ۹۶ آغاز و عمليات احداث سايت موقت نيز 
در تيرماه س��ال گذشته شروع ش��د كه با ساخت 
ساختمان تشريفات مسافري و سازه هاي پشتيبان 
از قبيل سرويس بهداشتي، ساختمان مخازن آب، 
س��پتيك، برج نوري، دكل پرچم، حصاركشي و 
برق رساني به پايانه مذكور با هزينه اي بيش از ۴۵ 
ميليارد ريال اتمام يافته و در حال حاضر خاكريزي 

محوطه در دست اجراست. 

اختصاص ۸۰ ميليارد ريال براي تجهيز پايانه هاي مرزي سيستان و بلوچستان

3  هزار و 4۰۰ كشاورز خوزستاني خسارت سيل مي گيرند
خسارت بيش     خوزستان
از 3 هزار و ۴۰۰ 
كش�اورز خوزس�تاني متض�رر از س�يل 
فروردين ماه در هفته جاري پرداخت مي شود. 
فاض��ل عبيات مع��اون هماهنگي ام��ور عمراني 
استانداري خوزس��تان ميزان پرداخت خسارت 
در هر هكتار زمين كشاورزي را ۵۰ ميليون ريال 
عنوان ك��رد و گفت: تع��داد كل پرونده هاي ثبت 
شده در سامانه سجاد ۲۳ هزار و ۵۴۱ پرونده بوده 

كه تاكنون كار پرداخت ۱۸ هزار و ۹۳۵ پرونده به مبلغ ۲۳۴ ميليارد تومان انجام گرفته است.  وي افزود: با 
پرداخت پرونده هاي رفع اشكال شده تا پايان هفته جاري نسبت پرونده هاي پرداخت شده به بيش از ۹۵ درصد 
از پرونده هاي ثبت شده خسارت كشاورزي خواهد رسيد. اين نخستين بار است كه دولت به كشاورزان سيل زده 
خوزستان كه حتي زيرپوشش بيمه محصوالت كشاورزي نبودند كمك مي كند.  فاضل عبيات ادامه داد: برخي 
كشاورزان خوزستاني در جريان سيل امسال، بنا به توصيه مسئوالن ارشد كشور، اجازه دادند براي كاهش 
خسارات سيالب، آب از زمين هاي كشاورزي در حال برداشت آنان عبور كند تا جان مردم نيز به خطر نيفتد. 

۲3 ميليون تن مواد معدني در سمنان توليد مي شود
رئيس سازمان      سمنان
نظام مهندسي 
معدن اس�تان س�منان با اعالم وجود ۶2۰ 
معدن در اس�تان، از توليد 23 ميليون تن 
م�واد معدن�ي از اي�ن مكان ه�ا خب�ر داد. 
حميد آقاجاني رئيس س��ازمان نظام مهندسي 
معدن اس��تان س��منان، از وجود ۶۲۰ معدن 
در استان س��منان خبر داد و گفت: گچ، نمك، 
سولفات سديم، زغال سنگ، كروميت، زئوليت، 

مس و آهن مهم ترين معادن موجود در استان محسوب مي شوند.  وي بابيان اينكه معادن موجود در استان 
سمنان حدود ۲۳ ميليون تن توليدات مواد معدني دارند كه كار توليد و استخراج آنان انجام مي شود، افزود: 
اين ظرفيت زمينه اشتغال افراد بسياري را در استان فراهم كرده است.  رئيس سازمان نظام مهندسي معدن 
استان سمنان با بيان اينكه مهم ترين معدن زغال سنگ شرق استان البرز شرقي در منطقه طزره دامغان 

است، ابراز داشت: معادن اين منطقه حدود ۲۰۰ هزار تن توليد انواع مواد معدني زغال سنگ را دارد.

تزريق واكسن آنفلوآنزا جهت زنان باردار پرخطر در جاسك و بشاگرد
رئيس دانشگاه      هرمزگان
علوم پزشكي 
استان هرمزگان از توزيع و تزريق واكسن 
آنفلوآنزا براي زنان باردار پرخطر در مناطق 
س�يل زده جاس�ك و بش�اگرد خب�ر داد. 
دكترحسين فرش��يدي رئيس دانشگاه علوم 
پزش��كي اس��تان هرمزگان گفت: تاكنون در 
برابر پيشگيري از شيوع بيماري ها در مناطق 
سيل زده جاسك و بش��اگرد اقداماتي از قبيل 

اعزام چندين تيم واكنش سريع شامل نيروهاي كارشناس پيش��گيري از بيماري ها و كارشناسان 
بهداشت محيط و باليا، سركشي مداوم از مناطق سيل زده توسط مديران ارشد دانشگاه و توزيع سرم 
و آنتي ونوم عقرب و مار در مناطق آسيب ديده صورت گرفته است.  وي با بيان اينكه واكسن هپاتيت  
A در اين مناطق براي گروه پرخطر توزيع شده است، افزود: توزيع و تزريق واكسن آنفلوآنزا جهت 
زنان باردار پرخطر در جاسك و بشاگرد و توزيع محيط نمونه گيري جهت تشخيص و غربالگري به 

موقع وبا و آنفلوانزا و سرخك از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين مدت بوده است. 

آغاز عمليات ريل گذاري راه آهن اردبيل در ايام دهه فجر 
در ده�ه فج�ر     اردبيل
امسال عمليات 
اجرايي ريل گذاري راه آهن اردبيل - ميانه 

آغاز خواهد شد. 
اكبر بهنام جو اس��تاندار اردبي��ل گفت: عمليات 
ريل گذاري راه آهن اردبي��ل - ميانه با تمهيدات 
انديشيده شده و هماهنگي با پيمانكار روسازي 
راه آهن، در ايام دهه فجر امسال آغاز خواهد شد.  
وي در خصوص راه آهن پارس آباد نيز افزود: با توجه 
به مراكز اقتصادي، توليدي و صنعتي كه در شمال استان اردبيل در حال احداث است، مطالعه فاز نخست 
راه آهن اردبيل - پارس آباد كه پيش از اين انجام شده بود، از توجيه الزم برخوردار شده است.  استاندار اردبيل 
به آثار سفر رئيس جمهور به استان اردبيل نيز اشاره كرد و ادامه داد: در جريان اين سفر بيش از ۲ هزار و ۲۰۰ 
ميليارد تومان اعتبار عمراني براي اردبيل تخصيص پيدا كرد.  بهنامجو گفت: در سفر رئيس جمهور به استان 

اردبيل حدود ۶۰۰ ميليارد تومان به منظور پروژه هاي زيربنايي استان اردبيل تخصيص داده شد.

35۲ دانش آموز ماليري به مناطق 
عملياتي جنوب اعزام مي شوند

با توجه به هماهنگي هاي به عمل      همدان
آمده با سپاه و بسيج دانش آموزي، 
3۵2 نفر ازدانش آموزان شهرستان مالير به مناطق عملياتي 

فرستاده مي شوند. 
هادي سلگي مدير اداره آموزش و پرورش مالير، با بيان اينكه ۱۲ بهمن 
ماه ۳۵۲ نفر از دانش آموزان شهرستان به مناطق عملياتي جنوب اعزام 
مي شوند، گفت: امروزه خطر توطئه هاي دشمنان به منظور تضعيف 
نظام جمهوري اسالمي بيش از پيش جامعه اسالمي را تهديد مي كند 
بنابر اين با توجه به اثرگذاري مثبت اردوي راهيان نور، رفع موانع و 
مشكالت برگزاري اين اردو الزم است و عزم ملي و فرهنگ جهادي 
همگان در اين زمينه را مي طلبد.  وي افزود: اگر در خانواده ها اين نياز 
ايجاد شود كه حضور دانش آموزان در اردوي راهيان نور موجب تربيت 
ديني و مذهبي آنها مي شود، استقبال بيشتري نسبت به اين حركت 
فرهنگي صورت مي گيرد.  مدير اداره آم��وزش و پرورش در بخش 
ديگري با بيان اينكه اهميت ويژه به ارتقاي كيفيت آموزشي در مناطق 
محروم نشان از وجدان كاري معلمان دارد، گفت: از روند اجراي طرح 

رويش  دو در مناطق مختلف روستايي بازديد كرده ايم. 

آغاز اجراي طرح مبارزه با آفت 
لورانتوس در جنگل هاي خرم آباد

و  طبيع�ي  مناب�ع  مدي�ركل      لرستان
آبخيزداري لرس�تان از اجراي 
طرح مبارزه با آفت لورانتوس در جنگل هاي خرم آباد خبر داد. 
شيرزاد نجفي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان گفت: 
مبارزه با آفات و بيماري هاي جنگلي مثل لورانتوس در س��طح 
7۸۶ هكتار از حوزه آبخيز شوراب )دره نصب خرم آباد( اجرا شد.  
وي افزود: 7۵۰ ميليون ريال از محل اعتبارات صندوق توس��عه 
ملي در اين عمليات هزينه شده اس��ت.  مديركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري لرستان خاطرنشان كرد: اجراي كامل اين طرح در 
جنگل هايي كه آلوده به آفت لورانتوس هستند نيازمند اعتبارات 
زياد و كالني اس��ت كه در صورت كسب اعتبار، اينگونه مبارزات 
فيزيكي نيز در ساير نقاط جنگلي آلوده اجرا خواهد شد.  نجفي 
يادآور شد: آفت لورانتوس يك توده گياهي با برگ هاي كوچك 
گوشتي است كه به عنوان يك بيماري نيمه انگلي، درخت ميزبان 
خود را آلوده كرده و با تغذيه از درخت به تدريج موجب خش��ك 
ش��دن آن مي ش��ود و عالوه بر درختان جنگلي، درختان ميوه 

روستاهاي اطراف مراتع را نيز از بين مي برد. 

تعداد اقامتگاه هاي بومگردي كرمانشاه 
به 5۰ واحد رسيد 

مدي�ركل مي�راث فرهنگ�ي،     كرمانشاه
صنايع دس�تي و گردش�گري 
كرمانشاه از افزايش شمار اقامتگاه هاي بومگردي اين استان 

به ۵۰ واحد خبر داد. 
اميد قادري مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
كرمانشاه با اشاره به اينكه تاكنون ۲۴ پروانه بهره برداري اقامتگاه هاي 
بومگردي در سطح استان صادر شده است كه داراي مجوز هستند. 
گفت: عالوه بر صدور ۲۴ پروانه بهره ب��رداري از اين تعداد، براي ۵۰ 
واحد موافقتنامه اصولي صادر شده و اكنون در مرحله تجهيز و تكميل 
ساختمان ها هس��تند.  وي افزود: بيش از ۱۰۰ پرونده درخواست 
تأسيس اقامتگاه هاي بومگردي در سطح استان تشكيل شده است.  
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه 
تصريح كرد: بيشترين متقاضيان واحدهاي اقامتگاه هاي بومگردي 
مربوط به منطقه اورامانات به ويژه شهرس��تان پاوه و همچنين در 
دينور و صحنه است.  قادري خاطرنشان كرد: استقبال گردشگران از 
اقامتگاه هاي بومگردي به ويژه در منطقه اورامانات و در فصول بهار و 

تابستان، زياد بوده زيرا اين منطقه بيشتر شناخته شده است.

ذخیره سازي آب خراسان جنوبي با سد سیاهو 
به 81 میلیون مترمكعب مي رسد

 ۴ پروژه آب و فاضالب در كردستان
 اجرايي شد

با بهره برداري از سد      خراسان جنوبي
س�ياهو، ظرفيت 
ذخيره سازي آب استان خراسان جنوبي به ۸1 

ميليون مترمكعب خواهد رسيد. 
محمدصادق معتمديان، استاندار خراسان جنوبي 
در بازديد از پروژه س��د سياهو با اش��اره به اينكه 
س��ياهو، دومين سد بزرگ اس��تان است، گفت: 
ظرفيت سد سياهو، ۱7 ميليون مترمكعب است، 
كه با بهره برداري از تمامي آن، ظرفيت ذخيره سازي 
آب خراسان جنوبي به ۸۱ ميليون مترمكعب خواهد 
رسيد.  وي افزود: حجم آبي كه در اين سد ذخيره 
مي شود، ۵۰۰ هكتار از اراضي اين منطقه را سيراب 
خواهد كرد.  استاندار خراسان جنوبي با بيان اينكه 
اين سد در راستاي مهار سيالب ها و روان آب هاي 
منطقه احداث شده اس��ت، تصريح كرد: توسعه 
بخش كشاورزي از مهم ترين پيامدهاي وجود اين 
سد است و اين سد در زمينه پرورش ماهي و آبزيان 
نيز ظرفيت خوبي دارد.  معتمديان اظهار كرد: در 
مورد استفاده از آب سد سياهو در بخش صنعت 
شهرستان نيز مطالعاتي در حال انجام است.  وي 
يادآور ش��د: دولت براي اجراي اين پروژه تاكنون 

۶۰ ميليارد تومان هزينه كرده و اميدواريم بتوانيم 
شاهد افتتاح اين پروژه عظيم در دهه فجر باشيم.  
استاندار خراسان جنوبي ادامه داد: عمليات اجراي 
پروژه ساخت و احداث س��ياهو كه سدي خاكي 
با هسته اي رسي است، در س��ال ۸۴ شروع شده 
و اميدواريم در دهه فجر امس��ال به بهره برداري 
برسد.  معتمديان در خصوص جابه جايي روستاي 
كنرود كه در باال دس��ت س��د واقع ش��ده است، 
گفت: با پيگيري هاي حوزه عمراني اس��تانداري 
و فرماندار شهرس��تان، مردم با جابه جايي روستا 
موافقت كرده اند.  وي خاطرنشان كرد: با اعتبارات 
و تسهيالت ويژه اي كه به اين امر اختصاص يافته، 
مردم به زودي در روستاي جديد كه جانمايي نيز 
شده، مستقر خواهند شد.  سد مخزني سياهو، به 
عنوان هشتمين سد خراس��ان جنوبي، در فاصله 
۱۳۰ كيلومتري بيرجند و ۶7 كيلومتري جنوب 
شرقي شهرستان سربيشه بر روي رودخانه سياهو 
با مس��احت حوضه آبري��ز ۳۰۲۸ كيلومتر مربع 
احداث مي شود، اين سد با هدف كنترل، تنظيم و 
ذخيره سازي ساالنه ۴/۶ ميليون متر مكعب رواناب 

در حال ساخت است. 

در ح�ال حاضر      كردستان
چهار پروژه آب 
و فاضالب با اعتبار2۴ ميليارد در سنندج در 

حال اجراست. 
محمدحسين محمدي مديرعامل شركت آبفا 
ش��هري كردس��تان گفت: از محل پروژه هاي 
اماني چهار پروژه اصالح و توس��عه شبكه هاي 
آب و فاضالب ب��ا اعتبار ۲۴ ميلي��ارد ريال در 
شهر سنندج در حال اجراست.  وي افزود: در دو 
سال اخير در شهر سنندج پروژه هاي مختلفي 
در ح��وزه آب و فاضالب اجرا ش��ده يا در حال 
اجراست كه بخشي از اين پروژه ها به شكل اماني 
انجام مي ش��ود.  مديرعامل شركت آبفا شهري 
كردس��تان ادامه د اد: پروژه توسعه شبكه آب 
در شهرك ساحلي، آساوله، نايسر، حسن آباد، 
قار، دوشان، آساوله، بلوار دكتر حسيني و بلوار 
نظام مهندس��ي با اعتبار ۱۵ ميلي��ارد و 7۵۶ 
ميليون ريال، بزرگ ترين پروژه اماني است كه 
در ش��هر س��نندج در حال اجراست.  محمدي 
گفت: پروژه اصالح شبكه آب در فيض آباد، بلوار 
شبلي، نايسر، ميدان بس��يج، شهرك وحدت، 

كاني كوزل��ه، فرجه، پليس راه همدان، س��يد 
قطب، شهرك پرديس، ش��هرك بعثت، كوي 
فرهنگيان، آساوله، حاجي آباد و دوشان با اعتبار 
۲ ميليارد و ۳۴۰ ميليون ريال از ديگر پروژه هاي 
اماني است كه در شهر س��نندج اجرا مي شود.  
وي افزود: در بخش فاضالب نيز پروژه توس��عه 
شبكه در جاده ساحلي، سايت اداري، روبه روي 
هتل شادي، پادگان، آساوله، نايسر و دوشان با 
اعتبار ۴ ميليارد و ۲۱۰ ميلي��ون ريال و پروژه 
اصالح شبكه فاضالب در خيابان امام، فيض آباد، 
ناصرخس��رو، گريزه، چهارراه  چهارباغ، شهرك 
انديش��ه، نايسر، آس��اوله، حاجي آباد و شهرك 
ارش��اد با اعتبار ۲ ميليارد و ۳۴۰ ميليون ريال 
ديگر پروژه هاي اماني هس��تند كه در دو سال 
اخير در ش��هر س��نندج در حال اجرا هستند.  
مديرعامل شركت آبفا شهري كردستان ادامه 
داد: همچني��ن در س��ال جاري چندين پروژه 
از محل منابع عمراني ش��امل احداث مخازن، 
احداث ايس��تگاه هاي پمپاژ، خط��وط انتقال و 
اصالح شبكه توزيع آب در ش��هر سنندج وارد 

مدار بهره برداري شده اند. 


