
استحصال خاويار از گونه هاي سريع الرشد و زودبازده  در گیالن
ل  س�تحصا ا    گيالن
خ�اوي�ار از 
گونه هاي سريع الرشد و زودبازده در مؤسسه 
تحقيقات بين المللي ت�اس ماهيان درياي 
خ�زر در اس�تان گي�ان انج�ام گرف�ت. 
عليرضا ش��ناور سرپرست مؤسس��ه تحقيقات 
بين المللي تاس ماهيان درياي خزر گفت: توليد 
گونه هاي زودبازده و سريع الرشد براي استحصال 
گوش��ت و خاويار يكي از برنامه ه��اي اثربخش 

مؤسسه تاس ماهيان بوده و پژوهش��گران اين مؤسسه براي گس��ترش فعاليت هاي تاس ماهي پروري و 
اقتصادي كردن اين صنعت سودآور، دستورالعمل هاي افزايش بازده توليد و برگشت سريع تر سرمايه گذاري را 
براي پرورش دهندگان اين گونه هاي ارزشمند فراهم كردند.  وي تصريح كرد: براي اولين بار از يك گونه دورگه 
جديد با عنوان Siper هفت ساله )تالقي تاس ماهي سيبري ماده و تاس ماهي ايراني نر( منتج از فعاليت هاي 
پژوهشي مؤسسه تحقيقات بين المللي تاس ماهيان درياي خزر به ميزان 12/3 درصد وزن بدن، خاويار با 
كيفيت خوب به دست آمد. همچنين درصد فيله دورگه تاس ماهيان به ميزان ۴۰ درصد وزن كل بدن تعيين 
شد.  سرپرست مؤسسه تحقيقات بين المللي تاس ماهيان درياي خزر ادامه داد: همچنين از ماهي دورگه زود 
بازده و سريع الرشد)Bester تالقي گونه استرلياد نر و فيل ماهي ماده( هفت ساله حاصل از انجام فعاليت هاي 

پژوهشي مؤسسه تاس ماهيان به ميزان 1۴/7 درصد وزن بدن، خاويار كيفيت خوب استحصال شد. 

11 |  1441 رج��ب   5  |  1398 اس��فند   10 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5879ش��نبه 

88498441سرويس  شهرستان

سيداحمد هاشمي اشكا

35 پروژه در هفته     لرستان
منابع طبيعي در 
اس�تان لرس�تان ب�ه بهره برداري مي رس�د. 
شيرزاد نجفي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
لرستان با اشاره به بهره برداري از 35 پروژه، هفته 
منابع طبيعي در اين استان گفت: همه ساله هفته 
منابع طبيعي از 15 تا 21 اسفند در سراسر كشور 
برگزار مي شود كه در لرستان و ساير شهرستان هاي 
اس��تان نيز با برگزاري و گراميداش��ت اين هفته، 
برنامه هاي متنوعي طراحي و مصوب شده است.  وي 
افزود: در هفته منابع طبيعي سال جاري به منظور 
ترويج فرهنگ درخت��كاري در بين مردم، بيش از 
5۰۰ هزار اصله نهال به صورت رايگان در سطح 11 
شهرستان استان توزيع مي شود.   مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري لرستان خاطرنشان كرد: در 
اين هفته 35 پروژه در زيربخش هاي آبخيزداري، 
جنگل، مرت��ع و حفاظت با اعتب��اري بالغ بر 1۹3 

ميليارد ريال و با اشتغالزايي 111 نفر به بهره برداري 
خواهد رسيد.  نجفي در ادامه افزود: پروژه هاي مورد 
بهره برداري در هفته منابع طبيعي شامل 1۰پروژه 
آبخيزداري با اعتبار 13۸ ميليارد ريال، 11 پروژه 

مرتع با اعتبار 1۸ ميليارد ريال، 1۰ پروژه جنگل با 
مساحت 2۶۰۰ هكتار و با اعتبار 33 ميليارد ريال 
و چهار پروژه حفاظت و حمايت ب��ا اعتبار 55۰۰ 
ميليون ريال هس��تند.  مديركل منابع طبيعي و 

آبخيزداري لرس��تان تصريح كرد: منابع طبيعي 
تكيه گاهي براي توسعه اقتصادي، اجتماعي، توليد 
اكس��يژن، محلي براي تفري��ح و گذراندن اوقات 
فراغت، بس��تري براي رونق كشاورزي، عرصه اي 
براي توليد علوفه، زيس��تگاهي ب��راي گونه هاي 
گياهي و جانوري و... اس��ت.  نجفي بيان كرد: اين 
اداره كل به تاسي از انديشه هاي طبيعت دوستانه 
مقام معظم رهبري، جهت فرهنگ س��ازي حفظ 
منابع طبيعي و ترويج درختكاري از همه اقش��ار 
مختلف مردم، دستگاه هاي اجرايي، اصحاب خبر 
و رس��انه و.. . دعوت مي كند با پيوستن به روز ملي 
درختكاري، قدم بزرگي در جهت سرسبزي استان 
عزيزمان لرستان، بردارند.  به گفته مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري لرس��تان، اي��ن اداره كل در 
زمينه حفظ منابع طبيعي و افزايش جنگل كاري 
برنامه هاي��ي را در نظ��ر گرفته ك��ه در زمان هاي 

مقتضي اجرايي خواهد كرد. 

بهره برداري از 35 پروژه در هفته منابع طبيعي در لرستان

آغاز نظارت بر مجتمع هاي سوخت و خدماتي در استان مركزي   
س��رپرس�ت     مركزي
ش�ركت پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه استان مركزي از 
آغاز طرح نظارت و كنترل مجاري عرضه و 
جايگاه هاي سوخت و مجتمع هاي خدماتي 
اين استان تا پايان تعطيات نوروزي خبرداد.

سعيد جمش��يدي سرپرست ش��ركت پخش 
فرآورده ه��اي نفت��ي منطقه اس��تان مركزي 
گفت: طرح نظارت و كنت��رل مجاري عرضه و 

جايگاه هاي سوخت و مجتمع هاي خدماتي با هدف خدمات رساني هر چه بهتر جايگاه هاي سوخت، 
مجتمع هاي رفاهي، اقامتي و نمازخانه هاي مستقر در جايگاه هاي سوخت آغاز شده و تا پايان تعطيالت 
نوروز ادامه دارد.  وي افزود: استان مركزي در مس��ير كريدور ارتباط شمال به جنوب و شرق به غرب 
كشور قرار دارد و به  همين دليل جاده هاي اين استان بستر تردد خودروهاي سبك و سنگين به خصوص 
در تعطيالت نوروز است، بنابر اين جايگاه هاي سوخت و مجتمع هاي اقامتي و تفريحي زيرمجموعه اين 

جايگاه ها بايد از لحاظ نظافت و ارائه خدمات رساني در بهترين شرايط ممكن قرار داشته باشند. 

تولید ۲ هزار ماسك در دانشكده فني و حرفه اي دختران شیراز
دانش�جويان     فارس
رشته طراحي 
و دوخت دانشكده فني و حرفه اي دختران 
شيراز بر اساس يك طرح پژوهشي، اقدام 
به توليد 2 هزار ماسك بهداشتي در محيطي 

كامًا استريل شده كرده اند. 
آرتمي��س هوش��يار رئيس دانش��كده فني و 
حرفه اي دختران شيراز با اش��اره به توليد 2 
هزار ماسك توسط دانش��كده فني وحرفه اي 

دختران ش��يراز، گفت: دانشكده فني دختران ش��يراز در ميان 1۸1 دانش��كده و آموزشكده فني و 
حرفه اي كشور، تنها مركزي است كه توليد ماس��ك را در شرايط حساس كنوني در دستور كار قرار 
داده و از هفته گذشته تاكنون در كارگاه توليدي رشته طراحي و دوخت، ماسك هاي استاندارد توليد 
مي كند.  وي افزود: در تهيه اين ماسك ها نوع پارچه، آرگونومي صورت و برخي فاكتورهاي ديگر لحاظ 
شده و اليه هاي داخلي اين نوع ماس��ك ها نيز با 7۰ درصد الكل، اسپري شده اند و كاماًل بهداشتي و 
استاندارد هستند.  رئيس دانشكده فني و حرفه اي دختران شيراز تا كيد كرد: دانشكده فني و حرفه اي 
دختران شيراز، اقدام به توزيع اين ماسك ها بين دانشجويان و كاركنان خود كرده و از آنجا كه فعاًل 
خريد و فروش ماسك ممنوع شده، در صدد است با گرفتن مجوزهاي الزم از مراجع ذيصالح، با توجه 

به نياز بازار، نسبت به انبوه سازي اين گونه ماسك ها با نازل ترين قيمت اقدام كند. 

گرمخانه گلمغان اردبیل احداث مي شود
با هم���كاري     اردبيل
و  بهزيس��تي 
شوراي شهر و شهرداري اردبيل گرمخانه گلمغان 
در ج�وار پ�ارك اين محل�ه احداث می ش�ود. 
جواد انصاري نايب رئيس ش��وراي شهر اردبيل با 
اشاره به آماده ش��دن مقدمات ساخت گرمخانه 
گلمغان در جوار پارك اين محله گفت: اين گرمخانه 
براي نگهداري كودكان بي سرپرست، بدسرپرست 
و كار و خياباني در نظر گرفته ش��ده ت��ا اين افراد 
حداقل از يك سرپناه مناسب و مكان گرم در ايام سرد سال بهره مند شوند.  وي افزود: با توجه به رويكرد شورا و 
شهرداري در حمايت از برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي تصميم بر اين شده تا اين گرمخانه در زميني به مساحت 
۴۰۰ مترمربع احداث شود تا بخشي از افراد جامعه كه فاقد سرپناه هستند، به صورت موقت از اين مكان استفاده 
كنند.  نايب رئيس شوراي شهر اردبيل ادامه داد: با احداث اين گرمخانه كه شهرداري اردبيل نسبت به تأمين 
زمين و صدور پروانه رايگان اقدام كرده بهزيستي در مدت سه سال به تكميل و راه اندازي آن كمك خواهد كرد 

تا از اين محل به عنوان پايگاه سالمت اجتماعي بهره برداري كرده و خدماتي براي شهروندان ارائه كند. 

 توزيع محلول هاي گندزدايي 
در روستاهاي چهارمحال وبختیاري 

رئيس دانشگاه علوم پزشكي      چهارمحال وبختياري
شهركرد از توزيع محلول هاي 
گندزدايي در مراكز بهداشتي درماني، با اولويت روستاهاي 

چهارمحال وبختياري خبر داد. 
مجيد شيراني رئيس دانشگاه علوم پزش��كي شهركرد با اشاره به 
توزيع مواد ضدعفوني  كننده در مراكز بهداش��تي درماني استان 
چهارمحال وبختياري، گفت: اولويت توزيع اين مواد در روستاهاي 
اس��تان اس��ت و نگراني از بابت كمبود مواد ضدعفوني در استان 
وجود ندارد، زي��را مي توان اين مواد را جايگزي��ن كرد.  وي تأكيد 
كرد: توليد كشور به علت قرار گرفتن در اين شرايط و افزايش تقاضا 
جوابگو نيست، افراد س��الم از نظر علمي نياز به استفاده از ماسك 
ندارند.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد افزود: در حال حاضر 
بيش ترين نياز به ماسك و دستكش يكبار مصرف در بيمارستان ها، 
مراكز بهداشتي - درماني و مكان هاي عمومي تجمع افراد است، بايد 

تالش كنيم جو رواني ايجاد شده در بين مردم را كنترل كنيم.

 خسارت ۳۰۰ میلیاردي سیل 
به مزارع پرورش ماهي نهاوند 

سياب اخيردر شهرستان نهاوند      همدان
همدان بين ۹۰ تا 1۰۰درصد به اين 
م�زارع پ�رورش ماهي�ان ق�زل آال خس�ارت وارد ك�رد. 
علي كمالي نژاد مدير جهادكشاورزي شهرس��تان نهاوند گفت: در 
شهرس��تان نهاوند بيش از ۸2 مزرعه پرورش ماهي وجود دارد كه 
52 مزرعه آن فعال و آماده عرضه ماهي شب عيد به مردم بودند كه 
سيالب بين ۹۰ تا 1۰۰درصد به آنها خسارت زد.  وي افزود: گزارش 
اوليه و تقريبي كارشناسان اين اداره نش��ان داده در پي بارش باران 
سيل آسا تا 121 ميلي متر برآورد شده است، بيش از 3۰۰ ميليارد 
تومان به مزارع پرورش ماهي قزل آال و بخش زراعي شهرستان نهاوند 
خسارت وارد كرده است.  مدير جهادكشاورزي شهرستان نهاوند بيان 
كرد: در بخش زراعت و زمين هاي كش��اورزي هم خسارت فراواني 
وجود دارد، كه تا فرونشست كامل آب ميزان آن مشخص نخواهد 
شد.  كمالي نژاد افزود: در بخش دامداري سبك و سنگين صنعتي و 

سنتي و مرغداري ها نيز خسارت زياد است.

برپايي ۲۲ بازارچه نوروزي صنايع دستي 
در كرمان 

سرپرست معاونت صنايع دستي      كرمان
اداره كل مي�راث فرهنگ�ي، 
گردشگري و صنايع دستي كرمان از برپايي 22 بازارچه صنايع 
دس�تي در اي�ام ن�وروز در س�طح اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
كاظم حسين زاده سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث 
فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي اس��تان كرمان گفت: 2۰ 
شهرستان و دو بخش از توابع شهرس��تان كرمان در ايام نوروز ۹۹ 
ميزبان بازارچه هاي موقت صنايع دستي خواهند بود.  وي با اشاره 
به اينكه بازارچه هاي موقت صنايع دستي در قالب ۴۴2 غرفه برگزار 
مي شوند، افزود: بازارچه هاي صنايع دستي در حاشيه اماكن تاريخي 
استان كرمان برپا مي شوند.  سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان كرمان به بازارچه 
صنايع دستي شهر كرمان اشاره كرد و گفت: اين بازارچه شامل 1۰۰ 
غرفه است كه سوغات و صنايع دستي هنرمندان استان هاي مختلف 

كشور را به معرض نمايش و فروش مي گذارد.

 4 هزار واحد مسكوني خسارت ديده
 از زلزله خوي نيازمند بازسازي

 تأمين بنزين قايق هاي صيادي بوشهر 
براساس فرمول جهاني فائو

براساس ارزيابي      آذربايجان غربي
ص�ورت گرفته 
توسط بنياد مسكن استان آذربايجان غربي ۴ 
هزار واحد نياز به بازسازي دارند كه 3۷۰۰ واحد 
روستايي و 3۰۰ واحد نيز در شهر قطور هستند. 
آيدين رحماني معاون استاندار آذربايجان غربي با 
بيان اينكه ۴ هزار  واحد مسكوني خسارت ديده از 
زلزله خوي در مناطق شهري و روستايي نيازمند 
بازسازي هستند، گفت: 13۰۰ واحد مسكوني نيز 
نياز به تعمير دارند، 37۰۰ واحد تأسيسات دامي 
و 21۰ واحد تجاري و آموزشي و فرهنگي نيز نياز 
به بازسازي دارند.  وي با اشاره به مصدومان زلزله 
افزود: از مجموع 127 مصدوم زمين لرزه هاي رخ 
داده در قطور و سلماس، شش نفر در بيمارستان 
بستري هستند و بقيه افراد سرپايي مداوا شدند.  
اس��تاندار آذربايجان غربي با بيان اينكه تاكنون، 
۴۹۰۹ عدد چادر، ۴۰22 والور و ۴3۴۸ بس��ته 
غذايي در بين مردم توزيع ش��ده است، تصريح 
كرد: از ساير استان ها نيز بيش از 3 هزار چادر و ۴ 
هزار بسته غذايي به منطقه فرستاده شده است.  

رحماني با اشاره به اينكه كميته ساماندهي احشام 
زنده و تعيين تكليف احشام تلف شده برگزار شد و 
در سه روستا با ايجاد هفت واحد نگهداري 11۰۰ 
واحد دام زنده ساماندهي شدند، يادآور شد:  شش 
اكيپ دامپزشكي در محل حضور دارند و تاكنون 
نيز نسبت به بررسي موضوعات مربوطه در هفت 
روستاي اصلي و هدف نسبت به جمع آوري 255 
رأس دام تلف شده اقدام شده است.  وي با اشاره 
به اينكه با تدبير مقام عالي استان همه واحد هاي 
مس��كوني نوار 2۰ كيلومتر مرزي بيمه هستند 
و تيم هاي تخصصي در حال ارزيابي خس��ارت 
هستند، گفت: از مجموع واحدهاي آموزشي در 
مناطق زلزله زده دو مدرس��ه نياز به بازسازي و 
سه مدرسه نيز نياز به مقاوم سازي دارند.  معاون 
اس��تاندار گفت: پيگيري هاي الزم با س��ازمان 
مديريت بحران كش��ور و سازمان ش��هرداري و 
دهياري هاي كشور جهت تأمين نيازهاي منطقه 
انجام گرفته اس��ت.  رحماني ادامه داد: مديران 
مي بايست نسبت به حضور مداوم در مناطق زلزله 

زده اهتمام داشته باشند. 

رئي����س كل      بوشهر
ي  گس��تر د ا د
استان بوشهر از رفع مشكل صيادان در استان 
بوشهر خبر داد كه با تمهيدات دستگاه هاي 
متول�ي و پيگيري ه�اي دس�تگاه قضاي�ي 
سهميه بندي بنزين يارانه اي قايق هاي صيادي 
بر اساس فرمول جهاني فائو تأمين شده است. 
علي جمادي رئيس كل دادگستري استان بوشهر 
با اشاره به س��فر اخير رئيس قوه قضاييه به استان 
بوشهر و حضور سرزده وي در اسكله بوشهر و بررسي 
مشكالت صيادان از نزديك گفت: يكي از مشكالت 
مهم صيادان تالش گر در استان بوشهر سهميه بندي 
بنزين قايق هاي صيادي بود كه معيشت آنها را دچار 
مشكل كرده بود.  وي افزود: به دنبال پيگيري هاي 
قضايي و همكاري و همراهي دولت مشكل صيادان 
در استان بوشهر رفع ش��ده و سهميه بندي بنزين 
يارانه اي قايق هاي صيادي بر اساس فرمول جهاني 
فائو تأمين شده است. در اين فرمول مصرف بنزين 
براساس ميزان درياروي كه حداكثر 21 روز در ماه 
است و قدرت موتور قايق تعيين مي شود.  جمادي 

بيان كرد: بر اين اساس سقف سهميه بنزين يك هزار 
و 5۰۰ توماني قايق هاي صي��ادي يك هزار و 2۰۰ 
ليتر در ماه تعيين ش��ده  كه مطابق آن قايق هاي 
صيادي براي دريافت س��هميه بنزين خود بايد در 
سامانه تجارت آسان ثبت نام كرده باشند.  رئيس 
كل دادگستري استان بوشهر از صيادان به عنوان 
قشر زحمت كش و سخت كوش جامعه ياد كرد و 
گفت: مسئوالن در راستاي رفع مشكالت اين قشر 
اهتمام ويژه داشته باشند كه در همين راستا دستگاه 
قضايي هم در كنار آنها قرار خواهد داشت.  الزم به 
ذكر است در سفر ماه گذشته رئيس قوه قضاييه به 
استان بوشهر، ايشان ضمن بازديد سرزده از اسكله 
صيادي جفره، با حضور در جمع صيادان و ملوانان، 
ديدار صميمانه و چهره به چهره با آنها داشت و در 
جريان مشكالت اين قشر قرار گرفت. در اين ديدار 
صيادان و ملوانان نسبت به مشكالت مختلف خود از 
جمله سهميه سوخت، قطع شدن پياپي سامانه ها، 
پياده نشدن مناسب دولت الكترونيك در اسكله، 
عدم بهره مندي از امتياز س��ختي كار، امتياز آب و 

نداشتن بيمه گاليه هايي را مطرح كردند. 

   اصفهان: مدير بنياد مسكن تيران و كرون گفت: 1۰۰ ميليارد ريال از 
محل اعتبارات اين نهاد و مديريت بحران براي بازسازي منازل روستايي 
سيل زده اين شهرس��تان اختصاص يافت. مس��عود مراديان افزود: بر اثر 
بارندگي شديد و سيالب هاي فروردين و ارديبهشت امسال بخشي از منازل 
روستايي شهرستان آسيب ديدند كه براي بهبود وضعيت اين واحدهاي 
مسكوني و ساير خانه هاي در معرض خطر، طرح بازسازي 5۰۰ واحد در 
دستور كار اين نهاد قرار گرفته است. وي بيان كرد: در مرحله اول اين برنامه 

بازسازي 25۰ واحد مسكوني روستايي در دستور كار قرار گرفته است. 
  سيستان و بلوچس�تان: مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي سيستان و بلوچستان گفت: ۶۸۰ فقره پروانه توليد انفرادي 
صنايع دستي از ابتداي امس��ال تاكنون در اين استان صادر شده است. 
عليرضا جاللزايي با اشاره به اينكه تاكنون 11 هزار پروانه توليد انفرادي 
در سامانه هوشمند صدور مجوزهاي صنايع دس��تي ثبت شده است، 
افزود: افرادي كه گواهينامه مهارتي پيشرفته از سازمان ميراث فرهنگي 
يا سازمان فني و حرفه اي دارند می توانند پروانه توليد انفرادي دريافت 
كنند. مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي سيستان و 
بلوچستان افزود: در اين مدت حدود 1۰ فقره پروانه توليد كارگاهي و 17 

فقره جواز تأسيس كارگاهي صنايع دستي صادر شده است. 
  س�منان: دبير س��تاد هماهنگي برگزاري هفته مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري استان سمنان گفت: كاشت ۸ هزار و 7۹ اصله نهال به منظور 
تقويت پوشش گياهي تا پايان امسال در سراسر استان برنامه ريزي شده 
است. ابوالفضل صيادجو افزود: كاشت ۸  هزار و 7۹ اصله نهال، به منظور 
توسعه فضاي سبز از روز چهاردهم آذر امسال آغاز شده و تاكنون 37۹ 
هزار اصله نهال كاشته شده اس��ت. وي بيان كرد: 5۰۰ هزار اصله نهال 
باقيمانده، در هفته منابع طبيعي و آبخيزداري با هدف اشاعه سنت حسنه 
درختكاري و ترويج فرهنگ حفظ و احياي منابع طبيعي از پانزدهم تا 
بيست ويكم اسفند امسال و با ش��عار »نهالكاري همگاني، براي ايراني 

سرسبز« در سراسر استان سمنان كاشته مي شود. 
   گيان: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي آستارا از خريد و نصب 3۰۰ 
صندلي در سينما درياي اين شهرستان با اعتبار وزارتخانه متبوع خبر داد. 
شاپور تشريني با اشاره به اينكه از زمان راه اندازي سينما درياي آستارا در 
سال ۸۰، صندلي هاي آن تعويض نشده بود و با صرف يك ميليارد و 1۰۰ 
ميليون ريال اعتبار اين كار انجام شد، افزود: پيش از اين وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي ۴۰۰ ميليون ريال اعتبار براي ديجيتالي كردن سيستم پخش 

فيلم در سينما اختصاص داده و باعث ارتقاي كيفيت پخش شده بود.

تكمیل۶۰ درصد ظرفیت سدهاي كردستان 
مديرعام�ل ش�ركت آب منطق�ه اي     كردستان
كردستان از پرشدن ۶۰ درصد ظرفيت 

سدهاي كردستان خبر داد. 
كامران خرم، مديرعامل شركت آب منطقه اي كردستان گفت: اكنون 
۶۰ درصد ظرفيت سدهاي اين استان پُر و حجم آب ذخيره شده به يك 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون مترمكعب رسيده است. وي افزود: حجم آب پشت 
سدهاي كردستان در مدت مشابه سال گذشته 1/۸ ميليارد مترمكعب 
بود كه امسال حدود ۴۰۰ ميليون مترمكعب كاهش نشان مي دهد. خرم 
با بيان اينكه حجم كل مخازن س��دهاي كردستان حدود 2/5 ميليارد 
مترمكعب است، ادامه داد: سدهاي استان در شرايط خوبي قرار دارند و با 
تمهيدات صورت گرفته، آمادگي براي مهار سيل احتمالي و افزايش حجم 
ذخيره آب در آنها وجود دارد. مديرعامل شركت آب منطقه اي كردستان 
ميزان آب ورودي سد قشالق را حدود 3۴ مترمكعب بر ثانيه اعالم كرد 
و يادآور شد: دبي ورودي سد چراغ ويس 51 مترمكعب و سد زيويه پنج 
مترمكعب است. خرم به سرريز شدن سد سورال دهگالن با حجم 11/2 
ميليارد مترمكعب اشاره كرد و افزود: امسال اليروبي رودخانه هاي اصلي 
استان از جمله رودخانه قشالق و گاوه رود و نقاط حادثه خيز در دستور 
كار قرار گرفته اس��ت. گفتني است ميزان بارندگي س��االنه در شرايط 
عادي اقليمي معادل ۴55 ميلي متر و بيشترين ميزان بارندگي ساليانه 
مربوط به شهرهاي مريوان و بانه با حدود ۸۰۰ ميلي متر و كمترين ميزان 
بارندگي در شرق استان حدود ۴۰۰ ميلي متر و در قسمت مركزي يعني 

سنندج نزديك به 5۰۰ ميلي متر است. 

 توسعه زيرساخت هاي صنعتي 
سیستان و بلوچستان 

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و     سيستان و بلوچستان
شهرك هاي صنعتي ايران از توسعه 
زيرس�اخت هاي صنعت�ي سيس�تان و بلوچس�تان خب�ر داد. 
محسن صالحي نيا، مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي اي��ران گفت: با توجه به جاذبه سيس��تان و بلوچس��تان براي 
سرمايه گذاري، زير س��اخت هاي صنعتي اين استان به منظور افزايش 
تعداد شهرك ها و نواحي صنعتي، كيفي سازي زيرساخت ها و امكانات 
زيربنايي در ش��هرك ها و نواحي صنعتي در حال توسعه است. وي در 
مراسم بهره برداري از واحد توليدي محمد صنعت شرق زاهدان افزود: 
اين س��ازمان همچنين از واحدهاي توليدي حمايت هاي نرم افزاري 
بعمل مي آورد كه از آن جمله مي توان به استقرار كلينيك صنعت براي 
عارضه يابي واحدهاي توليدي از طريق ارائه خدمات مش��اوره نام برد. 
صالحي نيا گفت: تأمين مالي واحدهاي توليدي از طريق ارائه تسهيالت 
بانكي به واحدهايي ك��ه داراي بيش از ۶۰درصد پيش��رفت فيزيكي 
هستند يا واحدهايي كه با نوس��ازي و بهسازي ماشين آالت مي توانند 
صادرات گرا باش��ند از ديگر حمايت هاي اين سازمان به شمار مي رود. 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با اشاره 
به بهره برداري واحد توليدي محمد صنعت ش��رق اف��زود: اين واحد 
صنعتی مفتول گالوانيزه و تورهاي فلزي با ظرفيت ساالنه 1۸ هزار تن 
توليد مي كند. وي بيان كرد: تاكنون 2۰۰ ميليارد ريال براي اين واحد 
سرمايه گذاري شده است. صالحي نيا ادامه داد: گستره اين واحد توليدي 
12 هزار متر مربع است كه توانسته براي 3۰ نفر به صورت مستقيم و 5۰ 
نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاد كند. وي يادآور شد: براساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته و نياز بازار، واحد توليدي محمد صنعت 
شرق صادرات به كشورهاي همس��ايه و فروش به استان هاي همجوار 
خود از جمله خراسان جنوبي، كرمان و يزد را در برنامه ريزي خود قرار 
داده است. معاون وزير صنعت معدن و تجارت تأكيد كرد: هم اينك در 
سيستان و بلوچستان 27 ش��هرك و ناحيه صنعتي با گستره ۴ هزار و 
۴27 هكتار در استان مستقر هستند. صالحي نيا افزود: همچنين تاكنون 
هزار و 2۸7 واحد توليدي و صنفي در اين شهرك ها و نواحي صنعتي با 
سرمايه گذاري 5 هزار و 31۸ ميليارد ريال بهره برداري شده است. وي 
اظهار داشت: اين تعداد واحد توانستند براي 13 هزار و 7۶ نفر براساس 

ارقام دفتري اشتغال ايجاد كنند. 

 هزاران پرنده مهاجر
 قرباني تغییر اكوسیستم آبي و خاكي میانكاله 
اوايل بهمن ماه بود كه خبر مرگ دسته جمعي پرندگان مهاجر در تاالب 
ميانكاله، خبرس�از ش�د و بعد از حدود دو هفته تلفات اين پرندگان به 
سواحل اس�تان گلس�تان هم رس�يد.  در آن زمان، هم در مورد تعداد 
پرندگان و هم علت اين مرگ ها آمار و حرف هاي ضد و نقيضي مطرح شد. 
تعداد پرندگان تلف شده بين 8 تا 2۰ هزار قطعه اعام شد و علت آن هم از 
عوامل بيماريزاي ويروسي، انگلي، ميكروبي و قارچي شروع شد تا دست 
داشتن انسان ها در اين قتل عام ها. اما وقتي الشه 3۰۰ پرنده مهاجر در 
سواحل استان گلستان هم رويت شد، سازمان دامپزشكي گلستان اعام 
كرد بنابر آزمايشات صورت گرفته، نظر ما در خصوص مرگ و مير پرندگان، 
سم طبيعي است كه در طبيعت ايجاد ش�ده و با درصد باالي تشخيص 
آزمايشگاه بوتوليسم است.  حاال  مديركل دامپزشكي استان گلستان با 
اشاره به مرگ ومير پرندگان مهاجر آبزي در غرب و شرق تاالب ميانكاله 
گفته: »آنچه به طور قطع مشهود است مهم ترين عامل مستعدكننده 
اين رخداد، تغيير ش�رايط اكوسيس�تم آبي و خاكي در تاالب است.«

    
روزهاي ابتدايي بهمن ماه امسال بود كه مرگ و مير پرندگان مهاجر در تاالب 
بين المللي ميانكاله رسانه اي و آمارهاي ضد و نقيضي از تلفات پرندگان كه بين 
۸ تا 2۰ هزار قطعه و بيشتر بود، منتشر شد. با اينكه تلفات پرندگان زمستان 
گذران در سواحل بهشهر اس��تان مازندران مشاهده شده بود اما در سواحل 
گلستان كه بخشي از منطقه حفاظت شده ميانكاله را شامل مي شود، تلفاتي 
وجود نداشت. اما دقيقاً در آخرين روزهاي بهمن ماه محيط زيست گلستان از 
جمع آوري حدود 3۰۰ الشه پرنده مهاجر در ساحل شهرستان بندرتركمن 
خبر داد.  حاال موضوع خيلي حاد شده بود زيرا مسئوالن امر نتوانسته بودند 
علت اين مرگ و ميرها را پيدا كنند.  در ابتدا و طبق اظهار نظرهاي مسئوالن 
دامپزش��كي، بعد از آزمايش هاي صورت گرفته احتمال بيماري آنفلوآنزا و 
نيوكاسل رد شد. بعد از آن علت اصلي مرگ پرندگان، سم بوتوليسم اعالم 
شد. هر چند با ادعاي ساكنان مبني بر كشتار پرندگان با انتشار سم توسط 
شكارچيان محلي، اين موضوع قوت گرفت، اما كاري براي جلوگيري از آن و 

برخورد با نابودگران حيات وحش صورت نگرفت. 
   نتايج آزمايشات تا اواسط هفته اعام مي شود

با اينكه بيش از ۴۰ روز است كه پرندگان به داليل نامعلومي در تاالب ها و 
سواحل گلستان و مازندران مي ميرند، طي دو هفته اخير و بصورت روزانه 
الشه تعداد زيادي از پرندگان مهاجر آبزي در سواحل بندرتركمن مشاهده 
و جمع آوري شده و حاال به بندرگز هم رسيده و الش��ه پرندگان در اين 
منطقه هم به وفور به چشم مي خورد.  شرايط طوري شده كه براساس آمار 
رسمي، تا امروز مجموعاً حدود 1۰ هزار پرنده در آب هاي اين دو شهرستان 
در شرق خليج گرگان و تاالب ميانكاله تلف شدند.  سازمان دامپزشكي 
استان گلس��تان بعد از مشاهده اولين الش��ه هاي پرندگان مهاجر اعالم 
كرده بود از دست زدن به اين الش��ه ها و جابه جايي آنها خودداري شود. 
سپس با احتمال مرگ و ميرها بر اساس بيماري هاي نيوكاسل و آنفلوانزا 
پرندگان و همچنين مسموميت ناشي از آفت كش ها و فلزات سنگين از 
قبيل كادميوم، آرسنيك، سرب و جيوه آزمايشاتي را در دستور كار قرار 
داد.  همچنين فرضيه هاي ديگر، مانند بيماري هاي باكتريايي به ويژه وباي 
پرندگان و بعد از آن بيوتوكسين ها مانند بيوتوكسين جلبك، بيوتوكسين 
بوتولينوم به عنوان عامل بيماري بوتوليسم به عنوان علت وقوع اين فجايع 
بررسي شد تا اينكه روز گذشته مديركل دامپزشكي گلستان با اشاره به 
مرگ ومير پرندگان مهاجر آبزي در غرب تاالب ميانكاله كه به س��واحل 
استان هم كشيده شده، گفت: »آنچه به طور قطع مشهود است مهم ترين 
عامل مستعدكننده اين رخداد، تغيير شرايط اكوسيستم آبي و خاكي در 
تاالب ميانكاله است. طي ساليان گذشته مواد آلي خاكي وارد اكوسيستم 
آبي ميانكاله شده كه بستر الزم براي رشد و فعال شدن ميكروارگانيسم هاي 

بي هوازي را فراهم كرده است.«
دكتر غالمرضا محرابي ادامه داد: »بعد از مش��اهده تلفات پرندگان مهاجر 
در س��واحل بندرتركمن، كارشناسان دامپزشكي اس��تان عالوه بر نظارت 
بر جمع آوري و دفن بهداشتي الش��ه پرندگان، براي بررسي علت بروز اين 
رخداد اقدام به جمع آوري اطالعات ميداني، تعيين تابلوي باليني پرندگان 
مريض، تعيين تابلوي كالبدگشايي و تحليل اپيدميولوژيكي توصيفي رخداد 
بيماري و تلفات در سه محور مكان، زمان و نوع پرندگان درگير كردند.« وي 
بابيان اينكه اقدامات ما براس��اس برنامه و فرضيه هاي متفاوت دنبال شد، 
تأكيد كرد: »از بيش از يك ماه قبل در غرب تاالب ميانكاله نيز تلفات باالي 
پرندگان مهاجر را داريم كه علت اين مرگ ومير، مسموميت با سم بوتولينوم 
و بيماري بوتوليسم اعالم شد. تمامي اسناد و مدارك آزمايشگاهي آن نيز از 
طريق سازمان حفاظت محيط زيست به مراجع ذيصالح ابالغ شد و نتايج 
آزمايشات در سواحل بندرتركمن در شرق تاالب ميانكاله نيز اواسط هفته 

جاري به مراجع ذيصالح اعالم خواهد شد.«

 ۵۷ اثر تاريخي آذربايجان شرقي
 ثبت ملي شد

مديركل ميراث فرهنگي، گردش�گري و     آذربايجان شرقي
صنايع دستي آذربايجان شرقي از ثبت 5۷ 
اثر تاريخي، طبيعي و ناملموس اين استان در فهرست آثار ملي خبر داد. 
مرتضي آبدار مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي 
آذربايجان شرقي با اش��اره به ثبت 57 اثر تاريخي، طبيعي و ناملموس 
آذربايجان شرقي در فهرست آثار ملي گفت: در راستاي صيانت از آثار 
غني تاريخي و فرهنگي و انجام رسالت در زمينه انتقال آنها به نسل هاي 
آينده، ثبت ملي آثار طبق برنامه ريزي هاي انجام شده در سال جاري تداوم 
داشت و بر اين اساس در اولين مرحله، 2۹ اثر تاريخي غيرمنقول استان، 
پس از بررسي و تأييد كميته ثبت آثار غيرمنقول كشور در فهرست آثار 
ملي، قرار گرفت.  وي افزود: از جمله آثار غيرمنقول ثبتي در سال جاري 
مي توان به »محوطه تاريخي باغ تاريخي گلستان«، هنرستان وحدت 
»شهرستان تبريز«، »مسجد جامع خاروانا« شهرستان ورزقان، »برج 
مقبره آس و برج مقبره برزنديق« شهرستان كليبر، »مسجد خيرآب« 
شهرستان شبس��تر، »حمام امير تومان روس��تاي مهين« شهرستان 
سراب، »حمام شيخ االس��الم و پل حاج محمد باقر« شهرستان مراغه 
و...، همچنين هفت اثر صنعتي »س��اختمان قديمي ايستگاه راه آهن 
)يام( پيام شهرستان مرند«، »ايستگاه راه آهن« شهرستان مراغه، »پل 
فلزي راه آهن« شهرس��تان جلفا، »پل راه آهن قافالنكوه )قزل اوزن(« 
شهرستان ميانه، »كارخانه حوله برق المع، كارخانه آردسازي آراكليان 
و كارخانه كبريت سازي توكلي« شهرستان تبريز اشاره كرد.  مديركل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي آذربايجان شرقي با اشاره به 
اهميت و غناي آثار منقول تاريخي موجود در استان، ادامه داد: اين آثار 
شامل »سنگ بسم اهلل، محراب مسجد جامع سراب، مهر استامپي حاصل 

كاوش هاي كول تپه هادي شهر جلفا  است.


