
توس��عه يافتن شهرس��تان هاي ورامين، پيشوا و 
قرچك در جنوب اس��تان تهران سبب شده است 
جمعيت فعال اين مناطق كه براي كار به تهران سفر 
مي كنند همواره نيازمند يك سرويس حمل ونقل 
عمومي مناسب و ارزان قيمت باشند؛موضوعي كه 
همواره مورد غفلت قرار گرفته اس��ت.  هرچند در 
سال هاي گذشته تعريض و سه بانده شدن جاده 
ورامين و افزايش انواع اتوبوس، ميني بوس،تاكسي و 
خودروهاي شخصي قطار حومه اي براي حمل ونقل 
آسان مردم منطقه در نظر گرفته شده است، اما با 
افزايش جمعيت و فرسودگي ناوگان حمل ونقل 
عمومي، تمام اين راهبردها پس از مدتي كاركرد 
خود را از دست داده اند؛مسئله اي كه مسئوالن و 
مديران شهري را بر آن داشت تا ايجاد خطوط مترو 
را تنها راه حل مش��كالت حمل ونقل عمومي اين 
منطقه بدانند؛موضوعي كه بيش از 10سال است كه 

تنها در حد زير سازي پيشرفت كرده است. 
   نياز به ساخت خطوط قطار شهري

ناكارآمد بودن سيس��تم حمل ونقل عمومي در 
شهرس��تان ورامين، پيش��وا و قرچ��ك همواره 
به عنوان يك��ي از مهم تري��ن دغدغه هاي مردم  

شهرستان هاي استان تهران مطرح بوده و به رغم 
قول مسئوالن تا كنون اقدام جدي در اين زمينه 
انجام نگرفته است ؛مسئله اي كه حاال با بحراني 
شدن آن صداي برخي مديران شهري نيز در آمده 
است.  مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرستان 
ورامين با اذعان به اينكه فرسودگي باالي وسايط 
نقليه عمومي به وي��ژه ميني بوس هاي ورامين و 
قرچك باعث نارضايتي مردم ش��ده است دراين 
خصوص مي گويد: »زيرساخت هاي الزم حمل و 
نقل در منطقه بسيار ضعيف است و دشت ورامين 
نيازمند تشكيل سازمان قطار شهري يا مترو براي 

ساماندهي خدمات بهتر به شهروندان است.«
 حس��ن خوانس��اريان نبود موفقي��ت در جلب 
رضايت مردم در دش��ت ورامين از قطار شهري 
را مسئله عدم مديريت واحد در كنترل و نظارت 
واحد روي قطار ش��هري در منطق��ه مي داند و 
مي افزايد: »س��ال هاي سال اس��ت كه اصحاب 
رسانه دوش��ادوش مردم مشكالت قطار شهري 
ورامين را به مسئوالن و نماينده مردم در مجلس 
شوراي اسالمي گوش��زد مي كنند كه با توجه به 
اهميت موضوع مي طلبد جلس��ه مشترك براي 

س��اماندهي خدمات مطلوب قطار شهري و باال 
بردن رضايت شهروندان دشت ورامين تشكيل 
شود كه اين مهم جز با همدلي، وحدت و همسو 
بودن مسئوالن هر سه شهرستان ورامين، پيشوا 
و قرچك ميسر نيس��ت.« اين اظهارات درحالي 
مطرح مي شود كه به گفته برخي  مديران شهري 
قطار شهري در دشت ورامين متولي مشخصي 
ندارد. پيش��نهاد تشكيل جلس��ه مسئوالن سه 
شهرستان ورامين، قرچك و پيشوا براي تعيين 
تكليف نهايي وضعيت و تش��كيل سازمان قطار 
شهري در هر س��ه شهرس��تان مي تواند يكي از 

مهم ترين راه حل ها براي حل اين مشكل باشد. 
   مترو ورامين در ايستگاه هاي پاياني 

با وجود اينكه بيش از يك ده��ه از تصميم و اقدام 
براي ساخت مترو ورامين مي گذرد و به رغم تمامي 
اقدامات انجام گرفت��ه اين خط تنه��ا 70 درصد 
پيشرفت در ايجاد زير ساخت هاي خطوط مترويي 
داشته است.   نماينده مردم شهرستان هاي ورامين، 
قرچك و پيشوا در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
پيشرفت حدود 70 درصدي كار پروژه خدمات ريلي 
)مترو( دشت ورامين  با تاكيد بر اجراي آن مي گويد: 

»دولت بايد در مورد مسئله متروي دشت ورامين 
پاسخگو باش��د. من وكيل مردم اين ديار هستم.«  
 سيدحسين نقوي حسيني مي افزايد: »آنچه بنده 
در اين چندسال بيان كردم، نقل قول از طرف وزرا، 
اعضاي هيئ��ت دولت، رئيس جمهور، اس��تاندار و 
ديگران بوده است و تمامي نقل قول ها مسند و اسناد 
آن موجود است.« وي با بيان اينكه دولت قول داده 
است در دو سال آينده پروژه را تكميل كند و تحويل 
بدهد، تصريح مي كند: »هفته گذش��ته جلسه اي 
در اين خصوص ب��ا آقاي نوبخت معاون رياس��ت 
جمهور داشتم و ايشان با اختصاص 100 ميليارد 
تومان براي پ��روژه مترو ديار 1۵ خ��رداد موافقت 
كرد.« به گفته وي قرار است پنج ايستگاه مترو در 
ورامين، قرچك، پيشوا، خيرآباد و گل تپه احداث و به 
ايستگاه مترو تهران متصل شود.  درحال حاضر در 
ايستگاه جوانمرد قصاب تاكنون ۶0 ميليارد تومان 

در خصوص اين پروژه هزينه شده است. 
   كش  و قوس هاي روند اجرايي متروي ورامين 
از زمان آغاز پروژه مت��روي ورامين- تهران، ظرف 
دو سال هزينه هاي بسياري صرف طراحي و آغاز 
عمليات اجرايي اين پروژه ش��د و قرار بود نهايتاً تا 
مرداد ماه 9۵ پروژه با اولويت ساخت پل ها و تكميل 
ايس��تگاه ها به بهره برداري برس��د.  اما اواخر سال 
93 تصميم ها به يكباره عوض ش��د و دولت اعالم 
كرد زيرساخت هاي نصب شده در مسير تهران تا 
ورامين بايد برچيده ش��ود، چراكه زيرساخت ها و 
امكانات قابل استفاده مترو با خطوط راه آهن تفاوت 

دارد و قابل استفاده مجدد نيست!
 از آنجا كه قرار بود طبق مصوبات اوليه مسير ساخت 
اين پروژه حريم راه آهن قرچك، ورامين و پيش��وا 
باشد وزير راه سابق و مديرعامل راه آهن به احداث 
مترو در حريم راه آهن اعت��راض كردند و تطبيق 
مصوبات لغو ش��د.   اين لغو مدتي طول كش��يد و 
راه آهن جلوي كار مترو را درحريم خودش را گرفت. 
پس از آن مجلس درسال 9۴ عنوان طرح احداث 
قطار تهران و حومه به قرچك، ورامين گرمسار را به 
دستگاه اجراي شهرداري تهران واگذار كرد و مجري 
طرح مترو شد ولي عمالً مشكل حل نشد! باالخره 
پس از رايزني هاي فراوان و تغيير مصوبات قبلي قرار 

شد پروژه ادامه يابد.

افزايش جمعيت شهرستان ورامين، پيشوا و قرچك كه يكي از مهم ترين 
ش�هرهاي تأمين كننده نيروي كار در تهران و منطقه را تشكيل مي دهد 
دركنار تردد مسافران بين اين ش�هرها و پايتخت موجب شده است اين 
منطقه به شدت نيازمند يك سيستم حمل ونقل عمومي مناسب ايمن و ارزان 
قيمت باشد. با آنكه در سال هاي اخير سعي شده است با توسعه راه هاي اين 
شهرستان به تهران و افزايش اتوبوس و تاكسي تا حد زيادي از مشكالت 
كاسته ش�ود، اما درحال حاضر فرس�ودگي ناوگان حمل ونقل اين منطقه 

مي طلبد تا پروژه قطار شهري آن هرچه زودتر تكميل شود.   اين مهم باعث 
شد تا مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرستان ورامين با نامناسب خواندن 
وضعيت نامطلوب حمل ونقل عمومي در اين منطقه تسريع در ساخت خطوط 
و راه اندازي قطار شهري را يكي از مهم ترين مطالبات مهم مردم منطقه بداند 
و خواستار تسريع در ساخت آن شود.  اين اظهارات درحالي بيان مي شود 
كه  نماينده مردم شهرس�تان هاي ورامين، قرچك و پيش�وا در مجلس با 
اش�اره به پيش�رفت 70 درصدي پروژه مترو اجراي آن را قطعي مي داند. 

هر س�ال ميليون ها 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

قطعه بچه ماهي براي 
حفظ ذخاير آبزيان و 
ادامه داشتن فعاليت هاي   صيادي در استان هاي 
ساحلي كشور رها سازي مي شود. ماهياني كه سال 
گذشته 310 ميليون قطعه از آنها رها سازي شد و 
براي امسال نيز رهاسازي 430 ميليون قطعه بچه 
ماهي هدف گذاري ش�ده ك�ه از اين مي�زان 290 
ميليون ماهي براي درياي خزر در نظر گرفته شده 
است. گفته مي ش�ود كه در بين تمام استان هاي 
پرورش دهنده بچه ماهي، گيالن با توليد و تكثير 
146 ميليون قطعه الرو ماهي در سال رتبه نخست 
رها سازي بچه ماهي ها در كشور را به خود اختصاص 
مي دهد. ماهياني كه پس از بزرگ ش�دن توسط 
صيادان صيد و در بازار ماهي فروشان كشور عرضه 
مي شوند و به اقتصاد شيالتي كشور رونق مي دهند. 

    
دم دم هاي غروب دريا متالطم مي شود، صيادان 
تن به آب مي زنن��د و تورهاي ش��ان را براي صيد 
ماهياني بزرگ و بزرگ تر از نزديكي ساحل تا چند 
متري درون آب پهن مي كنند. ماهيان باال و پايين 
مي پرند و در نهايت در آخرين ساعات روز به تورها 
گير مي كنند. صبح كه مي شود صيادان سهم شان 
را از دري��ا برمي دارند و در بازار ماهي فروش��ان به 
فروش مي رس��انند. صياد، ماهي فروش و خريدار 
همگي از اين سخاوت دريا خرسندند و نمي دانند 
بخشي از سخاوت نتيجه تالش هاي شبانه روزي 
كارشناسان شيالتي كشور است. آنهايي كه بدون 
توجه به اينكه كش��ورهاي حاش��يه درياي خزر 
چه صدماتي به اين منبع ب��زرگ ثروت مي زنند، 
بچه ماهيان را پرورش مي دهن��د تا فعاليت هاي 
صيادي در استان هاي كشور متوقف نشود. در اين 

راستا مديركل دفتر بازسازي و حفاظت از ذخاير 
ژنتيكي آبزيان سازمان ش��يالت ايران با اشاره به 
اينكه سازمان ش��يالت هر س��ال برنامه جامعي 
براي حفظ ذخاير آبزيان دارد مي گويد: »امسال 
رهاسازي ۴30 ميليون قطعه بچه ماهي و ميگو در 
درياهاي منتهي به ايران هدف گذاري شده است.« 
ناصر كرمي راد با اشاره به اينكه سال گذشته تنها 
310 ميليون قطعه ماهي رها س��ازي شد تأكيد 
مي كند: »تمام صيده��ا در درياي خزر در نتيجه 
رهاسازي بچه ماهي بوده است.« الزم به ذكر است 
كه از تعداد ۴30 ميليون قطعه بچه ماهي كه براي 
سال جاري هدف گذاري شده است، سهم درياي 
خزر ۲90 ميليون قطعه است كه ادامه فعاليت هاي 
صيادي در استان هاي گيالن، مازندران و گلستان 

را تضمين مي كند. 

  گيالن در صدر توليدكنندگان
گفتني است كه از بين ۲90 ميليون قطعه بچه ماهي 
كه به درياي خزر ريخته مي ش��ود، گونه هاي مهم 
ماهيان استخواني و خاوياري هم وجود دارد. ماهياني 
كه طي سال هاي اخير به واسطه آلودگي هاي شديد 
و صيادي بي برنامه كشورهاي حاشيه درياي خزر 
در معرض انقراض قرار گرفته اند و تنها دليل ادامه 
بقايشان توليد و پروش بچه ماهيان در خارج از دريا 
و سپس انتقال آنها به خزر ايران است. مديركل دفتر 
بازسازي و حفاظت از ذخاير ژنتيكي آبزيان سازمان 
ش��يالت ايران در اين خصوص مي گويد: »از ۲90 
ميليون قطعه ماهي برنامه ريزي شده، ۲۸۶ ميليون 
قطعه گونه ماهيان استخواني و ۴ ميليون قطعه گونه 
ماهيان خاوياري است.« كرمي راد اضافه مي كند: 
»در اين بين سهم استان گيالن، توليد و رهاسازي 

1۴۶ ميليون قطعه بچه ماهي از گونه استخواني و 
خاوياري و سهم استان مازندران ۶۸ ميليون قطعه 

در سال جاري است.« 
بر همين اساس مي توان گفت گيالن با توجه به سهم 
چش��مگيري كه در توليد و رهاسازي بچه ماهيان 
دارد رتبه نخست اين دس��ت از اقدامات را به خود 
اختصاص مي دهد. اين مقام مسئول ادامه مي دهد: 
»تمام رهاسازي بچه ماهي ها در رودخانه هاي منتهي 
به درياي خزر در س��ه استان ش��مالي با مشاركت 
اتحاديه ها و تعاوني هاي صيادي در امر صيد مولد، 

حمل و نقل و رهاسازي انجام مي گيرد.«
  حفظ ذخاير هدف اصلي شيالت

الزم به ذكر است كه حفظ ذخاير و پايداري صيد يكي 
از اهداف توليد و رها سازي بچه ماهي است و ايران جزو 
كشورهاي صاحب نام در امر بازسازي ذخاير آبزيان 
در دنيا شناخته مي ش��ود. گفتني است كه براساس 
گزارش مراكز تحقيقاتي كشور، تمام صيدها در درياي 
خزر در نتيجه رهاسازي بچه ماهي هاست. مديركل 
شيالت استان گيالن در اين باره با تأييد مطالب فوق 
و با اش��اره به  برنامه ريزي براي توليد بيشتر ماهيان 
در قفس مي گويد: »در اين استان هفت پهنه آبي با 
ظرفيت 7۵ هزار تن توليد به روش پرورش در قفس 
شناسايي و تاكنون ۲0 فقره پروانه با ظرفيت 3۵ هزار 
تن صادر شده است.« صمد درويشي اضافه مي كند: 
»براي توليد بچه ماهي ها، ح��دود پنج مزرعه با 11 
قفس وارد درياي خزر ش��ده كه ظرفيت اسمي اين 
پنج مزرعه 1۸00 تن است.« گفتني است كه امسال 
يكي از اين قفس ها به بهره برداري رسيد كه ميزان 
برآورد توليد از قفس هاي دريايي بي��ن ۵0 تا 100 
تن ماهي است. بنابر اين با توجه به اين برنامه ريزي ها 
انتظار مي رود در سال هاي آتي كسب و كار صيادان 

رونق بيشتري بگيرد. 

 رونق كار صيادان شمالي 
با رهاسازي290 ميليون قطعه بچه ماهي در درياي خزر

گيالن با توليد و تكثير 146 ميليون قطعه الرو ماهي رتبه نخست رها سازي بچه ماهي ها را در كشور به خود اختصاص مي دهد

طبق مصوبات اوليه مسير ساخت 
پروژه قطار شهری حريم راه آهن 
قرچك، ورامين و پيش�وا  بود كه  
وزير راه سابق و مديرعامل راه آهن 
به احداث مترو در حريم راه آهن 
اعتراض كردند و تطبيق مصوبات 
لغو شد.   اين لغو مدتي طول كشيد 
و راه آهن جلوي كار مترو را درحريم 

خودش را گرفت
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مترو ورامین در دوسوم راه پس از 10سال
 3بانده شدن جاده ورامين و افزايش ناوگان حمل و نقل عمومی و قطار حومه اي از جمله اقداماتی است

كه با افزايش جمعيت پس از مدتي كاركرد خود را از دست داده است

  خوزستان: جانشين قرارگاه بازسازي و نوس��ازي مناطق سيل زده 
خوزستان به وضعيت مناطق س��يل زده شهرستان هاي دشت آزادگان و 
هويزه اشاره كرد و گفت: ۴0 ميليارد مترمكعب آب در سيالب اخير وارد 
حوضه هاي آبريز، سدها و دشت هاي خوزستان شد . كيامرث حاجي زاده 
سيالب استان را بي سابقه دانست افزود: شهرستان هاي دشت آزادگان و 
هويزه را بايد براي بازه زماني كوتاه و هرچه سريع تر براي كشت تابستانه 
آماده كرد. همچنين شروع به كار بازس��ازي در مناطق سيل زده و انجام 
مراحل احداث، تعمير و بهس��ازي منازل و راه هاي مواصالتي مختلف از 

ديگر اقدامات نيروهاي جهادي است. 
  ايالم: مديركل حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري استان ايالم با اشاره 
به شناسايي 90 نقطه بحراني در جنگل ها و مراتع استان گفت: در تمام اين 
نقاط پايگاه هاي ديده باني و قرق باني براي پيشگيري از حريق هاي احتمالي 
استقرار يافته است كه به صورت ش��بانه روزي جنگل ها و مراتع را رصد 
مي كنند. رضا احمدي افزود: اين برجك ها در نقاط مستعد آتش سوزي كه 
با توجه به پراكندگي، وسعت و دسترسي احصا شده اند استقرار و نيروهاي 
مستقر حفاظتي به تجهيزات روز مجهز و سطح ديد آنان در برجك با سطح 
ميزان و اشراف بودن به حوزه استحفاظي تعيين شده است. همچنين براي 
پيشگيري و مقابله با آتش سوزي هاي احتمالي عالوه بر استقرار بالگرد در 

استان از پهبادهاي شناسايي نيز استفاده مي شود. 
  همدان: فرمانده يگان حفاظت مناب��ع طبيعي و آبخيزداري همدان 
گفت: از ابتداي سال، 7۵ هكتار از اراضي و عرصه هاي ملي اين استان، رفع 
تصرف شده است. بهرام رسولي بيشترين تخلف را چراي غيرمجاز دام در 
مراتع استان بيان كرد و افزود: از ابتداي امسال تا پايان ارديبهشت، 7۲ فقره 
پرونده تخريب و تصرف از اراضي ملي استان تشكيل شده است. وي تصريح 
كرد: تيم هاي يگان حفاظت منابع طبيعي به طور مستمر در عرصه هاي 
منابع طبيعي، گشت و مراقبت انجام مي دهند و با هرگونه سودجويي و 

دست اندازي به منابع طبيعي با قاطعيت برخورد مي كنند.

88498441سرويس  شهرستان

 موكب داران استان مركزي 
در خدمت سیل زدگان       

موكب هاي استان مركزي خدمات     مركزي
مختلفي به ارزش 3۵ ميليارد ريال 

را به مناطق سيل زده ارائه كردند. 
استاندار مركزي در بازديد از س��تاد عتبات عاليات استان مركزي با اشاره 
كمك رساني موكب داران استان به ارزش 3۵ ميليارد ريال به سيل زدگان 
گفت: اين خدمات با كمك 1۲ موكب اعزامي از استان مركزي به صورت 
داوطلبانه و مردمي در مناطق سيل زده كشور ارائه شده است.  علي آقازاده 
افزود: فعاليت موكب ها زير نظر ستاد عتبات عاليات در استان مركزي و كشور 
تنها به ارائه خدمات به زائران محدود نمي شود و به عنوان ظرفيتي مهم در 
مناطق حادثه ديده نيز شناخته مي شود. استاندار مركزي با اشاره به اينكه از 
زمان ايجاد ستاد عتبات عاليات مدت زيادي نمي گذرد ادامه داد: موكب ها 
تاكنون خدمات بسياري در كشور ارائه كرده و منشأ اثرات ارزشمندي بوده 
است.  وي گفت: با توجه به اينكه اين استان در مسير استان هاي زائرپذير 
كشور قرار دارد، نياز است ساختماني مناسب براي تجمع امكانات و تجهيزات 
موكب ها و پذيرايي از زائران ايجاد شود.  استاندار مركزي افزود: استانداري 
آمادگي الزم براي تأمين زمين مورد نياز ساختمان اين ستاد را دارد و هزينه 

ساخت آن از ظرفيت هاي مردمي و اين ستاد تأمين شود.

 راه اندازي 16 هزار طرح اشتغالزا 
در حوزه صنايع دستي به دست كمیته امداد 

معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد      اصفهان
اصفهان از راه اندازي بي�ش از 16 هزار 
طرح اشتغالزا در حوزه صنايع دستي توسط كميته امداد اصفهان خبر داد. 
بهرام سوادكوهي با بيان اينكه استان اصفهان پتانسيل زيادي در زمينه 
صنايع دستي دارد، گفت: حضور گردشگران داخلي و خارجي در كنار 
وجود شبكه هاي پويا و قديمي ساخت و آموزش صنايع دستي، اصفهان 
را به يكي از قطب هاي كشور در اين زمينه تبديل كرده است. وي نياز به 
سرمايه اوليه پائين، محل راه اندازي كوچك و زمان اجراي انعطاف پذير را 
از ويژگي هاي مثبت صنايع دستي براي اجرا به عنوان طرح اشتغال خانگي 
عنوان كرد و افزود: طرح هاي اشتغال مددجويان كميته امداد به خاطر 
شرايط افراد تحت پوشش در موارد زيادي نمي توانند به عنوان يك شغل 
تمام وقت با مختصات عادي اجرا ش��وند و صنايع دستي با ويژگي هايي 
كه ياد ش��د، اين امكان را به كميته امداد اصفهان مي دهد تا براي زنان 
سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش��ي كه توان انجام كار تمام وقت را 
ندارند هم شغل ايجاد كند. س��وادكوهي تعداد طرح هاي اجرا شده در 
زمينه صنايع دستي توسط كميته امداد در استان اصفهان در يك دهه 
اخير را 1۶ هزار و 7۵۸ طرح اعالم كرد و يادآور ش��د: فرش دستبافت، 
ميناكاري، قلم زني، قلمكاري، مليله سازي، سفالگري، فيروزه كوبي و 
خاتم كاري از مهم ترين صنايع دستي رايج در استان اصفهان هستند كه 
مددجويان تحت حمايت كميته امداد با حمايت اين نهاد در زمينه عالقه 

خود آموزش ديده و مشغول به توليد مي شوند.

 ساحل شني در درياچه ارومیه 
ايجاد مي شود  

ش�هردار اروميه از ايجاد ساحل شني       آذربايجان غربي
براي توس�عه صنعت گردش�گري در 

حاشيه درياچه اروميه خبر داد. 
محمد حضرت پور با اشاره به ظرفيت هاي گردش��گري درياچه اروميه، 
گفت: زماني ساحل درياچه اروميه محل پذيرش گردشگر بود اما با خشكي 
درياچه شاهد كم رنگ تر شدن حضور گردشگران در آن شديم كه با احياي 
درياچه شاهد حضور دوباره گردشگران از نقاط مختلف كشور هستيم. وي 
افزود: جهت استفاده از ظرفيت هاي گردشگري درياچه و توسعه صنعت 
گردشگري، ساحل ش��ني و محيطي براي آب تني با آب شيرين و محل 
استقرار مسافران در س��احل درياچه اروميه ايجاد شود.  شهردار اروميه 
ادامه داد: با استقرار ماشين آالت ش��هرداري در صورت اجازه تردد در 
سطح درياچه، عمليات ساحل س��ازي با پخش ماسه بادي و همچنين 
محلي براي آب تني با آب شيرين به صورت جداگانه براي مردان و زنان 
و محل استقرار مسافران از هفته جاري آغاز شود. وي گفت: اميد است 
با انجام اقدامات در درياچه اروميه يك قدم جدي براي جذب گردشگر 

برداريم و از تيرماه از طريق رسانه ملي آن را انعكاس دهيم. 

 پیش بیني برداشت 3000 تن میگو 
در سیستان و بلوچستان  

مدي�ركل ش�يالت سيس�تان و       سيستان و بلوچستان
بلوچستان از برداشت 3 هزار تن 

ميگو در تير امسال خبر داد. 
هدايت اهلل ميرمرادزهي با اشاره به اينكه از دوماه قبل با شروع فصل پرورش 
ميگو، هزار هكتار از اراضي گواتر چابهار زير كشت اين آبزي اقتصادي رفته 
است، گفت: چهار مركز تكثير و توليد الروميگو براي تأمين بچه ميگو و مراكز 
فرآوري ميگو نيز براي ارتقای كيفيت محصول توليدي در مناطق ساحلي 
جنوب استان فعال است. مديركل ش��يالت سيستان و بلوچستان با بيان 
اينكه چرخه تكثير، توليد و پرورش ميگو در اين استان در حال تكميل براي 
ارزآوري بيشتر است، افزود: پيش بيني مي شود امسال 3 هزار تن ميگو در 
سيستان و بلوچستان در تيرماه برداشت شود. اين مقام مسئول ادامه داد: در 
حل حاضر ميگوي توليدي از كيفيت و بازار پسندي خوبي برخوردار است. 
به طوري كه پارسال، هزار و ۶۵0 تن ميگو به كشورهاي عربي و اروپايي صادر 
شده است. ميرمرادزهي با اشاره به اينكه براي كاهش هزينه هاي توليد، طرح 
احداث كارخانه غذاي ميگو نيز در حال اجراست، افزود: هر پرورش دهنده 
ميگو مي تواند در هر كيلوگرم ميگوي صادراتي كه ۵ دالر به فروش مي رسد 
تا بيش از 100 درصد سود داشته باش��د. وي خاطرنشان كرد: در سواحل 
سيستان و بلوچستان بيش از ۴۲ هزار هكتار زمين مستعد پرورش ميگو و 
آبزي از سوي كارشناسان مركز تحقيقات شيالتي ايران شناسايي شده كه 
به دليل نزديكي به خط استوا و آب   وهواي مطلوب قابليت پرورش سه مرحله 
ميگو در ۸ ماه از سال را دارد كه به گواه كارشناسان اين مقدار زمين مستعد 

پرورش و اين ميزان از دوره پرورش آبزي، در جهان كم سابقه است. 

فاز دوم پتروشیمي خراسان اجرايي مي شود  
مديرعامل پتروش�يمي خراس�ان از     خراسان شمالي
اجراي ط�رح ف�از دوم پتروش�يمي 

خراسان در قالب يك شركت جديد خبر داد. 
حسن شفيعي با اشاره به اجراي فاز دوم پتروشيمي خراسان گفت: طرح 
فاز دوم پتروشيمي خراسان با توجه به عدم اقبال سهام داران اين شركت 
بايد در قالب يك ش��ركت جديد اجرايي ش��ود. وي با ارائه توضيحات 
تكميلي در اين باره افزود: طبق قانون تجارت قبل ايجاد فاز توسعه اي 
براي هر شركتي بايد به تصويب هيئت مديره و مجمع سهام داران برسد 
كه طرح فاز ۲ پتروش��يمي مورد موافقت اين جمع نب��ود. مديرعامل 
شركت پتروشيمي خراسان با اشاره به سهام داران شركت پتروشيمي 
خراسان ادامه داد: شركت سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تأمين 
۴1/71 درصد، پترو فرهنگ 19 درص��د، تأمين اجتماعي 11 درصد و 
ساير سهام داران 13/۵7 درصد، تركيب سهام دارن شركت پتروشيمي 
خراسان را تشكيل مي دهند. وي با اعالم اين خبر كه شركت جديدي 
جهت اجراي فاز ۲ در حال انجام فعاليت است، بيان داشت: با توجه به 
سهم عمده شركت سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تأمين و پترو 
فرهنگ از درصد سهام پتروشيمي خراس��ان، اين دو سهام دار شركت 
جديدي را براي اجراي طرح توسعه شكل داده و اكنون مديرعامل آن 
هم تعيين شده است. لذا يك شركت جديد ديگري جهت اجراي فاز ۲ و 

طرح توسعه پتروشيمي خراسان پاسخ گو است. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

پارسينا سوري

 احیاي 133باغ  انجیر 
هديه جهادگران به باغداران لرستاني

رفع محروميت ها، س�اخت فضاهاي آموزش�ي و فرهنگي، ايجاد 
پروژه هاي آب و برق و ده ها خدمت ديگر تنها گوشه اي از خدمات 
جهادگران بسيجي در گوشه وكنار اين س�رزمين پهناور است.  با 
اين حال خدمت رس�اني به نيازمن�دان تنها به اين م�وارد خالصه 
نش�ده كه در اين ميان مي توان به آخرين آنها اش�اره كرد.  يكي از 
مواردي كه در س�يالب فروردين ماه امس�ال به شدت آسيب ديد 
باغات لرستان بود، كه در اين ميان مي توان به درختان انجير اشاره 
كرد موضوعي كه به گفته مسئول قرارگاه شهيد مجيد قربانخاني 
در پلدخت�ر نيروه�اي جه�ادي موفق ش�دند ظرف م�دت 10روز 
۵۸00 درخت انجي�ري كه زير گل و الي مانده ب�ود  را نجات دهند. 

    
حوادث و مشكالت نشان داده كه در هر جاي اين سرزمين پهناور نياز 
به خدمت رساني بوده است گروه  هاي جهادي با جان و دل به آن منطقه 
شتافته و به خدمت رس��اني پرداخته اند.  يكي از مناطقي كه در سيل 

فروردين ماه به شدت آسيب ديد باغات انجير در لرستان بود. 
در حالي كه در سال هاي اخير وقوع خشكسالي موجب شده تا بسياري 
از باغات انجير در لرستان خصوصاً پلدختر خشك شوند، امسال نوبت 
سيل بود كه اين درختان را زير گل والي خود دفن كند.  طبق آخرين 
آمارها بر اثر جاري شدن سيل حدود 1۵0 هكتار از بهترين باغات انجير 
معموالن از توابع پلدختر 100 درصد آسيب ديده و گل و الي تا حدود 
سه متري درختان را در برگرفت.  موضوعي كه گروه جهاد گران قرارگاه 
شهيد مجيد قربانخاني در پلدختر را بر آن داشت تا اين درختان را از پر 

گل والي بيرون كشيده و به آنها حيات دوباره ببخشند. 
   نجات 133 باغ انجير از زير ِگل

پس از وقوع سيل در استان هاي كشور گروه هاي جهادی وارد عمل شدند 
و در زمينه امدادرس��اني كارهاي قابل توجهي را انجام دادند.  مسئول 
قرارگاه شهيد مجيد قربانخاني پلدختر در اين خصوص مي گويد: »پس از 
وقوع سيل جمع كثيري از نيروهاي جهادي در پلدختر حاضر شده و ابتدا 
به خوزستان رفتيم و 1۸ تا ۲۸ فروردين ماه را مشغول به امدادرساني 
و كمك به مردم اي��ن منطقه بوديم.« حجت االس��الم محمد صدارت 
می افزايد: »اوايل ارديبهشت ماه بود كه با چهار نفر از دوستان مجازي 
به سمت پلدختر حركت كرديم و يك كاميون اقالم ارسالي مردم را به 
استان آورديم، در راه برگشت با نقطه اي مواجه شديم كه در رابطه با آن 
كمتر مسائل مطرح شده بود.« وي ادامه مي دهد: »در ابتدا عمده توجه به 
سمت ساخت و ساز منازل، مدارس و… بود و كمتر به مبحث انجيرستان 
پلدختر پرداخته مي شد، اما وقتي كارشناسان به منطقه آمدند و وضعيت 
را توضيح دادند متوجه شديم بحران در انجيرستان شديد تر از آن است 
كه مطرح مي شد.« اين مسئول با اشاره به وضعيت بحراني باغات انجير 
منطقه مي گويد: »براي پاكسازي كامل انجيرستان نياز به هزار نفر نيرو 
داشتيم كه طي 10 روز مداوم كار كنند، اما از آنجا كه نمي توانستيم زمان 
را از دست بدهيم و بمانيم هزار نفر نيرو جمع شود، لذا به تدريج كار را 
شروع كرده و به پيش برديم.« حجت االسالم صدارت با اشاره به اينكه 
طي اين ۴۵ روز بالغ بر هزار نفر نيرو به منطقه آمدند و به كمك مردم بيل 
زدند و باغات زيادي پاكسازي شد. وی در ادامه مي افزايد: »تاكنون 133 
باغ را نجات داده ايم؛ در اين باغات از 30 سانت تا 3 متر گل والي جمع 
شده بود كه همه را تخليه كرديم.« به گفته وي، تاكنون1۴ هزار و ۸۸۵ 
درخت احيا شده و ۵ هزار و ۸۲۵ درخت ديگر مانده است كه بايد اطراف 

آنها از گل خالي و سپس كل باغ پاكسازي شود. 


