
بعد از وقوع سيل در تعدادي از شهرها و روستاهاي 
لرس��تان بود كه بيش از 330 گ��روه جهادي به 
ظرفيت 5ه��زار و600 نفر برای خدمت رس��انی 
به اين استان رفتند.   مس��ئول بسيج سازندگي 
سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با بيان اينكه 331 
گروه جهادي با بي��ش از 5هزار و600جهادگر به 
خدمات رساني به زلزله زدگان پرداختند، گفت: 
»پس از وقوع سيل چند سپاه از استان هاي مختلف 
از جمله اصفهان، تهران، كردس��تان، كرمانشاه،  
فارس و نيز قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا به منطقه 

اعزام و مشغول خدمت رساني شدند.«
س��رهنگ پاس��دار علي بيرانوند افزود: »پس از 
سيل با تالش نيروهاي سپاه و اقدامات اوليه آنها 
مسير زميني جاده پلدختر در همان ساعات اوليه 
بازسازي شد و از طريق جاده خوزستان پل زال و 
آزادراه خرم آباد پل زال از طريق زميني  كه ارتباط 
زميني با شهر معموالن و پلدختردارد ايجاد شد. 
همچنين از س��مت خرم آباد از طريق يك جاده 

فرعي به پلدختر مسير زميني احداث شد.«
  نوبت به ساخت و تعميرات خانه ها رسيد

بررس��ي هاي اوليه نش��ان داد در جريان س��يل 
لرس��تان 35ه��زار واحد مس��كوني ش��هري و 
روستايي دچار خسارت و از طرفي ديگر از 2هزار 
و900 روستا در استان 700 روستا دچار آسيب و 
تخريب هاي جدي شدند.  پس از امدادرساني هاي 
اوليه و فروكش كردن سيل در لرستان مسئوالن 
با حضور دراين مناطق به كساني كه خانه هايشان 
در س��يل آس��يب ديده بود قول دادند در اولين 
فرصت اقدام به س��اخت  ي��ا تعمي��ر خانه هاي 
آسيب ديده خواهند كرد.  سرانجام روز گذشته 
بود كه رئيس ستاد بازسازي بنياد مسكن انقالب 
اسالمي در سفر به لرستان از احداث 500 واحد 
و تعمير هزار و600 واحد مس��كوني در مناطق 
سيل زده اين اس��تان توسط بس��يج سازندگي 
خبر داد.  رضا خواج��ه اي با بي��ان اينكه به اين 
ميزان بسنده نكرديم و قرار ش��د براي اقدامات 

بيشتر بررسي الزم صورت گيرد، گفت: »از بسيج 
سازندگي هفت استان به لرس��تان آمده اند و در 
كنار بنياد مسكن مستقر شده اند و مي خواهيم از 

همه اين ظرفيت ها استفاده كنيم.« 
رئيس ستاد بازسازي بنياد مسكن انقالب اسالمي 
در لرستان با تأكيد بر اينكه مجموعاً تا امروز هزار 
و500 واحد مس��كوني آواربرداري، هزار واحد پي 
كني و 30 واحد آرماتوربندي و اس��كلت شده اند، 
افزود: »۸هزار واحد به بانك هاي عامل معرفي و به ۸ 
هزار و 100 واحد نيز كمك بالعوض پرداخت شده 
است.عالوه بر آن 4هزار و500 تُن سيمان رايگان نيز 

به مناطق سيل زده حمل و توزيع شده است.«
  خدمات ديگر بسيج سازندگي به لرستاني ها 
از زمان وقوع سيل تا فروكش كردن آن در لرستان 
اقشار مختلف بسيج با توجه به تخصص هاي خود 
در مراحل مختلف در اين اس��تان حاضر ش��دند 
و به خدمت رس��اني پرداختند.  مس��ئول بسيج 
سازندگي لرستان با اش��اره به حضور 600 گروه 

جهادي از بسيج س��ازندگي در مناطق سيل زده 
اس��تان گفت: »بازس��ازي 164 پ��ل و 97 جاده 
تخريبي استان به دليل سيل، تنها نمونه كوچكي 
از فعاليت بسيج سازندگي بود كه توسط اين گروه  
بازسازي شد.« علي بيرانوند،  با اشاره به حضور اين 
تعداد گروه جهادي در مناطق سيل زده لرستان 
افزود: »اين تعداد گروه جهادي با ظرفيت 9هزار 
و 3۸7 نفر ب��راي انجام اقدامات امدادرس��اني و 
خدمات دهي به مناطق س��يل زده اس��تان اعزام 
شدند.« وي خاطرنشان كرد: »خدمات عمومي 
همچون تهيه و توزيع موادغذايي، اقالم امدادي 
و ضروري همچون آب معدني، كنسرو، پتو، نان، 
آرد، غذاي گرم، موكت، انواع لوازم بهداش��تي و 
مواد شوينده از سوي اين گروه هاي جهادي ارائه 
شد.« اين خدمات درحالي انجام گرفت كه با اعزام 
103 تيم  پزشكي عمومي با ظرفيت 496 نفر به 
مناطق آسيب ديده از سيل استان اين تعداد تيم 
پزشك عمومي توانس��تند به 36هزار و 267 نفر 
از س��يل زدگان خدمات  ارائه دهن��د.  همچنين 
17 تيم پزش��كي تخصصي به بي��ش از يكهزار و 
900 آسيب ديده خدمت رساني كردند و 41 تيم 
دامپزشكي اقدامات درماني براي 30 هزار رأس دام 
مناطق سيل زده به انجام رساندند.  مسئول بسيج 
سازندگي سپاه حضرت ابوالفضل)ع( لرستان با 
اشاره به اقدامات پاكسازي و بازسازي گروه هاي 
جهادي اف��زود: »بيش از 2هزار واح��د از منازل 
مسكوني سيل زدگان لرستاني توسط گروه هاي 
جهادي بسيج سازندگي پاكسازي، 576 معبر و 
كوچه و خيابان اليروبي و 411 سيل بند كوچك 
براي جلوگيري از ورود آب ايجاد شد.« بيرانوند 
بازس��ازي موقت ۸4 پل ارتباطي، تعمير ۸4پل 
تخريبي، احداث و بازس��ازي 97 جاده به صورت 
موقت و دائم و همچني��ن ايجاد فضاي فرهنگي 
و معنوي با انجام برنامه ه��اي مختلف را از ديگر 
فعاليت هاي گروه هاي جهادي بسيج سازندگي 
در مناطق آسيب ديده از س��يل استان برشمرد.  
به گفته وي، حذف آثار س��يل و كمك به نجات 
بزرگ ترين انارستان متمركز كشور در كوهدشت 
از جمله اقدامات شاخص اخير گروه هاي جهادي 
دراين مدت بود و عالوه برآن بيش از 500 نفر از 
بسيج سازندگي همراه ماشين آالت و تجهيزات به 
باغات استان همچون انجيرستان هاي »دمرود« 
و »افرين��ه« و انارس��تان هاي كوهدش��ت براي 
اليروبي گل والي و پاكس��ازي آنها اعزام شدند.  
اين خدمات رساني ها درحالي انجام گرفته است 
كه به گفته مسئول بسيج سازندگي سپاه حضرت 
ابوالفضل)ع( لرس��تان بازس��ازي و احداث 477 
واحد مسكوني براي مددجويان بهزيستي استان 
بر اساس تفاهمنامه بسيج سازندگي با بهزيستي 

لرستان در روزهاي آينده آغاز خواهد شد. 

س�يل مهيب فروردين ماه س�ال جاري ك�ه در برخي اس�تان ها از جمله 
خوزستان، لرستان و گلستان جاري شد بسياري از خانه ها و زير ساخت ها 
دراين مناطق را از بين برد.  برآوردهاي اوليه حكايت از آن داشت كه بيش از 
۲۵هزار واحد مسكوني در استان هايي كه درگير بارندگي شديد و سيالب 
بودند، تخريب  و بيش از ۶۰هزار واحد مسكوني نيز نيازمند تعميرات شدند.  
پس از امدادرساني اوليه سازمان ها و نهاد ها به سيل زدگان بالفاصله عمليات 

اجرايي ساخت وساز س�اختمان ها و مكان هايي كه بر اثر سيل ويران شده 
بود در دستور كار قرار گرفت.  از آنجايي كه اين سيل خسارت شديدي به 
واحدهاي مسكوني لرستان زده بود، لذا اين مهم موجب شد ساخت وساز در 
اين استان به طور ويژه در دستور كار قرار گيرد.   حاال خبرها حكايت از آن 
دارد كه قرار است به زودي احداث ۵۰۰واحد و تعميرهزار و ۶۰۰ واحد مسكوني 
در مناطق سيل زده لرستان توسط بسيج سازندگي به طور ويژه آغاز شود. 

اليح�ه حفاظت از 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

خاك كه به تصويب 
مجل�س ش�وراي 
اسالمي رسيده بود، به تأييد شوراي نگهبان 
رس�يد و از اين پس انتقال خاك ب�ه خارج از 
كشور ممنوع است.  در قانون حفاظت از خاك، 
سازمان محيط زيست مكلف به شناسايي مواد 
آالينده خاك و اش�خاص آلوده كنن�ده آن و 
اعالم وقوع وضعيت اضطراري براساس حدود 
مجاز آلودگي خ�اك و آالينده هاي ورودي به 
آن براي كاربري هاي مختلف خاك اس�ت. با 
اجراي اين قانون كه اكنون به دولت ابالغ شده 
است مي توان به اين اميد داشت كه ديگر خاك 
هيچ  جاي كش�ور از جمله هرمزگان كاميون 
كامي�ون ب�ه خ�ارج از كش�ور صادر نش�ود. 

    
700 تا 4 هزار سال زمان براي توليد يك سانتيمتر 
خاك، مدت كمي نيست كه برخي از سودجويان 
كيلو كيلوي آن را بدون هيچ تصوري از اين موضوع 
كه چه باليي بر سر اقتصاد ايران مي آيد به خارج 
از كشور صادر مي كنند. ماده ارزشمندي كه ادامه 
فعاليت هاي كشاورزي را تضمين مي كند و گفته 
مي شود يا در قالب گلدان هاي گل و حتي سيمان 
به صورت قانوني خارج مي شود يا كاميون كاميون 
آن به صورت غيرقانوني به خارج از كشور مي رود. 
عالوه بر خاك حاصلخيز، خاك س��رخ و صنعتي 
جزيره هرم��ز هم به دليل كارب��رد در صنايع ضد 
زنگ و آرايشي به صورت غيرقانوني به كشورهاي 
اطراف فروخته مي شود. خاكي كه گفته مي شود 
هنوز مس��ئوالن اطالعاتي در زمينه مقدار خروج 

ساالنه آن از كش��ور ندارند و بيم آن مي رود كه با 
ادامه دست درازي ها روزي برسد كه جزيره اي به 

نام هرمز روي نقشه نباشد. 
البته مشكل خاك به همين جا منتهي نمي شود 
و به گفته كارشناسان و دوستداران محيط زيستي 
برخي از فعاليت هاي مخرب ني��ز منجر به آلوده 
شدن و از دست رفتن اين منبع ارزشمند مي شود، 
از همين رو 14 سال پيش قانون حفاظت از خاك 
در مجلس مطرح ش��د. قانوني كه س��ال ها معلق 
ماند و فعاليت س��ودجويان براي صادرات خاك 
اس��تان هايي چون هرمزگان، ف��ارس و غيره در 
پوشش هاي مختلفي از كشور ادامه يافت. حاال بعد 
از گذشت يك دهه طي روزهاي اخير قانون مصوب 

نمايندگان مجلس به تأييد شوراي نگهبان رسيد و 
علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي طي 
نامه اي به رئيس جمهور، »قانون حفاظت از خاك« 

را به دولت ابالغ كرد. 
  خاك استان ها باالخره محافظت مي شود

قانوني كه براي تصويب آن س��ال ها زمان صرف 
شد و قرار است از اين پس بر اساس آن حفاظت از 
خاك، انتقال خاك به خارج از كشور ممنوع و فقط 
خروج مواد معدني و مقادي��ر كم خاك به منظور 
امور پژوهش��ي مجاز اس��ت.  در قانون حفاظت از 
خاك، سازمان محيط زيست مكلف به شناسايي 
مواد آالينده خاك و اش��خاص آلوده كننده آن و 
اعالم وق��وع وضعيت اضطراري براس��اس حدود  

مجاز آلودگي خ��اك و آالينده هاي ورودي به آن 
براي كاربري ه��اي مختلف خاك اس��ت. در اين 
راستا مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان  
محيط زيست مي گويد:  »بهره برداران واحدهاي 
توليدي، صنعتي، خدماتي و معدني كه در مناطق 
آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و شهرك ها  
و نواحي صنعتي فعاليت مي كنند، مكلف به رعايت 

مفاد اين قانون هستند.« 
 معصومه حسين پور با اشاره به نقش ديگر نهادها 
در اين قانون اضافه مي كند: »براساس اين قانون 
قوه قضاييه به منظور رسيدگي به جرايم موضوع 
نسبت به ايجاد شعب تخصصي اقدام و به جرايم 

مربوط خارج از نوبت رسيدگي مي كند.« 
گفتني است كه طي س��ال هاي اخير موضوعاتي 
همچون خروج خاك حاصلخيز اس��تان فارس، 
صادرات خ��اك س��رخ صنعتي جزي��ره هرمز و 
آلودگي منابع خاك استان هاي مختلف به واسطه 
اهمال كاري صنايع مختلف به موضوعي داغ براي 
رس��انه ها تبديل ش��ده بود كه همواره مسئوالن 
جهادكش��اورزي با انكار آن س��عي در سرپوش 
گذاش��تن روي اي��ن معضل داش��تند. در مقابل 
دوستداران محيط زيس��ت جزو منتقدان اصلي 
اين مسئله بودند. معضلی كه حاال بعد از گذشت 
چند سال با تأييد شوراي نگهبان قرار است براي 
هميشه خاتمه يابد. البته انجام اين مهم مشروط 
به اين اس��ت كه س��ودجويان باز هم نتوانند اين 
خاك ارزشمند را در قالب هاي مختلفي همچون 
صادرات گلداني گل،  س��يمان و غيره از كش��ور 
خارج كنند و مجازاتي بازدارنده براي قانون شكنان 

به اجرا در بيايد. 

حفاظتازخاكکشوربعداز14سالقانونمندميشود
با تأييد قانون حفاظت از خاک در شورای نگهبان دست سودجويان از خاک جنوب كشور به ويژه جزيره هرمز كوتاه می شود
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 مأموريت ويژه بسيج سازندگي 
براي ساخت و تعمير ۲۱۰۰ خانه سيل زدگان لرستاني

 گلستان: معاون آبزي پروري شيالت گلس��تان با اشاره به افزايش 
س��طح مزارع پرورش ميگوي اس��تان به يك هزار و 300 هكتار گفت: 
امس��ال 4 هزار تن ميگو در سايت پرورشي گميش��ان توليد مي شود. 
محمود س��قلي با اش��اره به تداوم ذخيره س��ازي بچه ميگو در سايت 
پرورشي گميشان افزود: پس از گذش��ت 20 روز از آغاز ذخيره سازي، 
وزن بچه ميگوها به وزن 0/7 گرم رسيده كه اين وزن گيري نسبت به 

سال گذشته 0/2 گرم رشد داشته است. 
  اردبيل: رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس گفت: 
موزه دفاع مقدس اردبيل همزمان با هفته دفاع مقدس افتتاح مي شود.  
س��ردار س��رتيپ بهمن كارگر در ديدار با امام جمعه اردبيل افزود: در 
حال حاضر موزه دفاع مقدس اردبيل پيشرفت فيزيكي مطلوبي داشته 
و بهره برداري از اين موزه مقدس همزم��ان با هفته دفاع مقدس انجام 
مي شود.  وي با اشاره به اينكه موزه ها براي ما حائز اهميت هستند بيان 
كرد: چرايي اينكه موزه هاي دفاع مقدس ماندگار هستند اين است كه 
نقش اساسي در آشنايي اقشار مختلف با فرهنگ ايثار و شهادت دارند. 
  اصفهان: رئيس جهاد كش��اورزي فريدونشهر گفت: ساالنه حدود 
هزار تا يك هزار و 200 تن ماهي با كيفيت قزل آال در فريدونشهر توليد 
مي شود.  عليرضا اصالني با بيان اينكه در زمينه كاشت گياهان دارويي 
در فريدونشهر، كاش��ت گل محمدي با 60 هكتار زمين زير كشت در 
رتبه اول قرار دارد، افزود: توس��عه كاش��ت گل محمدي بايد با صنايع 
فرآوري آن همراه باشد و در غير اين صورت وقتي مقدار توليد باال باشد 
بايد محصول توليدي از شهرستان خارج شود و به فروش برسد كه اين 

امكان وجود ندارد. 
  مازندران: اس��تاندار مازندران گفت: تعميرات 5 هزار و ۸00 واحد 
مسكوني آسيب ديده ناشي از سيل در خط و ايستگاه پاياني قرار دارد.  
احمد حسين زادگان افزود: براي تمامي واحدهاي مسكوني خسارتي 
شامل مرمتي و تخريبي عالوه بر تس��هيالت بالعوض، اعتبار ساخت و 
مرمت نيز با نرخ ارزان قيمت پرداخت مي شود تا خسارت ديدگان بتوانند 
در كمترين زمان ممكن اين واحد را تكميل كرده و در آن مستقر شوند.

88498441سرويس  شهرستان

 ۵۴۸ سفره مهرباني 
در مناطق محروم يزد گسترده شد  

     يزد مديرعامل جمعيت هالل احمر يزد از 
گس�تردن ۵۴۸ س�فره مهربان�ي در 

مناطق محروم اين استان خبر داد. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر يزد گفت: 54۸ سفره مهرباني در مناطق 
محروم استان يزد با مشاركت خيران و داوطلبان هالل احمر برپا شد كه 
بالغ بر ۸4 هزار نفر از اين سفره ها بهره مند شدند.  محسن حرازي زاده 
افزود: سفره هاي مهرباني هالل احمر در ماه مبارك رمضان گسترده شد 
و در دو بخش روستايي و شهري، نيازمندان و بيماران صعب العالج، زنان 
سرپرست خانواده يا خانواده هاي بي سرپرس��ت و ايتام و خانواده هاي 
كم برخوردار مناطق محروم در آن اطعام ش��دند.  وي خاطرنشان كرد: 
سفره هاي مهرباني امسال به تفكيك در 3۸4 نقطه شهري و 164 نقطه 
روستايي با مشاركت داوطلبان و خيران هالل احمر در مناطق محروم 
استان برپا شد.  مدير عامل جمعيت هالل احمر استان يزد با بيان اينكه 
ارزش ريالي س��فره ها 2 ميليارد و 192 ميليون ريال بوده است، عنوان 
كرد: طرح سفره هاي مهرباني شبكه گسترده اي در تقويت مشاركت هاي 

مردمي و همدلي و همدردي با خانواده هاي نيازمند و مستمند است.

 رسوب ۹ رودخانه صومعه سرا
 عامل تخريب تاالب انزلي  

9 رودخانه فعال در صومعه سرا وجود       گيالن
دارد كه حجم زيادي از رس�وبات اين 

رودخانه ها وارد تاالب انزلي در گيالن مي شود. 
سرپرس��ت اداره محيط زيست صومعه س��را گفت: 9 رودخانه فعال در 
صومعه سرا وجود دارد كه حجم زيادي از رسوبات اين رودخانه ها وارد 
تاالب انزلي مي شود.  علي اصغر آزاد با بيان اينكه بايد اقدامات حفاظت 
زيست محيطي رش��د بيشتري داشته باش��د، افزود: پاكسازي منطقه 
حفاظت شده س��ياه كش��يم از س��نبل آبي نمونه اي از آن است.  اين 
مسئول با بيان اينكه پناهگاه حيات وحش سلكه 360 هكتار است كه 
انواع پرنده هاي مهاجر و حيوانات كنار آبزي و گياهاني همچون نيلوفر 
آبي در آن ديده مي شود، ادامه داد: تاالب در چند سال اخير به داليل 
مختلف در حال خشك شدن است كه هجوم گياهان آبزي مانند آزوال و 
سنبل آبي از داليل آن است.  آزاد با اشاره به اينكه ساليان قبل آب بندان 
ليفشاگرد و منطقه حفاظت شده سياه كشيم در چكوور پاكسازي شد، 
تصريح كرد: مردم از گياه سنبل آبي استفاده نكنند يا در صورت استفاده 
آن را در طبيعت رها نكنند زيرا به تدريج كل تاالب را مي گيرد و سبب 
خفه شدن آبزي ها مي شود.  رئيس محيط زيس��ت صومعه سرا افزود: 
بخش زيادي از تاالب سلكه اليروبي شده و سال قبل پرندگان زيادي در 
آنجا حضور داشتند و نيلوفر آبي در آنجا روييده بود كه نشان از احياي 
تاالب دارد.  وي با بيان اينكه در رودخانه سياه درويشان اليروبي انجام 
و تله رسوبگير مجدد احيا و فعال شده كه 60 درصد پيشرفت فيزيكي 
دارد، گفت: منطقه حفاظت شده سياه كشيم داراي 4 هزار و 500 هكتار 

است كه تنوع زيست محيطي فراوان و گياهان زيادي دارد. 

 توليد محصول صددرصد گياهي 
»فوم ضد شپش« در مشهد  

     خراسان رضوی مديرعامل يكي از شركت هاي مستقر 
در مرك�ز رش�د واحده�اي فن�اوري 
فرآورده هاي دارويي وابسته به دانش�گاه علوم پزشكي مشهد از 
ساخت محصول كامالً گياهي »فوم ضد شپش« در اين مركز خبر داد. 
مديرعامل يكي از شركت هاي مستقر در مركز رشد واحدهاي فناوري 
فرآورده هاي دارويي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد با اشاره به 
ساخت محصول كاماًل گياهي »فوم ضد شپش« در اين مركز گفت: فوم 
ضد شپش هيچ آسيبي به مو نمي رساند و تنها با يك بار مصرف آن، تخم 
يا رشك شپش به طور كامل از بين خواهد رفت.  محمدتقي ميراحمدي 
درباره ضرورت هاي ساخت اين محصول افزود: متأسفانه فرهنگ و تصور 
غلطي وجود دارد و آن هم اينكه تنها در صورت عدم رعايت بهداش��ت 
به معضل ش��پش گرفتار مي شويم؛ اين در حالي اس��ت كه مي توان در 
محيط هايي همچون مهدكودك، نمازخان��ه، اتوبوس و… و در صورت 
رعايت موارد بهداشتي نيز گرفتار شپش شد.  وي با بيان اينكه بيش از يك 
ميليون نفر در كشور درگير معضل شپش هستند، ادامه داد: اين موضوع 
باعث شد يك طرح تحقيقاتي را به منظور مبارزه بيولوژيكي با اين موضوع 
در دانشگاه علوم پزشكي مشهد آغاز كنيم كه دو سال به طول انجاميد و 
بعد از آن موفق به توليد »فوم ضد شپش« شديم كه يك محصول كاماًل 
گياهي است.  به گفته احمدي اين محصول آسيبي به مو نمي رساند و تنها 

با يك بار مصرف آن، تخم يا رشك شپش به طور كامل از بين مي رود. 

 تفاهمنامه همكاري كميته امداد ايالم 
با چند نهاد براي رونق اشتغال مددجويان 

معاون اشتغال و خودكفايي كميته       ايالم
ام�داد اس�تان اي�الم از امض�ای 
تفاهمنامه همكاري بين كميته امداد ايالم و چند دستگاه ايده پرداز 

براي رونق اشتغال در استان خبر داد. 
معاون اش��تغال و خودكفايي كميته امداد اس��تان ايالم با بيان اينكه 
تفاهمنامه همكاري بين كميته امداد ايالم و چند دستگاه ايده پرداز براي 
رونق اشتغال بسته شده است گفت: اين تفاهمنامه همكاري سه جانبه 
بين كميته امداد اس��تان ايالم، اداره كل ارتباطات و فناوري اطالعات 
اس��تان و يك ش��ركت ارتباطي با موضوع كارآفريني براي مددجويان 
كميته امداد به امضا رسيد.  روح اهلل سليماني در خصوص اين تفاهمنامه 
با اعالم اينك��ه كميته امداد از س��ال 74 به صورت ج��دي وارد عرصه 
اشتغالزايي شده است، افزود: ورود به كسب و كارهاي نوين و ايده محور 
از برنامه هاي جديد اين نهاد براي كارآفريني است.  وي ادامه داد: به اين 
نتيجه رسيده ايم كه در زمينه كارآفريني و ايجاد شغل از ايده هاي نوين 
و امروزي استفاده كنيم و از همكاري با دستگاه ها و مؤسسات ايده پرداز 
استقبال مي كنيم.  معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان ايالم 
گفت: اس��تفاده از ظرفيت بخش خصوصي و كارآفريني حرفه اي وجه 

شاخص ايده هاي متكي بر راهور شغلي مورد نظر ما خواهد بود.

امروز صورت مي گيرد
 افتتاح ۵ پروژه عمراني شهرداري قرچك 

با حضور معاون استاندار 
ش�هردار شهرس�تان قرچ�ك از     تهران
افتتاح ۵ پروژه عمراني شهرداري 

قرچك با حضور معاون استاندار تهران خبر داد. 
شهردار قرچك گفت: 5 پروژه عمراني مديريت شهري قرچك با اعتباري 
بالغ بر 60 ميلي��ارد ريال با حضور محمد تقي زاده مع��اون امور عمراني 
اس��تانداري تهران فردا پنج ش��نبه 23 خرداد به بهره برداري مي رسد.  
محسن خرمي ش��ريف افزود: اولين پروژه اس��تخر وليعصر )عج( است 
كه پس از 3 س��ال تعطيلي با متراژ 1500 مترمربع ب��ا اعتباري بالغ بر 
30 ميليارد ريال توس��ط بخش خصوصي طبق استانداردهاي روز دنيا 
و با كيفيت استخرهاي درجه يك بازسازي ش��د و فردا افتتاح مي شود.  
اين مدير شهري خاطر نش��ان كرد: دومين پروژه دو سوله چندمنظوره 
مديريت بحران است كه سال گذشته با حضور معاونان استاندار تهران 
كلنگ زني شد، اين 2 پروژه به متراژ حدود 1100 مترمربع با اعتباري بالغ 
بر 20 ميليارد ريال در بلوار شهيد موثق پور طالييه و بلوار 9 دي پوئينك 
افتتاح خواهد شد.  خرمي شريف افزود: پروژه سوله چندمنظوره مديريت 
بحران شهر قرچك از مصوبات سفر يك روزه استاندار تهران به قرچك بود 
كه به بهره برداري مي رسد.  شهردار قرچك گفت: سومين پروژه شهري 
قرچك دو زمين چمن مصنوعي به متراژ حدود ۸00 مترمربع با اعتبار 
10 ميليارد ريال است كه اين پروژه ها توسط معاونان استاندار كلنگ زني 
شده بود كه با حضور محمد تقي زاده معاون امور عمراني استانداري تهران 

و ديگر مسئوالن شهرستان افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

نياز مبرم رودخانه هاي خوزستان به اليروبي 
يكي از عواملي كه موجب ش�د تا س�يل اخير به بسياري از مردم 
وزيرساخت ها در استان هاي سيل زده آسيب برساند، بي توجهي 
به حريم رودخانه ها و اليروبي آنها بود.  با وجود اينكه از س�ال ها 
قبل كارشناس�ان در اين خصوص هش�دار داده اما هيچگاه مورد 
توجه ق�رار نگرفته ب�ود، اما س�يل اخير باعث ش�د ت�ا اين مهم 
دوباره برس�رزبان ها بيفتد.  سرانجام روز گذش�ته بود كه رئيس 
مجمع نمايندگان خوزس�تان اعالم كرد: »اليروبي پايين دس�ت 
س�دها و رودخانه اس�تان ضروري اس�ت و بايد ب�راي جلوگيري 
از حوادث پي�ش آمده در آين�ده، اين مه�م را ج�دي بگيريم.«

    
رودخانه هاي خوزستان به دليل رسوب گذاري در طي ساليان گذشته و 
كشت غيرمجاز در بستر رودخانه ظرفيت واقعي خود را از دست دادند.  
اين مهم درحالي است كه اگر ظرفيت رودخانه هاي خوزستان به حالت 
طبيعي و گذشته خود بازگردد و انهار فرعي اليروبي شوند، دبي آب در 
رودخانه هاي خوزس��تان كاهش مي يابد و طبيعتاً حجم س��يالب ها و 
خسارت هاي ناشي از آبگرفتگي كاهش پيدا مي كند.  وجود يك سوم 
آب هاي شيرين كشور، پنج رودخانه بزرگ و 25 درصد مساحت تاالبي 
كشور در خوزستان سبب شده موضوع اليروبي رودخانه در اين استان 

از اهميت خاصي برخوردارشود. 
   اهميت اليروبي رودخانه ها ي خوزستان

سيل اخير و حوادثي كه اين مهم در استان خوزستان را رقم زد موجب 
شد تا بار ديگر بحث مهم اليروبي قنات ها برسر زبان ها بيفتد موضوعي 
كه حتي عكس العمل نماينده اين اس��تان را نيز برانگيخت.  سرانجام 
روز گذش��ته بود كه رئيس مجمع نمايندگان خوزس��تان اعالم كرد: 
»اليروبي پايين دست سدها و رودخانه استان ضروري است و بايد براي 
جلوگيري از حوادث پيش آمده در آينده، اين مهم را جدي بگيريم.« 
قاسم ساعدي مي افزايد: »عملكرد سدها فقط در سازه و رهاسازي آب 
خالصه نمي شود، بلكه بايد براي پايين دس��ت و باالدست سدها نيز 
اين مسائل تعريف و اهدافي براي آنها در نظر گرفته  شود تا در شرايط 
مختلف براي آن بخش ها مشكلي به وجود نيايد.« وي با اشاره به اينكه 
نبايد سدي ساخته و پايين دست آن رها ش��ود، ادامه مي دهد: »اين 
مسئله براي مردم استان مشكل ساز ش��ده و اين مشكالت را با وقوع 

سيالب امسال شاهد بوديم.« 
   لزوم اليروبي در سال هاي خشك

سايه افكندن خشكسالي ها در چند س��ال اخير از جمله داليلي است 
كه موجب ش��ده تا حريم رودخانه ها و اليروبي آنها م��ورد غفلت قرار 
بگيرد، موضوعي كه موجب ش��د تا جاري شدن س��يل در استان هاي 
مخالف باالترين خسارت ها را به مردم وزير ساخت ها وارد سازد.  يكي از 
كارشناسان مديريت منابع آب در اين خصوص مي گويد: »با وجود وقوع 
سيالب هاي ويرانگر در دهه هاي اخير در اس��تان خوزستان متأسفانه 
موضوع اليروبي رودخانه ها، انهار و كانال هاي كشاورزي در اين استان 
مورد توجه جدي مسئوالن قرار نگرفته و فقط زماني كه سيالب مخربي 
جاري مي شود و فاجعه اي رخ مي دهد، توجه مسئوالن به آن جلب شده و 
اقدامات روبنايي انجام مي دهند.« رضا عرب مي افزايد: »توزيع نامناسب 
آب، دسترسي مش��كل آب در پايين دس��ت ها، به هم خوردن ساختار 
رودخانه ها، تصرف حريم، كندي جريان آب ب��ه علت موانع مختلف از 
جمله مشكالت اليروبي نش��دن رودخانه ها و نهرهاي كشاورزي است 
كه بايد ب��راي آن تمهيدات جدي انديش��يده ش��ود.« در حال حاضر 
رودخانه هاي منطقه به دليل رس��وب گذاري در طي ساليان گذشته و 
كشت غيرمجاز در بستر رودخانه ظرفيت واقعي خود را از دست دادند، 
لذا جاي دارد تا سازمان آب و برق اليروبي رودخانه ها را در دستور كار قرار 
دهد تا ظرفيت واقعي رودخانه ها، تاالب ها، انهار و كانال هاي كشاورزي 
استان، نمايان شود.  مديركل محيط زيست خوزستان نيز با تأييد اين 
موضوع و تأثير آن در كاهش ظرفيت رودخانه هاي خوزستان مي گويد: 
»يكي از عوامل سيل اخير در خوزستان كاهش ظرفيت رودخانه نيسان 
به دليل افزايش رسوبات است.«  احمدرضا الهيجان زاده مي افزايد: »به 
دليل خشكسالي دو دهه اخير حجم رسوبات در اين رودخانه سبب شده 
كه ظرفيت اين رودخانه به نصف كاهش پيدا كند.« وي ادامه مي دهد: 
»اين رودخانه در گذشته ظرفيت پذيرش 500 ميليون مترمكعب آب 
را داشت اما در سيل اخير آب با دبي 250 ميليون متر مكعب نتوانسته 
از اين رودخانه بگذرد.« اين مهم در حالي است كه به گفته كارشناسان، 
علت وقوع سيل در دشت آزادگان را اليروبي نكردن رودخانه كرخه در 
محدوده اين شهرستان بود كه در 50 سال گذشته عمليات اليروبي در 

آن مورد غفلت قرار گرفته است.

رضا وراميني

بزرگ ترين گلخانه خراسان شمالي راه اندازي مي شود 
بزرگ ترين گلخانه اين اس�تان در اس�فراين با حضور وزير جهاد      خراسان شمالي

كشاورزي راه اندازي مي شود. 
 رئيس سازمان جهادكشاورزي خراسان شمالي با اشاره به اينكه بزرگ ترين گلخانه استان در اسفراين با 
حضور وزير جهاد كشاورزي راه اندازي مي شود، گفت: مساحت اين گلخانه 12 هزار متر مربع كه سبزي و 
صيفي در آن كشت مي شود و مي تواند براي 9 نفر ايجاد اشتغال كند.   عبداهلل يوسفي ادامه داد: شركت در 
جشنواره ملي فرهنگي عشايري در شهر تاريخي بلقيس از ديگر برنامه هاي وزير جهاد كشاورزي در اين 
استان است.  گفتني است رئيس جمهور به همراه وزير جهاد كشاورزي به منظور شركت در جشنواره ملي 

فرهنگي عشايري در تاريخ 23 و 24 خرداد ماه در اين استان حضور خواهند داشت. 

آغاز به كار 36۵ طرح كشاورزي در آذربايجان غربي      
همزمان با بزرگداشت هفته جهاد كشاورزي ۳۶۵ طرح كشاورزي     آذربايجان غربي

در استان افتتاح مي شود. 
رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي آذربايجان غربي با اش��اره به آغاز به كار365 طرح كشاورزي در 
آذربايجان غربي گفت: اين طرح ها با اعتباري بالغ بر 205 ميليارد تومان و اشتغالزايي بيش از چهار 
نفر در استان به بهره برداري مي رسد.  رس��ول جليلي افزود: هم اكنون 60 هكتار گلخانه در استان 
داريم كه اين ميزان به 400 هكتار افزايش مي يابد.  جليلي در خصوص اجراي آبياري تحت فشار نيز 
گفت: تاكنون 4 هزار و 600 هكتار از اراضي كشاورزي استان به سيستم آبياري نوين مجهز شده اند 

كه امسال اين اراضي به 16 هزار هكتار خواهد رسيد.

خبرگزاری بسيج


