
   اصفهان: معاون بهره برداري شركت آب منطقه اي اصفهان گفت: در 
يك ماه اخير نزديك به 4/5درصد از حقابه تاالب از سد رودشتين به سمت 
گاوخوني روانه شده است.  حسن ساساني با اشاره به شبكه آبياري و زه كشي 
رودشتين كه انتهايي ترين شبكه آبياري حوضه زاينده رود است افزود: سد 
رودشتين آخرين بند انحرافي بر روي رودخانه است و از ابتداي مهرماه به 
مدت يك ماه حجم عبوري آب از سد رودشتين به سمت تاالب گاوخوني 
حدود 7/5 ميليون مترمكعب بوده است و در يك ماه گذشته، بيشينه دبي 

كه از سد رودشتين عبور كرده به ۱4 متر مكعب بر ثانيه رسيد. 
   ايلام: مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي ايالم از 
بازديد 4 هزار نفر از موزه هاي استان طي سه ماهه تابستان امسال خبر داد.  
عبدالمالك شنبه زاده افزود: اين تعداد بازديد از موزه مردم شناسي قلعه والي 
شهر ايالم، موزه تاريخ كشاورزي واقع در كاخ فالحتي و موزه باستان شناسي 
شهرستان دره شهر انجام شد.  وي تصريح كرد: موزه مردم شناسي واقع در 
قلعه والي كه بيانگر پوشش و آداب  و رسوم مردم استان است، موزه تاريخ 
كشاورزي واقع در كاخ فالحتي كه مراحل كاشت، داشت و برداشت و ابزار 
مختلف كش��اورزي را به نمايش گذاش��ته و موزه باستان شناسي واقع در 
شهرستان دره شهر كه اش��يايي از دوران مختلف پيش  از تاريخ تا دوران 

اسالمي در معرض ديد عالقه مندان قرار داده است. 
 چهارمحال و بختياري: معاون امور اراضي و حفاظت اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري گف��ت: 8 هزار و 5۰۰ هكتار 
از عرصه هاي جنگلي و مرتعي در چهارمحال و بختياري احيا شد.  برمك 
اسالمي با بيان اينكه مجريان طرح ها حق بهره برداري از اراضي را دارند و 
به هيچ وجه امكان خريد و فروش، تغيير كاربري و واگذاري جزيي و كلي 
اراضي وجود ن��دارد، افزود: از اين تعداد ق��رارداد تاكنون 5۰ فقره به دليل 
تخلفات صورت گرفته از سوي مجري طرح، فسخ و منجر به اخذ خسارت 

وارده بر طبيعت شده است. 
   خوزستان: مدير عامل شركت گاز استان خوزستان گفت:   از ابتداي 
سال جاري و تنها در ش��ش ماهه  نخست س��ال 98 تعداد ۱4738 نفر از 
شهروندان استان تحت پوشش گاز طبيعي قرار گرفتند.   عبداله ابول پور 
با اشاره به افزايش شهرها و روستاهاي گازدار استان افزود: در حال حاضر 
83 شهر استان به شبكه سراس��ري گاز طبيعي متصل شده اند و سه شهر 
باقي مانده نيز به زودي از نعمت گاز طبيعي برخوردار خواهد شد.  وي تعداد 
روستاهاي گازدار استان را ۱845روس��تا اعالم كرد و ادامه داد: 8۰درصد 
روستاها و 99درصد شهرهاي استان از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند. 
   زنجان: مديركل تعاون، كار و رفاه  اجتماعي استان زنجان گفت: سهم 
اشتغال پايدار روستايي استان 3۰5 ميليارد تومان است.  محمدرضا يوسفي 
با يادآوري اينكه ارائه تسهيالت اشتغال روستايي در استان باعث شده است 
تا نسبت به اشتغالزايي 4457 نفر اقدام كنيم، افزود: سهمي كه براي ايجاد 
اشتغال پايدار روستايي در نظر گرفته شده، 3۰5 ميليارد تومان بوده است، 
اين در حالي است كه در طول دو سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ ميليارد تومان 

تسهيالت ارزان قيمت براي اشتغال روستايي پرداخت شد.

    خراسان رضوي كارشناس مركز 
نسخ خطي آستان 
قدس رضوي از حفظ و نگهداري سله نسلخه 
قديمي زيارت اربعين در موزه آسلتان قدس 

رضوي خبر داد. 
سيدرضا صداقت حسيني كارشناس مركز نسخ 
خطي آستان قدس رضوي گفت: در حال حاضر 
در مخزن كت��ب خطي كتابخانه آس��تان قدس، 
حدود 4۶۰۰ نسخه در موضوع ادعيه به زبان هاي 
فارسي و عربي نگهداري مي شود، كه برخي از اين 
كتاب ها به خاطر قدمت و اهميت زيادي كه دارند، 
بارها مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته اند.  وي 
افزود: در حال حاضر انتش��ار فهرست هاي كتب 
خطي در كتابخانه هاي ايران به دو صورت موضوعي 
و شماره اي است. كتابخانه آستان قدس به صورت 
موضوعي و كتابخانه هاي آيت اهلل مرعشي، ملي و 
مجلس به صورت ش��ماره اي فهرست كتاب هاي 
خود را منتشر مي كنند.  صداقت حسيني با اشاره 
به اهميت زي��ارت اربعين، تصريح ك��رد: زيارت 

اربعي��ن را امام ص��ادق)ع( به صف��وان بن جّمال 
آموخت��ه و فرموده اند: »آن را هنگام بلند ش��دن 
آفت��اب روز اربعين، بخ��وان«. اي��ن توصيه امام 
صادق)ع( اهمي��ت و ارزش اين زي��ارت مأثور را 
مي رساند.  كارشناس مركز نس��خ خطي آستان 

قدس ادامه داد: يكي از اولي��ن و مهم ترين كتب 
پيرامون زي��ارت اربعين، كتاب »المزار« نوش��ته 
شيخ مفيد از علماي برجسته شيعه در قرن چهارم 
هجري اس��ت. اين كتاب از گذشته، مورد استناد 
و اعتماد علما و دانش��مندان بزرگ شيعه همانند 

ش��يخ طوس��ي، ابن طاووس، كفعمي و مجلسي 
بوده است. قديم ترين و نفيس ترين نسخه خطي 
كتاب المزار شيخ مفيد در ايران كه فضيلت زيارت 
اربعين را شامل است به شماره 34۱3 در كتابخانه 
آس��تان قدس رضوي نگهداري مي ش��ود.  وي با 
اش��اره به اينكه كتاب »مصباح المتهّجد« تأليف 
شيخ طوس��ي نيز از كهن ترين و معتبرترين آثار 
مشتمل بر ادعيه، زيارات، اعمال و آداب مستحب 
روزها و ماه هاي سال اس��ت، گفت: قديمي ترين 
و نفيس ترين نس��خه خطي اين كت��اب در ايران 
كه مشتمل بر ش��رح زيارت اربعين مي باشد، در 
كتابخانه آس��تان قدس رضوي به شماره 88۲۲ 
نگهداري مي شود.  صداقت حسيني در انتها افزود: 
يكي ديگر از نفايس كتابخانه آستان قدس رضوي 
كه متن زيارت اربعين را شامل است، نسخه خطي 
كتاب »المزار« اثر ش��مس الدين محمدبن مكي 
عاملي، معروف به شهيد اول از فقهاي بزرگ شيعه 
در قرن هش��تم هجري اس��ت كه به شماره ثبت 

3۲89 در اين مركز نگهداري مي شود. 

نگهداري 3 نسخه خطي زيارت اربعين در موزه آستان قدس رضوي

11 |  1441 صف��ر   25  |  1398 آب��ان   2 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5779پنج ش��نبه 

88498441سرويس  شهرستان

تجهيز 64 هزار هكتار از اراضي كشاورزي 
سيستان و بلوچستان به سيستم نوين آبياري

تاكنلون ۳۴ هزار هكتلار از اراضي     سيستان وبلوچستان 
كشاورزي سيستان و بلوچستان به 
سيستم نوين آبياري مجهز شده و كار مطالعه براي اجراي ۳۰هزار 

هكتار ديگر نيز انجام شده است. 
غالم حيدر زورقي، رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان سيستان 
وبلوچستان با بيان اينكه افزايش راندمان آبياري و مديريت مصرف آب در 
بخش كشاورزي توسعه  طرح سيستم هاي نوين آبياري را مي طلبد، گفت: 
دولت در اين راستا به كمك بخش كشاورزي آمده و براي اجراي سيستم هاي 
نوين آبياري در استان هيچ محدوديتي قائل نشده است.  وي تصريح كرد: 
تاكنون با صرف اعتباري بالغ بر ۱79۰ميليارد ريال 34 هزار هكتار از اراضي 
كشاورزي استان به سيستم نوين آبياري مجهز ش��ده و كار مطالعه براي 
اجراي 3۰ هزار هكتار سيستم هاي نوين آبياري نيز انجام شده است.  اين 
مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر 3۰ پيمانكار بومي و غير بومي و ۲3 
مشاور حقيقي و حقوقي براي اجراي اين سيستم ها در استان مشغول كار 
هستند.  وي افزود: از ابتداي امس��ال تاكنون براي تجهيز ۶۰۰۰ هكتار از 
اراضي كشاورزي به سيستم هاي نوين آبياري مبلغ ۶۶۰ ميليارد ريال اعتبار 
در نظر گرفته شده است.  زورقي گفت: تاكنون ۲۲درصد از اراضي كشاورزي 
در سيستان وبلوچستان به سيستم هاي آبياري قطره اي و تيپ، باراني و كم 

فشار مجهز شده اند كه معادل متوسط كشوري است.

 آبرساني بنياد بركت 
به 627 روستا در 17 استان 

بنياد بركِت س�تاد اجراي�ي فرمان حض�رت امام)ره( ب�ه منظور 
رف�ع مش�كالت دسترس�ي روس�تاها ب�ه آب، كار آبرس�اني 
ب�ه 627 روس�تا در 17 اس�تان كش�ور را در دس�ت اق�دام دارد 
ك�ه بخ�ش زي�ادي از آنه�ا ب�ه بهره ب�رداري رس�يده اس�ت. 

    
بي شك تأمين آب شرب روستاهاي كش��ور، به ويژه در مناطقي كه از 
خشكس��الي رنج مي برند، از اهميت بااليي برخوردار است. اين اقدام 
عالوه بر جلوگيري از مهاجرت بي رويه  روس��تاييان به ش��هرها و بروز 
مش��كالت مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و معيشتي ناشي از 
حاشيه نشيني در شهرها، باعث حفظ و بقاي جمعيت در مناطق مرزي 
كشور، ارتقاي سطح سالمت و بهداشت روستاييان و گسترش عدالت 
اجتماعي، افزايش درآمد و كمك به معيشت روستاييان از طريق تأمين 

آب دام و طيور خانگي روستاييان مي شود. 
بر همين اساس روز گذشته معاونت عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد 
بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( گزارشي را منتشر كرد مبني 
بر اينكه اين بنياد براس��اس تأكيدات رئيس ستاد اجرايي در خصوص 
خدمت رس��اني هر چه بيش تر به روس��تاهاي محروم و جلوگيري از 
مهاجرت روس��تاييان، ۱3۶ پروژه   زيربنايي را به منظور آب رساني به 
۶۲7 روستا در ۱7 استان كشور در دست اجرا دارد كه از اين تعداد، 75 

پروژه در 477 روستا به بهره برداري رسيده است. 
براساس اين گزارش، ميزان اعتبار پيش بيني شده از سوي بنياد بركت 
براي آب رساني به ۶۲7 روستا تا به امروز بالغ بر 7۶9 ميليارد ريال بوده 
و شامل احداث مخزن و شبكه ها ي آب رساني، عمليات اصالح و تعويض 
خط لوله، خريد تانكر آب رساني، مرمت قنوات، خريد و نصب دستگاه 

آب شيرين كن، بهسازي چشمه و... مي شود. 
خراسان جنوبي و رضوي، خوزستان، زنجان، فارس، مازندران، كهگيلويه 
و بويراحمد، كرمان، كرمانش��اه، لرس��تان، قم، مرك��زي، هرمزگان، 
كردس��تان، ايالم، چهارمحال و بختياري و تهران، ۱7 اس��تان تحت 
پوشش خدمات آب رساني بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( را تشكيل مي دهند.  بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( هم چنين آب  رساني به 3۶۶ روستاي محروم در مناطق جنوبي 
كشور را با حجم سرمايه گذاري 375 ميليارد ريال و در قالب 4۰ پروژه 
در دس��تور كار دارد كه تا به امروز ۲3 پروژه به بهره برداري رس��يده و 
فرآيند آب رساني به 349 روستا پايان يافته است.  اين بنياد ۲۶ پروژه  
آب رساني را نيز در اس��تان كهگيلويه و بويراحمد در دست اجرا دارد 
كه از اين تعداد، ۱4 پروژه به بهره برداري رسيده است. با اتمام اين ۲۶ 
پروژه كه ۱۰۶ ميليارد ريال براي آن اعتبار پيش بيني شده است ، امكان 

آب رساني به 49 روستا و شهرستان در اين استان فراهم مي شود. 
بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در مجموع ۱7۰ پروژه  
عمراني و زيربنايي شامل آب رس��اني، احداث مدارس، ساخت مسجد و 
مراكز فرهنگي، پايگاه سالمت، خانه  بهداش��ت، راه سازي، ساخت پل، 
كتاب خانه، سالن ورزشي و... را در استان كهگيلويه و بويراحمد در دست 
اجرا دارد كه از اين تعداد، 87 پروژه  به بهره برداري كامل رس��يده است. 
اعتبار پيش بيني شده براي اجرايي كردن ۱7۰ پروژه  عمراني و زيربنايي 
در اين استان، بالغ بر ۶55 ميليارد ريال است.  الزم به ذكر است، جمعيت 
مناطق روستايي به عنوان جمعيت مولد كشور، نقش بسيار مهمي در رشد 
و پيشرفت ايران اسالمي داشته و بر همين اساس، رفع نياز آنها همواره 
مورد توجه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( بوده است. ايجاد اشتغال 
پايدار براي روستاييان و ارائه  خدمات زيربنايي مانند آب رساني به آنها، در 
همين راستا انجام مي پذيرد. اين فعاليت ها از جمله برنامه هاي اصلي اين 
ستاد در روستاها به شمار مي رود كه از طريق بنياد بركت دنبال مي شود و 

باعث حفظ و بقاي جمعيت روستايي در روستاها خواهد شد. 

 گفت وگوی »جوان«  با مديركل اداره كل 
حفاظت محيط زيست خوزستان 

 نفس كارون از فاضالب هاي بيمارستاني 
و شهري به تنگ آمده است

در شرايطي كارون به عنوان تأمين كننده بخشي از منابع آبي مورد نياز 
كشاورزي و محلي و همچنين صيادي شناخته مي شود كه طي سال هاي 
اخير اخبار زيادي درباره آلوده شدن آن منتشر شده است. آخرين 
خبر هم مربوط به چند روز پيش بود كه برخي از كارشناسان مدعي 
شده بودند تمام فاضالبي كه به كارون مي ريزد تصفيه نشده است. به 
همين خاطر به سراغ محمدجواد اشرفي، مديركل اداره كل حفاظت 
محيط زيست خوزستان رفتيم تا از صحت و سقم اين خبر مطلع شويم:

    
بر اساس گفته هاي كارشناسان 40 درصد از فاضالبي كه هر روز به 
كارون مي ريزد تصفيه نشده  است، چقدر اين خبر صحت دارد؟

اين رقم درستي نيست و در كمال تأسف بايد بگويم تمام فاضالبي كه هر 
روز به رودخانه كارون مي  ريزد تصفيه نشده است. 

مي توانيد بگوييد چند مترمكعب فاض�الب روزانه به اين 
رودخانه مي ريزد؟

نمي توان رقم دقيقي براي حجم فاضالبي كه هر روز به رودخانه مي ريزد 
مشخص كرد اما حتماً حجم قابل توجهي است. 

اين فاضالبي كه به كارون مي ريزد چ�ه مخاطراتي را براي 
منابع آبي و آبزيان به همراه دارد؟

فاضالبي كه هر روز به كارون مي ريزد براي س��المتي انس��ال به شدت 
خطرناك است و مي تواند باعث شيوع انواع بيماري هاي ميكروبي شود. 
بخصوص كه بخش��ي از آن نيز فاضالب بيمارس��تاني است. البته حجم 
فاضالب بيمارستاني به نسبت فاضالب شهري خيلي كمتر است، اما به هر 
حال بيمارستان هايي هم هستند كه مستقيم فاضالب تصفيه نشده شان 

را به كارون منتقل مي كنند. 
از اين منابع آبي در چه بخش هايي استفاده مي شود؟

خوشبختانه از آب كارون براي شرب مردم در مناطق پايين دست خيلي كم 
استفاده مي شود و عمده مصرف آن  در بخش كشاورزي است. ما مي دانيم 
مواد موجود در فاضالب ها كه وارد آب كارون مي شود، روي انواع آبزيان اثرات 
بسيار منفي مي گذارد چون حاوي انواع فلزات سنگين است و خطرناك تر 

اينكه اين فلزات سنگين با همين چرخه وارد بدن انسان ها هم مي شوند. 
اهواز برنامه اي براي احداث تصفيه خانه ندارد؟

برنامه هايي از قبل وجود داشته اس��ت و االن هم در اين شهر سيستم 
تصفيه فاضالب وجود دارد. اين سيس��تم در ش��رق اهواز ق��رار دارد و 
حدود شش ماه پيش افتتاح شد كه يكي از مدرن ترين تصفيه خانه هاي 
خاورميانه با ظرفيت ۱۰۰ هزار متر مكعب در روز است. با اين حال اكنون 
فقط ۲۰ هزار متر مكعب اين تصفيه خانه فعال است و مابقي آن غيرفعال 

و هنوز در حال تكميل شدن است. 
با توجه به اينكه به تازگي تصفيه خانه فاضالب در اهواز احداث 

شده است، يعني تا امروز تمام فاضالب وارد كارون مي شد؟
بله. ساليان سال است اين فاضالب به اين نحو به كارون مي ريزد و االن هم 
فاضالب شهر به طور كامل براي تصفيه به سمت تصفيه خانه ها هدايت 
نمي ش��ود. بنابر اين بخش عمده فاضالب به طور مستقيم وارد رودخانه 
مي شود. شركت آب و فاضالب نيز به لحاظ مشكالت مالي كه داشته با توجه 
به هزينه بر بودن احداث شبكه هاي فاضالب و انتقالشان به تصفيه خانه ها 
نتوانسته اس��ت اين منابع آلوده را جمع آوري كند. ما هم به عنوان اداره 
حفاظت محيط زيست اين موضوع را هميشه پيگيري مي كنيم و اميدواريم 

اين مشكل هرچه سريع تر برطرف شود. 
در صورت بهره ب�رداري كامل از تصفيه خانه اي كه اش�اره 
كرديد، چند درصد از مشكالت اين بخش برطرف مي شود؟

درصورت بهر ه برداري كامل از اين تصفيه خانه بالغ بر 9۰ درصد از فاضالب 
شرق اهواز تصفيه خواهد شد. 

قبل تر از س�وي كارشناس�ان عنوان ش�ده بود ك�ه از 13 
بيمارستان اهواز شش بيمارستان فاضالب هايشان را بدون 

تصفيه به كارون مي ريزند، چقدر اين موضوع صحت دارد؟
دو بيمارستان كه كال متعلق به اهواز نيستند و بسيار كوچك هستند. سيستم 
تصفيه چهار بيمارستان نيز در حال تعمير است. مابقي بيمارستان ها هم بر 
اساس نمونه برداري كه انجام داديم فاكتورهاي ميكروبي شان با استانداردهاي 
سازمان حفاظت محيط زيست مطابقت نداشته است. بر همين اساس تمام 

فاضالب هاي بيمارستاني كه به كارون مي ريزند آلوده هستند.

ميترا شهبازي

 بوشهر ميزبان كنگره سرداران و 2 هزار شهيد استان 
فرمانده سپاه امام      بوشهر
صادق)ع( استان 
بوشلهر گفت: كنگره سلرداران و ۲۰۰۰ شهيد 
استان بوشهر دي ماه امسلال برگزار مي شود. 
 س��ردارعلي رزمجو با اشاره به برگزاري كنگره 
سرداران و ۲۰۰۰ شهيد استان بوشهر و اقدامات 
خوبي كه در اين رابطه انجام گرفته است، گفت: 
يادواره هاي مختلفي در شهرستان هاي ۱۰ گانه 
استان بوشهر برگزار مي شود كه هدف آن ترويج 

فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه است.  فرمانده س��پاه امام صادق)ع( استان بوشهر با اشاره به اينكه 
اين يادواره در ديماه امسال، برگزار خواهد شد، تصريح كرد: هر برنامه اي كه با نام ستاد يادواره شهدا 
شهرستان دشتستان مي خواهد اجرا ش��ود، بايد قبل از كنگره سرداران و ۲۰۰۰ شهيد استان باشد.  
سردار رزمجو با بيان اينكه رمز موفقيت انقالب در مقياس جهاني، ايثار و شهادت است خاطرنشان كرد: 
در يادواره هاي شهدا، سخنوران و مداحان بايد در خصوص شخصيت شهدا و ايثار و شهادت صحبت 
كنند.  وي با تأكيد بر اينكه در هر پست و مقامي كه هستيم بايد براي احياي فرهنگ ايثار و شهادت و 
ترويج آن تالش شود، افزود: شهدا و جانفشاني آنان عامل سبب آسايش، آرامش و اقتدار جامعه است. 

13 ميليون هكتار از اراضي كشور كانون بحران فرسايش شد
هكتلار   ۳۲ از      سمنان
اراضلي بياباني 
موجود در كشور ۱۳ ميليون هكتار ازآن كانون 
بحران فرسلايش بادي شلناخته  شلده اند. 
غالمرضا اباذري معاون دفتر امور بيابان سازمان 
جنگل ها و مراتع كش��ور كه به استان سمنان 
سفركرده بود با بيان اينكه در كشور 3۲ ميليون 
هكتار اراضي بياباني وجود دارد، كه ۱3 ميليون 
هكتار از آن كانون بحران فرسايش بادي شناخته 

 شده است، گفت: اين به آن معناست كه حركت شن و ماسه به زيرساخت هاي حضور انسان شامل اراضي 
كشاورزي، سكونت گاه ها، جاده ها، راه ها و فرودگاه ها آسيب وارد مي كند.  وي با بيان اينكه مالچ ريگي 
به عنوان يكي از روش هاي كنترل فرس��ايش بادي از قبل مطرح بوده است، تصريح كرد: اين روش در 
مناطق خاصي قابليت اجرا دارد و در همه عرصه هاي بياباني براي كنترل فرسايش خاك قابل اجرا نيست 

و قرار است برای  اولين اجرا به صوت پايلوت در شور قاضي گرمسار واقع در استان سمنان اجرا شود. 

غربالگري بيماري هاي چهارده گانه سندرميك در مرز شلمچه 
بلا وجللللود      خوزستان
پايلان فعاليت 
بيمارسلتان صحرايلي شللمچه در بخلش 
بهداشت، تا بازگشت آخرين زائر به ايران ارائه 
خدمات مراقبتي و غربالگلري بيماري هاي 
چهارده گانه سندرميك در حوزه بهداشت در 
اين ملرز همچنلان ادامله خواهد داشلت. 
دكتر امين منصور رئيس مركز فوريت هاي پزشكي 
دانشكده علوم پزشكي آبادان گفت: با وجود پايان 

فعاليت بيمارستان صحرايي شلمچه، در بخش بهداشت تا زمان بازگش��ت آخرين زائر به ايران، خدمات 
مراقبتي و غربالگري بيماري هاي چهارده گانه سندرميك در حوزه بهداشت همچنان در اين مرز ادامه خواهد 
داشت.  وي افزود: طبق آخرين آمار مراجعات به اين بيمارستان، تا پايان 3۰ مهرماه، 9۶ هزار و 5۶4 مورد به 
درمانگاه و بيمارستان صحرايي مراجعه كرده اند كه 755 نفر از اين تعداد براي ادامه درمان به بيمارستان هاي 
آبادان و خرمشهر اعزام شده اند.  رئيس مركز فوريت هاي پزشكي دانشكده علوم پزشكي آبادان بابيان اينكه 
يك هزار و 97۶ زن و مادر باردار از خدمات مامايي ارائه شده بهره مند شدند، ادامه داد: همچنين در اين مدت 

۱3 هزار و 774 نفر نيز به صورت موقت بستري و 8۰ هزار و 59 نفر به صورت سرپايي درمان شدند.

زنگ خطر براي ادامه حيات 2 دشت  ممنوعه ابركوه   
ناپايداري شديد     يزد
سفره، افزايش  
»اي سي« آب و نشست زمين يزد عماً سبب 
شلده تا زنگ خطر تدريجلي آبخوان هاي 

ابركوه به صدا درآيد. 
محمدمه��دي جواديان زاده مدي��ر عامل آب 
منطقه اي يزد با اشاره به صدا درآمدن زنگ خطر 
براي ادامه حيات دو دشت  ممنوعه در يزد گفت: 
وضعيت فرونشست و فروچاله هاي دشت هاي 
ابركوه به دليل برداشت هاي بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني، بسيار بحراني است.  وي افزود: نشست 
تدريجي زمين در اثر وزن زياد و پر شدن اين فضاهاي خالي باعث تجديدناپذيري سفره هاي زيرزميني 
مي شود و بعد از آن هر مقدار بارندگي نيز اتفاق بيافتد، سفره هرگز تجديد نخواهد شد و آب باران به 
صورت سيل بر سطح زمين جاري مي شود.  اين كارشناس ادامه داد: يكي از اقدامات مؤثر در مديريت 

منابع آبي، خاموشي چاه هاي كشاورزي است كه مورد موافقت كشاورزان قرار گرفت.

 سامانه استعالم قيمت كاالها 
در هرمزگان راه اندازی شد   

سامانه يكپارچه اعام قيمت كاال      هرمزگان
و خدمات صنفي استان )سياق( 
در هرمزگان، با همكاري سلازمان صنعت، معلدن و تجارت 
اسلتان و اصنلاف هرملزگان طراحلي و راه انلدازي شلد. 
خليل قاسمي رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با 
اعالم اين كه سامانه اس��تعالم قيمت كاالها در هرمزگان راه اندازي 
شده، گفت: مردم براي آگاهي از قيمت 9۶۰ كاالي اساسي و مصرفي 
مي توانند به سامانه س��ياق مراجعه كنند.  وي افزود: مردم عالوه بر 
آگاهي از قيمت مصوب كاال هاي اساسي امكان ثبت شكايات و تخلفات 
صنفي را در سامانه اينترنتي سياق دارند.  اين مسئول با بيان اينكه در 
اين سامانه قيمت كاال ها در سه گروه اقالم اساسي و كاال هاي خانوار، 
ميوه و تره بار و گوشت و مرغ و نرخ نامه مصوب خدمات صنفي اعالم 
شده است، ادامه داد: در سامانه س��ياق راهنماي استعالم قيمت به 
صورت پيامكي نيز وجود دارد.  رئيس سازمان صمت استان هرمزگان 
خاطرنشان كرد: مردم براي آگاهي از قيمت كاال هاي اساسي بايد نام 

كاالي مورد نظر را به شماره 3۰۰۰9۱۲4 پيامك كنند.

بازگشت 28 واحد صنعتي و معدني 
كرمانشاه به چرخه توليد     

رئيس سازمان صنعت، معدن و      كرمانشاه
تجارت كرمانشاه از بازگشت به 
صحنه توليد ۲8 واحد صنعتي و معدني اسلتان در نيمه اول 

سال جاري خبر داد. 
محسن دارابي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت كرمانشاه 
با اشاره به اينكه ۲8 واحد صنعتي و معدني استان در نيمه ابتداي 
امسال، گفت: امسال تعهد احياي 35 واحد صنعتي را در برنامه 
داريم كه در نيمه ابتداي س��ال ۱3واحد از اين تعداد احيا شده 
كه نشان از تحقق 37 درصدي برنامه امسال در اين حوزه دارد.  
وي افزود: امسال همچنين احياي ۲۰ واحد معدني را در دستور 
كار داريم كه نيمه ابتداي امسال ۱5 واحد احيا شده كه نشان از 
تحقق 75 درصدي تعهدات دارد.  رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت كرمانش��اه در ادامه با اش��اره به پيگيري طرح تكميل 
زنجيره »از پشم تا فرش« در اس��تان، گفت: در حال حاضر اين 
زنجيره به جز در بخش »رنگ« تكميل شده و سرمايه گذار هم 

براي اين موضوع پاي كار آمده است. 

 طبخ 84 تن  آش 
به مناسبت 28 صفر در شيراز

امسال 8۴ تن  آش نذري به مناسبت      فارس
ايام وفلات پيامبلر اكلرم)ص( و 
شهادت امام حسن مجتبي)ع(، در شيراز طبخ و توزيع مي شود. 
علي اسالمي مدير پشتيباني گروه فرهنگي مذهبي كميل با اشاره 
به مشاركت نزديك به يك هزار و3۰۰ نفر در پخت بزرگترين  آش 
نذري جهان به وزن 84 تن در شيراز گفت: بيستمين سالي است 
كه اين  آش طبخ ش��ود. در ابتدا يك تن پخت انجام مي ش��د اما 
اكنون به 84 تن رسيده و هر يك از ملزومات اين  آش بيش از يك 
تن است.  وي در خصوص روند پخت اين  آش عنوان كرد: در گام 
اول و از روز پنج شنبه دوم آبان ماه مراحل مقدماتي پخت  آش آغاز 
مي ش��ود و به مرور زمان مواد الزم به آن اضافه خواهد شد. مدير 
پشتيباني گروه فرهنگي مذهبي كميل يادآور شد: زمان توزيع 
اين  آش از ساعت پنج صبح روز بيست و هشتم صفر پيش بيني 
ش��ده و جامعه هدف اف��راد بي بضاعت، مس��تمندان و مراجعه 
كنندگان به محل پخت  آش نذري خواهد بود. پيش بيني مي شود 

نزديك به ۶5 هزار نفر از اين نذر بهره مند شوند. 

 تحويل 80 درصد خانه هاي تخريبي
 سيل گلستان تا شروع فصل سرما

 ۱0 نوع واكسن جديد پرندگان در كشور 
توليد شد

پيش بيني مي شود     گلستان
تلا پايلان آذرماه 
بيلش از 8۰ درصد واحدهاي سلاخته شلده به 
مالكانی كه خانه هايشلان بر اثر سيل گلستان 
تخريلب شلده بلود، تحويلل داده شلود. 
هادي حق شناس استاندارگلستان با بيان اينكه 
8۰ درصد خانه هاي تخريبي س��يل گلستان تا 
شروع فصل س��رما تحويل سرپرس��ت خانوارها 
داده خواهد ش��د، گفت: تاكنون بيش از ۱۲۰۰ 
واحد مس��كوني احداثي تكمي��ل و تحويل داده 
شده و ۱۲۰۰ واحد در مرحله پس از سقف مانند 
گچ كاري، ديوارچيني، پنجره ق��رار دارد.  وي با 
اش��اره به اينكه از 74۰۰ واحد مسكوني احداثي 
در مناطق س��يل زده ۶5۰۰ واحد پي  كني شده 
است، افزود: 9۰۰ پرونده مناطق شهري در بانك ها 
باقي مانده اند كه مالكان براي عقد قرارداد مراجعه 
نكرده اند و از مردم مي خواهيم هرچه س��ريع تر 
به بانك ها براي عقد قرارداد و دريافت تسهيالت 

مراجعه كنند.  استاندار گلستان با اشاره به پرداخت 
خس��ارات بخش كش��اورزي، تصريح كرد: 9۰ 
ميليارد تومان كمك بالعوض به همه كشاورزان و 
۱۰۰ ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده است.  
حق ش��ناس افزود: تاكنون ۱8۲ ميليارد تومان 
پرونده تسهيالت بخش كشاورزي به بانك معرفي 
شده كه حدود 8۲ ميليارد تومان به دليل مراجعه 
نكردن كشاورزان هنوز پرداخت نشده است.  وي 
همچنين خواست با معرفي جهاد كشاورزي براي 
دريافت تسهيالت خود به بانك ها مراجعه كنند، 
، چراكه در صورت عدم مراجعه كش��اورزان، اين 
اعتبارات در بخش هاي ديگر هزينه خواهد شد.  
وي تأكيد كرد: به همه كساني كه در سيل خانه 
هايشان تخريب ش��ده و در حريم رودخانه يا در 
محدوده طرح تفصيلي يا بافت فرسوده قرار دارند، 
زمين واگذار مي شود و استان به هيچ وجه اجازه 
ساخت و ساز در حريم رودخانه ها را نخواهد داد تا 

دوباره در سيل هاي آتي متحمل خسارت شوند.

بله  توجله  بلا     مركزي
شلرايط تحريم 
شلركت هاي داروسلازي در توليد و عرضه 
داروهاي دامي، امسلال آنها موفق شدند ۱۰ 
نوع واكسلن جديلد توليد و عرضله كنند. 
 قاس��م رضاييان زاده معاون تش��خيص و درمان 
سازمان دامپزشكي كش��ور كه به اراك سفر كرده 
بود با اشاره به توليد ۱۰ نوع واكسن جديد پرندگان 
در كشور گفت: با توجه به نام گذاري امسال به نام 
رونق توليد از س��وي رهبر معظم انقالب سازمان 
دامپزشكي كش��ور در كنار وظايف اصلي خود در 
بهداشت و س��المت دامي در موضوع رونق توليد 
با ش��ركت هاي دارويي براي توليد واكس��ن هاي 
دام و طي��ور همكاري هاي الزم را ب��ه عمل آورده 
و توانس��ته ايم در تولي��د واكس��ن هاي دام��ي به 
خودكفايي برس��يم.  معاون تش��خيص و درمان 
سازمان دامپزشكي كش��ور افزود: در حال حاضر 
97 درصد از واكسن هاي دامي و حدود 35 درصد 

از واكسن هاي طيور در كش��ور توليد و ساير اقالم 
بر حسب نياز نيز از خارج از كش��ور وارد مي شود.  
رضاييان ادام��ه داد: با توجه ب��ه برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته و حضور شركت هاي دانش بنيان و 
فعاليت هاي آنها كه نسبت به گرفتن موافقت اصولي 
اقدام كردند، شاهد پركردن ظرفيت پنج درصدي 
در بحث واردات واكس��ن دام و همچنين ظرفيت 
۶5 درصدي واكسن طيور در طي يك تا سه سال 
آينده در كشور هستيم.  اين كارشناس گفت: در هر 
قلم كااليي كه مي تواند در كشور توليد شود نياز به 
 P. P.  خروج ارز از كشور نداريم. بطور مثال واكسن
R  تا سال هاي قبل وارد مي شد اما امروز شركت هاي 
توليد كننده داخلي از آمادگي الزم توليد اين واكسن 
و صادرات به كشورهاي منطقه برخوردار هستند.در 
حال حاضر در كشور نزديك به ۱۰8 كارخانه توليد 
داروي دام وجود دارد كه از طريق ش��ركت پخش 
مركزي و استاني نسبت به توزيع اقالم دارويي در 

سطح استان ها اقدام مي كنند. 


