
   سمنان: مدير آب وخاك جهاد كشاورزي استان سمنان با بيان اينكه تا 
پايان سال ۹۶ تعداد يك هزار و 500 رشته قنات در استان بازسازي و نوسازي 
شدند، گفت: طي ش��ش ماه امسال ۲۹ رش��ته قنات بازسازي شد. حسين 
شاهيني افزود: اين قنات ها با اعتباري بالغ بر ۲0 ميليارد و ۷۶۴ ميليون ريال 
از محل اعتبارات استاني و ملي بازسازي و مرمت شده است. وي با بيان اينكه 
طول اين مدت ۲۹ رشته قنات ۱۳ كيلومتر است، ادامه داد: با توجه به اهميت 
رسيدگي به حوزه قنات ها براي بهره مندي از آب موردنياز بخش كشاورزي 

لذت افزايش سهم اعتبارات قنوات در دستور كار قرار دارد. 
   كرمانشاه: مديركل منابع طبيعي استان كرمانشاه از اجراي ۶5 هزار 
هكتار طرح آبخيزداري طي دو سال گذشته در استان خبر داد. كوالني با 
بيان اينكه آبخيزداري نقش مهمي در كنترل سيالب و نفوذ آب به داخل 
خاك دارد، بيان كرد: عمليات آبخيزداري انجام شده در استان كرمانشاه 
شامل احداث بند هاي س��نگي، مالتي، گابيون، خشكه چين، كاشت 
درخت و گياهان دارويي است.  به گفته وي، براي اجراي اين طرح ها ۶0 

ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي هزينه است. 
   بوش�هر: معماريان، مدير راه اندازي پتروش��يمي كيمياي پارس 
خاورميانه با اع��الم اينكه كيمياي پارس خاورميانه در مس��احت ۷/5 
هكتار در منطقه پارس دو س��اخته شده اس��ت، گفت: اين پتروشيمي 
با س��رمايه گذاري صندوق ذخيره فرهنگيان ساخته شده است و توان 
توليد ساالنه يك ميليون ۶50 هزار تن متانول را دارد. وي افزود: عمليات 
اجرايي اين واحد از سال ۹5 شروع شده و تاكنون با پيشرفت ۹۷ درصدي 

در مرحله راه اندازي قرار گرفته است. 
   خراسان رضوی: مدير سازمان تعاون روستايي خراسان رضوي گفت: 
خريد حمايتي زعفران در اين استان موجب تعادل قيمت محصول در بازار 
و رضايت كشاورزان زعفرانكار شده  است. مهدي ناصري مقدم افزود: هم 
اكنون ۱۸ مركز خريد حمايتي زعفران در شهرستان هاي خراسان رضوي 
فعالند و خريد محصول از كشاورزان را انجام مي دهند و اجراي اين طرح تا 
پايان آذرماه ادامه دارد. وي ادامه داد: هر كيلوگرم نگين زعفران به قيمت 
۱05 ميليون ريال، شبه  نگين به قيمت ۹5 ميليون ريال، پوشال درجه 
يك به قيمت ۹0 ميليون ريال و پوش��ال معمولي زعفران به قيمت ۸۲ 

ميليون ريال از كشاورزان خريداري مي شود. 
   خراسان شمالي: ايل راه هاي عشاير خراسان شمالي يك هزار و ۸50 
كيلومتر است كه به گفته مديركل امور عشاير استان بيش از ۶0 درصد آن 
به مرمت و بازسازي نياز دارد. محمدرضا قلي پور افزود: از اين ميزان ايل راه 
يك هزار و ۲00 كيلومتر در حوزه سرزميني خراسان شمالي و ۶50 كيلومتر 
ديگر هم مربوط به استان گلستان است. مديركل امور عشاير خراسان شمالي 
اضافه كرد: در فصل ييالق و قشالق هرساله بايد ايل راه هاي عشايري براي 

عبور و مرور تيغ زني شود و در برخي از نقاط نيز نياز به ابنيه دارد. 
 خراس�ان جنوبي: معاون بهبود توليدات گياهي س��ازمان جهاد 
كشاورزي خراس��ان جنوبي گفت: در حال حاضر ۷ هزار و ۱00 هكتار 
از اراضي كشاورزي استان خراس��ان جنوبي زير كشت محصول پنبه 
قرار دارد كه برداش��ت طالي س��فيد از ۶ هزار و ۷۴5 هكتار از مزارع 
پنبه خراس��ان جنوبي آغاز شده اس��ت. مهدي عصمتي پور با اشاره به 
پيش بيني برداشت ۱۷ هزار و ۳۱۸ تن وش پنبه از اين اراضي، افزود: 
بيشترين سطح زيركشت پنبه به شهرس��تان بشرويه با ۳ هزار و 500 
هكتار اختصاص دارد كه متوسط عملكرد توليد در هر هكتار ۲ هزار و 
5۶0 كيلوگرم است. گفتني است ارقام پنبه توليد شده در استان شامل 

خرداد، خورشيد، ورامين، كاشمر و محلي است. 

در اردبي�ل تعداد     اردبيل
530 واحد مسكن 
در مدت دو س�ال احداث و تحويل متقاضيان 
خواهد شد و در شهرهاي زير 100 هزار نفر اين 
اس�تان هم با هم�كاري بني�اد مس�كن براي 
متقاضي�ان س�اخت مس�كن آغاز مي ش�ود. 
شهرام باباخاني، مدير مس��كن و ساختمان اداره 
كل راه و شهرسازي استان اردبيل با بيان اينكه با 
برنامه ريزي انجام شده در سه منطقه شهر اردبيل 
مسكن در قالب طرح اقدام ملي احداث و در اختيار 
نيازمندان قرار مي گيرد، گفت: براساس آخرين 
آمار قرار است در ش��هرهاي باالي ۱00 هزار نفر 
استان اردبيل 5۳0 واحد و ش��هرهاي زير ۱00 
هزار نفر نيز ۶۳۸ واحد مسكن با تفاهمنامه وزارت 
راه و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن و 
كمك شركت توسعه گران عمران ستاد عملياتي و 
اجرايي شود.  وي بيان كرد: در اردبيل 5۳0 واحد 
مسكن احداث مي شود كه در مدت دو سال اين 

واحدها احداث و تحويل متقاضيان خواهد شد و 
در شهرهاي زير ۱00 هزار نفر نيز با همكاري بنياد 
مسكن ساخت واحد مسكوني شروع خواهد شد.  
مدير مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي 

استان اردبيل در مورد قيمت تمام شده واحدها 
نيز گفت: واحدهاي احداث شده با متراژ ۹0 متر 
و قيمت ۲50 ميليون تومان در اختيار متقاضيان 
قرار خواهد گرفت ك��ه ۱00 ميلي��ون تومان از 

طريق تس��هيالت و مابقي نيز به عن��وان آورده 
افراد محسوب مي ش��ود.  باباخاني تصريح كرد: 
هزينه اي از بابت زمين دريافت نخواهد ش��د و به 
مرور تا پايان امسال در استان هاي مختلف ساخت 
مسكن در قالب طرح اقدام ملي آغاز مي شود كه 
اميدواريم به زودي در استان اردبيل نيز مقدمات 
اين كار شروع ش��ود.  وي اظهار كرد: هفته آينده 
با سفر مسئوالن س��ازمان ملي زمين و مسكن و 
شركت توسعه گران عمران ستاد تفاهمنامه براي 
واگذاري زمين و احداث واحدها در استان اردبيل 
آغاز خواهد ش��د و پيش بيني مي شود تا دو سال 
آينده اين واحدها تكميل و به متقاضيان واگذار 
شود.  به گفته باباخاني در نشست اخير وزارت راه و 
شهرسازي ابعاد جديدي از طرح اقدام ملي مسكن 
تشريح شد و قرار بر اين شد تا در قالب واگذاري 
زمين به متقاضيان به ش��كل ۹۹ ساله به صورت 
نقد و اقساط احداث مسكن توسط پيمانكاران و 

سازندگان انجام شود.

مسكن اقدام ملي در 3 نقطه اردبيل احداث می شود 
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3 هزار هكتار از اراضي كهگيلويه و بويراحمد 
زير كشت گياهان دارويي

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري     كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلوي�ه و بويراحمد از كش�ت 

3هزار هكتار گياهان دارويي در استان خبر داد. 
غالم حسين حكمتيان اصل مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: كشت گياهان دارويي در ۳ هزار هكتار اراضي استان يكي 
از طرح هاي اقتصاد مقاومتي است كه يك هزار و ۸00 هكتار آن با مشاركت و 
تشكل هاي مردمي انجام شده است.  وي افزود: بذر و نهال ها را به صورت مجاني 
براي كاشت در اختيار مردم و تشكل ها قرار مي دهيم.  مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري كهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: استفاده از ظرفيت و تعامل عشاير 
نيز در فصل بذركاري از ديگر برنامه هاي اين نهاد است.  حكمتيان به اقدامات 
منابع طبيعي استان در راستاي كنترل آتش سوزي ها اشاره كرد و گفت: آتش 
سوزي در يك هزار و 500 تا ۲ هزار هكتار از جنگل ها و مراتع استان پيش بيني 
شده بود كه خوشبختانه آتش سوزي ها در ۷۶0 هكتار كنترل شد.  وي افزود: 
در كهگيلويه و بويراحمد براي هر ۲0 هزار هكتار يك قرق بان وجود دارد كه 
در مجموع اين نهاد ۷۲ قرق بان دارد كه از يك ميليون و ۴50 هزار هكتار عرصه 

ملي كهگيلويه و بويراحمد حفاظت مي كنند. 

 جاي كم كاري در مديريت آب را 
فاضالب ها پر مي كنند

اغراق نكرده ايم وقتي بگوييم بزرگ ترين كابوس در زمان غذا خوردن 
اين است كه فكر كنيم تمام سبزيجاتي كه بر سر سفره قرار دارند با آب 
فاضالب و آب هاي آلوده ديگر آبياري شده اند. اين كابوس يك شهر و دو 
شهر نيست و حاال به راحتي عكس هايي از مزارعي منتشر مي شود كه 
در حال آبياري زمين هاي خود با فاضالب هاي متعفن شهري هستند. 
از مزارع اطراف پايتخت گرفته تا سمنان و ساوه و همدان و استان هاي 

جنوبي و... 
اين حقيقت اس��ت كه بس��ياري از شهرستان هاي كش��ور درگير كم 
آبي ها هستند. وقتي با كشاورزان گفت وگو مي شود، بارش ها را به نفع 
كش��ت هاي ديم مي دانند و معتقدند اگر زميني سهميه اي از آب هاي 

زيرزميني نداشته باشد، با هر بارش و باراني هم آبي به آن نمي رسد. 
حال اضافه كنيم بحث فصول گرم و تبخير باالي آب ها و خشكسالي هاي 
وقت و بي وقت را به عدم مديريت آبها تا آنوقت به علت چشم دوختن 

برخي كشاورزان به فاضالب ها پي ببريم. 
اما اين تمام ماجرا نيست و بايد گفت، آغازي براي اتفاقات ناگوار بعدي 
به شمار مي آيد.  وقتي زمين هاي كشاورزي و بخصوص سبزيجات، آب 
مورد نياز خود را از ميان آب هاي آلوده جس��ت وجو مي كنند، در اصل 
كابوسي را رقم مي زنند كه در بسياري از شهرستان ها رنگ واقعيت به 
خود گرفته و با ورود بيماري هاي خطرناكي به سفره شهروندان، سالمت 

جامعه را تهديد مي كنند. 
با اينكه كارشناسان طرح هاي خوبي مانند ايجاد استخرهاي كوچك 
براي تأمين و ذخيره سازي آب باهدف اجراي طرح هاي تجهيز مزارع و 
باغات به سيستم هاي نوين آبياري و از جمله آبياري تحت فشار را ارائه 
كرده اند اما مسئوالن هنوز هم تجهيز مزارع به اين سيستم ها در مناطق 
مختلف را منوط به ايجاد استخرهاي ذخيره ساز آب از طرف كشاورزان 
مي دانند و بدون هيچ حمايتي فقط تأكي��د مي كنند اول بايد اين كار 

انجام شود و سپس آنها وارد بازي شوند. 
سال هاست اعالم مي شود درد و معضل آبياري زمين هاي كشاورزي با 
فاضالب شهري و بخصوص سبزيجاتي كه روزانه مورد استفاده مردم 
قرار مي گيرد، تنها به پايتخت ختم نمي ش��ود و بسياري از شهرهاي 
ب��زرگ و كوچك را نيز با خود درگير و س��المت آنان را تحت الش��عاع 
قرار داده است.  حاال كار به جايي رسيده كه مسئوالن استاني به جاي 
برخورد و جلوگيري از ادامه اين روند، سنتي بودن شيوه هاي كشاورزي 
را بهانه قرار داده و ب��دون اينكه اعالم كنند چه كس��ي وظيفه تجهيز 

زمين ها به سيستم نوين را دارد، شانه از زير كار خالي مي كنند. 
همه خوب مي دانند بخش عمده اي از آب ها در سيس��تم سنتي هدر 
مي رود و به همين خاطر بسياري از زمين ها تشنه مي مانند و كشاورزان 

هم فاضالب ها را نزديك ترين آب براي مصرف زمين ها مي بينند. 
اما چرا مسئوالني كه متولي حفظ و تأمين آب ها هستند هيچ قدمي در 
مسير تغيير اين روند بر نمي دارند و همه چيز را به مصاحبه و حرف هاي 

تكراري و ارائه آمار و ارقام در مورد آب هاي هدر رفته ختم مي كنند؟
خوب است حداقل به مردم گفته شود كه فاضالب هاي شهري حاوي 
مقادير زيادي فلزات س��نگين و س��مي هس��تند كه با توجه به ثبات 
ش��يميايي، تجزيه پذيري ضعيف و داش��تن قدرت تجمع زيستي اين 
فلزات در بدن موجودات زنده به س��رعت تبديل به آالينده هاي سمي 
مي شوند. اين فلزات توس��ط گياهان و پس از مصرف آنها توسط بدن 
انسان ها جذب شده و با تجمع يافتن به غلظت هاي سمي مي رسند. به 
تأثيرات اين س��موم بر روي نوزادان و كودكان به خاطر قرار داشتن در 
مراحل رشد و نمو بيش از هر دوران ديگري است. تأثيري كه باعث كند 
ذهني و اختالل در يادگيري و حافظه، آسيب ديدن سيستم عصبي و 
اختالالت حركتي نظير تشنج يا بيش فعالي آنها مي شود.  بنابراين يكبار 
ديگر بايد پرسيد كدام سازمان يا نهادي مسئول مديريت آب هاست تا 
با جلوگيري از هدر رفت ۶0 درصدي آن، به جاي سيراب كردن مزارع 

توسط فاضالب ها، آب شيرين و سالم را به حلق گياهان برساند.

 مسئوالن قضايي
 سري به كوه سرك كازرون بزنيد

موضوع زمين خواري ها مربوط به امروز و ديروز نيست و تقريبًا در 
تمام استان هاي ايران مي توان ردپايي از زمين خواران را ديد. اما طي 
يك دهه اخير متجاوزان به منابع طبيعي و محيط زيست كار خود را 
گسترش داده و به دريا و سواحل و كوه ها هم رحم نمي كنند. ناگفته 
نماند بارها مقام معظم رهبري تأكي�د كرده اند كه چنين اقداماتي 
بايد در قانون، جرم تلقي شده و با سوءاستفاده كنندگان نيز بي هيچ 
اغماضي برخورد شود و در همين راس�تا همين چند ماه پيش هم 
رئيس قوه قضاييه اعالم كرد قضات اجازه دس�ت درازي به حقوق 
مردم را ندهند و از زمين خواري و كوه خواري جلوگيري شود. با اين 
حال چند روزي است كه اخباري در مورد كوه خواري در كوه سرك 
كازرون و فيلم هايي از فعاليت عده اي براي تخريب منابع طبيعي اين 
منطقه منتشر شده است. در همين رابطه جمعي از اهالي در تماس 
با روزنامه، اطالعاتي را در مورد اين كوه خواري ارائه و از رئيس قوه 
قضاييه درخواست كردند تا شخصًا به اين موضوع رسيدگي كند. 

    
چند روزي است كه اخباري در مورد تخريب محيط زيست و در كالمي ساده تر 
كوه خواري در كوه سرك در كازرون استان فارس به گوش مي رسد.  ساكنان 
مي گويند جاده اي در دل اين كوه در حال احداث است كه براي دسترسي 
چند نفر به باغ هايشان است. جالب اينكه همين باغ ها هم به صورت غيرمجاز 
به وجود آمده اند و بايد در كنار جلوگيري از احداث جاده، آنها هم تخريب 
شوند.  در مورد اين باغ ها گفته شده كه آنها پرونده تخريب دارند و با اين حال 
نه تنها حكمي اجرايي نشده است، در عوض جاده اي هم براي راحت تر رفت 
و آمد كردن متجاوزان به محيط زيست در حال احداث است.  از فيلمي كه در 
مورد اين جاده منتشر شد مي توان فهميد جاده براي استفاده عده اي خاص 
مي باشد چون در اين شيب و ارتفاع هرگز نمي توان راهي عمومي ايجاد كرد.  
گفته مي شود جاده اي كه در كوه س��رك در حال احداث است به طول ۱۲ 
كيلومتر و در شيب بيش از ۸0 درصدي كوه است.  يكي از مسئوالن منطقه 
هم به خبرنگار »جوان« گفت: »چندين نفر از مسئوالن استاني بازديد هايي 
را طي ماه هاي اخير از اين منطقه و كوه سرك داشته اند و مي دانم دستوراتي 
هم در مورد جلوگيري از ادامه ساخت آن داده اند ولي حاال كه به اين جاده 
نگاه مي كنيم متوجه مي شويم، باغداران صاحب نفوذتر از آن چيزي هستند 
كه فكرش را مي كرديم. چون هم كار ادامه پيدا كرده و هم جاده پيش رفته و 
بدتر اينكه بخش هايي هم به آن افزوده شده است.« شايد اولين چيزي كه از 
عكس ها و فيلم هاي اين جاده مي توان متوجه شد، بريده شدن درختان باشد.  
سودجويان شبانه درختان را قطع و در طول روز جاده سازي مي كنند. اتفاقي 

كه هيچ مسئول و سازماني جرأت برخورد با آن را ندارد. 
   دستگاه قضا صداي مردم را بشنود

بي شك يكي از مهم ترين تفاوت هاي انقالب اسالمي و تفكرات و نگاه آن به 
محيط زيست و منابع و طبيعي با ديگر مكاتب اين است كه از همان روزهاي 
نخست انقالب، توجه به »عدالت اجتماعي در بهره برداري از منابع طبيعي« 
است.  بر همين اساس رفع محروميت ها در اين زمينه و بهره مندي تمام آحاد 
جامعه و بخصوص قشر ضعيف و كم برخوردار از اين مواهب خدادادي يكي 
از دغدغه هاي اصلي و تذكرات رهبر انقالب در ۲5 سال گذشته بوده است.  
به همين خاطر با جرأت مي توان گفت انگيزه هاي اصلي تذكرات و دستورات 
مقابله با زمين خواري ها و كو ه خواري ها را همين حق برخورداري و استفاده 
عموم مردم از كوه و جنگل و دشت تشكيل  داده است.  در آخرين روزهاي 
سال ۹۳ و در ديدار مسئوالن محيط زيست، منابع طبيعي و فضاي سبز با 
رهبر انقالب بود كه معظم له پديده زمين خواري و كوه خواري و ساخت و ساز 
در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأكيد كردند: »بايد در 
قانون، اينگونه اقدامات جرم تلقي شوند و افراد سوء استفاده كننده بي هيچ 
اغماضي مورد تعقيب قضايي قرار گيرند و اگر در دستگاه ها نيز كوتاهي انجام 

گيرد، بايد با عوامل اين كوتاهي هم بشدت برخورد شود.«
حدود دو م��اه پيش هم رئيس ق��وه قضاييه با بيان اينك��ه قضات اجازه 
دست درازي به حقوق مردم را ندهند، گفته بود: »اجراي عدالت وظيفه 
تمامي كاركنان و س��ازمان هاي زير مجموعه دستگاه قضاست و در اين 
رابطه ادامه مبارزه با انواع فساد به صورت جدي براي پايان دادن به عمر 
مفاسد ادامه دارد و قضات نيز اجازه دست اندازي به حقوق مردم را ندهند.« 
آيت اهلل ابراهيم رئيسي يادآور ش��ده بود: »از زمين خواري، كوه خواري و 
دست اندازي به حقوق مردم و جامعه بايد جلوگيري شود و اگر دستگاه هاي 
اجرايي نيز كمك كنند ديگر شاهد پرونده در دادگستري نخواهيم بود.« 
حاال كازروني ها جاده در حال احداث كوه سرك را عاملي در مسير نابودي 
درختان و محيط زيست منطقه و باز شدن راهي براي كوه خواري هاي بعدي 
مي دانند و منتظرند تا دستگاه قضا راساً وارد عمل شود تا عالوه بر متجاوزان 

به منابع طبيعي با مسئوالن كم كار استاني هم برخورد كند.

رضا نقیلو- كارشناس كشاورزي سجاد مرسلي

يادواره شهيد زين الدين و 6 هزار شهيد استان قم برگزار شد
يادواره س�ردار      قم
مهدي  ش�هيد 
زين الدين و 6 هزار ش�هيد اس�تان قم در 
مجتمع فرهنگي امام خميني برگزار ش�د. 
س��رهنگ بيطرفان جانش��ين فرمانده سپاه 
علي بن   ابيطال��ب قم گفت: مطابق ۲5 س��ال 
گذش��ته اين يادواره در روز ۲۷ آبان س��الروز 
شهادت سردار شهيد مهدي زين الدين برگزار 
شد كه ش��امل برنامه هاي مختلفي است.  وي 

برنامه امسال را متنوع تر از سال هاي گذشته توصيف كرد و افزود: برگزاري ميزگرد با حضور رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس، تئاتر و شعرخواني است.  جانشين فرمانده سپاه علي  بن ابيطالب قم يكي ديگر 
از برنامه هاي اين يادواره را انتشار عملكرد لشگر علي بن ابيطالب در سومين سال جنگ تحميلي عنوان 
كرد و ادامه داد: تاكنون عملكرد سال اول و دوم اين لشگر در دو سال گذشته منتشر شده و قرار است 
تا هشت جلد ادامه يابد.  بيطرفان با اشاره به ۴0 سالگي بسيج در سال جاري گفت: در اين يادواره به 
شهداي بسيج و فرماندهان آن به طور ويژه پرداخته مي شود كه نقش مهمي در دفاع مقدس داشتند.

ايالمي هاي جوياي كار، دوره كارورزي ديدند  
   ايالم مديركل تعاون، 
كار و رف���اه 
اجتماعي ايالم از جذب يك هزار و ۹51 نفر 
فارغ التحصيالن دانشگاهي ايالمي در قالب 

طرح كارورزي خبر داد. 
شكراهلل شيرخاني مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ايالم با اش��اره به اينكه تاكنون يك 
هزار و ۹5۱ نفر از فارغ التحصيالن دانشگاهي 
در قالب طرح كارورزي جذب دس��تگاه هاي 

اجرايي شده اند، گفت: طرح كارورزي به منظور آشنايي دانش آموختگان و فارغ التحصيالن دانشگاهي 
با بازار كار و فراهم شدن زمينه انتقال تجربه در فضاي كس��ب و كار اجرا مي شود.  وي با بيان اينكه 
جذب كارورز توسط كارفرما پس از شش ماه مشمول طرح بخشودگي ۲۳ درصد مي شود، افزود: در 
صورت جذب كارورز در اين مدت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا دو سال ۲۳ درصد سهم كارفرما 
را به تأمين اجتماعي پرداخت مي كند.   به گفته مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايالم، متقاضيان 

مي توانند با مراجعه به سامانه كارورزي تعاون كار و رفاه اجتماعي در اين طرح نام نويسي كنند. 

900 هكتار از اراضي جنگلي كرمان نهال كاري شد
از  هكت�ار   ۹00    كرمان
اراض�ي جنگلي 
اس�تان كرمان باگونه هاي مثمر، بذركاري و 

نهال كاري شد. 
مس��عود خوارزم��ي رئي��س جن��گل كاري و 
جنگل داري منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان 
كرمان گفت: اين اقدام در آينده اي نزديك به علت 
مثمر بودن گونه ها، عالوه بر ايجاد، احيا و توسعه 
پوش��ش جنگلي در زندگي دام��داران و جوامع 

محلي نيز صرفه اقتصادي خواهد داشت.  وي با اش��اره به اختصاص ۱۲ ميليارد ريال از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملي براي عمليات بيومكانيكي افزود: با اين ميزان اعتبار ۹۴5 هكتار طرح جنگل كاري 
در قالب عمليات بذركاري و نهال كاري انجام مي شود.  رئيس جنگل كاري و جنگل داري منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان كرمان ادامه داد: عمليات جنگل كاري با بذور جنگلي، مانند بادام كوهي )الوك( و بنه 
و غيره است.  به گفته خوارزمي، عمليات اجرايي بذركاري در زمان مناسب از شهريور آغاز شده و تا پايان 

آذر تمام مي شود و عمليات نهال كاري هم تا آخر بهمن ماه امسال به پايان مي رسد. 

مهاجرت 11 گونه متنوع پرنده به تاالب آبيشينه همدان
    همدان ۷00 قطعه از 11 گونه 
متن�وع پرندگان 
آبزي و كنار آبزي در فصل مهاجرت پرندگان به تاالب 
كردن�د.  مهاج�رت  هم�دان  »آبيش�ينه« 
رضا دانش پژوه رئيس اداره نظارت بر امور حيات 
وحش استان همدان گفت: در برنامه پرنده نگري 
كه با حضور مردمي و كارشناسان محيط زيست 
اس��تان همدان در تاالب آبش��ينه انجام شد، 
پرندگان گوناگوني از ۱۱ گونه مشاهده شد.  وي 
افزود: گونه هاي اردك سرسبز، خوتكا، باكالن، اردك سرحنايي، كشيم بزرگ، كشيم كوچك، چنگر 
معمولي، درنا، حواصيل خاكستري، اگرت و كاكايي در مسير مهاجرت، به تاالب آبشينه فرود آمده اند.  
رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش استان همدان ادامه داد: اين تاالب همه ساله در فصل مهاجرت 
پذيراي تعداد زيادي پرندگان آبزي و كنار آبزي است.  دانش پژوه يادآور شد: وسعت تاالب آبشينه، ۸5 
هكتار است و در فاصله پنج كيلومتري شرق شهر همدان و ۱۴00 متري روستاي سرخ آباد واقع شده و 

دسترسي به آن از طريق راه آسفالته همدان به مالير ميسر است. 

 هفدهمين نمايشگاه كتاب هرمزگان
بهمن ماه برگزار مي شود 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي      هرمزگان
هرمزگان از برگزاري هفدهمين 
نمايش�گاه بزرگ كت�اب از 1۲ لغاي�ت 1۸ بهمن ماه خب�ر داد. 
رضا كمالي زركاني مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي هرمزگان با 
اشاره به برگزاري هفدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب از تاريخ ۱۲ 
لغايت ۱۸ بهمن ماه گفت: از ظرفيت برگزاري نمايشگاه كتاب بايد 
براي معرفي و حضور همه بخش ها و ظرفيت هاي فرهنگي– هنري 
استان استفاده كرد.  وي افزود: بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته 
نمايشگاه كتاب يكي از پربازديد كننده ترين نمايشگاه هاي استان 
اس��ت و جزو موفق ترين نمايشگاه هاي كتاب كش��ور نيز است و 
بايد به ويترين ج��ذاب و زيبا از فرهنگ و هن��ر هرمزگان تبديل 
شود.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي هرمزگان به تبديل شدن 
بندرعباس به شهر خالق از طرف يونسكو اشاره كرد و ادامه داد: 
امسال در بخش جنبي نمايش��گاه كتاب، نمايشگاهي از صنايع 

دستي و هنرهاي بومي و محلي ارائه خواهد شد.

 افزايش 86 درصدي پرداخت زكات
 در آذربايجان شرقي 

پرداخ�ت زكات از ط�رف مردم      آذربايجان شرقي
آذربايجان ش�رقي در هفت م�اه 
سال جاري نسبت به مدت مشابه ۸6 درصد افزايش داشته است. 
آيت اهلل سيدرضا تقوي رئيس ش��وراي عالي زكات كشور كه به 
آذربايجان شرقي س��فر كرده بود، گفت: زكات در اين استان در 
هفت ماه سال جاري افزايش ۸۶ درصدي نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته داشته و معادل ۲۳ ميليارد تومان است.  وي افزود: 
اين ميزان از زكات جمع آوري شده در آذربايجان شرقي با توجه به 
امكانات و فرهنگ مردم اين استان، قانع كننده نبوده، اما رشد آن 
نسبت به سال گذشته چشمگير است.  رئيس شوراي عالي زكات 
كشور با بيان اينكه سال گذشته حدود 500 ميليارد تومان زكات 
در سطح كشور جمع آوري شده است، ادامه داد: زكات جمع آوري 
شده زير نظر ش��وراي زكات هر اس��تان در همان منطقه اي كه 
جمع آوري شده، صرف مي شود و ۶0 درصد از مبلغ زكات به فقرا 

تعلق گرفته و مابقي صرف امور خيريه ديگر مي شود.

اولين جشنواره ملي گردشگري معلوالن 
دريزد برگزار مي شود 

اولين جشنواره ملي گردشگري     يزد
معلوالن طي دو مرحله از دهم تا 
بيستم آذرماه با حضور نمايندگان انجمن هاي ضايع نخاعي 

كشور در يزد برگزار مي شود. 
»حس��ين صالحيان« معاون خدمات شهري ش��هرداري يزد در 
مراسم رونمايي از پوستر اولين جشنواره ملي گردشگري معلوالن 
گفت: اولين جشنواره ملي گردش��گري معلوالن طي دو مرحله 
از دهم تا بيس��تم آذرماه با حضور نمايندگان انجمن هاي ضايع 
نخاعي كشور به ميزباني شهر ميراث جهاني يزد برگزار مي شود.  
وي با بيان اينكه شهرداري در راستاي افزايش كيفيت زندگي در 
محدوده شهري وظايفي داشته و دارد كه هم اكنون در اين راستا 
با تمام ظرفيت در حال خدمت رساني به همشهريان است، افزود: 
يكي از گروه هايي كه بايد در ارتباط با آنها وظايف مان را بهتر انجام 
دهيم، معلوالن هستند و اميدواريم با برگزاري اين جشنواره زمينه 

الزم براي ارائه خدمت بيش از پيش به جامعه فراهم شود.

 جمع آوري خاطرات ۳۲۰۰ رزمنده 
دوران دفاع مقدس در اردبيل

افتتاح طرح آبرساني به 75 روستاي 
گرمسار و آرادان توسط وزير نيرو

   اردبيل به منظور تكميل 
و تدوين نهضت 
تاريخ شفاهي دوران دفاع مقدس، خاطرات 
3۲00 رزمن�ده و آزاده در اس�تان اردبي�ل 

جمع آوري شده است. 
علي واحد رئيس حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي 
دف��اع مق��دس اس��تان اردبي��ل در مراس��م 
گراميداشت شكس��ت حصر سوسنگرد گفت: 
به منظور تكميل نهضت تاريخ شفاهي دوران 
دفاع مقدس، خاطرات ۳ هزار و ۲00 رزمنده و 
آزاده در اردبيل جمع آوري شده است.  به گفته 
وي اين مق��دار از خاطرات در ۳ ه��زار و ۶00 
ساعت مصاحبه تهيه و ضبط شده است.  رئيس 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان 
اردبيل افزود: به منظور تكميل تاريخ ش��فاهي 
دفاع مقدس استان اردبيل، ۸۱ هزار و ۶5۷ سند 
شامل اسناد مكتوب، وصيت نامه، نامه، عكس 
و دلنوشته نيز جمع آوري شده است.  واحد در 
ادامه با گراميداش��ت ۲۶ آبان سالروز شكست 
حصر سوس��نگرد، تصريح كرد: اين روز يادآور 
فرمان تاريخي ولي فقيه زمان بود كه فرمودند 

سوس��نگرد تا فردا بايد آزاد شود تا در نهايت با 
اقدامي انقالبي و حس��يني تالش و مجاهدت 

رزمندگان به ثمر نشيند. 
وي امني��ت و آرامش كنون��ي را مرهون جان 
فشاني شهدا دانس��ت و افزود: ترويج فرهنگ 
جهاد و ش��هادت به ويژه در بين نسل جوان از 
جمله ضرورت هاي موجود است.  در پايان اين 
مراس��م از دو عنوان كتاب دوران دفاع مقدس 
با اسامي »ديدار در سوس��نگرد« و »سرداران 
نوجوان« رونمايي ش��د.  رئيس حف��ظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس اردبيل با اشاره به 
اينكه چاپ كتاب و برگزاري يادواره هاي شهدا 
از جمله برنامه هاي فرهنگي است كه در زمان و 
مناسبت هاي مختلف در استان اجرا خواهد شد، 
ادامه داد: از آنجا كه نس��ل نوجوان و جوان نياز 
است بداند تا انقالب اس��المي براي رسيدن به 
اين مرحله شاهد چه ايثار گري و فداكاري هاي 
از سوي نسل هاي گذش��ته بوده لذا اين آثار و 
حضور در مناطق عملياتي هش��ت سال دفاع 
مقدس مي ت��وان در اين فرهنگ س��ازي تأثير 

مهمي داشته باشد. 

وزير نيرو در     سمنان
سفر به استان 
س�منان، ط�رح آبرس�اني به ۷5 روس�تاي 

گرمسار و آرادان را افتتاح كرد. 
غالمرضا كاتب نماينده مردم گرمس��ار و آرادان 
با اشاره به سفر روزگذشته دكتر اردكانيان وزير 
نيرو به شهرستان گرمسار به منظور افتتاح طرح 
آبرساني به ۷5 روستاي گرمسار و آرادان گفت: 
شهرستان هاي گرمسار و آرادان، از ظرفيت بااليي 
در حوزه كشاورزي و روستايي برخوردارند و تأمين 
نيازهاي روستاييان مي تواند ضمن حفظ جمعيت 
مولد در مناطق روستايي باشد.  وي كم آبي را به 
عنوان يكي از مشكالت استان سمنان و خصوصاً 
شهرستان هاي گرمسار و آرادان نام برد و افزود: 
شهرستان هاي گرمسار و آرادان، از ظرفيت بااليي 
در حوزه كشاورزي و روستايي برخوردارند و تأمين 
نيازهاي روستاييان مي تواند ضمن حفظ جمعيت 
مولد در مناطق روس��تايي، مانع از مهاجرت به 
شهرها شود.  نماينده مردم گرمس��ار و آرادان از 
افتتاح پروژه پس��ت ۴00 كيلو واتي ايوانكي به 
عنوان يكي از پروژه هاي آماده افتت��اح نام برد و 

تصريح كرد: اين پروژه با اعتب��اري بيش از ۸۶0 
ميليارد ريال به بهره برداري مي رس��د.  كاتب با 
بيان اينكه اين پ��روژه در اين فاز 55 روس��تاي 
اين دو شهرس��تان را تحت پوشش قرار مي دهد 
خاطرنشان كرد: تاكنون براي اين پروژه ۹5 هزار 
و ۲50 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.  وي 
با اشاره به برخي اقدامات انجام شده در اين طرح 
گفت: ۸5 كيلومتر اصالح ش��بكه توزيع، احيا و 
بهسازي هشت حلقه از چاه هاي موجود و... بخشي 
از حجم عملياتي است كه در اين پروژه انجام شده 
است.  نماينده مردم گرمسار و آرادان با اشاره به 
اينكه تأمين آب مورد نياز اين مناطق نقش مهمي 
در ايستايي مردم و رونق كش��اورزي و دامداري 
دارد، ادامه داد: اين مهم مي تواند نقش مهمي را 
در رونق اقتصاد مقاومتي داشته باشد.  كاتب گفت: 
طرح هاي آبرساني به مناطق مختلف گرمسار و 
آرادان بر حسب اولويت ها اجرايي خواهد شد تا 
مردم منطقه از لحاظ آب مورد ني��از خود دچار 
مشكل نشوند.  به گفته وي دولت خصوصاً وزير 
نيرو برنامه هاي خوبي را در اين زمينه ارائه كرد كه 

هر كدام را در زمان مقتضي اجرايي خواهد كرد. 


