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88498441سرویس  شهرستان

سجاد مرسليمحمدرضا هادیلو

 آذربايجان غربي: مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه 
در آذربايجان غربي گفت: هم اكنون وس��عت درياچ��ه اروميه ۳۰۷۴ 
كيلومتر مربع بوده كه نسبت به سال گذش��ته ۳۱۵ كيلومتر بزرگ تر 
است.  فرهاد سرخوش با اشاره به آخرين وضعيت درياچه اروميه در ۱۶ 
فروردين  ۹۹ افزود: هم اكنون تراز درياچه اروميه ۱۲۷۱/۶۷ است كه 
نسبت به مشابه سال گذشته ۴۶ سانتي متر افزايش داشته است.  وي 
تصريح كرد: وس��عت درياچه اروميه نيز ۳۰۷۴ كيلومتر مربع بوده كه 

نسبت به سال گذشته ۳۱۵ كيلومتر بزرگ تر است. 
 همدان: شهردار رزن با اشاره به مسئله گسترش شهر رزن از سمت 
شمال، شرق و غرب گفت: سه روستاي خميگان، ورقستان و فارسجين 
به عنوان روس��تاهاي الحاقي به شهر رزن مطرح ش��ده اند.  حجت اهلل 
عليخاني، گسترش محدوده شهري رزن را يكي از مباحث جدي طرح 
شده در شوراي شهر عنوان كرد و يادآور شد: در بحث گسترش شهر هر 
اتفاقي كه بيفتد، موارد قانوني و منطقه اي وجود دارد كه با تبديل روستا 
به شهر بايد اين مالحظات رعايت شود.  وي با بيان اينكه در اين اقدام 
بايد قوانين رعايت شود، ادامه داد: در صورت تبديل شدن روستا به شهر 
بايد يكسري قوانين رعايت شود و همه اعم از ساكنان شهر و ساكن در 

مناطق اطراف بايد راضي باشند. 
 قزوين: جانشين قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه صاحب االمر)عج( 
قزوين گفت: با افزايش سه دهستان به محدوده خدمات عمراني سپاه در 
حال حاضر شش دهستان تحت پوشش فعاليت هاي محروميت زدايي 
قرار گرفته است.  سرهنگ حمزه برين افزود: قرارگاه پيشرفت و آباداني 
در سه سال گذش��ته براي رفع محروميت از مناطق محروم استان در 
سه دهس��تان زوارك الموت شرقي، دس��تجرد الموت غربي و چوقور 
طارم سفلي با پوشش ۷۱ روستا مطالعه دقيقي داشته و نيازها، مسائل 
و مشكالت هر روستا با توجه به بوم منطقه شناسايي شده و براي رفع 

آن برنامه ريزي شده است. 

جابه جايي ۸۳۳ هزار تن كاالي اساسي 
از ۵ بندر كشور 

از ۲۵ اس�فند ۹۸ ت�ا ۱۶ فروردي�ن      خوزستان
س�ال جاري، ۸۳۳ ه�زار ت�ن كاالي 
اساسي در قالب ۳۵ هزار سرويس از پنج بندر اصلي كشور حمل شد. 
مهران قرباني معاون حمل و نقل س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
كشوردر جريان بازديد از اسكله تخليه بار بندر امام خميني)ره( و پايانه حمل 
بار اين بندردر استان خوزستان، با اشاره به بررسي روند حمل كاالهاي اساسي 
و فعاليت رانندگان و شركت هاي حمل كاال گفت: از ۲۵ اسفند تا ۱۶ فروردين 
سال جاري، ۸۳۳ هزار تن كاالي اساسي در قالب ۳۵ هزار سرويس از پنج بندر 
اصلي كشور به استان هاي مختلف كشورحمل شد.  وي افزود:محموله هاي 
زيادي از كاالها به ويژه كاالهاي اساسي و ضروري در مرحله ورود به كشور 
بودند و ورود تعداد زيادي از كشتي ها و محموله ها با روزهاي پاياني اسفندماه 
و ابتداي فروردين ماه سال جاري مصادف شد.  معاون حمل و نقل سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور ادامه داد: از اين ميزان سهم بندر امام 
خميني )ره(  ۵۵ درصد، بندر اميرآب��اد ۱۶ درصد، بندر چابهار ۱۰ درصد و 

مابقي مربوط به بندرهاي انزلي و آستاراست. 

راه اندازي پويش »هرخانه يك هيئت« 
و »نذر مهدوي« در مازندران

۵۷۱ طرح در شهرك هاي صنعتي 
قزوين در دست اجراست

   مازندران معاون فرهنگي 
و هنري س�پاه 
كرب�ا مازن�دران از راه ان�دازي دو پوي�ش 
»هرخانه ي�ك هيئت« و » ن�ذر مهدوي« به 
مناسبت نيمه شعبان در اين استان خبر داد. 
سرهنگ احسان آهنگر معاون فرهنگي و هنري 
سپاه كربال استان مازندران با اشاره به راه اندازي 
پويش »هرخانه يك هيئت« و »نذر مهدوي« 
در اين استان، از ويژه برنامه هاي متنوع فرهنگي 
سپاه كربال در ايام نيمه شعبان خبر داد و گفت: 
با توجه به شرايط كرونايي و اينكه نيمه شعبان 
يكي از مناسبت هاي مهم كشور است با استفاده 
از ايده هاي نخب��گان فرهنگي تصميم گرفتيم 
شور و نش��اطي متناسب با جش��ن هاي نيمه 
شعبان در حال و هواي استان مازندران ايجاد 
كنيم.  وي از راه اندازي گروه هاي سرود بسيج 
در سطح معابر و خيابان هاي شهرها در سراسر 
استان خبر داد و افزود: گروه هاي سرود بسيج با 
نام »كاروان ظهور« با يك سيستم صوتي مجهز 
در خيابان ها براي مردم برنامه اجرا مي كنند و 
خانواده ها مي توانند از پنجره هاي خانه خود كار 

گروه سرود را تماشا كنند. 
اين مس��ئول فرهنگي در رابطه ب��ا پويش نذر 

مهدوي هم گف��ت: با توجه به اينك��ه دو ماه از 
آمدن ويروس منحوس كرونا به كشور مي گذرد 
و برخي از م��ردم هم از لحاظ معيش��تي دچار 
آسيب ش��دند، در ايام نيمه شعبان هيئت ها و 
مجموعه هايي كه نذري داشتند و جشني برگزار 
مي كردند، اما امس��ال اين شرايط مهيا نيست، 
مي توانند نذرش��ان را با توس��ل ب��ه امام زمان 
)ارواحناه له فداه( در اختيار پايگاه هاي مقاومت 
بسيج قرار دهند تا بين اقشار آسيب پذير توزيع 
شود و نذرها مي تواند بس��ته هاي بهداشتي از 
قبيل ماس��ك و دس��تكش و مواد ضدعفوني 

كننده يا بسته هاي معيشتي باشد. 
به گفت��ه آهنگر ب��ا توجه به ش��رايط كرونايي 
برگزاري جشن هاي نيمه شعبان در هيئت ها و 
مساجد امكانپذير نيست، هر خانه مي تواند يك 
هيئت باشد و مردم با آذين بندي خانه هايشان، 
گرفتن جشن و برپايي مولودي و نيز نصب پرچم 
بر سر درب خانه ها مي تواند از جشن هيئت هاي 
خانگي يك دقيقه فيلم گرفته و آن را به آي دي 
mazandirib@  س��يماي مركز مازندران در 
پيام رسان هاي سروش و اينستاگرام بفرستند 
تا در صورت قابليت از صداو سيماي مركز استان 

پخش شود. 

ب�ه  توج�ه  ب�ا     قزوين
نامگذاري امسال 
از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهش 
تولي�د ۵7۱ ط�رح توليدي در ش�هرك ها و 
نواحي صنعتي استان قزوين در دست احداث 

قرار گرفت. 
حميدرض��ا خانپ��ور مديرعام��ل ش��ركت 
شهرك هاي صنعتي اس��تان قزوين با اشاره به 
اينكه۵۷۱ طرح در شهرك ها و نواحي صنعتي 
استان قزوين در دست اجراست گفت: در سالي 
كه به نام جه��ش توليد از س��وي مقام معظم 
رهبري ناميده شده بايد همه تالش خود را به 
كار بنديم تا اين شعار را محقق كنيم.  وي افزود: 
در گزارش��ي كه به معاون وزير صمت ارائه شد 
اعالم كرديم كه در سال ۹۷ با وجود مشكالت و 
تنگناهاي اقتصادي پيش روي كشور، توانستيم 
با واگذاري زمين و تسهيالت الزم در مسير رونق 
سرمايه گذاري صنعتي در قزوين گام برداريم و با 
اقبال سرمايه گذاران بخش صنعت براي فعاليت 

در اين استان روبه رو شديم. 
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان 
قزوين ادامه داد: در سال گذشته كه سال رونق 
توليد بود بيش از ۲۱۷ هكتار زمين در شهرك ها 

و نواح��ي صنعتي اس��تان به س��رمايه گذاران 
بخش صنعت واگذار ش��د ك��ه از اين لحاظ در 
رديف استان هاي برتر كش��ور در زمينه جذب 
س��رمايه گذار قرار گرفتيم كه جاي خوشحالي 

دارد. 
خانپور گفت: در سال ۹۸ ميزان واگذاري زمين 
در ش��هرك هاي صنعتي اس��تان ۱۵۷ هكتار 
بود كه اين ميزان زمين در شهرك ها و نواحي 
صنعتي اس��تان قزوين براي ساخت واحدهاي 
توليدي به ۱۰۳ س��رمايه گذار واگذار ش��ده و 
زمينه اشتغال ۴ هزار و ۴۰ نفر را در آينده فراهم 

خواهد كرد. 
وي افزود: با سرمايه گذاري هاي خوب انجام شده 
از سوي دولت در زمينه تقويت زيرساخت ها در 
شهرك ها و نواحي صنعتي از جمله زمين ارزان 
قيمت، امكانات زيربنايي و خدماتي از جمله آب، 
برق، گاز، مخابرات، ش��بكه روشنايي، آسفالت 
كشي و خيابان و فضاي سبز در كنار موقعيت 
قزوين از جمله نزديكي به تهران و قرار گرفتن 
در شاهراه ارتباطي و پيشينه مناسب در بخش 
صنعت موجب شده تا اين استان در سال هاي 
اخير در زمينه جذب س��رمايه گذار صنعتي در 

كشور جايگاه ويژه اي داشته باشد. 

دفاع از سالمت كشور 
با جهاد اهداي خون بانوان بسيجي

در تمام استان هاي كشور، حضور پر شور بانوان بسيجي در عرصه هاي 
مختلف مبارزه با كرونا نش�ان مي ده�د كه آنها هم پ�ا به پاي مردان 
اين س�رزمين در ميدان هس�تند تا هر چ�ه زودتر با شكس�ت اين 
ويروس منحوس، س�امت را دوباره به ش�هرها و روستاها و تك تك 
خانه ه�ا بازگرداند. اقدام�ات بانوان از توليد ماس�ك و لب�اس براي 
پرستاران شروع ش�د و با توليد گان بيمارستاني و توزيع بسته هاي 
غذايي و م�واد بهداش�تي و ضدعفوني كنن�ده ادامه ياف�ت و حاال 
اجراي طرح بس�يج مردمي اهداي خ�ون به بيم�اران كرونايي مثل 
دوران دف�اع مقدس به ي�اري كادر درمان�ي و بيماران ش�تافته اند. 

مازندران كه در روزهاي اول ورود كرونا به كشور، جزو آلوده ترين استان ها 
بود، با برنامه ريزي ويژه اي توانسته وضعيت خود را س��امان داده و امروز 
به همت ش��هروندانش اوضاع بهتري دارد. در اين ميان فعاليت بس��يج 
جامعه زنان از توليد ماسك و گان بيمارستاني تا توزيع سبدغذايي و مواد 
بهداشتي و ضدعفوني كننده به شدت چشم گير بود و حاال با اجراي طرح 
بسيج مردمي اهداي خون به بيماران كرونايي در قائم شهر نشان دادند كه 
درست مثل دوران دفاع مقدس در صحنه حضور داشته و به عنوان بازوي 
تيم هاي درماني در حال خدمات رس��اني به جامعه هستند.  روز گذشته 
بود كه مسئول بسيج جامعه زنان قائم شهر از اجراي طرح بسيج مردمي 
اهداي خون به بيماران كرونايي در اين شهرستان خبر داد و گفت: »ايران و 
ايراني نشان داد در پيچ و خم هاي سخت تاريخي چنان خوش مي درخشد 
كه چشم جهانيان از تعجب باز مي ماند چرا كه الگويي همچون اهل بيت 

عصمت و طهارت )ع( دارند.«
كلثوم آهنگري با اش��اره به حضور جهادي و پرش��ور خواهران و مادران 
بسيجي در كمك به تأمين كمبود بانك خون در شهرستان ادامه داد: »به 
فرموده امام صادق)ع(، خداوند اجر و مزد هر مسلماني را كه حاجت برادر 
ديني خود را برآورده سازد برعهده مي گيرد و مزد آن كمتر از بهشت نيست. 
هم اكنون هم با توجه به شرايط به وجود آمده مشكالت بسياري در كشور ما 
ايجاد شد كه نياز به همدلي و انسجام براي فائق آمدن به اين مشكالت داريم 
كه ملت عزيز ما به دفعات مكرر اين همدلي و نوع دوستي را به منصه ظهور 
رساندند و تهديد را به فرصت تبديل كردند.« وي با بيان اينكه با برگزاري 
جلسات هماهنگي با سازمان انتقال خون، اداره بهداشت ادامه داد: »با ايجاد 
بستر الزم و فراهم آوري تجهيزات پزشكي، ضمن فراخواني و اطالع رساني 
خواهران بسيجي و جهادي از مجموعه پايگاه هاي مقاومت بسيج و اقشار 
مختلف بانوان شهرستان در جهت تكميل و تأمين كمبود بانك خون در 
كشور، اين طرح به صورت پايلوت و نمادين از امروز در شهرستان به مرحله 

اجرا در آمد كه به مدت يك هفته برگزار مي شود.«
اين مسئول ضمن دعوت از همه خواهران و مادران جهادي شهرستان خاطر 
نشان كرد: »تمامي اصول ايمني و بهداشتي به صورت كامل در اجراي اين 
طرح به همت پزشكان و متخصصان سازمان انتقال خون رعايت مي شود تا 

سالمت داوطلبان به خطر نيفتد.«
 بانوان بسيجي مدافعان سامت

از هم��ان روزه��اي اول ش��يوع وي��روس كرون��ا در كش��ور ب��ود كه در 
آذربايجان شرقي بانوان بسيجي به كمك مدافعان سالمت شتافتند. 

اين بانوان در نقاط مختلف استان دست به دست هم دادند تا در هر بخشي 
كه نياز است، حضور يافته و به رفع مشكالت بپردازند. در همين رابطه روز 
گذشته و زماني كه مسئول بسيج جامعه زنان سپاه آذربايجان  براي بازديد 
به يكي از كارگاه هاي توليد ماسك رفته بود، ضمن قدرداني از تالش بانوان 
بسيجي استان، گفت: »بانوان بسيجي از آغاز شيوع كرونا به كمك مدافعان 
سالمت شتافتند و با روحيه جهادي و خستگي ناپذير در اين شرايط بحراني 

صحنه را خالي نگذاشته و تا هر زمان كه نياز باشد در ميدان هستند.«
منصوره كياني ضمن ارزش��مند خواندن هر كاري كه در اين روزها انجام 
مي ش��ود، كار جهادي بانوان در پشتيباني از جبهه س��المت بهداشت و 
سالمت و ضدعفوني كردن مراكز و كارگاه ها را ستود و تأكيد كرد: »رعايت 
مسائل بهداشتي سرمايه مهمي هستند و براي ما از ارزش بااليي برخوردار 
است.«  وي با اشاره به پيگيري مسائل كارگاه ها و رصد كم  و كيف آنها براي 
ارائه توليدات مطلوب، يادآور شد: »تداوم كارها با برنامه ريزي و با استفاده از 
توان بسيجيان داوطلب بوده و شرايط را طوري برنامه ريزي كرده ايم كه همه 

بسيجيان عالقه مند هم بتوانند در اين عرصه حضور يابند.«
 اهداي خون به صورت خانوادگي

از همدان هم خبر مي رسد كه بسيج جامعه زنان استان از بانوان همداني 
دعوت كرده تا به صورت خانوادگي در طرح جهادي اهداي خون شركت 
كنند.  در همين راستا بسيج جامعه زنان همدان طي يك بيانيه اعالم كرده 
با توجه به شرايط كنوني به دليل شيوع ويروس كرونا در كشور و در خانه 
ماندن مردم مراجعه با هدف اهداي خون به مراكز انتقال خون در كشور 
كاهش چشم گيري داشته اس��ت كه به دنبال كاهش ذخيره خون جان 
بسياري از هموطنان مان از جمله مبتاليان به تاالسمي، هموفيلي، دياليزي، 
سرطاني، پيوند اعضاء، جراحي هاي بزرگ قلب، كليه و... را تهديد مي كند. از 
آنجايي كه يكي از دستورات دين مبين اسالم كمك به همنوعان، نيازمندان 
و بيماران است بسيج جامعه زنان استان همدان از عموم مردم به ويژه بانوان 
عزيز و هميشه در صحنه به عنوان مروجان فرهنگ اهداي خون در خانواده 
و جامعه درخواست مي كند تا با ثبت نام اينترني در سازمان انتقال خون با 
اهداي خون سالم خود بدون هيچ دغدغه ايي با توجه به اعالم روابط عمومي 
سازمان انتقال خون ايران كه تمام اصول ايمني و بهداشتي رعايت مي شود 
سالمتی و زندگي دوباره را به عنوان هديه اي بي مثال به بيماران نيازمند 
اهدا كنند اين طرح از ۱۸ فروردين ماه ۹۹ در تمام پايگاه هاي انتقال خون 

در سراسر استان به مدت يك هفته برگزار مي شود. 

رئيس بسيج جامعه زنان در گفت وگو با »جوان« اعام كرد
كمک 4 هزار بانوي بسيجي

 به كادر درماني بيمارستان هاي كشور 
چند روز پي�ش بود كه رئيس بس�يج جامعه زنان كش�ور از اعزام 
ح�دود ۴ ه�زار بانوي بس�يجي و جه�ادي ب�ه بيمارس�تان هاي 
كش�ور براي كم�ك ب�ه كادر درمان�ي خب�ر داد و حاال و ب�ا آغاز 
برنام�ه جهادي اه�داي خون ك�ه به هم�ت اين س�ازمان صورت 
گرفته اس�ت مي توان بيش از ه�ر زمان ديگري به نقش اساس�ي 
و حس�اس بانوان ايران زمي�ن پي برد. ب�ه همين بهانه به س�راغ 
خانم مين�و اصاني رئيس بس�يج جامعه زنان كش�ور رفتيم تا در 
گفت وگويي كوتاه، با برنامه هاي اين مجموعه در خدمات رس�اني 
به ش�هروندان و كمك به كادر درماني كش�ور بيشتر آشنا شويم. 

از زمان ش�يوع بيماري كرونا حضور بانوان در عرصه هاي 
مختلف مشهود و بسيار مؤثر بوده، بسيج جامعه زنان به 
صورت خاص چه برنامه هايي را در اين زمينه انجام داده يا 

در دستور كار دارد؟
از همان روزهاي اول كه موضوع كرونا و شيوع آن در استان هاي مختلف 
كشور مطرح شد بانوان بسيجي كشور برنامه هاي مختلفي را مطرح و 
براي مقابله با اين ويروس اجرايي كردند كه در همين رابطه مي توان به 
ضدعفوني كردن محالت، توليد ماسك و لباس هاي ضد عفوني كننده 

در كارگاه هاي بسيج زنان اشاره كرد. 
همچنين دوره هاي آموزشي خاصي براي خانواده ها برگزار و اقالم و مواد 

غذايي و بهداشتي و درماني زيادي هم در ميان خانوارها توزيع شد. 
آيا آماري از تعداد كارگاه هاي فعال در زمينه توليد ماسك 

و تجهيزات ديگر داريد؟
از روزهاي اول كه بسياري از كارگاه ها حتي در خانه ها راه اندازي شدند، 
كار خواهران بسيجي در جهت كمك به شهروندان و كادر پزشكي آغاز 
ش��د. به  طوري كه تا امروز بيش از هزار كارگاه توليد ماسك در سطح 
كشور راه اندازي كرده ايم. اين كارگاه ها در چندين بخش در حال فعاليت 
هستند و نكته حائز اهميت اين است كه در يكي از بخش ها روزانه ۲۰۰ 

هزار اقالم بهداشتي توليد مي شود. 
هم اكنون طرحي جهادي را آغاز كرده ايد كه براساس آن 
قرار است جهت كمك به بيماران كرونايي شهروندان به 

اهداي خون بپردازند. درباره آن توضيح دهيد. 
بعد از هماهنگي هايي كه با سازمان انتقال خون كشور صورت گرفت 
از ۱۸فروردين طرح جهادي اهداي خون توس��ط خانم ها آغاز شد و تا 
يك هفته هم ادامه دارد. قصدمان اين اس��ت عزيزان��ي كه بهبود پيدا 
مي كنند براي اهداي پالسماي خود به س��اير بيماران كرونايي كمك 
كنند در همين جهت از اين طرح و اهداي پالسما نيز استقبال خوبي 

شده است. 
در برنامه شما براي كمك به كادر درماني كشور چند بانوي 

بسيجي اعام آمادگي كرده و وارد ميدان شده است؟
ابتدا بايد اعالم كنم كه تا امروز ۱۰ هزار نفر به صورت چهره به چهره توسط 
بانوان بسيجي امدادگر  مورد غربالگري و آموزش براي پيشگيري از كرونا 
قرار گرفته اند. اما از اوايل فروردين ماه، سازمان بسيج براي مهار بيماري 
كرونا و آغاز دفاع سالمت، ثبت نام از امدادگران بسيجي و گروه هاي جهادي 
_ خدماتي را آغاز كرد و تاكنون ۴ هزار نفر از بانوان امدادگر بسيجي را براي 
كمك به كادر درمان به بيمارستان هاي مختلف كشور اعزام كرده است. 
همچنين بسيج زنان به همت گروه هاي جهادي و اعضاي سازمان طي يك 
طرح مدون به تهيه و توزيع غذاي گرم ميان خانواده هايي كه يكي از اعضاي 
آنها با كرونا درگير شده، پرداخته  و اين طرح در اغلب استان هاي كشور در 
حال اجراست. در استان قم نيز به طور كامل و گسترده ميان خانواده هاي 

نيازمند و درگير كرونا غذاي گرم توزيع مي شود. 
آيا در زمينه فرهنگي و آموزشي هم اقداماتي داشته ايد؟

بله. اين يكي از مهم ترين كارهاي ما در همه دوران بوده و در حال حاضر 
هم بالغ بر ۱۰ هزار بروشور آموزش��ي ميان مردم توزيع شده است. ما به 
توليد بازي هاي مجازي براي كودكان در ايام قرنطينه نيز ورود كرده ايم. 
با توجه به تعطيلي مهدهاي قرآني، سازمان بسيج زنان اقدام به توليد يك 
اپليكيشن حاوي بازي هاي مجازي مناسب گروه هاي مختلف سني كودكان 
كرده اس��ت. مادران مي توانند با دانلود اين اپليكيش��ن به سرگرم كردن 
كودكان خود در اين ايام بپردازند. ناگفته نماند يكي از اقدامات فرهنگي 
سازمان بسيج حضور اعضاي سازمان در بيمارستان ها، اهداي گل به كادر 
درمان و تقدير و تشكر از مدافعان سالمت است. خواهران جهادگر و فعال و 
همچنين نيروهاي بسيج زنان در كنار انجام اين اقدامات، به فرهنگ سازي 

نيز پرداخته اند و براي خانوارها دوره هاي آموزشي برگزار مي كنند. 

با توجه به كاهش چش�م گير برخي گونه هاي 
مهم آب�زي دري�اي عم�ان در بررس�ي هاي 
تحقيقاتي توسط گشت كف زيان، با استفاده 
از شناور تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات علوم 
شياتي كشور با نام »فردوس۱« انجام مي شود. 
محمدرضا ميرزايي مس��ئول گش��ت كف زيان 
درياي عمان و عضو هيئت علمي مركز تحقيقات 
شيالتي آب هاي دور چابهار گفت: طرح ارزيابي 
ذخاير كف زيان خلي��ج فارس و دري��اي عمان 
طرحي ملي اس��ت ك��ه براي بررس��ي وضعيت 
فراواني و پراكنش ماهيان كف زي درياي عمان 
هر س��ال در آب هاي سيس��تان و بلوچستان با 
استفاده از ش��ناور تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات 
علوم ش��يالتي كش��ور با نام »فردوس۱« انجام 
مي شود.  وي افزود: اين گش��ت در سال ۱۳۹۸ 
نيز مانند سال هاي گذشته فعال بود و از آبان از 

شرقي ترين نقطه سيس��تان و بلوچستان يعني 
منطقه گواتر آغاز و تا غربي ترين نقطه اس��تان 
ادامه يافت.  مسئول گشت كف زيان درياي عمان 

ادامه داد: نتيجه بررس��ي آمارهاي دريافت شده 
از اين گشت دريايي نشان مي دهد كه تغييرات 
كاهشي در تعداد و گونه آبزيان اين دريا در نقاط 

مختلف رقم خورده است. 
ميرزايي درباره اهداف اصلي انجام اين گش��ت 
گفت: از مهم ترين اهداف اين گشت تحقيقاتي 
مي توان به پايش و ارزيابي روند برداشت پايدار از 
منابع ماهيگيري درياي عمان اشاره كرد. ميرزايي 
ادامه داد: نتايج اين گشت تحقيقاتي بيانگر ميزان 
فراواني گونه هاي مختلف آبزي، به ويژه گونه هاي 
تجاري و مقايسه آن نسبت به سال هاي گذشته و 
اطالع رساني وضعيت ذخاير گونه هاي موجود به 

صيادان و مديران شيالتي است. 
وي افزود: در گشت تحقيقاتي سال ۱۳۹۸ تعداد 
۷۰ ايس��تگاه نمونه برداري در اعماق مختلف از 
۱۰ متر تا ۱۰۰ متر نمونه برداري شد. توركشي 
در ايستگاه هاي نمونه برداري يك ساعته انجام 
مي شود كه از زمان توركشي در صيد تجاري ۵۰ 

درصد كمتر است. 

آغاز بررسي هاي تعادل اكولوژيك زيست بوم در درياي عمان 

۷ پروژه خيرساز مالير به زودي افتتاح مي شود
   همدان رئي�س مجمع 
خيران سامت 
ماير با اش�اره به پيش�رفت فيزيكي قابل 
توجه پروژه هاي خيرساز در سال  گذشته در 
سطح اين شهرستان، از افتتاح هفت پروژه 
كلي�دي و مه�م در اي�ن زمينه خب�رداد.   
دكتر عباس آذرهمايون رئي��س مجمع خيران 
سالمت مالير با اشاره به اينكه هفت پروژه خيرساز 
اين شهرستان به زودي افتتاح و آماده بهره برداري 

مي شود، به پروژه احداث پايگاه سالمت انقالب توسط خير شادروان حاج محمدعلي رحيمي با پيشرفت 
فيزيكي ۹۰ درصد اشاره كرد و گفت: پروژه بازسازي و توسعه بخش آندوسكوپي و كولونوسكوپي بيمارستان 
امام حسين)ع( نيز توسط خير حاج كاظم زنداسرار كليد خورد  كه  در حال حاضر ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي 
دارد.  وي با اشاره به اينكه پروژه احداث پايگاه سالمت بالل حبشي به همت خير حاج محمود ساريخاني 

است، افزود: بيمارستان اميرالمومنين)ع( جوراب نيز توسط خير حاج حسن توكلي كليد خورده است. 

خسارت ۱۵۰ ميليارد توماني بارش هاي بهاري به كشاورزي جهرم 
بارش ه�اي      فارس 
بهاري بيش 
از ۱۵۰ ميليارد تومان به بخش كش�اورزي 
شهرس�تان جه�رم خس�ارت وارد ك�رد. 
رضا جوكار مدير جهاد كشاورزي جهرم گفت: 
فقط خسارت به بخش هاي باغي و زراعي ناشي 
از بارندگي دهم فرودين ماه شهرستان جهرم 
در بخش كشاورزي افزون بر ۱۵۰ميليارد ريال 
بوده اس��ت.  وي افزود: اين ميزان خسارت در 

هزار و ۵۰۰ هكتار بوده است كه عالوه بر بخش دام و طيور و قسمت هاي باغي و زراعي به محصوالت 
گندم و كلزا، خس��ارت جبران ناپذيري وارد شده است.  مدير جهاد كش��اورزي جهرم ادامه داد: آثار 
خسارت به بخش هاي باغي و زراعي اين شهرستان در توليد آتي اين باغ ها و مزارع مشهود خواهد بود.  
وي تصريح كرد: بخش دامپروري نيز از وقوع بارندگي سيل آسا و طوفان مصون نمانده است به طوري 
كه بيش از ۳۰ رأس دام سبك در اين رخداد تلف شدند.  جوكار  افزود:  ترويج و اشاعه فرهنگ بيمه 
محصوالت كشاورزي به عنوان تنها راهكار جبران خسارت بهره برداران اين حوزه به طور جدي و مستمر 

در دستور كار مديريت است تا بهره برداران كشاورزي جهرم بتوانند از شرايط بيمه استفاده كنند. 

آماده باش اصفهان براي مقابله با سيل احتمالي
همه دستگاه هاي      اصفهان
و  ام���دادي 
خدمات�ي و اعضاي س�تاد بحران اس�تان 
اصفهان براي مقابله با سيل احتمالي تا پايان 
هفت�ه در حال�ت آماده ب�اش ق�رار دارند. 
منصور شيشه فروش مديركل مديريت بحران 
اس��تانداري اصفهان گف��ت: مديريت بحران 
استان با توجه به پيش بيني بارش هاي رگباري 
بهاري و گاهي همراه با رعد و برق و وزش باد 

شديد و احتمال وقوع تگرگ و صاعقه در مناطق مستعد تا پايان هفته در آماده باش قرار دارد.  وي 
افزود: بر اساس پيش بيني هاي هواشناسي سامانه بارش زايي در اين مدت در استان فعال خواهد شد 
كه بتدريج بارش هاي رگباري بهاري گاهي همراه با رعد و برق و وزش باد و احتمال بارش تگرگ را در 
مناطق مستعد به دنبال خواهد داشت.  به گفته اين مسئول فعاليت اين سامانه از اواسط امروز مناطق 

شمال و شرق اصفهان را در بر مي گيرد و روزهاي پنج شنبه و جمعه در منطقه فعال خواهد بود. 

اجراي پويش  اهداي خون  در خراسان جنوبي
كل  ي�ر مد    خراسان جنوبي 
انتقال خون 
خراسان جنوبي از استقبال خوب بانوان از 
پويش »با اهداي خون بانوان، هر خانه يك 
داد.  خب�ر  خ�ون«  اه�داي  پاي�گاه 
محمدرض��ا عامل��ي مدي��ركل انتق��ال خون 
خراسان جنوبي گفت: س��ازمان بسيج جامعه 
زنان كش��ور با همكاري س��ازمان انتقال خون 
ايران در راس��تاي ارتقاي شاخص هاي اهداي 
خون بانوان، طرح جهادي با عنوان پويش »با اهداي خون بانوان، هر خانه يك پايگاه اهداي خون« را در 
حال اجرا دارد.  مديركل انتقال خون خراسان جنوبي افزود: در راستاي اين پويش مسئول سازمان بسيج 
بانوان سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبي، فراخواني بين تمامي حوزه هاي مقاومت خواهران و اقشار 
بيست گانه بسيج خواهران در استان داده  است.  عاملي با بيان اينكه اين طرح از ۱۸ فروردين آغاز شده 
و تا ۲۵ فروردين ادامه دارد، تصريح كرد: بانوان مي توانند با شركت در اين طرح، پيشروي اهداي خون به 
عنوان فردي مؤثر در خانواده باشند.  وي افزود: به دنبال شيوع بيماري كرونا در كشور و كاهش مراجعات 

مردمي در راستاي اهداي خون، برخي مناطق با كمبود خون در مراكز درماني مواجه شده اند. 

آغاز توليد ماسک آنتي  باكتريال در اراك 
مجوزهاي الزم ب�راي راه اندازي      مركزي
واحد توليدي ماسك باكتريال از 
سوي س�ازمان صادر و توليد اين محصول در اراك آغاز شد. 
جواد حسني سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مركزي گفت: با توجه به شيوع ويروس كرونا در استان مركزي و 
نياز جدي به ماسك، مجوزهاي الزم براي راه اندازي واحد توليدي 
ماسك باكتريال در كوتاه ترين زمان ممكن براي متقاضي صادر 
شد.  وي افزود: مجموع سرمايه گذاري در اين واحد توليدي بيش 
از ۲۰ ميليارد ريال است و با ظرفيت تجهيزات كنوني و فعاليت 
۵۰ نفر، بيش از ۵۰ هزار عدد ماسك به صورت روزانه در اين واحد 

توليد و روانه بازار مي شود. 
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي ادامه 
داد: با افزايش تجهي��زات مورد نياز و به كارگي��ري ۲۵۰ نيروي 
انساني امكان افزايش توليد ماسك در اين واحد توليدي به بيش 

از ۲۵۰ هزار عدد در روز نيز وجود دارد. 
حسني گفت: تمامي فعاليت هاي اين واحد توليد ماسك زير نظر 

دانشگاه علوم پزشكي و سازمان غذا و دارو انجام مي شود. 

خزانه گيري در شاليزارهاي گيالن شروع شد 
خزانه گيري براي ش�اليزارهاي     گيالن
اس�تان گيان بر اس�اس تقويم 

زراعي آغاز شد. 
علي درجاني رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي گيالن با بيان 
اينكه كش��اورزان براي آغاز عمليات خزانه گيري و نش��اكاري 
برنج به تقويم زراعي توجه داشته و خزانه گيري خود را بر اساس 
تقويم زراعي با مساعد ش��دن هوا آغاز كنند، گفت: كشاورزان 
براي اتمام شخم اول شاليزارها از بارندگي و آب هاي سطحي 

بايد استفاده كنند. 
وي با اش��اره به بارندگي هاي اخير و كاهش دماي هوا، افزود: 
كش��اورزان براي آغاز عمليات خزانه گيري و نش��اكاري برنج 
حتماً به تقويم زراعي ك��ه در اختيار مراكز جهاد كش��اورزي 
دهستان ها قرار گرفته توجه داشته باشند.  رئيس سازمان جهاد 
كشاورزي گيالن تأكيد كرد: كشاورزان گيالني از خزانه گيري 
در روزهاي سرد و باراني خودداري كنند و حتماً به اطالعيه هاي 
هواشناسي و توصيه كارشناسي مراكز جهاد كشاورزي توجه 

داشته باشند. 

كنترل آفت ملخ در اراضي طارم
كنت�رل آفت مل�خ در ۱۴ هزار     زنجان
هكتار از اراضي و مراتع طارم در 

استان زنجان آغاز شد. 
جواد تاراسي رئيس سازمان جهادكشاورزي استان زنجان گفت: 
با برنامه ريزي صورت گرفته و با هماهنگي اس��تان هاي قزوين و 
گيالن در ۱۴ هزار هكتار از اراضي و مراتع شهرستان طارم، آفت 
ملخ كنترل مي شود كه اكيپ ها در حال حاضر مشغول فعاليت 

بوده و كانون ها را شناسايي مي كنند. 
وي با بيان اين كه يكي از موانع توليد گندم در استان طبق سنوات 
گذشته فعاليت س��ن گندم است، افزود: س��ال گذشته در ۱۰۶ 
هزار هكتار از اراضي اقدام به كنترل مبارزه با سن گندم شد كه 
هدف گذاري امسال كنترل ۲۰ هزار هكتار سن مادر و ۱۱۵ هزار 

هكتار نيز پوره است. 
رئيس سازمان جهادكشاورزي استان زنجان در ادامه با بيان اين كه 
سم مورد نياز استان نيز تأمين و در اختيار كشاورزان قرار گرفته 
است، يادآور شد: با توجه به نقش نان در امنيت غذايي اميدواريم با 

اقدامات صورت گرفته شاهد توليد گندم با كيفيت باشيم. 

   سيستان وبلوچستان


