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88498441سرويس  شهرستان

 داستان خشك شدن تاالب ها 
و حرف هاي تكراري براي احيا

سال هاس�ت كه تاالب هاي ايران دچار مش�كل ش�ده اند و با ورود 
به ده�ه90 معموالً  تاالب ها را بدون پيش�وند يا پس�وند »فاجعه« و 
»مرگ« و »معضل« ديگر نمي شد نام برد. هر چند در اين مدت رسانه ها 
گزارش هاي زيادي در مورد حال و روز بد اين شگفت انگيزترين اعجاز 
طبيعت نوشتند و كسي آنها را نديد. اما حاال معاون محيط دريايي 
و امور تاالب هاي س�ازمان محيط زيست، از پتانس�يل 1/5 ميليون 
هكتار از تاالب هاي كشور براي تبديل شدن به كانون ريزگردها خبر 
مي دهد. معلوم نيست طي اين همه سال چه اقداماتي براي حفظ و 
احياي تاالب ها صورت گرفته كه اين مقدار، نه تنها مي توانند خشك 
ش�وند بلكه قدرت تبديل ش�دن به معضلي بزرگ ت�ر را هم دارند. 

    
حدود 7 سال پيش بود كه روزنامه جوان گزارشي از وضعيت نامناسب 
تاالب ها در استان هاي مختلف ايران منتشر كرد.  در آن گزارش آمده بود 
كه »تاالب هاي ايران يكي پس از ديگري رو به نابودي مي روند كه اين امر 
را بايد فاجعه اي زيست محيطي در نظر گرفت. كارشناسان علل از بين 
رفتن تاالب ها را دو موضوع طبيعي و توسعه ناپايدار بشري مي دانند كه 
مورد دوم، درصد بااليي را به خود اختصاص داده است. در ميان عواملي 
كه تخريب تاالب ها را سرعت بخشيده و خش��ك شدن آنها را تسهيل 
مي كند، سدها بيش از هر مورد ديگري خودنمايي مي كنند.« هر چند 
اين گزارش، اولين و حتماً آخرين آنها در رابطه با مشكالتي كه تاالب ها 
با آن درگير هستند، نبود، اما به جرئت مي توان گفت جزو گزارشاتي بود 
كه هيچ مس��ئولي وقت خود را براي خواندن آن صرف نكرد، چه برسد 
براي ارائه برنامه يا اقدامي در جهت جلوگيري از نابودي تاالب ها كه يكي 

پس از ديگري صداي ناله شان همه جا را فرا مي گرفت. 
حاال معاون محيط دريايي و امور تاالب هاي سازمان محيط زيست، با 
بيان اينكه نزديك به 1/5 ميليون هكتار از تاالب هاي كشور پتانسيل 
تبديل ش��دن به كانون ريزگردها را دارند، گفته: »نزديك ۳۲ ميليون 
هكتار از عرصه هايي كه مي توانند كانون گرد وغبار شوند شناسايي شدند 
و يكي از ش��رايطي كه منجر به گرد و غبار مي شود برداشت بي رويه از 
آب هاي زيرزميني است.« رضا الهيجان زاده كه در اولين كنفرانس ملي 
تنوع زيستي فارس همزمان با روز جهاني حيات وحش سخن مي گفت، 
با اش��اره به اينكه خدمات اكوسيستم هرچه به سمت كميتي راه يابد، 
مي توانيم از ثروت هاي ملي دفاع كنيم، ادامه داد: »به دليل اينكه اقليم 
كشور ما خشك و نيمه خشك است و اين اكوسيستم شكننده است. 
بنابراين به خاطر صدمات بعضاً جبران ناپذير به محيط زيست، دولت در 
استحكام بخشي به قوانين در اين زمينه ورود كرده است و نمونه هاي 

آن تصويب قانون حفاظت از تاالب ها، خاك و... است.«
حرف هاي تكراري و بي اثري كه سال هاست شنيده مي شوند و در عمل 
هيچ اثري از اقدامي براي احياي تاالب ها ديده نمي ش��ود.  شايد بتوان 
مهم ترين چالش سدسازي با زيست بوم هاي تاالبي كشور را عدم رعايت 
حقابه تاالب ها از آب مهار شده در پشت سدها دانست. مثال هاي بارز اين 
چالش ها در حال حاضر خشك شدن تاالب هاي گاوخوني در پايين دست 
زاينده رود، درياچه اروميه، بختگان در پايين دس��ت رودخانه هاي كر و 
سيوند، هامون جازموريان در حوزه رودخانه جيرفت، تاالب شادگان در 
پايين دست رودخانه مارون و بسياري از تاالب هاي ديگر مثل پريشان در 
فارس، االگل در گلستان، هامون ها در سيستان و هورالعظيم در خوزستان 
است.  از ديگر مشكالت تاالب ها ورود فاضالب شهري و صنعتي به درون 
آنها مي باشد. مانند تاالب انزلي كه به شدت از اين امر رنج مي برد.  يكي 
ديگر از عواملي كه نفس تاالب ها را به شماره انداخته و عمرشان را به آخر 
مي رساند، زه كشي و خشك كردن آنها براي استفاده از زمين هايشان براي 
كشاورزي است. تاالب كمجان از نمونه تاالب هايي است كه از اين طريق 

نابود شده و هم اكنون در ليست سياه مونترو قرار دارد. 

احداث بزرگ ترين كارخانه چادر مشكي ايران 
در قم به همت ستاد اجرايي فرمان امام)ره(

ايج�اد ۲۳ ه�زار ش�غل جديد در اس�تان قم ب�ا س�رمايه گذاري 
۳ه�زار ميلي�ارد توماني س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام، احداث 
بزرگ تري�ن كارخان�ه تولي�د چ�ادر مش�كي و احي�اي چندين 
كارخانه نيمه تعطيل حاصل س�فر محمد مخبر به اس�تان قم بود. 
محمد مخبر رئيس ستاد اجرايي فرمان امام در سفري يك روزه به قم، 
تفاهمنامه اي به ارزش ۳ هزار ميليارد تومان بين اين ستاد و استانداري 
قم، جه��ت اجراي طرح ه��اي اش��تغالزايي، احداث مس��كن و احياي 
كارخانه هاي تعطيل ش��ده امضا كرد.  اين تفاهمنام��ه همكاري براي 
اجراي 4هزار طرح در زمينه طرح هاي عمراني، ا شتغالزايي، دانش بنيان 
و حمايتي امضا شد كه از اين محل طي سه سال ۲۳ هزار شغل در استان 
قم ايجاد خواهد شد.   محمد مخبر در آيين امضاي اين تفاهمنامه گفت: 
اولويت ستاد رفع مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال در مناطق محروم است.  
وي افزود: ۲۶۰۰ ميليارد تومان از اين بودجه صرف ايجاد طرح هاي خرد 
و خانگي، طرح هاي اجتماع محور و دانش بنيان خواهد شد و 4۰۰ ميليارد 
تومان هم صرف احياي كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي نيمه تعطيل و 
تعطيل شده خواهد شد.  بهرام سرمس��ت استاندار قم نيز در اين مراسم 
گفت: حضور دكتر مخبر و مديران ستاد اجرايي فرمان امام در هر استاني، 
موجب بركت و آباداني بوده و خوشحاليم كه با حمايت اين دوستان، به 

زودي شاهد موجي از تحول و محروميت زدايي در قم خواهيم بود.  
در ادامه اين سفر، عمليات اجرايي احداث بزرگ ترين كارخانه »توليد 
پارچه چادر مشكي« در قم با سرمايه گذاري 11۳۰۰ميليارد ريالي ستاد 
اجرايي فرمان امام آغاز شد.  با راه اندازي اين مجموعه ضمن ايجاد ۲ هزار 
شغل مستقيم و غيرمستقيم، ساالنه 1۸ ميليون مترمربع چادرمشكي 
توليد و واردات اين محصول پركاربرد كاهش قابل توجهي پيدا خواهد 
كرد.  آغاز عملي��ات احداث 1۸۰۰ واحد مس��كوني پ��روژه بركت در 
پرديسان، بهره برداري از ۸۰۰ طرح اشتغال  اجتماع  محور بنياد بركت با 
سرمايه گذاري ۸۲4 ميليارد ريالي و ايجاد ۲4۰۰ شغل، اهداي بسته هاي 
معيش��تي، جهيزيه و نوش��ت افزار به خانواده هاي نيازمن��د به ارزش 
1۰۶ميليارد ريال و ده ها طرح عمران��ي و اقتصادي از ديگر بخش هاي 
سفر يك روزه رئيس ستاد اجرايي فرمان امام بود.  در اين سفر همچنين 
با حمايت بنياد بركت ستاد اجرايي، چهار كارخانه توليدي »تيزسنگان، 
قم آلياژ، تفلون كرامت و صنايع غذايي شيرين آفرينان خورشي« احيا و 

زمينه اشتغال ۲ هزار نفر در آنها ايجاد شد.
 ديدار با آيت اهلل سعيدي نماينده  ولي فقيه و توليت آستان مقدس حضرت 
معصومه و آيت اهلل محمدي عراقي رئيس دفتر مقام معظم رهبري در قم، 
بازديد از شركت »باس��الم« و ش��هرك مهديه حوزه علميه قم از ساير 

برنامه هاي مخبر در اين سفر يك روزه بود. 

تجليل از 13 دانشمند برتر  چهارمحال و بختياري 
با رتبه جهانی

مجموعه مديريت شهري شهركرد     چهارمحال و بختياري
در مراسمي از 1۳ دانشمند استان 
چهارمح�ال و بختي�اري كه نامش�ان در فهرس�ت دو درصد برتر 
ك�رد.  تجلي�ل  ب�ود،  گرفت�ه  ق�رار  جه�ان  دانش�مندان 
بهادر عبدالغني شهردار ش��هركرد در مراس��م تجليل از 1۳ دانشمند 
برتر اس��تان چهارمحال و بختياري كه نامش��ان در فهرست دو درصد 
برتر دانش��مندان جهان قرار گرفته با بيان اينكه اگر بخواهيم اين شهر 
را به عنوان مدل توس��عه منطقه اي و يك منطق��ه نمونه معرفي كنيم 
بايد از ظرفيت دانشمندان استفاده كنيم، گفت: در دوره جديد فعاليت 
ش��هرداري، تمامي طرح ها و پروژه هاي ش��هر با مطالع��ات دقيق تر و 
با بهره گيري از دان��ش متخصصان انج��ام و در اين رويك��رد آمادگي 
هرگونه همكاري با دانشمندان و متخصصان را داريم.  وي با بيان اينكه 
اصلي ترين دغدغه ما اين است كه دانشگاه و دانشگاهيان را با شهرداري 
پيوند و درگير مسائل توسعه شهري كنيم، افزود: در بحث توسعه نياز 
به اجماع فكر دغدغه مندان امر توسعه داريم.   شهردار شهركرد با بيان 
اينكه مديريت ش��هري بايد از ظرفيت و استعدادهاي نهفته و اساتيد و 
دانشمندان استفاده كند، تصريح كرد: شهرداري شهركرد آمادگي دارد از 
پيشنهادات ارزشمند دانشمندان و دانشگاهياني كه بتوانند در امر توسعه 
شهري و رفع مشكالت كمك كنند، بهره مند شود.   سرهنگ علي فتح 
رحيمي، معاون علمي و پژوهشي سپاه چهارمحال وبختياري نيز گفت: 
در راس��تاي تبديل علم به ثروت ايده ها جمع آوري و جشنواره هايي با 
كمك دانشگاه ها برگزار شده است اما در بحث نيروي انساني كه دغدغه 

مقام معظم رهبري است آنچنان كه بايد توجهي نشده است. 

 انجام 1200 هكتار نهال كاري 
در بيابان هاي سمنان 

در سال جاري در كنار حفاظ تاغ زارها با     سمنان
هدف جلوگيري از بيابانزايي، يك هزار و 
۲00 هكتار نهال كاري در مناطق مختلف استان سمنان انجام شده است. 
جعفر مرادي حقيقي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان 
با اشاره به كاش��ت يك هزار و ۲۰۰ هكتار نهال در سطح استان با هدف 
مقابله با بيابانزايي،گفت: در سال جاري اين اقدام در سراسر استان در كنار 
سياست حفظ تاغ زارها و مراتع دنبال شده است.  وي با بيان اينكه مديريت 
روان آب همراه با عمليات بيولوژي در سطح يك هزار و 1۰۰ هكتار اراضي 
طبيعي استان س��منان و همچنين آبياري و نگهداري از ۲ هزار و ۲۰۰ 
هكتار نهال كاري هاي سال هاي قبل از جمله ديگر اقدامات منابع طبيعي 
در سال ۹۹ بوده است، افزود: طرح پژوهشي بادشكن كوتاه براي نخستين 
بار در كشور با مشاركت دانشكده منابع طبيعي تهران و سازمان جنگل ها 
و مراتع و آبخيزداري كشور در محدوده كانون فرسايش بادي شهرستان 
گرمس��ار يكي ديگر از اقدامات اين اداره كل در س��ال جاري بوده است.  
مديركل منابع طبيعي استان سمنان با بيان اينكه 5۳5 هزار و 17۳ هكتار 
از اراضي استان در ۳۸منطقه به عنوان كانون هاي بحراني فرسايش بادي 
شناخته شده است، تصريح كرد: از طريق وزش شديد باد ساالنه در حدود 
۳۳۰ ميليارد ريال خسارت به تأسيسات صنعتي و مسكوني، جاده هاي 
مواصالتي، اراضي كشاورزي وارد مي شود لذا ايجاد بادشكن يكي ديگر 
از اقدامات صورت گرفته در س��ال جاري بوده اس��ت.  مرادي حقيقي با 
بيان اينكه در راستاي مقابله با باد و فرسايش خاك تاكنون بيش از 11۳ 
هزار هكتار جنگل هاي بياباني با گونه عمدتاً تاغ ايجاد شده است، گفت: 
۲۳هكتار از كويرهاي نمكي گرمسار در سال جاري تحت اجراي طرح مالچ 
پاشي ريگي قرار گرفت.  وي با بيان اينكه در سال جاري شش بند خاكي 
به مس��احت 75 هزار متر مكعب نيز در اراضي طبيعي استان اجرا شده 
است، افزود: اين طرح ها با هدف ذخيره آب، مقابله با بياباني شدن اراضي و 

بهره وري از آب در كنار تغذيه سفره هاي زيرزميني اجرا شده است.

سجاد مرسلیمحمدرضا هاديلو

 كاركنان منطقه ويژه انرژي پارس 
گواهي صالحيت حرفه اي مي گيرند

مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي     بوشهر
انرژي پارس از اجراي بزرگ ترين طرح 
صالحيت حرفه اي كشور با همكاري اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
اس�تان بوش�هر در منطقه ويژه اقتص�ادي پارس جنوب�ي خبرداد. 
ايرج خرمدل مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گفت: 
طي يك فرآيند سه س��اله با همكاري مجموعه آموزش فني و حرفه اي، 
دانشگاه علمي و كاربردي پليمر و س��ازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي 
پارس تمام نيروهاي شاغل و زير مجموعه اين سازمان گواهي صالحيت 
حرفه اي دريافت خواهند كرد.  وي با تأكيد بر اينكه تمام شاغلين در صنعت، 
نفت، گاز و پتروشيمي بايد گواهي مهارت صالحيت حرفه اي دريافت كنند، 
افزود: اين آموزش ها به صورت پايلوت براي اولين بار در استان بوشهر برگزار 
خواهد شد.  مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تصريح 
كرد: با مصوب شدن اين موضوع در هيئت مديره اين سازمان اين قرارداد 
آموزشي براي پنج سال ديگر تمديد خواهد شد تا جوانان جوياي كار هم 
راستا با نيازهاي صنعت آموزش هاي فني و حرفه اي را فرا بگيرند. مديركل 
آموزش فني و حرفه اي اس��تان بوش��هر هم گفت: نخستين تفاهمنامه 
صالحيت حرفه اي شاغلين با مجتمع گاز پارس جنوبي باهدف آموزش و 
صدور گواهينامه صالحيت حرفه اي براي مشاغلي كه در سازمان فني و 

حرفه اي كد استاندارد دارند منعقد شده است.

  همدان: سرانجام و پس از پنج سال  چش��م انتظاري، تصفيه خانه 
آب شرب مالير به صورت ويدئو كنفرانس توسط وزير نيرو و با حضور 
استاندار همدان و رئيس آب و فاضالب كشور در پويش #هر_هفته_

الف_ب_ايران به بهره برداري مي رسد.  ساخت تصفيه خانه آب مالير با 
 BOTقيمت اوليه 4۰ ميليارد ريال توسط بخش خصوصي و به روش
در دستور كار قرار گرفت و با هزينه ۲ هزار ميليارد ريال اجرا شده است. 

اين تصفيه خانه يكي از دستاوردهاي ايجاد سد كالن مالير است. 

   قم: مدير روابط عمومي و تبليغات حرم مطهر بانوي كرامت گفت: 
تقدير از گروه هاي جهادي، توزيع متبركات آس��تان، ديدار با خانواده 
شهدا و آس��يب ديدگان و برپايي محافل مذهبي از مهم ترين اقدامات 
خادمان ح��رم مطهر حض��رت معصومه)س( در س��فر پن��ج روزه به 
سي سخت بوده است.   حجت االسالم محسن آمره افزود: برپايي جشن 
ميالد امام علي)ع( به همراه خادمان حرم مطهر رضوي و مشاركت در 
برگزاري جشن ميالد امام جواد)ع( از ديگر برنامه هاي فرهنگي خادمان 

حرم مطهر در منطقه زلزله زده سي سخت بوده است. 

رئي���س اداره     كاشان
منابع طبيع�ي و 
آبخي�زداري كاش�ان از آغ�از اج�راي طرح 
بادش�كن زنده در 1۴0 هزار كيلومتر مناطق 
بخ�ش مرك�زي اي�ن شهرس�تان خب�رداد. 
محمد مهدي ش��ريفي رئيس اداره منابع طبيعي 
و آبخيزداري كاش��ان گفت: هدف از اجراي طرح 
بادشكن زنده در 14۰ هزار كيلومتر مناطق بخش 
مركزي، كنترل ريزگردها، جلوگيري از صدمه باد 
و غني سازي پوش��ش گياهي عرصه هاي بياباني 
است كه با توزيع 47 هزار اصله نهال جهت كشت در 
حاشيه مزرعه ها و باغ هاي كشاورزي بخش مركزي 
شهرستان كاشان انجام مي شود.  وي افزود: اجراي 
اين طرح با همكاري اداره بيابانزدايي اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان انجام مي شود 
كه نهال هاي اصالح شده گونه هاي گياهي مقاوم به 
كم آبي و بادهاي دشت كاشان در اختيار باغداران و 
كشاورزان قرار مي گيرد.  رئيس اداره منابع طبيعي 

و آبخيزداري كاشان تصريح كرد: نهال هاي اصالح 
شده با امضاي 1۰ تفاهمنامه همكاري در اختيار 
دهياري هاي سن سن، آب شيرين، فتح آباد، استرك، 
جوش��قان و خنچه قرار گرفت ت��ا در زمين هاي 
غيردولتي و ملي كاش��ته ش��ود.  ش��ريفي افزود: 

نهال هاي اين طرح ش��امل ۲۰ هزار و 5۰۰ اصله 
اكاليپتوس، 5۲۰۰ بوته گل محمدي، ۳5۰۰ اصله 
زيتون مثمر، 5۹۰۰ اصله نهال توت مثمر، 5۸۰۰ 
اصله نهال س��نجد و 5 هزار اصله نهال پسته است 
كه گياهان توت و سنجد به صورت ريشه اي و بقيه 

در گلدان توزيع مي شود.  وي تصريح كرد: گستره 
مناطق بياباني، وزش بادهاي شديد، خشكي خاك، 
وجود معادن سنگ در اطراف جوشقان، استرك و 
فتح آباد از جمله ضرورت هاي اجراي طرح بادشكن 
زنده در اين مناطق است.  رئيس اداره منابع طبيعي 
و آبخيزداري كاش��ان، تأكيد كرد: بخش بزرگي از 
سبزي خوراكي شهرس��تان به صورت گلخانه در 
روستاهاي آب شيرين و سن سن توليد مي شود كه 
اجراي اين طرح مي تواند باعث جلوگيري از تبخير 
خاك، افزايش محصوالت باغي به خصوص پسته و 
كاهش صدمه به گلخانه داران شود.  مراتع قشالقي 
و بياباني شمال دشت كاشان كه از نظر كانون هاي 
بحران هاي فرس��ايش بادي از نوع ۲ مي باشد، كه 
مي تواند زمينه ساز و گسترش ريزگردهاي محلي 
در دشت كاشان باش��د.  احيا و توسعه بيابان ها به 
منظور تثبيت خ��اك و كاهش س��رعت بادهاي 
فرساينده از رويكردهاي مهم و قابل توجه  به منظور 

اجراي پروژه هاي بيابانزدايي مي باشد. 

آغاز اجرای طرح بادشكن زنده در۱۴۰ هزار كیلومتر از بیابان های كاشان

آغاز صدور شناسنامه براي فرزندان با مادر ايراني در قم 
در راس��تاي     قم
قانون تابعيت 
فرزندان حاصل از م�ادران ايراني و پدران 
خارجي تابعيت ايراني اعطاي شناسنامه به 
اي�ن ك�ودكان در اس�تان ق�م آغاز ش�د. 
عباس ش��يرمحمدي مدي��ركل ام��ور اتباع و 
مهاجري��ن خارج��ي ق��م گف��ت: پرونده هاي 
بررسي شده در اداره كل اتباع خارجي استانداري 
يك هزار و 5۰۰ فقره اس��ت كه 5۰۰ پرونده به 

مراجع ذيربط برای گرفتن اخذ استعالم و اعطاي تابعيت ايراني ارس��ال  شده است.  وي با اشاره به اعالم 
ثبت نام متقاضيان از طريق سامانه استانداري در قم افزود: تعداد 7 هزار و 5۰۰ نفر تاكنون تشكيل پرونده 
دادند كه تعداد ۲ هزار پرونده در دفاتر خدمات اداره كل اتباع استان در حال بررسي است.  مديركل امور 
اتباع و مهاجرين خارجي استان قم ادامه داد: در راستاي قانون تابعيت، نمي توانستيم به فرزندان حاصل از 
مادران ايراني و پدران خارجي تابعيت ايراني اعطا كنيم اما با تالش هاي صورت گرفته مصوبه مجلس شوراي 
اسالمي در سال ۹۸ تبديل به قانون و در سال ۹۹ اجرا شد.  شيرمحمدي خاطرنشان كرد: طي استعالمات 
صورت گرفته تعداد 7۰ پرونده جهت دريافت شناسنامه به ثبت اداره ثبت احوال استان ارسال  شده است. 

جمع آوري ۷۸0 ميليارد تومان كمك هاي مردمي در مهاباد
از ابتداي امسال      كردستان
تاكن�ون ۷۸0 
ميليارد تومان از طريق كمك هاي مردمي در 
شهرس�تان مهاباد جمع آوري ش�ده است. 
حس��ين خضري رئي��س كميته ام��داد امام 
خميني )ره( گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون 
7۸۰ ميليارد تومان از طريق كمك هاي مردمي 
توسط كميته امداد اين شهرستان جمع آوري 
و براي رفع مشكالت مدد جويان هزينه شده 

اس��ت.  وي افزود: كمك هاي مردمي جمع آوري ش��ده ص��رف كمك به نيازمن��دان، دانش آموزان، 
بيماران صعب العالج، ايتام و فقراي زيرپوش��ش كميته امداد مهاباد خواهد شد.  رئيس كميته امداد 
امام خميني )ره( مهاباد ادامه داد: 1۲ ايستگاه جمع آوري كمك هاي مردمي به مناسبت »روز احسان و 

نيكوكاري« براي دريافت كمك هاي مردمي در سطح اين شهرستان برپا مي شود.

اجراي ۹0 درصدي كاداستر اراضي ملي قزوين تا پايان سال  
مديركل منابع      قزوين
طبيعي استان 
قزوين با اش�اره ب�ه صدور س�ند مالكيت 
تك برگي ۴۳۷ هزار هكت�ار از اراضي ملي 
اس�تان قزوين از اجراي 90 درصدي طرح 
كاداستر تا پايان س�ال در استان خبرداد. 
حسن قاسم زاده، مديركل منابع طبيعي استان 
قزوين گفت: تاكنون ۳۳۰ هزار هكتار زمين و 
4۰۰ روستا در سامانه كاداستر ثبت شده است 

كه اقدام بي نظيري در استان محسوب مي ش��ود.  وي افزود: ۸۰ درصد اسناد منابع طبيعي استان 
به صورت دفترچه اي بود كه بايد اين اسناد تك برگي ش��وند تا بتوانيم در كمتر از ۲4 ساعت پاسخ 
استعالم ها را بدهيم.  به گفته مديركل منابع طبيعي استان قزوين، تاكنون براي 4۳7 هزار هكتار از 
اراضي استان سند تك برگي صادر شده است و تا پايان امسال ۹۰ درصد طرح كاداستر اراضي ملي در 
استان اجرا مي شود.  قاسم زاده با اشاره به اجراي ۲۰۰ هزار هكتار نهال كاري در استان گفت: امسال در 
زراعت چوبكاشت۶۰ هزار هكتار نهال كاري صنوبر در آوج و تاكستان به اتمام رسيده و ۳۳ هزار هكتار 

مرتع كاري نيز در دست اقدام است و 15 هزار هكتار نيز به بهره برداران تحويل داده شده است. 

مازندران، تنها خزانه ژني اصالح نژادمرغ بومي شمال كشور
مرك�ز  هف�ت     مازندران
اصالح ن�ژاد و 
پرورش مرغ بومي در كشور وجود دارد كه 
مازندران رتبه نخست را در اين زمينه دارد. 
محمدعلي يدالهي مدير طيور جهاد كشاورزي 
مازندران با اش��اره به اينكه مركز پش��تيباني و 
اصالح ن��ژاد مرغ بوم��ي مازندران از س��ال ۶۶ با 
ظرفيت 1۰ هزار قطعه مرغ مادر تخم گذار بومي 
كار خود را شروع و فعاليت هاي اصالح نژادي را به 
عنوان اولين مركز در كشور آغاز كرد. وی گفت: اين مركز رتبه نخست را در امر اصالح نژاد و پيشرفت صفات 
اقتصادي در بين ۶ مركز ديگر كشور دارد و تاكنون توانسته بر روي ۲۹ نسل فعاليت اصالح نژادي را انجام 
دهد و به همين منظور و در صفت هايي مانند افزايش تعداد تخم مرغ، وزن تخم مرغ، وزن بدن مرغ و خروس، 

كاهش سن بلوغ، مقاومت در برابر بيماري هاي منطقه، كاهش تلفات پيشرفت هاي خوبي داشته است. 

بنادر صيادي زيارت و جواداالئمه 
پارسيان بهسازي و تجهيز مي شود

بهسازي و تجهيز بنادر صيادي زيارت      هرمزگان
و جواداالئمه پارسيان از اولويت هاي 
كاري ش�يالت هرمزگان اس�ت كه با جديت در حال انجام است. 
عبدالرس��ول دريايي مديركل ش��يالت هرمزگان در حاشيه بازديد 
از بنادر صيادي زيارت و جواداالئمه پارس��يان گف��ت: بندر صيادي 
زيارت با ۸۰ فروند شناور و بيش از ۳۰۰ صياد، نقش مهمي در صيد و 
صيادي شهرستان پارسيان دارد.  وي بر بهسازي و مرمت بخش هاي 
آسيب ديده، ساخت برج نور، راه اندازي شبكه اطفاي حريق سيار، ارتقاي 
امنيت و صدور كارت تردد ويژه براي صيادان در بندر صيادي جواداالئمه 
نيز تأكيد كرد.  مديركل ش��يالت هرمزگان افزود: كار س��اماندهي و 
جمع آوري شناورهاي غير صيادي و فرسوده موجود در اين بندر نيز بايد 
در مدت يك ماه انجام شود.  دريايي خاطرنشان كرد: بهسازي و تجهيز 
بنادر صيادي زيارت و جواداالئمه شهرستان پارسيان از اولويت هاي 

كاري شيالت هرمزگان است كه با جديت دنبال مي شود. 

 واكسينه شدن ۸۵0 هزار رأس دام 
عليه بيماري تب برفكي 

از بهمن ماه امسال تاكنون ۸50     كرمانشاه
هزار رأس دام سبك عشاير در 
استان كرمانشاه عليه بيماري تب برفكي واكسينه شده اند. 
رضا همتي مسئول اداره بهداش��ت و مديريت بيماري هاي دامي 
اداره كل دامپزشكي استان كرمانش��اه با اشاره به واكسينه شدن 
۸5۰ هزار رأس دام عليه بيماري تب برفكي گفت: از اين تعداد دام 
45۰ هزار رأس در داخل كرمانشاه و 4۰۰ هزار رأس هم در خارج 
از استان و در استان هاي ايالم، خوزستان و لرستان عليه بيماري 
تب برفكي واكسينه شده اند.  وي با بيان اينكه واكسينه شدن دام 
عشاير بصورت رايگان انجام مي ش��ود، افزود: تعهد امسال براي 
واكسيناسيون يك ميليون و ۲۰۰ هزار رأس دام است.  مسئول 
اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي دامي اداره كل دامپزشكي 
استان كرمانشاه ادامه داد: واكسيناسيون دام عشاير از 1۲ بهمن ماه 

آغاز شده و پيش بيني مي شود تا ۲5 اسفند ماه به پايان برسد.

 ساخت برج كار سيلوي غالت 
در بندر امام خميني)ره(

عمليات س�اخت پايان�ه غالت   خوزستان
ش�ماره ۴ مجتمع بن�دري امام 
خمين�ي)ره(، و اج�راي ب�رج كار س�يلوي به اتمام رس�يد. 
در ادامه روند تكميل اين پروژه س��رمايه گذاري شركت نظم آفرينان 
صنعت سهند، عمليات احداث برج كار در فاز اول سيلوهاي مكانيزه 
غالت بندر امام خميني)ره( به اتمام رسيد.  احداث اين برج كار به ارتفاع 
5/4۳ متر و ديواره بتني مسلح به ضخامت ۳5 سانتي متر، با استفاده از 
شيوه قالب لغزنده و طي مدت زمان 14 شبانه روز به انجام رسيده است.  
در مجموعه پايانه مكانيزه غالت، وظيفه برج كار تحويل غالت از سيستم 
انتقال و توزيع بين كندوهاست. همچنين تحويل غالت از كندوها و 
انتقال آن به سيستم ترانزيت فعاليت ديگري است كه در قسمت برج 
كار انجام مي شود.  در صورت تكميل و بهره برداري از اين ترمينال 15۰ 
هزار تني، ظرفيت ساليانه تخليه و بارگيري غالت در مجتمع بندري 

امام خميني)ره( به ميزان ۶۰۰ هزار تن افزايش مي يابد.

كمك ۶ ميلياردتومانی بسيج و كميته امداد 
به محرومان اصفهاني با بسته هاي معيشتي

 جشنواره استانی تاريخ سازان فارس
 جايگزين راهيان نور مي شود

    اصفهان با توجه به شيوع 
كرونا و دس�تور 
مق�ام معظم رهبري ب�راي كم�ك مؤمنانه، 
كميته امداد استان اصفهان با همراهي ديگر 
س�ازمان ها از جمل�ه بس�يج و س�ازمان 
مستضعفان بيش از ۶0 ميليارد ريال كمك در 
قال�ب بس�ته هاي معيش�تي ارائ�ه ك�رد. 
كريم زارع مدير كل كميته امداد امام خميني)ره( 
اصفهان گفت: اين نهاد با ايجاد 11 هزار و 5۰۰ شغل 
با تأكيد بر مشاغل خانگي و زنان سرپرست خانوار 
يكي از دستگاه هاي مؤثر در ايجاد اشتغال است.  وي 
افزود: در سال جاري 115۰ واحد مسكن روستايي 
ساخته شده است كه تاكنون بيش از ۶۰۰ واحد از آنها 
وارد مرحله عملياتي شده و تا قبل از 14 اسفند1۰۰ 
خانه تحويل داده خواهد شد.  مديركل كميته امداد 
امام خميني)ره( اصفهان تصري��ح كرد: با توجه به 
شيوع كرونا و دستور مقام معظم رهبري براي كمك 
مؤمنانه و لبيك اقشار مختلف جامعه، كميته امداد 
نيز در ماه هاي رمضان و محرم و صفر با همراهي ديگر 
سازمان ها از جمله بسيج و سازمان مستضعفان  بيش 
از ۶۰ ميليارد ريال كمك در قالب بسته هاي معيشتي 
ارائه كرد و با حماسه اي كه مردم آفريدند برخالف 
شرايط، شاهد رشد فوق العاده اي بوديم.  زارع گفت: از 

ديگر اقدامات مجموعه، تهيه وسايل كمك  آموزشي 
ب��راي دانش آموزان تحت پوش��ش ب��ود؛ با كمك 
آموزش و پرورش از حدود ۳۰هزار دانش آموز تحت 
پوش��ش 5 هزار دانش آموزي كه به فضاي آموزش 
مجازي دسترسي نداشتند شناسايي شدند تاكنون 
حدود 4 هزار تبلت با كمك خيرين، دس��تگاه ها، 
صنايع و منابع خود كميت��ه و كمك هاي مردمي 
تهيه شده اس��ت.   وي افزود: از ديگر فعاليت هاي 
مجموعه، توانمندسازي و كمك به ايجاد و تشكيل 
خانواده اس��ت كه ش��امل دو بخش ازدواج مجدد 
و ازدواج نوعروس��ان اس��ت و تا اي��ن لحظه حدود 
۲ هزار كمك هزينه جهيزيه اهدا ش��د.   مديركل 
كميته امداد امام خميني)ره( استان تصريح كرد:  
در سال جاري اين مراكز بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان 
هزينه جمع آوري كرده اند و در قالب كاال و خدمات به 
مردم ارائه شده است.  زارع ادامه داد: در سال جاري تا 
به اين لحظه بيش از 14۰ ميليارد تومان وام پرداخت 
كرديم.  وي در خصوص جش��ن نيكوكاري امسال 
توضيح داد: شعار امسال »عيدي براي همه« است 
و تأكيد ما اس��تفاده از روش هاي الكترونيكي براي 
جمع آوري كمك هاست و همشهريان مي توانند با 
شماره گيري كد #۰۳1*1*۸۸71* كمك هاي 

خود را واريز كنند. 

مس�ئول بسيج      فارس
يي  نش��جو ا د
فارس از برگزاري جشنواره استاني فرهنگي 
هنري تاريخ سازان به صورت متمركز به همت 
اين ناحيه خبرداد و گفت: اين برنامه جايگزين 

راهيان نور دانشجويي مي شود. 
سعيد يوسفي مسئول بس��يج دانشجويي فارس 
در جلسه س��تاد اس��تاني راهيان نوردانشجويي 
اس��تان از برگزاري جش��نواره اس��تاني فرهنگي 
هنري تاريخ س��ازان به صورت متمركز به همت 
اين ناحي��ه خبرداد.  وي ب��ه مهم ترين محورهاي 
برنامه هاي فرهنگي جايگزي��ن اردوي راهيان نور 
سال 1۳۹۹ اش��اره كرد و گفت: جشنواره استاني 
فرهنگي هنري تاريخ سازان به صورت متمركز با 
موضوعات »شهيد دانشجو، شهادت، دفاع مقدس، 
راهيان نور، شهداي دانش��جو مدافع حرم، جبهه 
مقاومت« در قالب متن ادبي و دلنوش��ته، عكس، 
فيلم كوتاه، مستند، پويا نمايي، پوستر، كليپ و... 
جايگزين سفر راهيان نور امس��ال مي شود.  مدير 
فرهنگ سازي بسيج دانشجويي فارس نيز گفت: 
راهيان نور مجازي، اجراي برنامه زنده در جوار قبور 
مطهر شهداي گمنام در دانشگاه ها، شبي با شهدا، 
اجراي برنامه هاي مجازي معرفتي بصيرتي در حوزه 

شهدا، تئاتر دانشجويي با موضوع راهيان نور، انتقال 
تجربيات راهيان نور دانشجويي در سال هاي گذشته 
به صورت مجازي برگزار خواهد شد.  سيدمصطفي 
موسوي افزود: سركش��ي از 4۲ خانواده از شهداي 
دانشجو در سطح استان، 4۲ بازديد يك روزه از باغ 
موزه دفاع مقدس و پخش زنده برنامه ها با دعوت از 
سخنران و راوي، مسابقه بزرگ كتابخواني و تجليل 
از 14 نفر از برگزيدگان برتر، توليد و توزيع محتواي 
فرهنگي، هنري، رسانه اي در قالب كليپ، پادكست 
صوتي، مستند، فيلم كوتاه، موشن گرافي، نماهنگ 
از جمله برنامه هاي جايگزين راهيان نور دانشجويي 
امسال است.  مدير فرهنگ سازي بسيج دانشجويي 
فارس از برگزاري دوره هاي آموزشي خادم الشهدا 
خبرداد و تصريح كرد: دوره آموزشي خادم الشهدا 
و دس��ت اندركاران راهيان نور دانشجويي با هدف 
كادرسازي براي دوران پسا كرونا ويژه 1۰۰ نفر از 
خادم الش��هدا به صورت غير حضوري و حضوري 
در صورت مناسب شدن ش��رايط كرونايي برگزار 
مي گردد و همچنين اشتراك گذاري كانال محتوايي 
راهيان نور قرارگاه مركزي شهيد علم الهدي كشور 
و انتشار مناسب ساير مباحث محتوايي موجود در 
حوزه شهداي دانشجودرفضاي مجازي توسط ستاد 

راهيان نور دانشجويي انجام مي شود.


