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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي حوريه ملكي

رئي��س بس�يج     خراسان رضوي
مهندسين صنعتي 
خراس�ان رضوي از كلي�د خ�وردن ط�رح جهاد 
روشنايي با همكاري اين سازمان در استان خبر داد. 
مجتبي تنها رئيس بس��يج مهندس��ين صنعتي 
خراسان رضوي با اشاره به آغاز جهاد روشنايي توسط 
اين سازمان گفت: در اين حوزه با وام هاي مناسبي 
كه پرداخت مي ش��ود امكان ايج��اد نيروگاه هاي 
پنج كيلوواتي برق خورشيدي را در مناطق كمتر 
برخ��وردار و محروم ب��ا معرفي از كميت��ه امداد و 
بهزيستي وجود خواهد داشت.  وي با اشاره به اينكه 
شركت هاي توانمندي در زمينه اينورتر و پنل هاي 
خورش��يدي در سطح كش��ور وجود دارد كه جزو 
بهترين رده هاي توليدكننده محصوالت هستند، 
افزود: با توجه به ظرفيت موجود در مش��هد ما در 
زمينه پيمانكار و توزيع شركت برق در سطح مشهد 
و استان توانستيم در كشور سرآمد باشيم.  مسئول 

سازمان بسيج مهندسين صنعتي خراسان رضوي 
گفت: ظرفيت خوبي در حوزه پنل هاي خورشيدي و 
انرژي هاي تجديدپذير داريم. در اين طرح با ساخت 
پنل هاي خورشيدي و اينورترها و سازه هاي پروژه 

برق خورشيدي عالوه بر كمك به ايجاد اشتغال و 
توليدكننده داخلي افزايش توليد و ارزآوري خوبي 
را به همراه خواهد داش��ت.  تنها افزود: فروش برق 
در واقع يك��ي از راه ه��اي ارزآوري راحت و خوب 

است كه مي توان توليدات برقي كه به روش پاك 
انجام مي ش��ود را صادر كرد.  وي عن��وان كرد: در 
سال گذشته ساخت حدود 1000 پنل خورشيدي 
ابالغ شد كه متأس��فانه با توجه به مشكالتي كه 
براي دولت ب��ه وجود آمد امكان واگ��ذاري وام ها 
انجام نشد و اين امر محقق نشد. امسال هنوز بابت 
تعداد ساخت پنل ها ابالغي صورت نگرفته اما قطعاً 
حدود 1000 پنل بايد مصوب شود و ما با توجه به 
واگذاري تسهيالت، آمادگي و اجراي اين طرح را 
خواهيم داشت كه تا پايان س��ال بايد اجرايي و به 
اتمام برسد.  تنها تصريح كرد: از زمان صدور ابالغ 
ظرف مدت يك ماه مي توانيم اجراي پروژه را داشته 
باش��يم. به لحاظ زير ساخت ها ش��ركت هايي كه 
توانمندي دارند و افرادي كه متقاضي نصب پنل ها 
هستند، شناسايي و مشخص شده اند و به محض 
ابالغ وام ها و پرداخت تسهيالت ظرف مدت يك 

ماه پروژه را اجرايي مي كنيم. 

طرح جهاد روشنايي در خراسان رضوي كليد خورد

صادرات يزد ۲۹ برابر واردات شد
مديركل گمرك     يزد
يزد با اش�اره به 
اينكه صادرات استان يزد ۲۹ برابر واردات آن 
است، گفت: پارسال در مجموع نزديك به 3 
ميليون تن كاال به ارزش بيش از ۴۸ ميليارد 
ريال از اس�تان به خارج از كش�ور صادر شد. 
محمدحسين س��لماني مديركل گمرك يزد 
با اش��اره به صادرات محور بودن اين اس��تان و 
اعالم اينكه صادرات استان يزد ۲۹ برابر واردات 

آن بوده گفت: كاالهاي صادراتي استان در سال گذشته عمدتاً شامل كاشي و سراميك، شيشه، مقاطع 
فوالدي و سيم و كابل بوده است.  وي افزود: كشورهاي حوزه خليج فارس، عراق، افغانستان، حوزه قفقاز 
و كشورهاي اروپايي مهم ترين مشتريان كاالهاي استان هستند.  مديركل گمرك يزد ادامه داد: كاالهاي 
صادراتي به لحاظ وزن ۳۷ درصد و به لحاظ ارزش ۸۵ درصد رشد نشان مي دهد.  سلماني ميزان واردات 
استان يزد در سال گذشته را نيز 10۳ هزار و 1۳ تن كاال به ارزش ۹ هزار و ۳۸۳ ميليارد ريال عنوان كرد 

و گفت: اين ميزان هم به لحاظ وزني ۷۵ درصد و به لحاظ ارزش ۲۵ درصد رشد نشان مي دهد. 

توليد ۱۱۱ تن محصول ارگانيك در خراسان جنوبي
رئيس س�ازمان     خراسان جنوبي
جهاد كشاورزي 
خراسان جنوبي از توليد 111 تن محصول ارگانيك 
طي يك س�ال گذش�ته در اس�تان خب�ر داد. 
غالمرضا قوسي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان جنوبي گفت: محصوالت ارگانيك توليد 
شده در استان در يك سال گذشته شامل؛ 10۳ 
تن زرشك، ۲۳۴ كيلوگرم زعفران و ۷ تن و ۶۲۴ 
كيلوگرم گل محمدي اس��ت كه س��الم و بدون 

استفاده از كود و سموم شيميايي، توليد ش��د.  وي افزود: در خراسان جنوبي، 1۵1 هكتار زمين زير كشت 
محصوالت ارگانيك است كه از اين مقدار، ۳۸ هكتار مربوط به زرشك، ۸۴ هكتار مربوط به زعفران و ۲۹ هكتار 
مربوط به گل محمدي است.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي ادامه داد: محصوالت ارگانيك 
استان در شهرستان هاي قاين، زيركوه، سرايان، بيرجند و سربيشه توليد مي شود كه بيشترين آن مربوط به 
شهرستان هاي زيركوه و قاين است.  قوسي يادآور شد: محصوالت ارگانيك توليد شده در خراسان جنوبي به 

استان هاي خراسان رضوي و تهران و همچنين كشورهاي اروپايي، آلمان و فرانسه فرستاده مي شود.

كمك ۲۱ ميليارد توماني خراسان شمالي ها به نيازمندان
مديركل كميته     خراسان شمالي
د  ا م�����د ا
خراسان شمالي گفت: به رغم بروز بيماري 
كرونا و عدم امكان مراجعه به خيرين، طي 
سه ماهه فصل بهار شاهد كمك ۲1 ميليارد 
توماني مردم نيكوكار به نيازمندان بوديم. 
مجي��د اله��ي راد مدي��ركل كميت��ه ام��داد 
خراسان شمالي با اشاره به محدوديت هاي اعمالي 
به علت بيماري كرونا، از كمك ۲1 ميليارد توماني 

مردم نيكوكار خراسان شمالي به نيازمندان خبرداد و گفت: هم اكنون شاهد رشد ۲0 درصدي كمك هاي 
مردمي در خراسان شمالي هستيم كه بخش اعظمي از آن مربوط به كمك هاي مردم نيكوكار در ماه مبارك 
رمضان است.  وي بابيان اينكه از مجموع كمك هاي جمع آوري شده ۸۶0 ميليون تومان آن در بخش صدقات 
جمع آوري  شده است، افزود: ۴ ميليارد و ۲00 ميليون تومان آن نيز از طريق طرح اكرام به صورت نقد و كاال 
به ايتام تحت حمايت اين نهاد كمك شده است.  مديركل كميته امداد خراسان شمالي خاطرنشان كرد: 

تاكنون ۳ ميليارد و ۶00 ميليون تومان زكات فطريه و زكات مال به نيازمندان استان پرداخت شده است.

راه اندازي ۵۱ طرح تعطيل و نيمه تعطيل در آران و بيدگل 
به همت بسيج     كاشان
سازندگي سپاه 
شهرستان آران و بيدگل ۵1 طرح تعطيل و 
نيمه تعطيل بعداز سه سال راه اندازي شد. 
سرهنگ حس��ن فخرل فرمانده ناحيه مقاومت 
بسيج سپاه شهرس��تان آران وبيدگل با اشاره به 
اينكه اين قرارگاه با مش��اركت بانك انصار آران و 
بيدگل تسهيالت قرض الحسنه به ۵1 صندوق 
شهري و روس��تايي اختصاص داده گفت: از اين 
تعداد ۴0 صندوق افتتاح حساب كرده و ۴ ميليارد ريال تسهيالت به آنها پرداخت شده است.  وي افزود: به 
همت قرارگاه بسيج سازندگي اين شهرستان از سال گذشته تاكنون ۵۶ صندوق اشتغالزايي و مردم ياري 
با 1۳ كارگاه براي اشتغالزايي براي 11۳ نفر راه اندازي شده است.  وي تصريح كرد: براي هريك از طرح هاي 
مصوب، تاسقف ۲ ميليارد و ۵00 ميليون ريال، تسهيالت كم بهره پرداخت مي شود.  فرمانده ناحيه مقاومت 
بسيج سپاه شهرستان آران و بيدگل گفت: سپاه اين شهرستان آمادگي دارد تا با حل مشكالت پيش آمده 

براي واحدهاي توليدي كه بر اثر كرونا و يا مشكالت اقتصادي مجبور به تعطيلي شده اند گام بردارد. 

 احداث سالن چند منظوره 
در شهرك بهشتي همدان با كمك خيرين

   همدان تفاهمنامه احداث س�الن چند 
منظ�وره ش�هيد معصوميان در 
مدرسه خيري منصوره كاظمي واقع در منطقه شهرك بهشتي 

همدان به امضا رسيد. 
محمدحسين مرادي مديركل نوس��ازي مدارس استان همدان در 
جلسه امضا تفاهمنامه با اشاره به اجراي طرح »آجر به آجر« ضمن 
تأكيد بر لزوم آگاه سازي اقشار مختلف جامعه براي جلب مشاركت هاي 
خيري گفت: اين پويش به گونه اي طراحي ش��ده تا هركسي با هر 
بضاعت حتي با سرمايه خرد در امر مدرسه سازي مشاركت كند.  وي 
افزود: اين سالن چند منظوره در زميني به مساحت 1۸0 مترمربع 
واقع در محوطه مدرس��ه خيري منصوره كاظمي ساخته مي شود.  
مديركل نوسازي مدارس استان همدان يادآور شد: براي احداث اين 
بنا ۵0 درصد از محل اعتبارات نوسازي مدارس و ۵0 درصد توسط 
خير هزينه مي شود.  مرادي تصريح كرد: با توجه به اينكه براي توسعه 
مدارس نياز به كمك افراد خير داريم لذا در اين زمينه آماده همكاري با 

آنها براي توسعه وساخت مدارس در سطح استان هستيم. 

 نصب دوربين هاي حرارتي جديد 
در فرودگاه تبريز

مديركل فرودگاه هاي آذربايجان       آذربايجان شرقي
ش�رقي از نصب و راه ان�دازي دو 
دس�تگاه دوربين حرارتي جديد در ف�رودگاه تبريز خبر داد. 
رامين آذري مديركل فرودگاه هاي آذربايجان ش��رقي با اش��اره به 
نصب دوربين هاي حرارتي جديد در فرودگاه تبريز، گفت: اين اقدام 
در راستاي كنترل دقيق تر سالمت مس��افران ورودي به فرودگاه 
تبريز انجام مي شود كه طي آن دو دستگاه دوربين حرارتي جديد 
در ورودي ترمينال اصلي و همچني��ن ورودي ترمينال پروازهاي 
بين المللي نصب ش��ده اس��ت.  وي با تش��ريح اقدامات اداره كل 
فرودگاه هاي استان در مبارزه با ش��يوع ويروس كرونا افزود: تمام 
تالش خدمت گزاران مردم در ف��رودگاه تبريز فراهم كردن ايمني 
كامل مسافران ورودي و خروجي و پرسنل فرودگاه و همچنين عدم 
معطلي مسافران و استفاده از دستگاه هاي پيشرفته و دقيق است كه 
دوربين  هاي حرارتي نصب ش��ده نيز با دقت بسيار باال قادر است تا 
دماي بدن مسافران را اندازه گيري و نمايش دهد تا مسافران مشكوك 

به بيماري ويروس كرونا مورد آزمايش هاي دقيق تري قرار بگيرند.

 آغاز ساماندهي 
حريم رودخانه ارس 

عملي�ات س�اماندهي حري�م و    آذربايجان غربي
كناره هاي رودخانه ارس به طول 

۶۷۰۰ متر آغاز شد. 
مهران صفري فرماندار پلدش��ت با بيان اينكه ه��م اكنون عمليات 
ساماندهي حريم رودخانه ارس در سه نقطه از شهرستان به طول ۶۷00 
متر در حال اجراست، گفت: اين عمليات با اعتبار ۲۵ ميليارد تومان 
انجام مي شود.  وي در ادامه به پروتكل هاي منعقد شده بين كشور ايران 
با جمهوري آذربايجان اشاره كرد و افزود: هدف از ساماندهي سواحل 
رودخانه ارس تثبيت و حفظ بستر رودخانه و همچنين مصون سازي 
روستاهاي حاشيه رودخانه از سيالب هاي فصلي و طغيان رودخانه 
ارس اس��ت.  صفري با بيان اينكه از ابتداي ساماندهي رودخانه ارس 
تاكنون در ۳۳ كيلومتر از حريم اين رودخانه عمليات ساماندهي انجام 
يافته است، افزود: پيش بيني مي ش��ود تا پايان سال جاري عمليات 
اجرايي اين طرح، اتمام و به بهره برداري برسد.  وي خاطرنشان كرد: 
رودخانه مرزي ارس يكي از رودخانه هاي دايمي است كه با اتصال به 

رودخانه كورا جمهوري آذربايجان به درياي خزر مي ريزد. 

 انجام لرزه نگاري اكتشاف نفت و گاز
 براي آغاز فاز دوم ساخت پااليشگاه ايالم

 بوشهر رتبه اول كشور 
در صادرات به قطر

ب�ا اتمام ف�از اول     ايالم
پروژه لرزه نگاري 
اكتش�اف نفت و گاز دان�ا در منطق�ه »بانكول« و 
»باباگير« فاز دو پااليشگاه گاز استان ايالم آغاز شد. 
قاسم سليماني دشتكي استاندار ايالم در ديدار 
مديران ش��ركت ژئوفيزيك دانا با اشاره به نقش 
و اهميت اجراي پروژه هاي نفت وگاز در توسعه 
و اشتغال استان، گفت: ظرف چند سال گذشته 
تحريك بس��يار خوب��ي در حوزه نف��ت و گاز و 
پتروشيمي استان اتفاق افتاده است كه اين مهم 
نويدبخش روزهاي خ��وب در اين صنعت مهم 
است.  وي با اشاره به اتمام فاز اول پروژه لرزه نگاري 
اكتش��اف نفت و گاز دانا در منطقه »بانكول« و 
»بابا گير« افزود: اين پروژه كه زمينه س��از فاز دو 
پااليش��گاه گاز استان اس��ت در مرحله اول بالغ 
بر ۴۵0 اش��تغالزايي ايجاد كرد كه در فاز دوم در 
ميادين نفتي »بيجار« و »دالوران« از س��ومار تا 
صالح آباد در مرحله مقدماتي ۴00 نفر و در پيك 
كاري نيز بالغ بر ۸00 نفر اشتغالزايي در پي خواهد 
داشت.  استاندار ايالم در ادامه با تقدير از مديران 
شركت ژئوفيزيك دانا به عمليات اجرايي پروژه 
لرزه نگاري دانان در مناطق دهلران و آبدانان نيز 

اش��اره كرد و گفت: در اين مناطق شركت دانان 
وابسته به صندوق بازنشس��تگي وزارت نفت با 
س��رمايه گذاري 1۲00 ميليارد تومان در حوزه 
اكتشاف و استخراج ميادين نفتي و گازي مشغول 
به كار اس��ت و بالغ بر ۸00 نفر اشتغالزايي ايجاد 
شده است.  سليماني دشتكي افزود: قرار است 
به زودي در حوزه اكتشاف نفت و گاز يك پروژه 
لرزه نگاري ديگ��ر در مناطق مابين دره ش��هر 
ايالم و كوهدشت لرس��تان عمليات اكتشاف و 
بهره برداري از ميادين نفتي و گازي را ش��روع 
كند.  وي با اشاره به اقدامات و فعاليت هاي خوب 
صورت گرفته در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي 
استان، تصريح كرد: اگر چه در مجموع وضعيت 
بيكاري استان از نرخ بيكاري 1۷/۶ در سال ۹1 
به ۸/۳ در س��ال ۹۸ تعديل يافته است اما هنوز 
آمار جوان��ان و تحصيل كردگان بيكار اس��تان 
باالس��ت و در اين زمينه بايد تالش بيش��تري 
داشته باش��يم.  اس��تاندار ايالم در پايان گفت: 
اميدواريم مجموعه اين فعل و انفعاالت در حوزه 
انرژي سبب توليد و اشتغال بيشتر و در نهايت 
منجربه توسعه استان شود و براي رسيدن به اين 

مهم از هيچ تالشي فروگذار نخواهيم بود. 

صادرات بوشهر     بوشهر
به كشور قطر در 
سه ماهه نخست امسال به ارزش 1۷ ميليون 
دالر و به وزن 13۲ هزار تن بود موضوعي كه 
موجب شد تا اين استان رتبه اول صادرات به 

كشور قطر را از آن خود كند. 
سيدحس��ين حسيني رئيس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان بوشهر گفت: استان بوشهر 
رتبه اول كشور در صادرات به قطر را داراست، بنابر 
اين بايد با برنامه ريزي منسجم از ظرفيت اين بازار 
استفاده كنيم.  وي از صادرات 1۵۷ ميليون دالر به 
كشور قطر از استان بوشهر خبر داد و تصريح كرد: 
از مجموع ۲۲0 ميليون دالر صادرات پارسال ايران 
به قطر 1۵۷ ميليون دالر آن مربوط به اين استان 
است.  رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان بوش��هر از رش��د ۸ هزار و ۷00 درصدي 
صادرات از شهرس��تان بندر دير استان بوشهر به 
قطر خبر داد و افزود: ص��ادرات از بندر به قطر از 
1۹۵ هزار دالر در س��ال ۹۵ به ۸۶ ميليون دالر 
در سال ۹۸ رسيده اس��ت كه رشد ۸ هزار و ۷00 
درصد را نشان مي دهد.  حسيني گفت: صادرات 
غير نفتي از بندر دير در سال ۹۸ نيز ۸۶ درصد به 

لحاظ ارزشي و ۸۹ درصد به لحاظ وزني افزايش 
داشته اس��ت.  وي افزود: استفاده از سرمايه گذار 
بخش خصوصي براي تجهيز بندر دير باعث شد 
اين استان سهم مناس��بي از بازار قطر را به خود 
اختصاص دهد كه در غير اين صورت اين تمركز 
به بنادر يكي از استان هاي همجوار منتقل مي شد.  
اين مقام مسئول ادامه داد: پيشنهادي كه به وزير 
داده شد داير كردن خط كش��تيراني از بندر دير 
است تا به  جاي اينكه صادرات ابتدا از دير به بندر 
عباس برود مس��تقيماً از دير به دوحه و از آنجا به 
شرق آسيا برود كه اميدوارم اين طرح مهم به اجرا 
برسد.  اوايل تيرماه امسال بود كه معاون هماهنگي 
 اقتصادي استاندار بوش��هر با بيان اينكه توسعه 
صادرات غيرنفتي در اولويت برنامه هاست گفت: 
در اين راستا استان بوشهر به عنوان معين كشور 
در صادرات به كشور قطر تعيين شده است كه بايد 
از اين فرصت استفاده شود.  سعيد زرين فر با اشاره 
به اينكه اين اس��تان از ظرفيت بااليي در عرصه 
تجارت دريايي برخوردار اس��ت، افزود: سواحل 
طوالني خليج فارس در بوشهر ظرفيت مهمي در 
فعاليت دريايي از جمله تجارت، بازرگاني و اجراي 

طرح هاي توليدي فراهم كرده است. 

  البرز: مديرعامل شركت آبفاي استان البرز با هشدار به مشتركان در 
خصوص احتمال افت فشار و قطعي آب در استان اعالم كرد: مردم البرز در 
سه ماهه نخست امسال ۷0 ميليون مترمكعب آب مصرف كردند كه 11 
درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل است.  ذوالفقار مهدي زاده گفت: اگر 
اين روند ادامه يابد در روزهاي آينده با افت فشار و قطعي آب در مناطقي 
از استان مواجه خواهيم شد.  وي ادامه داد: براي پيشگيري مشكالت كم 
آبي، كوتاه كردن زمان استحمام، نصب سايه بان براي كولرهاي آبي و تنظيم 
شناور آنها، پرهيز از شست وشوي حياط منازل و خودروها، ضروري است. 
  چهارمحال و بختياري: مديركل امور عشاير چهارمحال و بختياري از 
اجراي طرح توسعه كارخانه خوراك دام استان خبر داد و گفت: با اجرايي 
شدن اين طرح ميزان توليد خوراك دام از 10 تُن در روز به 10 تن در ساعت 
افزايش پيدا مي كند.  يحيي حسين پور در خصوص مزاياي خوراك توليدي 
دام در اين كارخانه، يادآور شد: خوراك توليدي در اين كارخانه به طور 100 
درصد جذب بدن دام مي شود و براي هر دام اعم از بز، ميش آبستن، دام هاي 

پرواربندي و خوراك هاي جداگانه اي توليد مي شود. 
  خوزس�تان: دكتر فرهاد ابول نژاديان سرپرس��ت دانش��گاه علوم 
پزشكي جندي ش��اپور اهواز گفت: حداقل 1۷ بيمارستان خوزستان 
دستگاه اكسيژن ساز ندارند يا با كمبود مواجه هستند؛ با توجه به اينكه 
تقاضا براي دستگاه هاي اكسيژن ساز در سطح كشور باال رفته، تأمين آن 
از طرف شركت هاي توليدكننده دچار مشكل شده است.  وي افزود: در 
مجموع 1۵0 تخت ICU به مجموعه ظرفيت بيمارستاني خوزستان 
افزوده شده اما با اين وجود، همچنان تخت ICU خالي نداريم و بنا بر 
ضرورت، بيماران جابه جا مي ش��وند. و در حال حاضر نيز پيگير تأمين 

دستگاه ونتيالتور از سوي وزارت بهداشت هستيم.

 گرد و غبار جايگزين پرندگان
در تاالب صالحيه البرز شد

تاالب صالحيه نظرآباد، تنها تاالب استان البرز است كه وسعت آن 
به 1۰ هزار هكتار مي رسد. آب اين تاالب فصلي از رودخانه كردان 
تأمين مي شود و در فصل گرما به دليل نياز كشاورزان رو به خشكي 
مي رود و ديگر آبي براي س�يراب كردن آن باقي نمي ماند.  سال ها 
بود كه تاالب صالحيه به زيستگاه حدود 1۲۰ گونه جانور كه عمده 
آنها پرنده هستند تبديل شده بود. اما در ارديبهشت ماه امسال و 
بعد از بارش هايي كه صورت گرفت، ديوار اين تاالب فرو ريخت و با 
خروج بخش قابل توجهي از آب آن، هم به محيط زيست پيرامونش 
و هم به زمين هاي زارعي پايين دست خس�ارات زيادي وارد شد. 

    
حدود دو سال پيش و در پي آبگيري مجدد تنها تاالب استان البرز، اين 
تاالب به زيس��تگاه 1۲0 گونه پرنده نادر از سراس��ر دنيا تبديل شد.  آب 
تاالب فصلي صالحيه نظرآباد، كه وسعت آن به 10 هزار هكتار مي رسد، از 
رودخانه كردان تأمين مي شود و در فصل گرما به دليل تأمين نشدن حق آبه 
رو به خشكي مي رود و ديگر آبي براي سيراب كردن آن باقي  نمي ماند.  از 
همان سال هاي گذشته، نبود برخي امكانات مانند راه دسترسي مناسب و 
ارائه نشدن خدمات مناسب براي گردشگران و از طرفي بعضي بي توجهي ها 
در راه سازي فاضالب شهرك هاي صنعتي سپهر و نظرآباد به سمت اين 

تاالب، باعث نگراني عالقه مندان به محيط زيست شده است. 
   صالحيه، تشنه در انتظار امداد

ارديبهشت ماه امس��ال وقتي بارش باران شدت گرفت و ميزان آب در 
تاالب باال رفت ديوار آن فرو ريخت و حجم قابل توجهي از آب خارج و از 

طريق زهكش مجاور به دشت هاي پايين منتقل شد. 
بعد از آن بي آبي بالي جان تنها تاالب البرز شد و صالحيه تشنه تر از قبل، 
چشم به حمايت مسئوالن و نزوالت آسماني بست.  با اينكه بعد از چند 
روز كانال هاي زهكش نيز مسدود و از خروج آب جلوگيري شد اما تاالب 
آن قدر كم آب شده بود كه نتواند پاس��خگوي نياز ساكنان و مهمانانش 
باشد.  در همين رابطه مديركل حفاظت از محيط زيست استان البرز با 
تأكيد بر اينكه كانال زهكش به دس��تور دادستان نظرآباد مسدود شد و 
در حال حاضر آبي از تاالب به سمت زهكش نمي رود، گفت: »زماني كه 
ديواره تاالب تخريب شد، حجم بااليي از آب آن تخليه شد. متأسفانه اين 
اتفاق در زماني رخ داد كه به فصل كشاورزي و آبياري مزارع برخورد كرديم 
و بايد آب مورد نياز اين بخش ها تأمين مي شد. به همين دليل نتوانستيم 
آبگيري براي تاالب داشته باشيم.« فردين حكيمي ادامه داد: »مسئله 
ديگر اين بود كه آب تاالب را زماني از دست داديم كه فصل بارندگي ها 
سپري شده بود و فرصتي براي آبگيري تاالب از اين طريق نداشتيم، اما 
اكنون از سوي مسئوالن شركت آب منطقه اي استان البرز قول مساعد 
داده شده كه با رهاسازي آب از يكي دو نقطه كار آبگيري تاالب صالحيه 
عملياتي شود.« به گفته اين مسئول، به هنگام تخريب نقاطي از ديواره 
تاالب صالحيه، بخش زيادي از آب موجود در آن از طريق كانال زهكش 
خارج و به سمت اراضي خارج از استان هدايت شده بود. اما وقتي كانال 
زهكش مسدود ش��د، آبي كه درون كانال بود را به سمت اراضي جنوب 

زهكش كه اراضي مستعد گرد و غبار بود، هدايت كرديم. 
   تالش براي احياي دوباره

چند سال قبل و پس از خشك شدن تاالب بود كه گونه هاي زيادي از 
پرندگان از اين منطقه  مهاجرت كردند، اما پ��س از آبگيري مجدد در 

سال 1۳۹۷ بخشي از گونه هاي جانوري به اين تاالب بازگشتند. 
اين تنوع زيستي ش��كل گرفته در اطراف تاالب و مهم تر از همه تهديد 
نمك هاي آن براي مردم اس��تان و مزارع كش��اورزي اطراف، لزوم احيا 
و حفظ تاالب صالحيه را دوچندان كرده اس��ت. ناگفت��ه نماند يكي از 
مشكالت تاالب صالحيه نظرآباد عدم ثبت رسمي به عنوان تاالب است 
و به همين خاطر خشك شدن دوباره آن، تهديدي مشابه تهديد درياچه 
اروميه به دنبال دارد.  با اينكه تالش هاي زيادي براي حفظ تاالب صالحيه 
مي ش��ود اما بعد از وقوع هر حادثه و اتفاقي مي ت��وان فهميد كه قدرت 
محافظان اين تاالب آن قدر نيس��ت كه بتواند آن را براي هميشه حفظ 
كند.  به عنوان مثال، براساس ماده يك قانون حفاظت، احيا و مديريت 
تاالب هاي كش��ور، هرگونه بهره برداري و اقدامي كه منجربه تخريب 
و آلودگي غيرقابل جبران تاالب ها ش��ود، ممن��وع و حفاظت و احيای 
تاالب ها از مصاديق حقوق عامه بوده و مرجع تشخيص تخريب و آلودگي 
غيرقابل جبران، سازمان حفاظت محيط زيست است. در نتيجه شكايتي 
در خصوص اثرات مخ��رب و غيرقابل جبران كان��ال زهكش بر تاالب 
صالحيه و تشديد پديده گردو غبار از سوي محيط زيست تنظيم و تقديم 
دادستاني شهرستان نظرآباد شده است.  شكايتي كه بايد حتماً به نتيجه 
برسد وگرنه با ادامه همين روند و عدم ارائه راهكاري براي آبگيري تاالب 

صالحيه حتماً گرد و غباري عظيم البرز سرسبز را تهديد مي كند.

 رشد 30 درصدي سرمايه گذاري
 در منطقه ويژه اقتصادي پيام 

ميزان درخواست س�رمايه گذاري در     البرز
منطقه وي�ژه اقتص�ادي و ف�رودگاه 
بين المللي پيام البرز در خرداد ماه امس�ال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته رشدي 3۰ درصدي داشته است. 
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي پيام البرز گفت: 
در خرداد ماه سال جاري ۲1 مورد درخواست سرمايه گذاري در منطقه 
صورت گرفته كه درصد تحقق عملكرد اين ماه نسبت به برنامه امسال 
۸۶ درصد اس��ت.  نادر ثناگو مطلق با بيان اينكه زير ساخت ها با هدف 
گسترش سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين منطقه توسعه مي يابد، 
افزود: به منظور حضور هر چه بيشتر سرمايه گذاران خارجي و داخلي، 
تسهيالتي در منطقه فراهم و با هدف امنيت سرمايه گذاري زير ساخت ها 
را مهيا مي كنيم.  وي اضافه كرد: اكنون شركت هاي مختلف بين المللي 
در منطقه در حال سرمايه گذاري هستند و يكي از اولويت ها منطقه ويژه 
اقتصادي پيام اين اس��ت كه زمينه حضور اين شركت ها هر چه بيشتر 
فراهم ش��ود.  ثناگو مطلق گفت: در سال جهش توليد، مجموعه پيام با 
هدف تحقق هر چه بيشتر اين شعار و حمايت از سرمايه گذاري داخلي، 
اقدام به بستر سازي و ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز كرده كه از اين رو 
شاهد حضور و سرمايه گذاري قابل توجه اي از شركت ها به خصوص در 
بخش آي. سي. تي و دانش بنيان در منطقه وِيژه اقتصادي پيام هستيم.

 ۵ هزار ايثارگر كرمانشاهی
 صاحبخانه مي شوند 

تفاهمنامه تأمين زمين و ساخت ۵ هزار     كرمانشاه
واحد مس�كوني براي ايثارگران استان 
كرمانشاه به امضاي سعيد اوحدي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
بنياد شهيد و امور ايثارگران و هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه رسيد. 
 سعيد اوحدي، رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران در نشست امضاي 
تفاهمنامه تأمين زمين و ساخت ۵ هزار واحد مسكوني براي ايثارگران در 
استانداري كرمانشاه با اشاره به سه مصوبه هفته گذشته جلسه هيئت دولت، 
گفت: يكي از اين مصوبات تأمين زمين و آغاز ساخت 1۲ هزار واحد مسكوني 
براي جامعه ايثارگري بود كه با تأكي��د رئيس جمهور اين تعهد به ۲0 هزار 
واحد مسكوني افزايش پيدا كرد.  وي ادامه داد: پس از اين مصوبه، استاندار 
كرمانشاه براي تأمين زمين و ساخت ۵ هزار واحد در استان اعالم آمادگي كرد.  
اين مسئول با بيان اينكه ظرف هفته هاي آتي در معيت وزير راه و شهرسازي 
براي آغاز عمليات اجرايي و كلنگ زني اين واحدهاي مسكوني به كرمانشاه 
خواهيم آمد، ابراز اميدواري كرد: استان كرمانشاه در زمينه اجراي اين مصوبه 
به الگويي براي ديگر استان ها تبديل شود و شاهد آغاز ساخت مسكن براي 
جامعه ايثارگري در ساير استان ها هم باشيم.  رئيس سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران خدمت به خانواده هاي شهدا و ايثارگران را نعمت عنوان كرد و 
افزود: خدمت به انسان ها در آموزه هاي ديني ما مورد تأكيد است، چه برسد به 

خدمت كردن به جامعه ايثارگري كه ما بدهكار آنها هستيم.

مرحله جديد پويش ملي »احسان سالمت« كليد خورد
ارسال يك ميليون بسته اقالم بهداشتي 
ضدكرونايي به استان هاي قرمز كشور

با دستور رئيس ستاد اجرايي فرمان امام، ارسال فوري يك ميليون 
بس�ته اقالم بهداش�تي به اس�تان هاي با وضعيت قرمز آغاز شد. 
معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان امام در مراسم آغاز مرحله جديد 
پويش ملي »احسان سالمت« گفت: در مرحله جديد پويش، ۵ ميليون 
ماس��ك و ۲۵0 هزار ليتر محلول ضدعفوني به اس��تان هايي كه از نظر 
وزارت بهداشت نقاط قرمز كرونايي معرفي ش��ده اند، ارسال مي شود.  
سيدمصطفي سيدهاش��مي افزود: اين بس��ته ها پس از ارسال، توسط 
نيروهاي جهادي همكار بنياد احسان ستاد اجرايي فرمان امام در مناطق 
محروم توزيع خواهد شد.  وي خاطرنش��ان كرد: با دستور رئيس ستاد 
اجرايي فرمان امام از اولين روز اعالم شيوع ويروس كرونا در كشور، تمام 
بخش هاي س��تاد با تمام قوا براي مقابله با اين ويروس به ميدان آمدند 
و براي پركردن خألهاي موجود كش��ور با توليد انبوه ماسك و محلول 
ضدعفوني و كيت تش��خيص و دارو و دس��تگاه هاي موردنياز بيماران 
كرونايي، در كنار مردم ايستادند و تا آخرين لحظه درمان اين بيماري هم 
به فعاليت خود ادامه خواهند داد.  معاون ستاد اجرايي افزود: در گام هاي 
قبلي بيش از يك ميليون بسته بهداشتي و يك ميليون بسته معيشتي 
بين آس��يب ديدگان كرونا در مناطق محروم توزيع شد و هم اكنون نيز 
عالوه براين يك ميليون بسته بهداشتي جديد، ۴ ميليون بسته پروتئيني 

هم در سطح كشور توسط بنياد احسان در حال توزيع است.

 طرح عمراني آفتاب اراك 
پس از ۱۷ سال تكميل مي شود

ط�رح عمراني نيم�ه تم�ام »آفتاب«     مركزي
به عنوان يكي از دغدغه هاي مديريت 
شهري كه حدود 1۷ سال مس�كوت مانده بود، با استفاده از طرح 

مشاركتي و تدبير شورا به پيمانكار سپرده شد. 
محمدكريم شفيعي شهردار اراك گفت: طرح عمراني نيمه تمام »آفتاب« 
به عنوان يكي از دغدغه هاي مديريت شهري كه حدود 1۷ سال مسكوت 
مانده بود، با استفاده از طرح مش��اركتي و تدبير شورا به پيمانكار سپرده 
شد.  وي افزود: طرح عمراني ديگر به نام »فردين پور« از ديگر طرح هاي 
مش��اركتي موفق اس��ت كه به عنوان وظيفه ذاتي اين مجموعه در سال 
گذشته، محقق شد.  شهردار اراك ادامه داد: اراك سومين شهر كشور در 
تفكيك زباله از مبدأ است كه در قالب اين طرح، از فرصت سرمايه گذاري در 
قالب مشاركت مدني استفاده شد و اكثر مناطق شهر اراك در حوزه تفكيك 
زباله قرار گرفت.  شفيعي گفت: شهرداري اراك يك و نيم برابر مصوبه بودجه 
۹۸ ساختار طرح هاي مشاركتي را ايجاد كرده است.  وي افزود: شهرداري 
اراك ۴0 درصد افزايش درآمد داش��ته است و بودجه ۹۹ مصوبه شورا به 
شهرداري ابالغ شده كه نشان دهنده ريل گذاري درست بوده و شهرداري 
براساس آن فعاليت هاي خوبي انجام داده اس��ت.  وي ادامه داد: پارسال 
100 درصد بودجه و درآمد شهرداري اراك محقق شد كه نشان داد، نقشه 
راه شهرداري و شوراي اسالمي شهر در مسير روشني ترسيم شده است.  
شهردار اراك گفت: شهرداري اراك سال گذشته موفق شد اتوبوس هايي 
را كه در پاركينگ بالاستفاده مانده بود، وارد شبكه حمل و نقل عمومي 
كند.  شفيعي افزود: امسال بايد ۳0 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل 
براي جابه جايي مسافر در كالنشهر اراك بازسازي شود.  وي تصريح كرد: 
سال گذشته شهرداري اراك در تجهيزات هوشمند، 1۶ دوربين تهيه و 

1۲دوربين از اين تعداد را در سطح شهر نصب كرد.


