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88498441سرویس  شهرستان

محمدرضا هادیلورضا نقيلو- كارشناس كشاورزي

براســـــاس      سمنان
برنامه ريزي های 
انجام شده در 1۰ هزار متر مربع اراضي كشاورزي 
اسـتان سـمنان، 3 تا 4 هزار متر مكعب آب با 
اجراي طرح اصالح الگوي مصرف صرفه جويي 
شـده اسـت كه اين روند همچنان ادامه دارد. 
سيدحسن ميرعماد رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
سمنان با اشاره به اينكه صرفه جويي در مصرف آب، 
اصل انكارناپذير براي استمرار توسعه اقتصادي در 
استان است، گفت: براساس برنامه ريزي های انجام 
شده در ۱۰ هزار متر مربع اراضي كشاورزي استان، 3 
تا 4 هزار متر مكعب آب با اجراي طرح اصالح الگوي 
مصرف صرفه جويي شده است كه اين روند همچنان 
ادامه دارد.  وي تصريح ك��رد: در كنار اصالح الگوي 
مصرف، كشت هاي گلخانه اي به عنوان ركن مهم در 
توسعه استان به صورت ويژه در دستور كار است.  وي 
بيان كرد: طرح هاي قابل افتتاح عمراني و اقتصادي 

در بخش كشاورزي استان سمنان مبتني بر بهره وري 
آب در بخش كشاورزي است.  رئيس سازمان جهاد 
كشاورزي س��منان ادامه داد: اكنون ۷۰ طرح قابل 
افتتاح در بخش كش��اورزي اس��تان سمنان وجود 

دارد كه تمامي اين طرح ها فرآيند بهره وري و اصالح 
الگوي مصرف آب را به صورت ويژه رعايت كردند.  وي 
گفت: وزارت جهاد كشاورزي سند بهره وري آب در 
بخش كشاورزي را در دست تدوين دارد كه با اجراي 

اين طرح كشاورزان راحت تر خود را با چالش كم آبي 
احتمالي در آينده مطابقت خواهند داد.  معاون بهبود 
توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي سمنان هم 
گفت: ۲ هزار هكتار از وسعت كشت صيفي و گياهان 
آب بر در استان كاهش يافت و كشت غالت جايگزين 
شد.  لطف اهلل رضايي افزود: امسال با افزايش وسعت 
كشت غالت به عنوان جايگزين كشت گياهان آب بر 
مانند صيفي جات، وس��عت كش��ت گندم و جو در 
استان سمنان به 3۸ هزار هكتار رسيد.  وي ادامه داد: 
از مجموع 3۸ هزار هكتار وسعت كشت غالت، ۲۲ 
هزار هكتار مربوط به كشت گندم و ۱۶ هزار هكتار 
مربوط به كشت جو اس��ت.  معاون بهبود توليدات 
گياهي سازمان جهاد كشاورزي سمنان گفت: سال 
گذشته وسعت اراضي زيركش��ت گندم در استان 
سمنان ۲۱ هزار هكتار بود كه امسال با كاهش وسعت 
كشت صيفي جات و كشت گياهان پرآب بر، يك هزار 

هكتار به وسعت كشت گندم افزوده شد. 

صرفه جويي4 هزار متر مكعب آب با اجراي طرح الگوي مصرف در سمنان

بهبود يافتگان کرونا ۱۵۰ واحد پالسما اهدا کردند
مديركل انتقال     آذربايجان غربي
خون آذربايجان  
غربي از اهداي 1۵۰ واحد پالسما از سوي بيماران 
بهبـود يافتـه كرونا در اين اسـتان خبـرداد. 
مجتب��ي قهرمان رضائي��ه مدي��ركل انتقال خون 
آذربايجان غربي با اش��اره به اينكه ساالنه ۱۹هزار و 
3۲۶ واحد خون در استان توسط مردم اهدا مي شود. 
گفت: در چند روز گذشته ۱۵۰ واحد پالسما از سوي 
بيماران بهبود يافته كرونا در اين استان اهدا شد.  وي 

با اشاره به اينكه هر واحد خون اهدايي مي تواند جان سه نفر را نجات دهد، تصريح كرد: در سال گذشته در اروميه 
۹۲۰۰ واحد خون اهدا شده است.  مديركل سازمان انتقال خون آذربايجان غربي خاطرنشان كرد: باشيوع ويروس 
كرونا ميزان اهداي خون كاهش يافته اين درحالي است كه اين ويروس از طريق خون منتقل نمي شود.  قهرمان 
رضائيه با اشاره به اينكه وضعيت ذخاير خوني در استان در وضعيت مطلوب است، گفت: تنها در گروه هاي خوني 
منفي نيازمند دريافت خون هستيم.  وي ادامه داد: تمامي پايگاه هاي انتقال خون آذربايجان غربي در اروميه، 

نقده، خوي، مهاباد مياندوآب در دو شيفت صبح وعصر آماده پذيرش اهداكنندگان خون هستند.

برگزاري آزمون حافظان قرآن کريم در اراك
    مركزي پانزدهمين دوره 
مسابقات كتبي 
حافظان قرآن كريم روز جمعه در اراك برگزار شد. 
حجت االسالم سرلكيان رئيس اداره امور قرآني 
اداره كل تبليغات اسالمي استان مركزي گفت: 
پانزدهمين دوره مسابقات كتبي حافظان قرآن 
كريم روز جمعه در اراك برگزار شد.  وي افزود: 
اين آزمون به صورت ملي در ۸3 حوزه در سراسر 
استان برگزار شد و در استان مركزي هم در دو 

حوزه اراك و ساوه شركت كنندگان با هم رقابت كردند.  رئيس اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسالمي 
استان مركزي ادامه داد: حافظان قرآن كريم در سه بخش ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ كل قرآن به رقابت 
پرداختند كه اين آزمون آمادگي حفاظ برگزار شده كه اگر شركت كنندگان بتوانند رتبه خوبي را كسب 
كنند در سال بعد در مرحله باالتر مي توانند شركت كنند.  حجت االسالم سرلكيان بيان كرد: كساني كه 

بتوانند رتبه اول حفظ قرآن را در كشور كسب كنند مدرك معادل دكتري به وي اعطا مي شود.

برگزاري رزمايش نهضت تعاون و احسان مؤمنانه در مشهد 
به همت بنياد     خراسان رضوي
لمللي  بيــن ا
خيريه آبشار عاطفه ها رزمايش نهضت تعاون 
و احسان مؤمنانه 4 هزار بسته معيشتي و 1۰۰ 
سري جهيزيه در مرحله اول بين نيازمندان و 
افراد آسيب ديده از شرايط اقتصادي ويروس 
كرونا در استان خراسـان رضوي توزيع  شد. 
محمدصادق براتي معاون هماهنگي و مديريت 
امور زائران استانداري خراسان رضوي گفت: به 

همت بنياد بين المللي خيريه آبش��ار عاطفه ها در اجراي رزمايش نهضت تعاون و احسان مؤمنانه 4 
هزار بسته معيشتي و ۱۰۰ سري جهيزيه در مرحله اول بين نيازمندان و افراد آسيب ديده از شرايط 
اقتصادي ويروس كرونا در استان خراسان رضوي توزيع  ش��د.  وي با اشاره به عيد سعيد قربان و نذر 
قرباني افزود: نذر قرباني، حركتي است كه در عيد سعيد قربان، براي رسيدگي به امور نيازمندان در 
سراسر استان انجام شد. به گفته معاون هماهنگي و مديريت امور زائران استانداري خراسان رضوي 

در مرحله اول اين رزمايش، اين استان نمره قابل قبولي در اين حوزه بدست آورد. 

سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کرمانشاه تدوين شد
معاون برنامه ريزي     كرمانشاه
و توسـعه منابع 
انساني شهرداري كرمانشـاه از تدوين سند 
چشم انداز۲۰ ساله توسعه اين شهر خبر داد. 
اميد كريمي معاون برنامه ريزي و توسعه منابع 
انساني شهرداري كرمانش��اه با اشاره به تدوين 
سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه اين شهر گفت: 
گروه مطالعات و پژوه��ش معاونت برنامه ريزي 
شهرداري در حال حاضر مش��غول تهيه پروژه 
استراتژيكي شهر كرمانشاه تحت عنوان سند چشم انداز توسعه شهر كرمانشاه و برنامه راهبردي و عملياتي 
شهر و شهرداري است.  وي افزود: برنامه ۲۰ ساله چشم انداز شهر كرمانشاه ترسيم و به تأييد و تصويب 
شهردار كرمانشاه و شوراي اسالمي شهر رسيده است.  معاون برنامه ريزي و توسعه منابع انساني شهرداري 
كرمانشاه با اشاره به اجراي برنامه هاي ۵ سال اول اين سند گفت: تمامي فعاليت ها و تصميم گيري هاي 

شهرداري در سال آتي با محوريت سند چشم انداز توسعه شهر كرمانشاه انجام خواهد گرفت.

 اهداي 4۰۰ بسته کمك هاي مؤمنانه
 از پايگاه شكاري شهيد حسيني بيرجند

در راسـتاي رزمايش همدلي و      خراسان جنوبي
كمك هاي مؤمنانه، 4۰۰ بسـته 
حمايتي از جمله گوشت قرباني و اقالم بهداشتي توسط پايگاه 
شـكاري شـهيد حسـيني بيرجند در بين خانواده هاي كم 
بضاعت و بي بضاعت روستاهاي اطراف اين پايگاه توزيع شد. 
همزمان با آغاز دهه واليت و امامت و به مناسبت عيد سعيدقربان، 
رزمايش همدلي، مواسات و كمك هاي مؤمنانه در پايگاه هوايي 
ش��هيد حس��يني بيرجند، برگزار و تعداد 4۰۰ بسته حمايتي 
شامل گوشت قرباني كه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، از ذبح 
تعداد شش رأس گوسفند حاصل شده بود، به همراه برخي اقالم 
بهداشتي ش��امل ماس��ك و... در بين خانواده هاي كم بضاعت و 
بي بضاعت روس��تاهاي اطراف اين پايگاه توزيع ش��د.  سرهنگ 
خلبان محمدرضا بهرام نژاد فرمانده پايگاه شكاري شهيد حسيني 
در حاشيه برگزاري اين رزمايش گفت: در اين راستا اقداماتي نظير 
ضدعفوني كردن معابر، توزيع اقالم بهداشتي و... انجام شده و هم 

اكنون نيز در حال انجام است.

فرودگاه پيام مرکز تعمير و پشتيباني 
بالگردهاي اورژانس هوايي

فرودگاه پيام عالوه بر ارائه خدمات      البرز
در حوزه پروازهاي باري، مسافري و 
آموزشي مركز تعمير و پشتيباني بالگردهاي اورژانس هوايي شد. 
نادر ثناگ��و مطلق مديرعامل ف��رودگاه بين الملل��ي پيام گفت: 
فرودگاه پيام ع��الوه بر خدمات تعمير و نگه��داري بالگردها، به 
مصدومان و بيم��اران نيز خدمات ارائه مي كن��د.  وي افزود: اين 
بالگردها با دارا بودن استانداردهاي الزم اورژانس هوايي توانايي 
و قدرت مانور بااليي دارند، تجهيزات و دستگاه هاي مورد نياز از 
جمله الكتروشوك و دستگاه ونتيالتور بر روي اين بالگردها نصب 
است.  مديرعامل فرودگاه بين المللي پيام با توجه به وجود يك 
فروند بالگرد پش��تيبان در اين فرودگاه، تصريح كرد: به محض 
نياز مراكز امدادرس��ان ديگر اين بالگرد آمادگي ارائه خدمت به 
بيماران و مصدومان است.  فرودگاه بين المللي پيام و منطقه ويژه 
اقتصادي واقع در ش��هر كرج به فاصله 3۵ كيلومتري تهران در 
استان البرز مي باشد. اين فرودگاه در سال ۱3۷۱ تأسيس شد اما 

به طور رسمي در سال ۱3۷۶ فعاليت خود را شروع كرد.

 توليد ۱۵۰ هزار ماسك 
در کارگاه هاي خانگي زنجان 

از زمان شـيوع كرونا در زنجان     زنجان
زنان جهادگر اين استان موفق به 
توليـد 1۵۰ هـزار ماسـك در كارگاه هـاي خانگي شـدند. 
خالقي مسئول امور بانوان ستاد بازسازي عتبات عاليات استان زنجان 
گفت: از زمان شيوع كرونا در زنجان زنان جهادگر اين استان موفق به 
توليد ۱۵۰ هزار ماسك در كارگاه هاي خانگي شدند.  وي افزود: در ادامه 
توليد ماسك براي تأمين نيازمندي هاي بهداشتي جامعه و مقابله با 
شيوع كرونا، بانوان خادم ستاد عتبات تعداد ۱۹ هزار عدد ماسك در 
كارگاه مسجداميرالمومنين)ع( كوي بهارستان زنجان توليد و تحويل 
مراجع ذيربط دادند.  مسئول امور بانوان ستاد بازسازي عتبات عاليات 
استان زنجان ادامه داد: در مرحله دوم توليد ماسك از تاريخ  ۱۲خرداد 
تاكنون در مجموع تعداد ۱۵۰ هزار عدد ماس��ك در كارگاه مركزي و 
كارگاه هاي خانگي توليد و تحويل مراجع ذيربط شده است.  خالقي 
گفت: خادمين جهادي عتبات عاليات استان زنجان به دنبال شيوع 
ويروس كرونا، در صحنه خدمت رساني حاضر شدند و خدمات جهادي 

خود را تا از بين رفتن اين ويروس منحوس ادامه مي دهند. 

 آغازكشت ارقام جديد برنج در گيالن
به همت بسيج مهندسين كشاورزي

 تكميل۲۳ پروژه مدرسه سازي تا مهرماه
 در چهارمحال و بختياري

   گيالن ارقـام جديـد 
بومـي بــراي 
كشت محصول اسـتراتژيك برنج در استان 

مورد استفاده قرار مي گيرد. 
مرتضي مرادي مسئول سازمان بسيج مهندسين 
كشاورزي سپاه قدس گيالن، با اشاره به اجراي 
طرح ويژه برنج و نهضت سراسري جهش توليد 
در بخش كشاورزي كش��ور با هدف رسيدن به 
خودكفايي در توليد گفت: در راستاي تحقق اين 
اهداف ارقام جديد بومي براي كشت محصول 
استراتژيك برنج در اس��تان مورد استفاده قرار 
مي گيرن��د.  وي از هم��كاري مش��ترك جهاد 
كش��اورزي، مؤسس��ه تحقيقات برنج كشور و 
مهندسان بس��يجي براي خودكفايي در توليد 
برنج خبرداد و عنوان كرد: افزايش توليد محصول 
اس��تراتژيك در واحد س��طح از جمله اهداف 
مهمي اس��ت كه با اجراي برنامه هايي سعي در 
عملياتي شدن آن داريم.  مسئول سازمان بسيج 
مهندسين كشاورزي سپاه قدس گيالن كنترل 
و مبارزه با آفات و بيماري هاي محصول برنج را 
يكي ديگر از چشم اندازهاي مهمي كه سازمان 
بسيج مهندسين كشاورزي اس��تان گيالن به 

دنبال تحقق آن اس��ت خوان��د و تصريح كرد: 
كمك به سالمت محصول اس��تراتژيك برنج و 
جلوگيري از مصرف س��مومي كه منع مصرف 
انساني دارند در برنامه هاي ما هدفگذاري شده 
است.  مرادي معرفي ارقام جديد برنج با عطر و 
طعم برنج هاشمي با همكاري مؤسسه تحقيقات 
برنج كشور را مورد تأكيد قرارداد و خاطرنشان 
كرد: بدون شك با اجرايي شدن برنامه هايي كه 
تدوين شده و با همكاري جهاد كشاورزي، بسيج 
مهندسين كشاورزي و مؤسسه تحقيقات برنج، 
كش��ورمان در عرصه توليد برنج به خودكفايي 
مي رسد.  وي بي نياز شدن كشورمان از واردات 
برنج و به صفر رسيدن آن در كنار تأمين امنيت 
غذايي جامع��ه را اهداف مهمي ك��ه براي آنها 
استراتژي تدوين شده است اعالم كرد و گفت: 
با اج��راي نهضت سراس��ري جه��ش توليد در 
بخش كشاورزي و توليد برنج گام بزرگي در اين 
راستا برداشته مي شود.  مسئول سازمان بسيج 
مهندسين كشاورزي سپاه قدس گيالن  افزود: 
با توجه به افزايش مزارع تحت پوش��ش اجراي 
طرح بسيج همگام با كشاورز انتظار داريم امسال 

موفقيت هاي بيشتري حاصل شود. 

مديــــركل     چهارمحال و بختياري
نوســـازي و 
تجهيز مدارس چهارمحال و بختياري از تكميل ۲3 
پروژه مدرسه سازي تا مهرماه سال جاري خبر داد. 
حميدرضا برات��ي مديركل نوس��ازي و تجهيز 
م��دارس چهارمح��ال و بختي��اري با اش��اره 
به تكميل۲3 پ��روژه مدرسه س��ازي تا مهرماه 
سال جاري در اين استان گفت: طي سال گذشته 
ح��دود 3۱ پ��روژه تحويل آم��وزش و پرورش 
چهارمحال و بختياري شده كه نمازخانه، سالن 
ورزشي و كارگاه آموزشي در قالب ۱۲۰ كالس 
درس وزيربناي حدود ۲۰ هزار متر مربع است.  
وي افزود: طي س��ال گذشته بخاري هاي نفتي 
موجود در مدارس چهارمح��ال و بختياري كه 
در حدود ۱۰۰ فضاي آموزشي و در قالب 33۰ 
كالس درس بود جمع آوري ش��ده  است و طي 
برنامه ريزي هاي صورت  گرفته در سال جاري، 
بخاري هاي نفت��ي مابقي م��دارس در مناطق 
محروم نيز جمع آوري مي شوند و استانداردسازي 
سيستم گرمايشي آنها انجام خواهد شد.  مديركل 
نوسازي مدارس چهارمحال و بختياري با اشاره 
به اينكه م��دارس مناطق مح��روم چهارمحال 

و بختياري از سيس��تم گرمايشي اس��تاندارد 
بهره مند نيستند، تصريح كرد: اين مدارس در 
مناطق روستايي، صعب العبور و دور افتاده استان 
در شهرس��تان هاي اردل، لردگان، كوهرنگ و 
كيار واقع ش��ده اند.  براتي تشريح كرد: درصدد 
جمع آوري بخاري هاي نفتي موجود در مدارس 
مذكور هس��تيم تا اين مدارس به سيستم هاي 
موتورخانه يا پكيج  گازوئيلي و نصب رادياتور در 
كالس ها مجهز شوند.  وي در خصوص مدارس 
آس��يب ديده از س��يل چهارمحال و بختياري 
عنوان كرد: با اعتبارات پيش بيني شده اقداماتي 
در دست اجراست تا مدارسي كه در سيل سال 
گذشته دچار آسيب شدند، نوسازي و بازسازي 
آنها انجام شود كه در حال حاضر تعداد زيادي 
از مدارس آسيب ديده تخريب و بازسازي شده  و 
تعدادي نيز مقاوم سازي آنها صورت گرفته  است 
و اي��ن پروژه ها ادامه دارند.  مديركل نوس��ازي 
مدارس چهارمحال و بختياري در خصوص منابع 
مالي مورد استفاده به منظور بازسازي، تخريب 
و مقاوم سازي مدارس خطرآفرين، توضيح داد: 
به منظور مقاوم س��ازي مدارس مناطق محروم 

بيشتر از منابع ملي استفاده مي شود.

  همدان: جانشين معاونت امور توانبخشي اداره كل بهزيستي استان 
همدان با بيان اينكه 3۱۵ مددجوي س��اكن در مراكز تحت پوش��ش 
بهزيستي مجهول الهويه هستند، گفت: اين افراد كه بيشتر بيمار روان، 
معلول ذهني و سالمندان هستند، توسط خانواده ها رها شده و نيروي 
انتظامي آنها را يافته و به مراكز بهزيستي تحويل مي دهد.  سياوش رهبر 
افزود: حدوداً ۲۰ سال پيش خدمات كاردرماني، گفتاردرماني، بينايي 
س��نجي و ارتوپدي در بخش دولتي قرار داش��ت اما امروزه بيش از ۹۰ 
درصد اين خدمات به بخش غيردولتي سپرده شده است به طوري كه 
سازمان بهزيستي با مراكز ارائه دهنده خدمات توانبخشي قرارداد بسته و 

براي استفاده مددجويان از اين مراكز خريد خدمت مي كند. 
  لرستان: معاون مشاركت هاي مردمي بهزيستي لرستان از افزايش 
حق مسكن خانوارهاي دو معلول شهري در استان خبر داد.  رضا وفايي 
گفت: حق مسكن خانوارهاي دو معلول شهري لرستان از ۶۰ ميليون به 
۱4۰ ميليون رسيده است.  وي افزود: اگر هركدام از خانواده هاي داراي 
دو معلول آمادگي ساخت داشته باشند اين وام را به آنها پرداخت خواهيم 
كرد.  به گفته معاون مش��اركت هاي مردمي بهزيستي لرستان، يكي از 

مشكالت اكثر اين خانواده ها نبود زمين است. 
  كردستان: مديركل كميته امداد استان كردستان از اهداي ۱۶۰ رأس 
دام سنگين توسط نيكوكار سنندجي براي قرباني و توزيع در بين مددجويان 
شهر سنندج خبر داد.   محمدرسول شيخي زاده، ارزش ريالي اين تعداد دام 
راحدود ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اعالم كرد و گفت: ۱۰۰ رأس از اين 
تعداد دام در سطح روستاهاي سنندج و ۶۰ رأس نيز در شهر سنندج ذبح و در 
بين مددجويان كميته امداد توزيع شد.  به گفته وي، ذبح، بسته بندي و توزيع 

اين گوشت قرباني با هماهنگي دامپزشكي و از طريق كشتارگاه انجام شد. 
  اردبيل: حبيب  ابراهيم پور رئيس پارك علم و فناوري استان اردبيل از 
توليد لباس هاي بومي با نقوش صفويه به همت يكي از شركت هاي خالق 
و فناور در اس��تان خبرداد.   وي افزود: جوانان خالق با ايده هاي موفق در 
اين عرصه توانسته اند براي بانوان با رويكرد حفظ حجاب و عفاف اسالمي 
لباس شايس��ته اي را طراحي كنند تا با اس��تفاده از آن بانوان ما بتوانند 

شايستگي هاي اين فرهنگ متعالي را به نمايش بگذارند. 
  مازندران: سرهنگ سياوش مسلمي فرمانده سپاه كربال در حاشيه افتتاح 
۲۲ پروژه محروميت زدايي به ياد جهادگر شهيد محمدعارف كاظمي در روستاي 
تاكام ساري ۲۲ پروژه محروميت زدايي به ياد جهادگر شهيد محمدعارف كاظمي 
به صورت همزمان در استان مازندران افتتاح شد.  وي افزود: در مجموع در سطح 
استان مازندران در قالب يك ماه كمك مؤمنانه ۱۶۵ پروژه به ارزش ۲۱ ميليارد 
تومان اجرا شده است.  به گفته فرمانده سپاه كربال اين پروژه ها در حوزه هاي راه، 
آب رساني و اشتغال خانگي، كشاورزي، ساخت پل روستايي و غيره در دست 

اجراست كه با هدف كمك به مردم محروم در حال انجام است.

 پيشرفت 7۰ درصدي 
مجتمع آب رساني قاهان قم 

معـاون بهره بـرداري و توسـعه آب     قم
شركت آب و فاضالب اسـتان قم از 
پيشرفت 7۰ درصدي مجتمع آب رساني روستاي قاهان خبر داد. 
جاس��ب زنگنه اينالو معاون بهره برداري و توسعه آب شركت آب و فاضالب 
استان قم با اشاره به پيشرفت ۷۰ درصدي پروژه مجتمع آب رساني روستاي 
قاهان گفت: با توجه به فرسوده بودن مخزن فعلي و به منظور بهبود فشار آب 
در باالدست مجتمع آب رس��اني قاهان در اولويت بهره برداري قرار گرفت.   
وي با بيان اينكه اين پروژه در هفته دولت امسال به صورت كامل وارد مدار 
بهره برداري مي ش��ود. افزود: يكپارچه س��ازي موجب هم افزايي در اجراي 
پروژه هاي آب و فاضالب اس��تان به ويژه تس��ريع در تكميل مجتمع هاي 
آب رساني روستايي شد.  معاون بهره برداري و توسعه آب شركت آب و فاضالب 
استان قم با اشاره به احداث يك مخزن هزار مترمكعبي و ۵۰۰ متر لوله گذاري 
براي تكميل اين پروژه خاطرنشان كرد: اين مجتمع آب رساني در مجموع 
با اعتباري بالغ بر ۱۸ ميليارد ريال از مح��ل اعتبارات تكميل مجتمع هاي 
آب رساني روستايي اولويت دار به بهره برداري خواهد رسيد.  به گفته اينالو 
بهره برداري از اين پروژه موجب بهبودي وضعيت تأمين آب در روستاي قاهان 

شده و آب با فشار مناسب به تمام مناطق روستا خواهد رسيد.

 گردآوري خاطرات مردم ايالم 
در دوران دفاع مقدس 

تهيه و گـردآوري پـروژه تصويري       ايالم
خاطرات مردمي دوران دفاع مقدس 
در ايالم با عنوان»روايت پايداري« نيز در حال تهيه و ساخت براي 

انتشار در شبكه هاي مجازي است. 
حسين ش��كربيگي مس��ئول دفتر فرهنگ و مطالعات پايداري حوزه 
هنري اس��تان ايالم گفت: تهيه و گردآوري پ��روژه تصويري خاطرات 
مردمي دوران دفاع مقدس در ايالم با عنوان»روايت پايداري« در حال 
تهيه و ساخت براي انتشار در شبكه هاي مجازي است.  وي افزود: اين 
پروژه تصويري قرار است خاطرات قشرهاي مختلف را به زباني عيني تر 
و ملموس تر و در قالب��ي هنري و جذاب در اختيار خيل مش��تاقان به 
خاطرات شفاهي دوران دفاع مقدس قرار دهد.  مسئول دفتر فرهنگ 
و مطالعات پايداري حوزه هنري استان ايالم تصريح كرد: اين دفتر در 
سال جاري چاپ و انتشار بيش از ۱۰ كتاب را با همكاري كنگره سرداران 
دفاع مقدس ايالم، استانداري ايالم و بنياد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس 
را در دستور كار دارد و برخي از اين عناوين در مرحله چاپ و برخي در 

حال ويرايش نهايي و آماده شدن براي ورود به بازار كتاب قرار دارند.

 نياز زمين به کدام موجود بيشتر است
 انسان ها يا حشرات؟

ما انس��ان ها طبيعت را دوس��ت داريم، به ظاهر به محيط زيست عشق 
مي ورزيم و معتقديم اين روس��تاها هس��تند كه ضامن رس��يدن مواد 
غذايي مورد نياز به همه شهرنش��ينانند. مهم نيست در كدام منطقه و 
با چه اقليمي زندگي كرده و به چه كاري مش��غوليم، مهم اين است كه 
خود را بخشي از طبيعت مي دانيم. اما اين تمام ماجرا نيست و در پس 
اين چهره مهربان و دوستدار محيط زيست، موجودي ويرانگر قرار دارد. 
موجود دوپايي كه براي رسيدن به خواسته ها و اميالش از هيچ كشتار و 
تخريبي فروگذار نيست. براي آگاهي از ميزان وابستگي انسان و طبيعت 
به يكديگر فقط يك موضوع را مورد بررسي قرار دهيم. آن هم اينكه بين 
انسان و حشرات، كدام يك براي طبيعت اهميت بيشتري دارند و با از بين 

رفتن هر كدام از آنها چه اتفاقي بر روي كره زمين مي افتد. 
اكثر حش��رات بي خطر بوده و براي حيات كره زمي��ن نقش مهي ايفا 
مي كنند، با اين حال يكي از بزرگ ترين ضربات انسان به طبيعت، از بين 
بردن و نابودكردن حشرات است. اين يك حقيقت است كه ما هيچ عالقه 
و حس خوبي به حشرات موجود در باغات و زمين هاي كشاورزي و حضور 

آنها در خانه و كاشان  مان نداريم. 
به همين خاطر براي رسيدن به كش��ت بهتر و محصوالت به اصطالح 
سالم تر در زمين هاي كشاورزي و به وسيله انواع حشره كش ها در خانه و 

محل كار اين موجودات را از بين مي بريم. 
درست است كه كشاورزان براي از بين بردن انواع آفات مجبور به استفاده 
از سموم مختلفند، اما همين سموم حتماً چندين نوع از حشرات با ارزش 

و تأثيرگذار در طبيعت را هم نابود مي كند. 
بر اساس نتايج تحقيقي كه چند س��ال قبل در دانشگاه آريزونا بدست آمد، 
مشخص شد اگر نسل انسان از روي كره زمين منقرض شود، نه تنها هيچ خللي 
در ادامه حيات ديگر موجودات زنده و گياهان به وجود نمي آيد، بلكه در كمتر 
از 3۰ سال، طبيعت مي تواند تمام دردها و زخم ها و عوارض ناشي از اقدامات 

مخرب آدم را ترميم كرده و بعد از آن، شرايط بسيار ايده آلي را تجربه كند. 
اما ادامه تحقيق بس��يار جالب و حتماً كمي دلهره آور بود و آن هم اينكه 
»گاگي ديويدوز« محقق اكولوژي اين دانشگاه به اين نتيجه رسيده كه »اگر 
فقط حشرات كره زمين نابود شوند، بالشك كل دنيا از هم فرو مي پاشد.«

از آنجايي كه انسان موجودي خودخواه و منفعت طلبي است، فكر مي كند 
در صورت از بين رفتن حشرات، شرايط بهتري خواهد داشت. كشاورزان 
اولين دسته اي هستند كه سم ها را كنار گذاشته و هرگز ميوه آفت زده اي 
نخواهند داشت و بقيه مردم هم نفس راحتي مي كشند. چون ديگر نه از 
كنه و شپش و شته و بيد و مگس خبري است و نه پشه اي وجود دارد كه ما 
را بگزد. آنوقت تمام بيماري هايي مثل تب كنگو و ماالريا و ديگر بيماري هاي 

واگير كه از طريق حشرات منتقل مي شوند نيز از بين مي روند. 
اما واقعيت اين است كه صنعت كشاورزي نه فقط در ايران كه در كل دنيا 
قبل از هر چيزي وابسته به حشرات است و در عادي ترين حالت، تقريباً 
۸۰ درصد كل زندگي گياهي جهان وابسته به گرده افشاني هاست. كاري 
كه به همت حشرات انجام مي شود و آنها در طول فرآيند گرده افشاني، 

گرده را از بساك گياه نر به كالله گياه ماده مي رسانند. 
با اينكه باد و آب و حيوانات هم تا حدودي در اين امر دخالت دارند اما در 
اكثر موارد حشراتي نظير زنبور، سوسك و پروانه، مسئوليت گردافشاني را بر 
عهده داشته و بدون آنها بخش زيادي از گياهان كره زمين از بين مي رود. 

با اين حال، مهم ترين قسمت نياز انسان به حشرات وقتي نمايان مي شود 
كه بدانيم بخش عظيمي از رژيم غذايي انسان هاي كره زمين وابسته به 
گياهاني نظير گندم، برنج، ميوه ها و سبزيجاتي است كه حشرات در بقاي 

آنها نقش مؤثري دارند. 
حتي پستانداراني هم كه از گوشت ش��ان استفاده مي كنيم از گياهاني 
تغذيه مي كنند كه حشرات در توليد آنها نقش دارند. پس دنياي بدون 
انس��ان براي تمام موجودات زنده دنيايي آرامش بخش و دنياي بدون 

حشرات به معناي نابودي حيات در كل كره زمين است. 

 البرز در نگراني بستري شدن
 نوجوانان و جوانان کرونايي

طي روزهاي اخير وقتي باران مناطق مختلف گيالن را در برگرفت تا طراوت 
را به شاخ و برگ درختان باز گرداند، كرونا هم دست به كار شد و استاني را 
كه داشت به وضعيت عادي بازمي گشت، دوباره به رنگ قرمز برساند. اما 
بدتر از گيالن، البرز است كه در كنار افزايش بيماران قطعي و بستري شده 
در مراكز درماني اين استان در مقايسه با موج اول، ابتالي نوجوانان وجوانان 
به كرونا، موجي از نگراني را به وجود آورده است. اتفاقي كه در حال حاضر 

فقط رعايت اصول بهداشتي مي تواند از ادامه آن جلوگيري كند. 
    

با اينكه تمام شهرها و روستاهای گيالن همچنان در وضعيت هشدار قرار 
دارند اما  انگار گروهي از شهروندان هرگز نمي خواهند حقيقت را بپذيرند و 
با سفرهاي بي مورد و رفت و آمدهاي غيرضروري هيزم بر آتش كرونا ريخته 
و آن را هر روز ش��عله ورتر مي كنند.  حال و روز گيالن را مي توان از همان 
شهرهاي مرزي اش با ديگر استان ها فهميد. بخصوص وقتي معاون بهداشتي 
علوم پزشكي اين استان، شهرستان هاي آستارا و رودسر را در وضعيت قرمز 
كرونايي اعالم كرده و مي گويد: »متأسفانه شهرستان هاي ورودي استان 
بيستر در معرض خطر هستند و اين روزها ش��اهد افزايش تعداد بيماران 
جديد كرونايي در اين شهرستان ها هستيم.« دكتر آبتين حيدرزاده با تأكيد 
بر اينكه گيالن همچنان جزو استان هاي كرونايي با وضعيت هشدار است، 
ادامه مي دهد: »همه افراد اعم از داراي عالئم و بدون عالمت و افراد سالم از 
نظر بيماري، بايد ماسك بزنند و فاصله گذاري فيزيكي را رعايت كنند.« وي 
از هم استاني ها به ويژه در شهرس��تان هاي ورودي استان و همه مسافران 
خواست نسبت به رعايت اصول بهداش��تي اهتمام داشته باشند و تصريح 
مي كند: »افراد اگر عالمتي از بيماري در خود احس��اس كردند، حتماً به 

نزديك ترين مراكز بهداشتي و درماني محل خود مراجعه كنند.«
   كمبود ماسك رفع مي شود

اتفاقي كه در البرز بسيار نگران كننده شده است آمار بستري شدن جوانان 
و نوجوانان مبتال به كرونا در اين استان است.  چند هفته اي است كه البرز در 
وضعيت قرمز قرار دارد و تعداد بيماران قطعي و بستري شده در مراكز درماني 
اين استان در مقايسه با موج اول به مراتب بيشتر ش��ده است.  معاون غذا و 
داروي دانشگاه علوم پزشكي البرز با بيان اينكه مردم حتماً بايد در زمان خروج 
از منزل به اصل رعايت فاصله اجتماعي توجه داشته باشند و در تجمعات بيشتر 
از پنج نفر حضور پيدا نكنند، در مورد شرايط حال حاضر استان مي گويد: »در 
موج اول اغلب كساني كه با كرونا درگير مي شدند افراد مسن و داراي بيماري 
زمينه اي بودند ولي حاال بسياري از تخت هاي بيمارستاني توسط بيماران 
جوان و نوجوان اشغال شده كه اين جاي نگراني دارد.« كيومرث پوررستمي 
ادامه مي دهد: »از شهروندان درخواست مي شود براي حفظ سالمت خود و 
عزيزانشان هم كه شده اهميت استفاده از ماسك در فضاهاي عمومي را جدي 
بگيرند چون هيچ راهي به جز اين قابليت پيشگيري مؤثر از شيوع اين ويروس 
را ندارد. در شرايط فعلي تنها مكاني كه نياز به استفاده از ماسك ندارد منزل 
است آن هم در صورتي كه در خانه فرد مشكوك يا مبتال به كرونا نداشته باشيم.  
وي با اشاره به گاليه شهروندان در خصوص كمبود ماسك توضيح مي دهد: 
»تأمين ماسك براي كادر بهداشت و درمان به واسطه اينكه مستقيماً در محيط 
آلوده رفت و آمد دارند و مدام با بيماران كرونايي در ارتباط هستند در اولويت 
است.« پوررستمي تأكيد مي كند: »در حال حاضر دانشگاه علوم پزشكي به 
واس��طه وظيفه خود در زمينه تأمين دارو و خدمات رساني به بيماران فشار 
سنگيني را متحمل است به همين دليل از ادارات دولتي درخواست مي شود 
براي دريافت ماسك مورد نياز خود با اين دانشگاه مكاتبه نداشته باشند چون 
اين كار به عهده سازمان صمت استان گذاشته شده است.« معاون غذا و داروي 
دانشگاه علوم پزشكي البرز مي گويد: »در حال بررسي كيفيت نوعي پارچه 
چند بار مصرف هستيم تا با معرفي آن مردم بتوانند نسبت به خريداري آن 
اقدام و در منزل ماسك مورد نياز خود را تهيه كنند. عالوه بر اين ظرفيت توليد 
ماسك در استان نيز به زودي افزايش مي يابد و با توزيع آن در داروخانه ها شاهد 

شكستن انحصار آن خواهيم بود.«


