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88498441سرویس  شهرستان

پيشرفت فيزيكي ۹۵ درصدي طرح 
تجهيزآبياري غرب و شمالغرب كشور 

رئيس س�ازمان جهاد كش�اورزي  آذربايجانغربي
پيش�رفت  از  آذربايجان غرب�ي 
فيزيكي ۹۵ درصدي ط�رح تجهيز ۶1 هزار هكتار از ش�بكه هاي 
آبي�اري تح�ت فش�ار در غ�رب و ش�مالغرب كش�ور خب�ر داد. 
اكبر كرامتي رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي در جلسه 
بررسي مسائل و مشكالت پروژه آبياري تحت فشار شبكه آبياري و زهكشي 
شمالغرب كشور در شهرستان پلدشت گفت: اين طرح با بيش از ۹۵ درصد 
پيش��رفت فيزيكي از طرح هاي زيربنايي در شمالغرب كشور است كه با 
اتمام اين طرح ۶۱ هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان به سيستم هاي 
نوين آبياري تحت فشار تجهيز مي شود.  وي افزود: در حال حاضر بيش 
از ۱۲ هزار هكتار از اراضي تحت پوش��ش اين طرح به كشاورزان و مدير 
طرح تحويل شده كه با تأمين آب از دستگاه هاي ذيربط و حل مشكالت 
ديگر روند پيش تحويل اراضي ادامه خواهد داشت.  رئيس سازمان جهاد 
كش��اورزي آذربايجان غربي با بيان اينكه اولويت بندي جهت تكميل و 
بهره برداري از بخش هاي نيمه تمام طرح الزم و ضروري اس��ت، تصريح 
كرد: در راستاي احياي اراضي كشاورزي دشت آق چاي شهرستان هاي 
چايپاره و پلدش��ت بيش از ۲۵۷۴ هكتار از اين اراضي تحت پوشش اين 
طرح بوده است.  كرامتي خاطرنشان كرد: تاكنون بيش از ۱۸۰۰ هكتار 
از اين اراضي به سيستم نوين آبياري تجهيز شده كه اين طرح ۹۸ درصد 
پيش��رفت فيزيكي دارد كه در صورت تأمين آب توسط دستگاه مجري؛ 
تحويل كشاورزان خواهد شد.  وي با بيان اينكه يك هزار و ۹۰۰ هكتار از 
اراضي طرح شبكه آبياري و زهكشي شمالغرب كشور در شهرستان هاي 
ماكو، پلدشت و چايپاره به صورت موقت تحويل كشاورزان و بهره برداران 
منطقه شده است، گفت: با توجه به ضرورت بهره برداري سريع و صحيح 
از اين اراضي به منظور رفع تداخالت اراضي كش��اورزي و حل مشكالت 
حقوقي اين اراضي به صورت خارج از نوبت در كميسيون رفع تداخالت 

اراضي كشاورزي مطرح و تعيين تكليف مي شود. 

مدي�ركل بني�اد  گلستان
مسكن گلستان 
با اشاره به اجراي طرح هادي در ۶70 روستا در 
اين استان با هدف مهاجرت معكوس خبرداد. 
سيدمحمد حسيني مديركل بنياد مسكن گلستان 
گفت: طبق اساسنامه بنياد مسكن، تهيه، بازنگري 
و اجراي طرح هادي در روستاها به اين بنياد واگذار 
شده اس��ت و در اين س��ال ها عمران و آباداني در 
بسياري از روستاهاي استان اتفاق افتاد. وي افزود: 
تعيين محدوده روستاها در طرح هاي هادي اتفاق 
مي افتد و هرگونه ساخت و س��از با كاربري هاي 
مختلف بايد در چارچوب اين طرح ها باشد. براي 
همه ۹33 روس��تاي باالي ۲۰ خانوار در اس��تان 
مطالعه و نقشه برداري و طرح هادي مصوب شده 
است. مديركل بنياد مسكن گلس��تان ادامه داد: 
اين طرح ها براي افق ۱۰ ساله و براي كاربري هاي 
مختلف طراحي شده است كه در ۴۰۲ روستا افق 
طرح به پايان رس��يده و طرح هادي ۴۰۰ روستا 

هم نيازمند بازنگري اس��ت. حسيني خاطرنشان 
كرد: يكي از داليل ساخت و سازهاي غيرمجاز و 
مهاجرت به شهرها، طوالني شدن روند بازنگري 
طرح هاي هادي است چون اعتبار زيادي نياز دارد. 
امسال هم ۱۵۰ روستا كه در حريم شهرها هستند 

را اولويت مهاجرت معكوس قرار داديم. وي گفت: 
اجراي طرح هادي در ۶۷۰ روس��تا ش��روع شده 
و ميانگين ش��روع عمليات اجراي��ي طرح هادي 
روستايي در كشور ۵۲ درصد و در استان ۷۰ درصد 
است.مديركل بنياد مسكن استان گلستان درباره 

نوسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي هم گفت: 
طبق سرشماري سال ۹۵ در گلستان ۲۲۸ هزار 
واحد مسكوني در سكونتگاه هاي روستايي داريم 
كه ۱۲۸ هزار واحد غيرمقاوم بود و در اين ۵ سال 
اخير 3۰ هزار خانه مقاوم سازي شد. سيدمحمد 
حسيني افزود: در س��ال هاي ۹۸ و ۹۹ حدود ۲۲ 
هزار واحدمسكوني روس��تايي در استان احداث 
شد و فقط در سال گذش��ته 3 هزار واحد مسكن 
روس��تايي براي محرومان در استان ساخته شده 
اس��ت. امس��ال هم بنا داريم بيش از ۷ هزار خانه 
غيرمقاوم را در روستاها نوسازي كنيم. وي ادامه 
داد: بنياد مسكن استان در سال گذشته تاكنون 
هزار و ۲۶۰ ميليارد تومان پروژه عمراني در قالب 
پروژه هاي مس��كن، طرح هادي، صدور اس��ناد 
مالكيت و غيره انجام داده يا در دست انجام دارد.  
مديركل بنياد مسكن اس��تان گلستان گفت: در 
سال ۹۹ به رغم شيوع كرونا تا پايان سال ۲ هزار و 

۵۷۰ واحد مسكن روستايي تحويل داده شد. 

 اجراي طرح هادي در 670 روستای گلستان با هدف مهاجرت معكوس

قرنطينه خانگي ۲۵ هزار نفر بيمار كرونايي در اردبيل
استاندار اردبيل  اردبيل
از قرنطينه بيش 
از ۲۵ هزار نفر داراي تست مثبت كرونايي و 
وضعيت مشكوك در خانه هاي خود خبرداد. 
اكبر بهنام جو، استاندار اردبيل گفت: در پيك 
چهارم كرون��ا ۵۸۹ نفر در بيمارس��تان هاي 
استان اردبيل بستري هس��تند و بيش از ۲۵ 
هزار نفر نيز داراي تس��ت مثب��ت كرونايي و 
وضعيت مشكوك در خانه هاي خود قرنطينه 

شده اند.  وي افزود: جهش كرونا در سطح استان افزايش يافته در حالي كه طبق آمار تنها در شهرستان 
اردبيل بيش از ۱۸هزار نفر داراي تس��ت مثبت يا مش��كوك مبتال به ويروس كرونا وجود دارد و با 
هماهنگي مراكز بهداشتي و پايگاه هاي سالمت تحت مراقبت خانگي قرار گرفته اند.  استاندار اردبيل با 
بيان اينكه مديريت قرنطينه در خانه ها يكي از ضروريات است، ادامه داد: براي كاهش ميزان مبتاليان 
و قطع زنجيره كرونا بايد كيفيت زندگي افرادي كه در خانه هاي خود بستري هستند بهبود يافته و 

روزانه از طريق مراكز بهداشتي و اعضاي پايگاه هاي مقاومت وضعيت آنها پيگيري شود. 

خسارت ۲470 ميليارد توماني خشكسالي به كشاورزان خراسان جنوبي
رئيس س�ازمان  خراسانجنوبي
جهاد كشاورزي 
خراسان جنوبي با اشاره به خسارت ۲ هزار و ۴70 
ميليارد تومان�ي وارده به بخش كش�اورزي در 
مرحله اول خشكسالي از افزايش آن خبرداد. 
غالمرضا قوسي رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي 
خراس��ان جنوبي گف��ت: متوس��ط بارندگ��ي در 
خراس��ان جنوبي حدود 3۸ ميلي متر بوده كه اين 
ميزان كاهش بارندگي در اس��تان بي سابقه است.  
وي افزود: خشكسالي بر بخش كشاورزي و صنعت دام تأثير مستقيم گذاشته است كه با توجه به ظرفيت باالي 
اشتغالزايي اين حوزه بايد تدبيري براي رفع مشكالت دامداران و كش��اورزان انديشيد. رئيس سازمان جهاد 
كشاوري خراسان جنوبي تصريح كرد: پيش بيني ما اين است كه كل خسارت وارده به بخش كشاورزي در مرحله 
اول خشكسالي ۲ هزار و ۴۷۰ ميليارد تومان است و هر چه قدر اين خشكسالي ادامه يابد خسارت ها نيز افزايش 
مي يابد.  قوسي گفت: وزير جهاد كشاورزي در تاريخ ۲۹ فروردين ۱۴۰۰ نامه اي در خصوص اعطاي تسهيالت 
كم بهره و اعتبارات بالعوض به بهره برداران بخش كشاورزي به وزير كشور نوشته اند كه آن را پيگيري مي كنيم. 

سجاد مرسليحوریه ملكي

غربالگري ۳ هزار نفر در مرز مريوان از سوي هالل احمر
در ي�ك م�اه  كردستان
گذش�ته بيش 
از ۳ هزار نفر ازسوي جمعيت هالل احمر در 
مرز باشماق مريوان غربالگري كرونا شده اند. 
پيام جاللي، مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
كردستان گفت: از روزهاي پاياني سال گذشته 
وظيفه غربالگري مسافران پايانه مرزي مريوان 
به جمعيت هالل احمر س��پرده ش��ده و در يك 
ماه گذشته بيش از 3 هزار نفر از سوي جمعيت 

هالل احمر در مرز باشماق مريوان غربالگري كرونا شدند.  وي تصريح كرد: در اين مدت ۶۴ تيم عملياتي 
متشكل از نجاتگران آموزش ديده جمعيت در مرز مستقر بوده و با همكاري مركز بهداشت شهرستان 
به غربالگري مسافرين پرداخته اند.  مديرعامل جمعيت هالل احمر استان كردستان خاطر نشان كرد: 
همچنين در اين مدت بيش از ۵ هزار عدد ماسك و 3 هزار ژل ضدعفوني دست در بين مراجعه كنندگان 
توزيع شده اس��ت.   جاللي ادامه داد: طي يكسال گذش��ته بيش از ۲ هزار داوطلب جمعيت هالل احمر 

كردستان در طرح هاي پيشگيرانه كرونا شركت داشته و به هموطنان خود ارائه خدمت نموده اند.

راه اندازي ۳40 آشپزخانه طرح »اطعام مهدوي« در كرمان
مدي�ركل كميته  كرمان
امداد كرم�ان از 
راه اندازي ۳۴0 آشپزخانه مهدوي در هفته اول ماه 
مبارك رمضان در راستاي اطعام و افطاري مددجويان 
و خانواده ه�اي نيازمن�د در اين اس�تان خبرداد. 
يحيي صادقي مدي��ركل كميته امداد كرمان 
با اشاره به رش��د كمك هاي مردمي به كميته 
امداد گف��ت: باوجود ش��يوع وي��روس كرونا 
كمك هاي مردم��ي به اين نهاد در س��ال ۹۹ 

نسبت به سال ۹۸ بيش از ۱۶۰ درصد رشد داشته است.  وي حفظ كرامت و حرمت مددجويان را يك 
اصل كلي در كميته دانست و افزود: تالش كرده ايم با ايجاد كد دستوري #۰3۴*۸۸۷۷* ساده ترين 
روش در زمينه پرداخت صدقات را براي مردم و خي��ران فراهم كنيم.  مديركل كميته امداد كرمان 
تصريح كرد: پيش بيني شده بود در ايام ماه مبارك رمضان 3۱3 آشپزخانه اطعام مهدوي به منظور 
پخت و توزيع غذاي گرم بين نيازمندان در سراسر استان راه اندازي شود كه با مشاركت خوب خيران 

تاكنون 3۴۰ آشپزخانه مهدوي در سطح استان راه اندازي شده است. 

 ساخت دستگاه كمك تنفسي سي پپ 
به همت نخبه قزويني

يك جوان نخبه قزويني موفق به  قزوين
ساخت دس�تگاه كمك تنفسي 
سي پپ شده كه بهترين گزينه براي درمان خانگي كروناست. 
مريم بيدخام مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي اس��تانداري 
قزوين گفت: دستگاه كمك تنفسي سی پپ قادر است در شرايط 
كنوني كه با اوج گيري مرحله چهارم كرونا روبه رو هستيم، جايگزين 
بهتري براي دستگاه ونتيالتور )دستگاه تنفس مصنوعي( محسوب 
شود.  وي با بيان اينكه دستگاه س��ي پپ )CPAP( سيار بوده و 
بهترين گزينه براي درمان بيماري كرونا در نقاهتگاه و منزل است، 
افزود: اين دستگاه در دانشگاه چمران و بيمارستان بقيه اهلل و واليت 
قزوين با نظارت كادر درمان تحت آزمايش قرار گرفته و نتايج آن 
نيز مثبت اعالم شده است.  به گفته اين مسئول، آزمايش هاي انجام 
شده با اين دستگاه نش��ان مي دهد بيماراني كه به علت كرونا با 
سطح اكسيژن خون زير ۷۰ درصد روبه رو هستند، پس از استفاده 

از اين دستگاه به سطح اكسيژن باالي ۹۵ درصد مي رسند. 

مساجد دزفول ميزبان برگزاري 
مسابقات قرآني ماه رمضان 

مسابقات قرآني كانون جلسات  خوزستان
ق�رآن مس�اجد شهرس�تان 
دزفول به مناس�بت م�اه مبارك رمض�ان برگزار مي ش�ود. 
 دبير كانون جلسات قرآن مساجد شهرستان دزفول از برگزاري مسابقات 
قرآني كانون جلسات قرآن اين شهرستان به مناسبت ماه مبارك رمضان 
خبرداد و گفت: اين مسابقات در رشته هاي صوت ، ترتيل، اذان، حفظ، 
مناجات خواني، پرسش و پاسخ و آثار هنري برگزار مي شود.  وي افزود: 
مسابقات صوت قرآن كريم در سه مقطع سني دبستان، متوسطه اول و 
متوسطه دوم برگزار مي شود. مسابقه مقطع تحصيلي دبستان از سوره هاي 
نباء ، مطففين، غاشيه، نازعات و بروج ، مقطع متوسطه اول از سوره هاي 
ملك، انسان، مدثر و متوسطه دوم از سوره هاي يوسف، نور و قصص است. 
زمان اين مسابقات ۷ و ۸ ارديبهشت اس��ت.  دبير كانون جلسات قرآن 
مساجد دزفول ادامه داد: مسابقات ترتيل قرآن كريم نيز در سه مقطع 
سني و در تاريخ ۹ و ۱۰ ارديبهشت برگزار مي شوند. همچنين مسابقات 

اذان در سه مقطع سني دبستان، متوسطه اول و دوم برگزار مي شود. 

 سومين گذرگاه سيستان و بلوچستان 
با پاكستان افتتاح شد

با حضور وزير راه و شهرسازي،  سيستانوبلوچستان
سومين و جنوبي ترين گذرگاه 
رسمي مرزي، بين ايران و پاكستان در شهرستان چابهار افتتاح شد. 
محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي در مراسم افتتاح مرزپيشين 
گفت: در بحث توسعه روابط و تبادالت با كشور دوست و همسايه 
»پاكستان« چند گام اساسي را با همكاري وزارت امور خارجه 
دنبال كرديم كه مرز دوم رس��مي ريمدان سال گذشته افتتاح 
شد و امسال هم شاهد افتتاح س��ومين مرز رسمي با اين كشور 
هس��تيم. وي افزود: اضافه كردن دو پايانه رسمي براي تبادالت 
تجاري و همچنين شش بازارچه رسمي كمك مي كند كه ما به 
سمت يك كار تجاري خوب حركت كنيم.  به گفته داريوش اماني 
رئيس س��ازمان راهداري و حمل  و نقل جاده اي مرز پيشين در 
مساحت ۱3 هكتار احداث خواهد شد كه در حال حاضر سايت 
موقت آن به مس��احت ۲/۵ هكتار با ۲۵۰ ه��زار هكتار عمليات 

خاكي به بهره برداري مي رسد. 

  مازندران: فرمانده سپاه كربال گفت: از ابتداي نهضت احسان و تعاون 
تاكنون ۴۴۶ ميليارد تومان كمك هاي مؤمنانه با همدلي هاي بي نظير همه 
نهادها و مردم انقالبي ديار علوي جمع آوري شده است.  سردار سياوش 
مس��لمي افزود: با تالش هاي بي وقفه بس��يجيان در اجراي طرح شهيد 
سليماني در سطح حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت بسيج، به دنبال قرنطينه 
معكوس براي افراد مسن و كساني كه داراي بيماري هاي زمينه اي هستند، 
هستيم تا بتوانيم با اين امر شيوع كرونا را كنترل كنيم و باعث پيشگيري از 

ابتالي افراد به اين ويروس شويم. 
  خوزستان: مدير آبفا منطقه آبادان از بهره مندي ساكنين روستاي 
ابوفلوس آبادان از نعمت آب آشاميدني سالم و بهداشتي خبر داد.  مصطفي 
مهرانفر افزود: با تالش و همت نيروهاي خدوم واحد تعميرات آب اروندكنار 
يك هزار متر لوله ۲ اينچ پلي اتيلن در روستاي ابوفلوس از توابع دهستان 
نوآباد كه پيش از اين فاقد شبكه آبرساني بود پس از عمليات حفاري جاي 
گذاري و اين روستا از نعمت آب بهره مند شد.  گفتني است، اين مقدار لوله 
توس��ط قرارگاه محروميت زدايي كربال در نيروي زميني سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي تهيه و تأمين شده است. 
  كرمانشاه: مديرعامل شركت آب منطقه اي كرمانشاه گفت: ميزان 
آب ذخيره شده پشت سدهاي استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۰ درصد كاهش يافته است.  بهرام درويش��ي افزود: ميزان آب ذخيره 
شده كنوني در پشت سدهاي استان كرمانشاه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته بين ۸ تا ۱۰ درصد كاهش يافته است و كاهش 3۰ درصدي 
بارش ها سبب كمتر ش��دن ورودي آب رودخانه ها به س��دهاي استان 

كرمانشاه شده است. 
  آذربايجان غربي: مديركل ميراث فرهنگي آذربايجان غربي با اشاره به 
اينكه در سال ۹۹، براي يك هزار و ۷۰۰ نفر در حوزه گردشگري اشتغالزايي 
شد، گفت: بيشترين اشتغال ايجاد شده مربوط به صدور مجوزهاي پروانه 
توليد انفرادي صنايع دستي بوده اس��ت.  جليل جباري افزود: اين مهم 

موجب اشتغال براي ۵۴۹ نفر شد. 
  همدان: مسئول امور مشاركت هاي مردمي مجمع خيرين سالمت 
استان همدان از تهيه ۲۰۰ سبد غذايي براي خانواده هاي بيماران خاص 
نيازمند در اين استان خبر داد.  حميد شاكري صفت، با اشاره به اينكه اين 
سبد غذايي شامل برنج، روغن، گوشت، ماكاروني، بسته هاي بهداشتي 
شامل ماسك و مواد ش��وينده افزود: براي تهيه هر يك از اين سبد هاي 
غذايي ۴۰۰ هزار تومان و در مجموع ۸۰ ميليون تومان هزينه شده است. 

 برخورداري 237 روستاي استان مركزي
 از اينترنت پرسرعت

 كشت برنج هسته اي »روشن« و »شهريار«
در مازندران

كل  ي����ر مد مركزي
و  ارتباط�ات 
فناوري اطالعات استان مركزي از برخوردار 
شدن ۲۳7 روستاي اين اس�تان از اينترنت 

پرسرعت خبرداد. 
الدن مهدوي مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات 
استان مركزي با اشاره به اين مهم كه شمار مناطق 
بهره مند از اينترنت پرس��رعت اپراتور هاي وب در 
ابتداي دولت تدبير و اميد ۲۲۵ روس��تا بود كه اين 
شاخص با رش��د ۱/۶ برابري به ۵۹۶ روستا متصل 
به شبكه ملي اطالعات رسيده است، گفت: توسعه 
زيرساخت هاي ارتباطي و اتصال روستاهاي استان 
مركزي به ش��بكه ملي اطالعات از اهميت ويژه اي 
برخوردار است و بهره مندي تمام روستاهاي باالي 
۲۰ خانوار اس��تان از مزاياي شبكه ملي اطالعات، 
در دس��توركار وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
قرار دارد.  وي برقراري رومين��گ بين اپراتوري در 
روستاهاي استان را گامي ديگر در راستاي استفاده 
بهينه و حداكثري اپراتورها از زيرساخت هاي يكديگر 
براي برقراري ارتباط مناس��ب و پايدار در مناطق 
روستايي دانس��ت و افزود: ۲3۷ روستاي استان از 
خدمات رومينگ برخوردارند، به نحوي كه در ۲3۰ 
روستا با سيم كارت هاي همراه اول و ميزباني شبكه 

ايرانسل، و در ۷ روستا با سيم كارت هاي ايرانسل و 
ميزباني شبكه همراه اول، امكان دسترسي به صوت 
و ديتا فراهم شده است.  مديركل ارتباطات و فناوري 
اطالعات استان مركزي ادامه داد: به  منظور كاهش 
شكاف ديجيتال و با هدف تأمين ارتباطات مناسب 
در مناطق روس��تايي، طرح ملي توسعه ارتباطات 
روستايي )تار( در قالب ايجاد بستر انتقال فيبرنوري 
به طول تقريبي 3۰۰ كيلومتر در استان در دستور 
كار قرار دارد و در گام نخست عمليات اجرايي پروژه 
گفته شده، بس��تر انتقال فيبرنوري به طول بيش 
از ۱۱۰ كيلومتر، در بخش هاي زاليان و س��ربند 
از توابع شهرستان ش��ازند، روستاهاي چهرقان و 
وفس از توابع بخش  مركزي شهرستان كميجان، 
و همچنين در روستاي خورهه از توابع شهرستان 
محالت، در دس��ت اجراست.  مهدوي همه گيري 
بيماري كوويد ۱۹ را نقطه عطفي در تغيير سبك 
زندگي مردم دانست وگفت: اين تغيير موجب شد 
كه مطالبات م��ردم در حوزه ارتباطات به ش��دت 
افزايش يابد.  وي تصريح كرد: اعتبارات بسيار خوبي 
جهت اجراي پروژه هاي مرتبط با توسعه ارتباطات 
روستايي جذب شده و به لطف خدا در سه ماهه اول 
سال جاري شاهد اجراي پروژه هاي مهمي در برخي 

مناطق روستايي استان خواهيم بود.

رئيس پژوهشكده  مازندران
ژنتيك و زيست 
فناوري كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي 
و منابع طبيعي س�اري گفت: با كشت ارقام 
برنج هسته اي روشن و شهريار در ۴۵0 هزار 
هكتار از اراضي كشور مي توانيم به خودكفايي 
برس�يم و اين ام�ر صرفه جوي�ي ارزي 1/۵ 
ميليارد دالري براي كش�ور خواهد داشت. 
دكت��ر قربانعل��ي نعم��ت زاده قراخيل��ي رئيس 
پژوهشكده ژنتيك و زيس��ت فناوري كشاورزي 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در 
رابطه با معرفي و توليد بذر رقم برنج هسته اي روشن 
گفت: رقم برنج روش��ن تمام ويژگي ها و خواص 
فيزيكی و شيميايي ارقام محلي را دارد و غلظت 
ژل، درجه حرارت ژالتينه ش��دن، ميزان آمينوز، 
عطر و طعم و زمان برداشت آن با رقم محلي طارم 
هاشمي يكسان است.  وي با بيان اينكه اين رقم دو 
و نيم برابر ارقام محلي بهره وري دارد و پر محصول 
است، افزود: اين رقم برنج همراه با ارقام محلي آماده 
برداشت مي شود و نياز به سم پاشي مجدد براي 
جلوگيري از هجوم نسل دوم و سوم كرم ساقه خوار 
را ندارد.  رئيس پژوهشكده ژنتيك و زيست فناوري 
كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

ساري با اشاره به اينكه س��ال گذشته در چندين 
استان كشت اين رقم برنج آغاز شده است، افزود: 
امسال هم حدود ۷ هزار هكتار از مزارع مازندران 
زير كشت اين رقم برنج رفته است.  نعمت زاده ادامه 
داد: رقم روشن و رقم شهريار كه آن هم هسته اي 
بوده و به تازگي معرفي ش��ده، مي توانند كشور را 
در زمينه توليد برنج به خودكفايي برسانند.  وي 
خاطرنشان كرد: با كاش��ت اين رقم در ۴۵۰ هزار 
هكتار از اراضي كش��ور مي توانيم به خودكفايي 
برس��يم و صرفه جويي ارزي ۱/۵ ميليارد دالري 
براي كش��ور خواهد داش��ت.  رئيس پژوهشكده 
ژنتيك و زيست فناوري كشاورزي دانشگاه علوم 
كشاورزي و منابع طبيعي ساري گفت: محققان 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري به 
صورت خودجوش كار ترويج اين ارقام را در بين 
كش��اورزان بر عهده گرفته اند و با ترويج صورت 
گرفته، در برخي بخش هاي استان هاي گلستان، 
گيالن، لرس��تان و چند استان ديگر كشت انجام 
شده اس��ت.   دكتر نعمت زاده در رابطه با كشت 
رقم شهريار تصريح كرد: رقم روشن و شهريار در 
يك پروژه توليد شدند، اما ما ابتدا روشن را معرفي 
كرديم و پس از گذش��ت دو سال، امسال شهريار 

معرفي و بذر آن بين كشاورزان توزيع شد. 

 انسان، عامل ۹۵ درصد فرسايش خاك 
در چهارمحال و بختياري

كاه�ش اف�ت س�طح آب ه�اي زيرزمين�ي، تخري�ب جنگل ها، 
پسماندها و آتش س�وزي از جمله عوامل فرسايش خاك به شمار 
مي آيند كه مجم�وع اين ه�ا در زم�ره فعاليت هاي انس�اني قرار 
داش�ته و در مجم�وع بايد گفت ۹۵درصد علت فرس�وده ش�دن 
خاك در چهارمحال و بختياري به اقدامات انس�اني باز مي گردد. 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت چهارمحال و بختياري با بيان اينكه 
علت بيش از ۹۵ درصد فرس��ايش خاك در اين استان، عوامل انساني 
است، گفت: عواملي مانند كاهش افت سطح آب هاي زيرزميني، تخريب 
جنگل ها، پسماندها، آتش سوزي و... همه در زمره فعاليت هاي انساني 
قرار دارند.  شهرام احمدي با اشاره به اينكه عوامل متعددي زمين و خاك 
را در سطح كشور تحت تأثير خود قرار مي دهند، اظهار كرد: مهم ترين 
عوامل تخريب خاك انساني بوده و پسماندها بزرگ ترين علت تهديد 
خاك محسوب مي شوند كه اين پسماندها شامل پسماندهاي عفوني، 
كشاورزي، صنعتي، خانگي و... هستند.  وي با بيان اينكه پسماندهاي 
عفوني در اس��تان با همكاري متوليان مديريت شده و بي خطرسازي 
مي شوند، يادآور شد: براي ساير پسماندها نيز تالش شده كه در حد توان 
مقابل آسيب به محيط زيست گرفته شود، اما واقعيت اين است كه بايد 

تالش ها در راستاي استانداردسازي پسماندها سريع تر پيش برود. 
به گفته اين مس��ئول يكي ديگر از عوامل تخريب خاك را فرس��ايش 
دانست و افزود: فرس��ايش بادي و آبي برفرس��ايش خاك اثر دارد كه 
جلوگيري از اين مسئله در گرو حفاظت از جنگل ها و مراتع است و بايد 
عوامل ايجاد آتش سوزي جنگل و از بين بردن مراتع مرتفع شود، واحد 
نظارت پايش و آزمايشگاه معتمد محيط زيست استان تالش دارد تا با 
نمونه برداري و بازديدهاي كارشناسي از تخريب خاك جلوگيري كند. 
مديركل حفاظت محيط  زيست چهارمحال و بختياري با تأكيد بر اينكه 
بيش از ۹۵ درصد فرسايش خاك به اقدامات انس��ان ها باز مي گردد، 
اضافه كرد: كاهش افت س��طح آب هاي زيرزميني، تخريب جنگل ها، 
پسماندها و  آتش سوزي در اين دسته قرار دارند.  وي چراي بيش از حد 
دام ها در مراتع را يكي از عوامل مهم تخريب خاك در سراسر زاگرس 
عنوان و بيان كرد: اگر بيش از حد توان اكولوژي يك اكوسيستم فشار 

وارد شود، تخريب محيط زيست در آن منطقه رخ خواهد داد. 
احمدي يكي از عوامل تهديدكننده براي خاك و داراي خطر بالقوه در 
استان را عبور خط لوله نفت دانست و يادآور شد: چراكه تاكنون اين خط 
لوله چندين بار دچار حادثه شد و به منابع آب و خاك در منطقه مشايخ 
آس��يب وارد كرد، البته طي پيگيري ها تصميماتي براي پيشگيري از 
اين حادثه در استان اتخاذ شده است.   مديركل حفاظت محيط  زيست 
چهارمحال و بختياري مسئله تهديدكننده ديگر براي خاك را فعاليت 
واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي عنوان و بيان كرد: اين مس��ئله 
گريبان گير كل كشور است، به طوري كه اگر پساب و پسماند اين واحدها 

استانداردسازي نشده و وارد منابع خاك بشود، مي تواند آالينده باشد. 
به گفته احمدي، تعداد واحدهاي آالينده صنعتي در استان حدود ۱۵ 
مورد است كه از اين تعداد، چند مورد دايمي و چند مورد فصلي هستند 
و قرار بر اين است كه از صندوق تسهيالت محيط زيست آاليندگي اين 
واحدها رفع شود، البته برخي از اين واحدها نسبت به اخطارها توجهي 
ندارند.  وي درخصوص ارزيابي وضعيت »زمين پاك« در اس��تان اظهار 
كرد: شرايط استان در اين حوزه باالتر از ميانگين كشوري است، تالش 
شده است تا جلوي آاليندگي ها گرفته شود البته اين مسئله به معناي نبود 
آاليندگي ها نيست.  احمدي در رابطه با راهكارهاي حفظ زمين پاك هم 
گفت: بهترين راه حل پيشگيري مديريت اصولي پسماندهاست، متولي 
پسماند دهياران، شهرداران و بخش��داران هستند، اگر براساس قانون و 
تعيين مهلت اين افراد براي حل مشكالت پسماند آن منطقه اقدام نكنند، 
مراجع قضايي ورود پيدا مي كنند.  وي يادآور ش��د: در س��ال هاي اخير 
قوانين مناسبي تدوين شده كه طي اين قوانين اگر حادثه اي هم رخ داد 
بايد سريعاً خوداظهاري صورت بگيرد، الزم به ذكر است كه ساالنه ۱۵۰۰ 
مورد پايش پسماند خانگي در استان صورت مي پذيرد.  به گفته مديركل 
حفاظت محيط  زيست چهارمحال و بختياري، شعار امسال روز زمين پاك، 

»احياي زمين، افزايش بهره وري براي توسعه پايدار« است. 

 آالينده ها در نبود باران 
اصفهان را تسخير كردند 

1۲ روز ناسالم، بدترين فروردين  اصفهان را رقم زد

هر سال مشكالت استان ها در مقاطع مختلف بازگو و از مسئوالن 
طلب ياري مي ش�د. از خش�ك ش�دن تاالب ها و م�رگ ماهي ها 
گرفته تا گرد وغب�ار و بيابانزدايي و آالينده ها و مس�ائل ديگر. اما 
با ورود و ش�يوع كرونا به كش�ور گويي بس�ياري از معضالت زير 
سايه س�نگين اين ويروس قرار گرفته اند و كس�ي به آنها توجهي 
نمي كند يا حداقل فرصت براي پرداختن به آنها نمي رس�د. يكي 
از اين م�وارد گرد وغب�ار و وجود آالينده ها در ش�هرها هس�تند 
ك�ه اتفاقا امس�ال خيل�ي زودت�ر از موعد مق�رر به پا خاس�ته و 
پيش�روي كرده اند. ريزگردها و آلودگي هايي كه بهار اصفهاني ها 
را مات ك�رده و تنفس ه�واي دل انگيز فروردين را ب�ر آنها حرام. 

    
طي سال هاي گذشته استان هاي زيادي درگير گرد وغبار و ريزگردها 
بودند. خوزستان و همدان و لرس��تان و مركزي و اصفهان و تهران در 
صدر اين ليست قرار دارند و سيستان وبلوچستان هم كه به صورت ثابت 
درگير طوفان هاي فصلي است.  اما نكته حائز اهميت، در مورد آالينده ها 
و آلودگي هايي هستند كه به دست خود انسان توليد شده و تقريباً تمام 

شهرهاي ايران با آن درگير هستند. 
ابتدا چنين استنباط مي شد كه آالينده ها در فصل سرما و با وارونگي هوا 
به سطح زمين مي رسند. به همين خاطر بيشتر در فصل زمستان، شهرها 
درگير اين معضل بودند. اما حاال بهترين فصل ها و مطبوع ترين آب و هوا 
هم به خاطر وجود آالينده ها از دسترس دور و شايد كم كم به يك رويا 

تبديل شوند. درست مثل اصفهان كه ديگر بهار دل انگيز ندارد. 
  آالينده ها ۴ فصل مهمان اصفهانند

اواخر سال گذش��ته بود كه گزارش��ي در مورد وضعيت هواي يكساله 
اصفهان منتشر شد و بر اساس آن مشخص ش��د شهر اصفهان با ثبت 
۱۲۷ روز ناسالم بدترين سال به لحاظ آلودگي هوا در يك دهه گذشته 

را تجربه كرده است. 
از اين ۱۲۷ روز، چن��د روزش هم در فصل بهار بود و معلوم مي ش��د، 

اصفهاني ها فروردين و ارديبهشت و خرداد را به خوشي سر نكرده اند. 
اما در اواخر سال و فصل سرد زمستان آالينده ها به شدت گريبان اين 
شهر را چسبيده بودند و نمودار شاخص هاي كيفي هوا پيوسته يا قرمز 

بود يا نارنجي. 
با اينكه كارشناسان منتظر فرار رس��يدن بهار و پايان اين بازي كثيف 
بودند اما متأسفانه فروردين هم نتوانست كاري كند و آمارها حكايت از 

آلوده بودن هواي اصفهان دارند. 
3۱ روز از فروردين ۱۴۰۰ براي اصفهاني ها در ش��رايطي س��پري شد 
كه ۱۲ روز ناسالم را تجربه كردند.  يك س��وم از بهترين ماه سال براي 
گروه هاي حساس و عموم مردم آنقدر سخت گذشت كه همه فهميدند 

ديگر زور بهار هم به آالينده ها نمي رسد. 
با بررسي آمار مقايسه اي دفتر مركز هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت 
محيط زيست اصفهان معلوم مي شود در فروردين سال ۹۷ اصفهان ۹ 
روز هواي پاك، ۲۱ روز هواي سالم و يك روز ناسالم داشت. در فروردين 
۹۸ هم ۱۲ روز پاك و ۱۹ روز سالم نفس كشيد و در فروردين ۹۹ با ۲۹ 
روز سالم و يك روز ناسالم، روزهاي خوبي را براي قدم زدن در محيط 

باز داشتند. 
همين آمار كافيست تا اصفهاني ها بدانند با وجود كرونا و محدوديت هاي 
س��فر و رفت وآمدها، فروردين امسال نسبت به س��ال هاي گذشته به 
هيچ عنوان روزهاي خوبي نداشت و مهم تر اينكه به گفته كارشناسان 
هواشناس��ي، روزهايي كه وزش بادهاي ش��ديد رخ داده آلودگي هوا 
هم بيشتر شده اس��ت.  به گفته يكي از كارشناسان اداره كل حفاظت 
محيط زيست اصفهان، آلودگي هاي فروردين ماه امسال ناشي از عوامل 
طبيعي و گرد وغباري بود كه در شهر اصفهان و شهرستان هاي اطراف 
خيزش مي كرد و نمي توان گفت از بين آالينده هاي صنعتي و عوامل 
طبيعي كدام يك صددرصد بر ش��رايط كيفي هواي يك ماه گذش��ته 

بيشترين تأثير را داشته است. 
اما موضوعي كه مشهور است اينكه هر سال فروردين ماه با بارش هايي 
همراه بود و امسال تقريباً هيچ بارش بهاري صورت نگرفت و به جاي آن 

بادهاي شديد، گردوغبارها را تحريك و آسمان را تيره و تار كردند. 
اين تغيير آب و هوايي خبر خوبي نيس��ت و ۱۲ روز هواي ناس��الم در 
فروردين امسال از چهار فصل شدن آلودگي هوا در اصفهان حكايت دارد 

و بدتر از آن هم اگر باد بوزد يا نوزد آالينده ها دست بردار نيستند. 


