
افزوده شدن 50 هزار متر مكعب آب شرب 
براي بوشهري ها 

50 ه�زار مترمكع�ب از ظرفي�ت      بوشهر
پروژه ه�اي آب ش�يرين كن اس�تان 

بوشهر وارد مدار توليد مي شود.
عبدالحميد حمزه پور مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: 
ظرفيت پروژه هاي آب شيرين كن در دست اجرا در استان ۱۰۰ هزار مترمكعب 
است و امسال ۵۰ هزار مترمكعب وارد مدار مي شود.  وي افزود: گرماي زودرس، 
افزايش دماي هوا، بارش كم باران در فصل گذشته و شرايط كرونايي از عوامل 
مشكالت تأمين و افزايش مصرف آب در استان بوش��هر است.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان بوشهر با بيان اينكه يكي از پروژه هاي تأمين آب 
شرب در شهرها و روستاها اجرای پروژه هاي آب شيرين كن است و اينكه توليد 
و تأمين آب شرب رابطه مستقيم با نزوالت جوي دارد، تصريح كرد: بارش باران 
در سال گذشته بيش از ۵۰ درصد كاهش يافت و اين در حالي است كه اين 
مهم در شهرهاي جنوبي تا ۷۰ درصد كاهش نسبت به سال ماقبل آن ثبت 
شد كه نقش مهم و تأثيرگذاري در كاهش توليد و كمبود منابع و تأمين آب 
دارد.  حمزه پور گفت: كاهش باران زمينه كاهش كيفيت آب از طريق چاه ها 
و سبب ايجاد مشكالت در سفره هاي زيرزميني و وضعيت تأمين آب شرب 
مي شود.  وي با اشاره به اقدامات مهم در تأمين آب شرب در شهرها و روستاها 
خاطرنشان كرد: يكي از پروژه هاي تأمين آب شرب در شهرها و روستاها اجرای 
پروژه هاي آب شيرين كن است.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر، 
با بيان اينكه تاكنون در تأمين آب شرب استان بوشهر بحران ايجاد نشده است، 
افزود: براي ادامه راه نياز و ضرورت دارد مردم در مديريت مصرف آب همكاري 
و از آبياري به فضاي سبز و درختان و باغ ها خودداري كنند.  حمزه پورخاطر 
نشان كرد: با اقدامات انجام شده وضعيت پايداري تأمين آب شرب با وجود 

خشكسالي و كاهش بارش باران روزبه روز بهتر مي شود. 

موزه س�امت در      سمنان
س�اختمان مركز 
بهداشت تدين شهر تا پايان امسال به عنوان اولين 
موزه پزش�كي و درماني بهره برداري مي ش�ود. 
سعيد پرسا مدير بافت تاريخي شهرداري سمنان 
گف��ت: عملي��ات اجراي��ي مرم��ت و بازآفريني 
ساختمان سابق درمانگاه تدين با سرعت مطلوبي 
در حال انجام است و انتظار مي رود تا پايان سال 
تكميل و به عنوان »موزه سالمت« به بهره برداري 
كامل برسد و به نخستين موزه پزشكي و درماني 
استان سمنان تبديل شود.  وي افزود: ساختمان 
سابق درمانگاه تدين سمنان به عنوان نخستين 
بيمارس��تان تاريخ شهر در س��ال ۱۳۱۵ توسط 
»حاج فضل اهلل تدي��ن« تاجر معروف س��مناني 
تأسيس شد، مس��احت زمين اين ساختمان ۱۵ 
هزار متر مربع و مجموع زيربناي ساختمان اصلي 
يك هزار و ۲۰۰ متر مربع است كه در كنار آن مركز 

بهداشتي، درماني، پژوهشي و فرهنگي شهرستان 
سمنان برپاست.  پرسا تصريح كرد: اين ساختمان 
داراي دو ورودي اس��ت ك��ه ورودي اصلي آن در 
زوايه شرقي قرار گرفته است و با پنج پله منحني 

شكل به محوطه بيمارس��تان مرتبط مي شود و 
ورودي ديگر در بخش غربي بنا قرار دارد.  وي ادامه 
داد: دسترسي به بنا در گذشته از طريق كوچه اي 
كه در قس��مت غربي بنا وجود داشته ميسر بود و 

در حال حاضر از طريق خيابان شهيد رجايي در 
ضلع شرقي انجام مي ش��ود.  مدير بافت تاريخي 
ش��هرداري س��منان گفت: اين بنا داراي تقارن 
ناقصي در پالن است و يك بخش اصلي به صورت 
كشيده در وسط وجود دارد و دو بخش مربع شكل 
در دو طرف به اين بخش اصلي الحاق شده  است.  
پرسا افزود: پوشش عمومي از داخل سقف تخت و 
از خارج سقف شيرواني است، وجود نوارهاي افقي 
در باال و پايين پنجره ها و درها در نماي ساختمان، 
برخالف ارتف��اع زياد بنا و با توج��ه به يك طبقه 
بودن آن، بر گس��ترش افقي آن تأثير مي گذارد.  
وي با اش��اره به المان هاي معماري دوران پهلوي 
در اين بنا يادآور شد: اين مجموعه براي خيلي از 
شهروندان س��منان خاطره انگيز است همچنين 
يكي از شاخصه هاي اين بناسازه چوبي آن است 
كه در نوع خود منحصربه فرد و بزرگ ترين س��ازه 

خرپايي چوبي در سمنان محسوب مي شود.
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سيداحمد هاشمي اشكا

پرداخت 50 ميليارد ريال خسارت خشكسالي به ايالمي ها
مدي����ركل     ايالم
مدي���ري�ت 
بحران استان ايام از اختصاص 50 ميليارد 
ري�ال ب�راي كم�ك ب�ه آس�يب ديدگان 

خشكسالي در ايام خبرداد. 
آيت قيصربيگي مديركل مديري��ت بحران ايالم 
در نشس��ت با مديران عامل بانك هاي اس��تان با 
تقدير از تالش و هم��كاري آن��ان در موضوعات 
مرتبط با مديريت بحران، گفت: امسال با يكي از 

خشكسالي هاي كم سابقه مواجه هستيم و در اين بين تالش هاي براي كمك به آسيب ديدگان صورت گرفته 
است.  وي در ادامه از اختصاص ۵۰ ميليارد ريال اعتبارات به استان خبرداد و افزود: براساس اين دستورالعمل 
بانك هاي دولتي مكلفند نسبت به بخشودگي جريمه تسهيالت پرداختي از ابتداي سال ۱۳۹۴ به كشاورزان 
)دامداران، مرغداران، عشاير، كارگاه ها و واحدهاي صنايع تبديلي - تكميلي بخش كشاورزي( خسارت ديده از 
حوادث غيرمترقبه و آسيب ديده از خشكسالي و امهال آن اقدام كنند.  مديركل مديريت بحران ايالم ادامه داد: 

در اين زمينه به زودي كارگروه مربوطه تشكيل و ذينفعان از سوي دستگاه هاي متولي شناسايي مي شوند.

شبكه فاضالب روستاي نصيرآباد خرم دره اجرايي شد
ب�ا تخصي��ص      زنجان
اعتبارات بانك 
جهاني توسعه اسامي، طرح فاضاب روستايي 
در روستاي نصيرآباد خرم دره در حال اجراست. 
مصطفي ثنايي بخش��دار مرك��زي خرم دره با 
اشاره به اينكه تأسيسات فاضالب روستايي از 
جمله تأسيسات زيربنايي در مناطق روستايي 
است كه در ارتقاي س��طح بهداشت عمومي و 
حفاظت از محيط زيس��ت نقش اساسي دارد، 

گفت: طرح فاضالب روستايي از جمله طرح هايي است كه براي بهداش��ت محيط روستا و با هدف 
جمع آوري فاضالب هاي خانگي و بهره وري بيشتر از آب و جلوگيري از هدر رفت آن انجام مي شود.  وي 
با بيان اينكه در استان زنجان روستاهاي تهم زنجان، پري ماه نشان و نصيرآباد خرم دره سه روستايي 
اس��ت كه طرح فاضالب در آنها در حال اجراس��ت، افزود: اين طرح از اعتبارات بانك جهاني توسعه 
اسالمي در نصيرآباد خرم دره اجرا مي شود.  بخشدار مركزي خرم دره تصريح كرد: پساب خروجي اين 

تصفيه خانه براي كشاورزي و آبياري درختان غيرمثمر استفاده مي شود.

5 اكيپ خط گرم برای رفع خاموشی ها در اردبيل فعال شد
مع�����اون      اردبيل
بهره برداري و 
ديسپاچينگ ش�ركت توزيع برق اردبيل از 
فعال بودن پنج اكيپ خط گرم براي جلوگيري 
از خرابي و يا قط�ع برق در اس�تان خبرداد. 
عبداللهيان معاون بهره برداري و ديسپاچينگ 
شركت توزيع برق اردبيل گفت: پنج اكيپ خط 
گرم در اس��تان اردبيل فعال است تا در صورت 
تعمي��ر و اصالح احتمالي به ص��ورت خط گرم 

فعاليت هاي خود را انجام دهند.  وي افزود: با توجه به در پيش بودن ۲۸ خرداد روز انتخابات و همچنين 
حساسيت ايام پاياني تبليغات انتخاباتي سعي و تالشمان بر اين است تا روز شنبه هفته آينده هيچ گونه 
خاموشي با برنامه اي را در سطح استان اعمال نكنيم. و در صورت بروز تعميرات و خاموشي هاي ناخواسته 
پنج اكيپ خط گرم استان فعاليت شبانه روزي انجام مي دهند تا به سرعت خاموشي ها رفع و پايداري برق را 
شاهد باشيم.  معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع برق اردبيل تصريح كرد: براي سه بيمارستان 
استان اعم از امام خميني، امام رضا)ع( و بيمارستان تأمين اجتماعي سبالن قرار شده با توجه به بستري 

شدن بيماران كرونايي خاموشي اعمال نشود تا بيماران دچار خدشه در خدمات رساني نباشند.

اجرای مرحله دوم ياس در خانه هاي هالل احمر يزد
مع�اون ام�ور     يزد
جوانان جمعيت 
هال احمر اس�تان يزد از اجراي مرحله دوم 
طرح ملي ياس در خانه ه�اي هال خبر داد. 
س��يدجواد ميرحس��يني معاون امور جوانان 
جمعيت هالل احمر اس��تان يزد گفت: طرح 
ياس با هدف حضور مخاطبين در عرصه هاي 
اجتماعي و مشاركت در فعاليت هاي جمعي و 
همچنين ارتقا سطح دانش و مهارت مخاطبين 
در خصوص امداد و كمك هاي اوليه و آشنايي با حوادث و سوانح و نحوه مقابله اجرا مي شود.  وي با بيان 
اينكه مفاد آموزشي براي فراگيران اين طرح با تهيه و تدوين تقويم آموزشي و اجرايي مدون در فاز 
دوم اجرا خواهد شد. افزود: در طرح ملي ياس مراحل رشد و آموزش فراگيران طبق برنامه هاي كوتاه 
مدت، ميان مدت و بلند مدت برنامه ريزي مي ش��ود.  معاون امور جوانان جمعيت هالل احمر استان 
يزد با بيان اينكه در س��ال ۹۹ اين طرح آغاز به كار كرد، ادامه داد: اين طرح ۵۰ نفر از دختران مجرد 
رده سني ۳۰ تا ۴۰ سال را تحت پوشش قرار داد.  وي ادامه داد: در سال جاري اين اقدام مشترك به 

منظور بهره مندي ۲۵۰ نفر از جامعه هدف در فاز دوم اجرا خواهد شد.

تخصيص آب به شهرك صنعتي خمين با مشاركت 
پتروشيمي و آب منطقه اي استان مركزي

 ۲۲ پروژه عمراني علوم پزشكي گيالن 
برداري مي رسد امسال به بهره 

مديرعامل سازمان     مركزي
صنايع كوچك و 
ش�هرك هاي صنعتي ايران از اختص�اص آب به 
شهرك صنعتي خمين با مشاركت پتروشيمي و 
آب منطق�ه اي اس�تان مرك�زي خب�رداد. 
علي رسوليان معاون مديرعامل سازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در نشست 
بررس��ي مش��كالت واحدهاي صنعتي شهرك 
صنعتي خمين گفت: به منظور تخصيص و انتقال 
آب به شهرك صنعتي خمين آمادگي مشاركت با 
پتروشيمي اين شهرستان و آب منطقه اي استان 
مركزي وجود دارد.  وي با تأكي��د بر خريداري 
پساب شهرها و انتقال تخصيص ها براي استفاده 
در شهرك هاي صنعتي افزود: براي خريد هر ليتر 
آب در س��ال جاري، ۱۱ميليارد و ۷۰۰ ميليون 
ريال پرداخت شده اس��ت.  معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت با اش��اره به اينكه شهرس��تان 
خمين داراي يك ش��هرك و دو ناحيه صنعتي 
اس��ت، ادامه داد: افزايش سطح اراضي و توسعه 
و برنامه زمان بندي ايجاد زيرس��اخت متناسب 
با نياز و ش��مار متقاضيان در ش��هرك و نواحي 
صنعتي اين شهرستان انجام ش��ود.  رسوليان 

گفت: تا زماني كه ارز دو نرخي باشد، سرمايه گذار 
خارجي را نمي توان جذب كرد.   وي تصريح كرد: 
مشاركت بخش خصوصي در شهرك ها و نواحي 
صنعتي اس��تان مركزي پيشنهادي است كه به 
دولت برديم چرا كه بايد به سمت شهرك هاي 
خصوصي حركت ك��رد.  مع��اون وزير صنعت، 
معدن و تجارت، ايجاد شهرك هاي صنفي براي 
كس��ب و كارهاي كوچك با واگذاري زمين به 
اصن��اف را از ديگر برنامه هاي س��ازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي در سال جاري 
بيان كرد.  رسوليان توضيح داد: بسته تشويقي در 
سال جاري براي واگذاري زمين به شركت هاي 
دانش بنيان در بهترين نقاط شهرك هاي صنعتي 
با اقساط بلند مدت ارائه ش��ده و ايجاد يك هزار 
كارگاه در سراسر كش��ور با اولويت شركت هاي 
دانش بنيان برنامه ريزي شده است.  وي تأكيد 
كرد: امس��ال ۴۰۰ هكتار از زمين ه��اي واگذار 
شده كه واحد توليدي در آنها ايجاد نشده پس 
گرفته مي ش��ود.  مديرعامل س��ازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران گفت: ناحيه 
صنعتي براي استقرار صنايع پايين دستي واحد 

پتروشيمي خمين راه اندازي شود.

رئيس دانشگاه       گيالن
علوم پزشكي 
گيان، از به بهره برداري رس�يدن ۲۲ پروژه 
عمراني دانش�گاه عل�وم پزش�كي خبرداد. 
دكتر ارس��الن س��االري رئيس دانش��گاه علوم 
پزشكي گيالن با اش��اره به بهره برداري رسيدن 
۲۲پروژه عمراني دانشگاه در علوم پزشكي گيالن 
گفت: ۲۲ پروژه عمراني دانش��گاه علوم پزشكي 
در تير ۱۴۰۰، ۱۱ پروژه عمراني دانش��گاه علوم 
پزشكي در شهريور، شش پروژه عمراني دانشگاه 
علوم پزش��كي در حوزه بهداش��ت در بهمن، و 
دو پروژه كالن عمراني دانش��گاه علوم پزشكي 
در اس��فند ۱۴۰۰ خواهد ش��د.  وي با اشاره به 
ساير اقدامات انجام ش��ده در اين دانشگاه افزود: 
۱۷دستگاه آمبوالنس پيشرفته به ناوگان اورژانس 
گيالن افزوده شده و عالوه بر آن تعداد پايگاه هاي 
اورژانس پيش بيمارستاني از ۶۲ پايگاه به ۶۸پايگاه 
رس��يده اس��ت.  رئيس دانش��گاه علوم پزشكي 
گيالن از راه اندازي هفت دستگاه سي. تي اسكن 
۱۶ اساليس در بيمارستان هاي گيالن خبرداد 
و افزود: هم اكنون دو دس��تگاه ديگر نيز در حال 
راه اندازي است و در مراكز ۱۷ شهريور، پورسينا، 

شفا و دكتر حشمت نيز به زودي به بهره برداري 
مي رسد.  ساالري با تأكيد بر وجود اكسيژن ساز 
در بحران كوويد۱۹، تصريح كرد: ۱۷دس��تگاه 
اكسيژن ساز در استان راه اندازي شده و هم اكنون 
در حال استفاده هستيم.  وي، با اشاره به راه اندازي 
س��ه دس��تگاه راديولوژي ثابت و شش دستگاه 
راديولوژي پرتابل در بيمارس��تان هاي اس��تان، 
خاطرنشان كرد: با پيگيري هاي مستمر و بنابر نياز 
شهرستان ها هم اكنون در بيمارستان شهيد نوراني 
تالش، بيمارستان حش��مت رشت، بيمارستان 
اميني لنگرود، بيمارستان شهيد انصاري رودسر، 
بيمارس��تان امام خمين��ي)ره( صومعه س��را و 
بيمارستان رازي رشت اين دستگاه ها راه اندازي 
شده است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
گفت: ۱۰ دس��تگاه اتوكالو بيمارس��تاني و پنج 
دس��تگاه اتوكالو پالس��ما، ۶۱۰ دستگاه تخت 
بستري و ۱۶ دستگاه تخت جراحي و همچنين 
۷۸ دستگاه تخت ويژه ICU در بيمارستان هاي 
استان راه اندازي شده است.  ساالري بهره برداري 
از دستگاه راديوتراپي شتاب دهنده با انرژي باال 
در بيمارستان رازي را از ديگر نقاط عطف توسعه 

در گيالن دانست. 

  خراسان جنوبي: فرمانده سپاه بردس��كن گفت: يك گروه ۲۰ نفره 
در اين اردوي جهادي به بيماران خدمات پزشكي رايگان عرضه كردند.  
سرهنگ عليرضا جنيدي افزود: اين سومين گروه جهادي پزشكي است كه 
از ابتداي امسال تاكنون در مناطق محروم بردسكن به ارائه رايگان خدمات 
پزشكي پرداخته اند.  وي ادامه داد: در اين سه مرحله در مجموع بيش از 

۴۰۰ نفر از روستاييان مناطق محروم به صورت رايگان ويزيت شده اند. 
   گيان: شركت آب منطقه اي گيالن گفت: چهارمين مرحله آبگذاري 
كانال چپ سنگر براي آبرساني به شاليزار هاي مناطق مركزي استان شامل 
شهرستان هاي رشت و خمام به مدت هشت روز آغاز شد. وحيد خّرمي 
افزود: آب كانال راست سنگر براي آبرساني به شاليزار هاي مناطق شرقي 
گيالن نيز پس از پايان چهارمين مرحله آبگذاري، از صبح ديروز به مدت 

چهار روز قطع و پس از آن به مدت هشت روز آبگذاري مي شود. 
  مازندران: معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كش��اورزي مازندران 
گفت: تاكنون ۶۰ درصد شاليزار هاي استان به صورت مكانيزه كشت شد.  
مجيد بهادري درباره وضعيت برنجكاري استان مازندران افزود: سطح سبز 
برنج استان مازندران تاكنون ۲۱۲ هزار و ۶۲۳ هكتار است. وي با اشاره به 
كشت مكانيزه برنج در ۱۲۹ هزار و ۱۷۵ هكتار اراضي شاليزاري استان، 

ادامه داد: ۱۷۸ بانك نشاء برنج در استان در حال فعاليت است.

مشاركت ۳۷ هزار دانش آموز اسالمشهري 
در پويش آجربه آجر

مدير آم�وزش و پرورش شهرس�تان      اسالمشهر
اسامش�هر از مش�اركت ۳۷ ه�زار 
دانش آموز اسامشهري به همراه اوليا و معلمين خود در ساخت و 

تكميل يك پروژه 1۲ كاسه خبرداد. 
حس��ينعلي بنار مدير آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر گفت: با 
اجراي طرح آجربه آجر در استان تهران، ۳۷ هزار دانش آموز اسالمشهري 
به همراه اوليا و معلمين خود شركت كرده و در نخستين اقدام يك پروژه 
۱۲ كالسه را ساخته و در حال تكميل كردن هس��تند.  وي با اشاره به 
تغيير ش��يوه هاي آموزش��ي در پي بروز بيماري كرونا در نظام تعليم و 
تربيت، افزود: آموزش در فضاي مجازي يكي از افتخارات دولت اس��ت 
كه در كمترين زمان توانسته ۱۵ ميليون مخاطب را در كنار خود جمع 
كند و با توجه به كمبودها و عدم دسترسي تمامي دانش آموزان به فضاي 
مجازي در سطح شهرستان اسالمش��هر، تعداد ۱۱۲۶ دستگاه تبلت و 
تلفن همراه به ارزش قريب به ۴۰ ميليارد ريال توسط خيرين و همكاران 
فرهنگي تهيه و در اختيار دانش آموزان نيازمند منطقه قرارداد شد.  مدير 
آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر با اشاره به گرفتن اسناد رسمي 
براي ۵۰ باب امالك و فضاهاي آموزشي منطقه خاطرنشان كرد: در سه 
سال گذشته تعداد ۲۰ مدرس��ه با ۱۶۳ كالس درس با اعتباري بالغ بر 
۷۵۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني و كمك هاي خيرين احداث 

و در اختيار دانش آموزان شهرستان اسالمشهر قرار گرفته است. 

 بنياد مستضعفان ۱۲ مدرسه
 در خلخال و كوثر مي سازد

به همت بنياد مس�تضعفان س�اخت      اردبيل
1۲ب�اب مدرس�ه در مناط�ق جنوبي 
اس�تان اردبيل ب�ه ويژه خلخ�ال و كوثر در حال س�اخت اس�ت. 
دولت لطفي مديركل نوس��ازي و تجهيز مدارس استان اردبيل گفت: 
۱۲واحد آموزشي در قالب ۲۴ كالس درس و با اعتبار اوليه ۱۲۰ ميليارد 
تومان اجرايي و عملياتي خواهد ش��د.  وي تصريح ك��رد: اميدواريم تا 
شروع س��ال تحصيلي آينده بخش��ي از اين مدارس آماده افتتاح شود 
تا دانش آموزان از فضاي مناسب آموزش��ي و پرورشي بهره مند شوند.  
مديركل نوسازي و تجهيز مدارس استان اردبيل ساخت اين مدارس را 
در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته يادآور شد و گفت: عالوه بر خلخال 
و كوثر، احداث واحدهاي آموزشي در گرمي و انگوت نيز به همت بنياد 
مستضعفان و علوي در حال انجام است.  لطفي از تكميل و بهره برداري 
۳۰ پروژه نيمه تمام در طول س��ال خبرداد و افزود: قرار است امسال از 
محل فروش امالك مازاد آموزش و پرورش نيز مناب��ع مورد نياز براي 
تكميل طرح هاي مدرسه سازي اختصاص پيدا كند.  وي كمبود فضاي 
آموزشي را در پارس آباد، مشگين شهر و اردبيل يادآور شد و خاطرنشان 
كرد: با همراهي خيرين در هر سه شهرس��تان ساخت مدرسه در حال 
انجام است و پيش بيني مي ش��ود در دو س��ال آينده از التهاب كمبود 
فضاي آموزشي در اين مناطق كاسته شود.  لطفي به بهره برداري بيش 
از ۲۵۰ كالس درس با مشاركت خيرين و نوسازي اشاره كرد و ادامه داد: 
اميدواريم پروژه هاي نيمه تمام خيرساز كه نيازمند تأمين اعتبارات ملي 

است، با ارزيابي منابع مالي به سرعت آماده بهره برداري شود. 

 ۱50 ميليون قطعه بچه ماهي استخواني 
در رودخانه هاي گيالن رها شدند

مدي�ركل ش�يات گي�ان، از توليد     گيالن
ورها سازي بيش از 150 ميليون قطعه 
بچه ماهي از انواع ماهيان اس�تخواني در رودخانه ها و تاالب هاي 
منته�ي ب�ه دري�اي خ�زر ت�ا مردادم�اه س�ال جاري خب�رداد. 
عظيم مدبري مديركل شيالت گيالن، با اش��اره به آغاز فصل رهاسازي 
بچه ماهي ه��ا در رودخانه ها و تاالب ها، گفت: با هدف بازس��ازي ذخاير 
ژنتيكي ماهيان بوم��ي با ارزش درياي خزر و افزاي��ش درآمد صيادان و 
پايداري اشتغال جامعه صيادي، بيش از ۱۵۰ ميليون قطعه بچه ماهي از 
انواع ماهيان استخواني در سال جاري توليد شده است.  وي گونه هاي توليد 
شده را شامل سفيد، سوف، سيم، كلمه، كولي، الي ماهي، سس ماهي، 
كپور معمولي و كپور تاالبي و انواع ماهيان خاوياري دانس��ت.  مديركل 
ش��يالت گيالن تصريح كرد: حدود يك و نيم ميليون قطعه بچه ماهي 
از انواع خاوياري ش��امل قره برون، اوزون برون، ش��يپ و فيل ماهي نيز 
توليد شده است.  مدبري، با اشاره به توليد ماهيان استخواني و خاوياري 
در مراكز سه گانه توليد و بازسازي ذخاير استان، عنوان كرد: رهاسازي 
بچه ماهي هاي توليد ش��ده در رودخانه ها و تاالب هاي منتهي به درياي 
خزر صورت مي گيرد.  وي ادامه داد: رهاسازي بچه ماهي هاي توليد شده از 
اواخر بهار آغاز مي شود و تا پايان مرداد ادامه دارد و لذا هم اكنون رهاسازي 
بچه ماهي ها در حال انجام است.  مديركل شيالت گيالن، سه مركز شهيد 
بهشتي سنگر، شهيد انصاري رشت و شادروان دكتر يوسف پور سياهكل را 
از جمله مراكز توليد ژنتيكي ماهيان استخواني و خاوياري گيالن دانست 
و بيان كرد: در مركز شهيد انصاري گونه هاي سفيد بهاره، سفيد پاييزه، 
كپور تاالبي، الي ماهي، سياه كولي، ش��اه كولي و اردك ماهي، در مركز 
سياهكل سوف سفيد و خاوياري از جمله قره برون، شيپ و اوزون برون و 

در مركز شهيد بهشتي ساير گونه ها توليد مي شود.

 آغاز برداشت بيومس 
از مزرعه بزرگ پرورش آرتميا در مياندوآب 

آرتميا يا همان غذاي زنده كه به نام ميگوي آب شور نيز معروف است 
يكي از غذاهاي بسيار عالي و غني از پروتئين محسوب مي شود. اين 
غذا به صورت زنده در اختيار ماهي ها قرار مي گيرد. با گسترش صنعت 
آبزي پروري و اهميت تكنولوژي در دنيا، بخصوص در ميزان و توسعه 
روزافزون پرورش انواع ميگو و ماهي در كشور و با توجه به اينكه آرتميا 
يكي از فاكتورهاي مهم در امر پرورش و تغذيه ميگو به شمار مي آيد، در 
ايران هم پرورش اين آبزي در دستور كار برخي استان ها قرار گرفت. 
حاال و بعد از گذشت هفت س�ال از راه اندازي مركز توليد مصنوعي 
آرتميا در آذربايجان غربي، برداشت بيومس از دومين مزرعه بزرگ 
پرورش آرتميا در مجتمع شياتي فسندوز مياندوآب آغاز شده است. 
مزرعه اي با ۲5 هكتار مساحت كه براي بهره برداري اصولي از آرتميا كه 
خواستگاه اين موجود در آذربايجان غربي است، طراحي شده است. 

    
آرتميا يكي از انواع مهم و نس��بتاً گسترده س��خت پوستان است كه از 
آب هاي لب ش��ور تا آب هاي ش��ور كه ميزان امالح آنها ممكن است تا 
چند برابر آب دريا باشد زندگي مي كند. اسم علمي اين سخت پوستان 
با توجه به شكل ظاهري آن به معني گوش��واره آبي است. از نيمه دوم 
قرن ۱۹ به بعد مطالعات و تحقيقات وس��يعي در رابطه با اين موجود و 
بسياري از موضوعات مرتبط با آن آغاز شد و سال به سال گسترش يافت.  
با گسترش صنعت آبزي پروري و اهميت تكنولوژي در دنيا، بخصوص در 
ميزان و توسعه روزافزون پرورش انواع ميگو و ماهي در كشور و با توجه به 
اينكه آرتميا يكي از فاكتورهاي مهم در امر پرورش و تغذيه ميگو است، در 
ايران هم پرورش و توليد اين موجود مد نظر قرار گرفته است. بخصوص 
اينكه از نظر اقتصادي ارزش آرتميا و قيمت آن در بازارهاي جهاني روبه 
افزايش است و مي توان با بهره برداري اصولي و علمي از اين موجود آبزي 
چه بصورت پرورش مصنوعي و با استفاده از منابع طبيعي درياچه اروميه 
در آذربايجان غربي و چه طبيعي، عالوه بر تأمين احتياجات داخلي، با 

صادرات مقادير مازاد اين محصول براي كشور ارزآوري كرد. 
    افزايش كشت آرتميا تا ۲00 هكتار 

روز گذشته بود كه رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي از آغاز 
برداشت بيومس از دومين مزرعه بزرگ پرورش آرتميا در مجتمع شيالتي 
فسندوز مياندوآب خبرداد.  اكبر كرامتي با بيان اينكه مزرعه دشت فسندوز 
داراي ۲۵ هكتار مساحت كل و ۱۸ هكتار مساحت مفيد بوده و طي ماه هاي 
اخير يعني در سال ۱۴۰۰ راه اندازي شده است، گفت: »براي بهره برداري 
اصولي از آرتميا كه خواستگاه اين موجود در آذربايجان غربي است، پرورش 

آن به صورت مصنوعي از سال ۹۳ در استان آغاز شده است.«
وي ادامه داد: »با بهره برداري از اين مزرعه سطح استخرهاي پرورش 
آرتميا در مجتمع فس��ندوز به ۴۵ هكتار افزايش يافته و هم اكنون با 
اقدامات به عمل آمده مشكالت اين مجتمع مرتفع شده و پيش بيني 
مي شود تا پايان س��ال جاري سطح زير كش��ت آرتميا به ۲۰۰ هكتار 
افزايش يابد.« رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: 
»در اين راستا با توليد ۲۰ تن سيست آرتميا و ۲۰۰ تن بيومس آرتميا 

در اين مزارع حداقل براي ۱۰۰ نفر ايجاد اشتغال مي شود.«
وي با بي��ان اينك��ه ۱۳۰۰ هكتار از اي��ن مجتمع آم��اده واگذاري به 
متقاضيان سرمايه گذاري در اين بخش است، عنوان كرد: »تأمين آب 
شور مورد نياز براي پرورش آرتميا به دليل نزديكي اين دشت به درياچه 

اروميه دومين منبع آب شور و آرتميا در دنيا فراهم شده است.«
   اروميه درياچه اي غني براي پرورش آبزيان

در كنار اس��تخرهاي پرورش آرميتا، درياچه اروميه نيز با حدود ۵ هزار 
كيلومتر مربع مس��احت، عالوه بر غني بودن از نظر امالح و مواد معدني 
زيس��تگاه گونه اي از آرتميا بنام آرتميا اورميانا اس��ت. آرتمي��ا اورميانا 
يكي از هفت گونه آرتمياي ش��ناخته شده در جهان اس��ت و در حالت 
طبيعي ۵۰ درصد پروتئين و ۴درصد چربي دارد.  مدير شيالت و آبزيان 
آذربايجان غربي با بيان اينكه در هر هكتار از مجتمع ش��يالتي فسندوز 
مي توان ۱۰۰ كيلو سيست آرتميا توليد كرد، گفت: »آرتميا در حال حاضر 
بهترين منبع تغذيه صنعت پرورش ميگو و ماهي��ان خاوياري به همراه 
ماهيان زينتي در كشور به شمار مي رود و در بخش صنعت پرورش ميگو 

تنها منبع تغذيه بوده و تاكنون جايگزيني براي آرتميا پيدا نشده است.«
محمدباقر قريشي ادامه داد: »با آغار هفته جهاد كشاورزي حفاري اولين 
چاه آب در يكي از مزارع پرورش آرتميا در مجتمع آبزي پروري دشت 

فسندوز مياندوآب با مجوز سازمان آب استان نيز انجام شد.« 
به گفته اين مسئول، پيش بيني مي شود با حفاري حداقل ۱۰ حلقه چاه 
آب داراي مجوز در سال جاري در اين مجتمع كار احيا و بهره برداري از 
تعداد ۱۰ مزرعه با مساحت ۲۰۰ هكتار شروع و به تدريج تمامي مزارع 
توليدي واگذار شده به مرحله توليد موجود ارزشمند و سودآور آرتميا 

رسيده و براي ۱۰۰ نفر زمينه اشتغال پايدار ايجاد شود. 

 افتتاح ۴ طرح عمراني 
در مناطق عشايري فارس 

مديركل امور عشايرفارس همزمان با آغاز هفته جهاد كشاورزي 
از افتتاح چهار طرح عمراني در حوزه تأمين آب پايدار به صورت 
مجتمع هاي آبرس�اني در مناطق عش�ايري ف�ارس خبرداد. 
رضابهرامي مديركل امور عشايرفارس با بيان اينكه اين هفته با عنوان 
جهاد كشاورزي، پشتيباني از توليد، امنيت غذايي نام گذاري شده 
است، گفت: چهار طرح عمراني در مناطق مختلف عشايري استان 
به بهره برداري مي رسد، كه ۳۴۵ خانوار عشايري از آب پايدار سالم و 
بهداشتي برخوردار خواهند ش��د.  وي افزود: اجراي اين طرح هاي 
عمراني با اعتباري بالغ بر ۷ ميليارد تومان از محل اعتبارات بنده تبصره 
چهار ملي و استاني هزينه شده است.  مديركل امور عشاير فارس گفت: 
اين طرح ها شامل حفر و تجهيز چاه، برق رساني، انتقال آب، ساخت 
مخزن و شبكه توزيع است.  بهرامي تصريح كرد: اجراي اين طرح ها 
باعث تثبت زندگي عشاير، افزايش س��طح برخورداري و حمايت از 

اشتغال بيش از يك هزار نفر از عشاير استان را به همراه دارد. 

 ثبت ۷ محصول فناورانه سالمت توليدي
 در مازندران 

هفت محصول فناورانه س�امت تولي�دي در مازندران ثبت 
بين المللي شد. 

سيدعباس موسوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در جريان 
بازديد معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري از محصوالت فناورانه 
حوزه سالمت اين دانشگاه با اشاره به ثبت هفت محصول فناورانه 
سالمت توليدي در مازندران گفت: دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
در مجموع تاكنون ۷۲ محصول سالمت و پزشكي اختراع و ثبت كرده 
است كه ۳۸ مورد آن كار شركت هاي فناورانه حوزه سالمت بوده 
است.  وي با اعالم اينكه ۴۰ مورد از ثبت محصوالت توليدي مربوط 
به سال گذشته است، افزود: تعداد كل طرح هاي فناورانه دانشگاه 
علوم پزشكي مازندران را ۱۱۸ مورد اعالم كرد.  رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي مازندران ادامه داد: محصوالت ضدعفوني كننده دست و 
سطوح از محصوالت حوزه سالمت شركت هاي دانش بنيان بوده كه 

از زمان شيوع ويروس كرونا در اين استان ساخته شده است. 

 نخستين مركز عقيق درماني كشور 
در تربت  حيدريه افتتاح شد

رئي�س اداره مي�راث  فرهنگ�ي، گردش�گري و صناي�ع  
دس�تي ترب�ت  حيدري�ه از افتت�اح نخس�تين مرك�ز 
عقي�ق درمان�ي كش�ور در اي�ن شهرس�تان خب�رداد. 
عل��ي محم��دي رئي��س اداره مي��راث  فرهنگي، گردش��گري 
و صنايع  دس��تي ترب��ت  حيدريه با اش��اره به افتتاح نخس��تين 
مركز عقيق درماني كش��ور در اين شهرس��تان گفت: اين مركز 
به عنوان نخستين مركز عقيق  درماني در كشور با حضور معاون 
صنايع دستي اداره كل ميراث   فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
خراسان رضوي، معاون اس��تاندار و فرماندار ويژه تربت حيدريه 
و مس��ئوالن شهرس��تان و همزمان با هفته صنايع دستي و دهه 
كرامت افتتاح شد.  وي افزود: بخش بايگ اين شهرستان داراي 
معادن غني س��نگ عقيق است كه در س��ال هاي گذشته سعي 
شده با فرآوري و استفاده از اين سنگ در حوزه صنايع دستي، از 

خام فروشي اين سنگ قيمتي جلوگيري شود.

    خراسان رضوي    مازندران   فارس


