
معاون آبزي پروري      گلستان
اداره كل ش�يالت 
گلستان با اشاره به توليد 65 تن گوشت و خاويار 
در اس�تان از دو برابر ش�دن اين محصوالت با 
راه ان�دازي چه�ار مزرع�ه ديگ�ر خب�رداد. 
محمود سقلي معاون آبزي پروري اداره كل شيالت 
گلستان گفت: در حال حاضر پنج مزرعه پرورش 
ماهيان خاوياري با ظرفيت اسمي 60 تن گوشت 
و پنج تن خاويار در استان فعال است كه اين رقم 
در سال 1400 با اضافه شدن چهار مزرعه ديگر به 
چرخه توليد، دو برابر مي شود. وي افزود: 10 مركز 
ديگر با اخذ پروانه تأسيس در شرف آغاز پرورش 
ماهيان خاوياري در استان مي باشند كه از اين تعداد 
چهار مركز، با 30 الي 80 درصد پيشرفت فيزيكي 
در سال جاري شروع به كار مي كنند. معاون آبزي 
پروري اداره كل شيالت گلستان با اشاره به افزايش 
تعداد متقاضيان راه ان��دازي مزارع منفرد پرورش 

ماهيان خاوياري در استان تصريح كرد: همچنين 
شش متقاضي ديگر موافقت اصولي خود را در اين 
زمينه دريافت نموده اند و در حال پيگيري و دريافت 
اس��تعالمات اداري مي باشند. س��قلي با اشاره به 

جايگاه مهم توليد ماهيان خاوياري در اقتصاد كشور 
خاطر نش��ان كرد: پرورش ماهيان خاوياري جزو 
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي شيالت گلستان است 
كه با توجه به كاهش چشمگير اين گونه ارزشمند 

درياي خزر، تالش هاي گسترده اي در گلستان، به 
عنوان خاستگاه ماهيان خاوياري كشور، جهت رونق 
دوباره اين صنعت در حال انجام است. وي گفت: در 
همين راستا راه اندازي مزارع منفرد پرورش ماهيان 
خاوياري در شهرستان هاي مختلف استان و ايجاد 
مجتمع پرورش ماهيان خاوياري در گميش��ان، 
جهت ايجاد اشتغال، كاهش صيد غير مجاز و رونق 
اقتصادي منطقه، در اولويت ش��يالت ق��رار دارد.  
معاون آبزي پروري اداره كل شيالت گلستان افزود: 
در حال حاضر يک مزرعه منفرد پرورش ماهيان 
خاوياري در شهرستان علي آباد كتول، يک مزرعه 
در كردكوي، دو مزرعه در بندرگز و يک مزرعه در 
آق قال، با مجموع ظرفيت اس��مي 60 تن گوشت 
و س��ه تن خاويار فعال هس��تند. در حال حاضر با 
اجراي ۲06 طرح پرورش آبزيان در حاشيه مزارع 
و چاه هاي آب سرايز شده به ش��اليزارها و باغات، 

كشاورزان گلستان ۵00 تن ماهي توليد كردند.

توليد ماهي و خاویار در گلستان با 4مزرعه جدید2 برابر مي شود 
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سنجش ۳۴ هزار نوآموز همدانی براي ورود به دبستان
مدي����ركل      همدان
آم���وزش و 
پرورش همدان از سنجش ۳۴ هزار نوآموز 
بدو ورود به دبستان در اين استان خبرداد. 
محمد پورداود مديركل آموزش و پرورش همدان 
با اشاره به اجراي موفق برنامه سنجش سالمت 
جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود 
به دبستان در سطح استان، گفت: امسال بيش 
از 34هزار نوآموز ب��ا رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي مورد سنجش قرار گرفتند.   وي افزود: در س��ال جاري با افزايش تعداد پايگاه ها، نوبت گيري 
مطلوب و انجام نظارت هاي ميداني و باليني، روند سنجش نوآموزان بدون هيچ گونه مشكلي انجام شد.   
مديركل آموزش و پرورش همدان با اشاره به اهميت سنجش نوآموزان دوره پيش دبستاني، خاطرنشان 
كرد: سنجش اين نوآموزان نيز بر اساس دستورالعمل هاي وزارت متبوع و با صدور مجوزهاي الزم از سوي 
ستاد مقابله با كرونا با رعايت پروتكل هاي بهداشتي انجام خواهد شد.  پورداود گفت: اين سنجش ها موجب 
مي شود تا دانش آموزاني كه به نوعي دچار برخي مشكالت هس��تند از سايرين جدا و تحت درمان قرار 
بگيرند.  به گفته وي، اين مهم موجب شده تا قبل از ورود اين نوآموزان به مدارس مشكالت آنها حل شود.

اجراي كمپين ايران تندرست با هدف حفظ سالمتي در يزد 
كمپين ايران     يزد
تندرس�ت با 
هدف حفظ سالمتي به مدت 1۰ روز در استان 

يزد اجرا مي شود. 
 حميدرضا شير، مسئول اجرايي كمپين ايران 
تندرست در استان يزد گفت: اين كمپين از سوي 
فدراسيون ورزش هاي همگاني و با هدف و اولويت 
كاهش كم تحركي ملي و حركت به سمت تحقق 
شعار امسال با عنوان »بهره وري نيروي كار ايران 
با ورزش همگاني« برگزار مي شود.  وي با اشاره به اينكه كمپين از روز يک شنبه۲1 شهريور ماه آغاز و به 
مدت 10 روز ادامه خواهد داشت، افزود: 31 هيئت استاني، 60 انجمن و كميته ها به شكل مستقل براي 
آگاهي بخشي عموم مردم نسبت به ورزش و اثرات مثبت آن برنامه هاي متنوعي را به اجرا در خواهند 
آورد و عموم مردم را از طريق فضاي مج��ازي با ايجاد محتوا در 11محور متفاوت به فعاليت ورزش��ي 
دعوت مي كنند.  شير تصريح كرد: طيف هاي مختلفي در اين كمپين براي فعاليت در ورزش مخاطب 
قرار گرفته اند كه از آن جمله مي توان به ورزش در كرونا، ورزش و كودكان، ورزش و سالمندان، ورزش و 

بيماري ها، ورزش و مشاغل، ورزش و تغذيه، ورزش و سالمت روان، ورزش و معلوالن اشاره كرد.

آستان مقدس حضرت معصومه )س( در نجف موكب برپا مي كند
ام�ور  مدي�ر      قم
خيرين، هدايا 
ن�ذورات آس�تان مق�دس حض�رت  و 
معصومه)س( از برپايي موكب آستان قم در 
مس�ير پياده روي نجف به كرب�ال خبرداد. 
حجت االس��الم زهير ثباتي مدير امور خيرين، 
هداي��ا و ن��ذورات آس��تان مق��دس حضرت 
معصومه )س( گفت: موكب آستان مقدس بانوي 
كرامت امسال نيز همانند سال گذشته به صورت 

محدود و با مشاركت خيرين و مردم در عمود 1080 مسير پياده روي نجف به كربال برپا و از زائران اربعين 
ميزباني خواهد كرد.  وي افزود: موكب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه )س(با اجراي طرح احياي 
فرهنگ عاشورا امكاني را فراهم كرده است تا همه افراد با مشاركت در اين طرح بتوانند نذورات و كمک هاي 
خود را به درياي بي كران اربعين حسيني برسانند.  اين مس��ئول ادامه داد: عالقه مندان براي مشاركت 
مي توانند كمک هاي مالي خود را به شماره كارت 6۲80۲31۲۵۵00۵000 به نام آستان مقدس حضرت 

فاطمه معصومه سالم اهلل عليها واريز كنند يا با شماره گيري #۲۵1*۷41* واريز خود را انجام دهند. 

 برق عشاير ايل زوله 
با 544 پنل خورشيدي تأمين مي شود

راه اندازي آی سی يوی پيشرفته و 19مرکز 
واکسيناسيون در  اردبيل به همت سپاه

م�ل  عا ير مد    كرمانشاه
شركت توزيع 
برق اس�تان كرمانش�اه از اهداي 5۴۴ پنل 
خورشيدي به خانوارهاي عشاير ايل زوله با 
ه�دف تأمين برق م�ورد نياز آنه�ا خبرداد. 
 محمد م��رادي مديرعامل ش��ركت توزيع برق 
استان كرمانشاه با اشاره به نقش مهم عشاير در 
بحث اقتصاد مقاومتي و فداكاري آنها در هشت 
س��ال دفاع مقدس گفت: عشاير گرانقدر تالش 
گس��ترده اي در طول تاريخ و در طول پيروزي 
انقالب اسالمي داش��ته اند و بايد با نگاه ويژه اي 
مطالبات آنه��ا را پيگيري كرد.  وي با اش��اره به 
عدم دسترسي عشاير به شبكه برق، افزود: طرح 
استفاده عشاير از سامانه هاي خورشيدي مورد 
توجه قرار گرفته تا عالوه بر تأمين روش��نايي و 
اس��تفاده از تجهيزات برقي كم مصرف، كمک 
حداقلي به توس��عه امر آموزش بچه هاي عشاير 
ش��ود.  مديرعامل ش��ركت توزيع برق اس��تان 
كرمانشاه ادامه داد: در همين راستا با يک ابتكار 
جديد و با اس��تفاده از فناوري هاي روز نس��بت 
به تأمي��ن برق با اس��تفاده مولده��اي كوچک 
خورشيدي قابل حمل اقدام شد و ۵44 خانوار 
عش��ايري ايل زوله از اين نعمت برخودار شدند. 

مديركل امور عشايري استان كرمانشاه نيز گفت: 
باتوجه به همكاري كه بين سازمان امور عشايري 
و شركت توزيع برق استان كرمانشاه، برق رساني 
به اين قشر زحمتكش و ايثارگر در اولويت قرار 
گرفت.  بهزاد محمدي با بيان اينكه ايل هاي دو 
سر كوچ رو در اولويت واگذاري تخصيص پنل هاي 
خورش��يدي قرار گرفته اند، افزود: واگذاري اين 
پنل هاي خورشيدي با اس��تفاده از قرعه كشي 
صورت گرفته و امسال نيز اين همكاري با شركت 
توزيع نيروي برق اس��تان كرمانشاه براي دادن 
تسهيالت بيشتر به مردم عش��اير استان ادامه 
مي يابد.  وي افزود: با توجه به اينكه عش��اير به 
دليل كوچ دسترس��ي به برق نداشته اند با يک 
ابتكار جديد و ب��ا اس��تفاده از فناوري هاي روز 
نسبت به تأمين برق با استفاده مولدهاي كوچک 
خورش��يدي قابل حمل با كمک وزارت نيرو و 
مجري طرح برق رساني روستايي اقدام شد تا هم 
بتوانند از قابليت تلفن همراه براي اطالع داشتن 
از آگاهي هاي مورد نياز و هم روشنايي حداقلي و 
نيز آموزش فرزندان استفاده شود.  در پايان اين 
مراسم نيز تعدادي از سامانه هاي پنل خورشيدي 
به صورت نمادين روشن و به خانواده تعدادي از 

عشاير استان كرمانشاه اهدا شد. 

فرمان�ده س�پاه     اردبيل
حضرت عباس)ع( 
اردبيل از راه اندازي مركز  آي سي يو در بيمارستان 
امام رضا)ع( ب�ا تمام امكانات مدرن و پيش�رفته و 
ظرفيت 1۲ تخت به همت نيروي زميني سپاه خبرداد. 
سردار غالمحسين محمدي فرمانده سپاه حضرت 
عباس)ع( اردبيل گفت: با توج��ه به نياز فوري و 
شرايط بحراني كرونا در استان، مركز  آي سي يو با 
ظرفيت 1۲ تخت با تمام امكانات مدرن و پيشرفته 
و پزشكان متخصص و نيروي درماني مورد نياز، 
در بيمارستان امام رضا)ع( اردبيل از سوي نيروي 
زميني سپاه راه اندازي ش��د.  وي افزود: با توجه 
به نياز اس��تان اردبيل به بخش بستري بيماران 
كرونايي، اين بخش نيز با ۵۲ تخت بيمارستاني و 
نيروي درماني و پرستاري ايجاد شد.  فرمانده سپاه 
حضرت عباس)ع( اردبيل ادامه داد: تاكنون تعداد 
1۹ مركز تجميعي واكسيناسيون توسط بسيج و 
سپاه در استان اردبيل راه اندازي شده است.  سردار 
محمدي گفت: براي تسريع در روند واكسيناسيون 
اين تعداد مركز تجميعي در سطح استان اردبيل 
به همت بسيج جامعه پزشكي، معاونت سالمت 
و دفاع زيس��تي سپاه اس��تان و بهداري تيپ 3۷ 
حضرت عباس)ع(، بسيج سازندگي و گروه هاي 

جهادي راه اندازي ش��ده اس��ت كه از اين تعداد 
شش مركز به صورت كامل توسط بسيج و سپاه و 
13 مركز واكسيناسيون تجميعي نيز با مشاركت 
ادارات بهداش��ت و درمان مديريت مي شود.  وي 
افزود: تاكنون بيش از ۵0 هزار ُدز واكس��ن كرونا 
در مراكز تجميعي بسيج و سپاه تزريق و عالوه بر 
آن، بيش از 1۵0 نفر نيروي انساني اعم از پزشک، 
پرستار، پيراپزشک، كادر اداري، بسيج و جهادگر 
در اين مراكز به كارگيري شده اند.  فرمانده سپاه 
حضرت عباس)ع( ادامه داد: در راس��تاي تأمين 
اكسيژن مورد نياز بيماران كرونايي بيمارستان امام 
خميني)ره(، نيز يک دستگاه بزرگ اكسيژن ساز 
با ظرفيت 4۵00 ليتري با همكاري بهداري نيروي 
زميني سپاه در اين بيمارستان مستقر شد.  سردار 
محمدي همچنين گفت: تعداد پن��ج درمانگاه 
بسيج و سپاه با تمام ظرفيت به صورت سه شيفت 
با به كارگيري ۵0 نفر پزشک و 1۲0 نفر پرستار و 
كادر درماني به صورت روزانه ب��ه بيش از ۲ هزار 
و ۵00 نفر در اس��تان ارائه خدمت مي كنند.  وي 
افزود: براي ويزيت و تزريق واكسن كرونا به افراد 
باالي 60 س��ال جامانده از واكس��ن به خصوص 
افراد معلول و سالمند، شش اكيپ سيار پزشكي 

راه اندازي شده است.

  مرك�زي: معاون صنايع كوچک وزير صنع��ت، معدن و تجارت در 
ديدار با صنعتگران شهرستان شازند، گفت: واحدهاي توليدي تعطيل و 
نيمه تعطيل كشور شناسايي و داليل ركود اين واحدها نيز كارشناسي و 
تدوين شده است و براساس اولويت بندي به چرخه توليد باز مي گردند.  
علي رسوليان ادامه داد: تأمين زيرساخت ها در حوزه صنعت بسيار گران 
است اما اين مهم كانون بهبودي اقتصاد و رونق ساير بخش هاست و تمام 

ظرفيت ها براي توسعه صنعتي كشور بايد فعال شود. 
  خوزس�تان: رئيس امور ايثارگران ش��ركت ملي مناطق نفت خيز 
جنوب از انجام بخش عمده  اي از مراحل تبديل وضعيت اس��تخدامي 
كاركنان غيررسمي ايثارگري اين ش��ركت خبرداد.  جعفر فياض  مهر 
گفت: جمع آوري اطالعات مش��مولين و بررس��ي مس��تندات آنها در 
بخش هاي مختلف مديريت منابع انساني با قيد فوريت و بدون وقفه آغاز 

شده و تا امروز بخش اعظم كار انجام گرفه و در مراحل پاياني است. 
  سمنان: رئيس كل دادگستري استان سمنان كه به همراه جمعي 
از قضات گرمس��ار و دامغان براي بازديد به از زندان هاي اس��تان رفته 
بودند ۵3 نفر از مهمان و محكومان زندان هاي دامغان و گرمسار را آزاد 
كردند.  محمدجعفر عبدالهي رئيس كل دادگستري استان سمنان در 
حاشيه اين بازديد گفت: از اين تعداد زنداني، 33 نفر از زندان دامغان و 
۲0 زنداني نيز هفته گذشته از زندان گرمسار پس از سركشي از زندان 

اين شهرستان آزاد شدند. 
  سيستان وبلوچستان: آيين بس��ته بندي و توزيع 1600 بسته 
معيش��تي و بهداش��تي، 106 تانكر آب، 1300 بس��ته لوازم التحرير، 
44هزار آب معدني، ۲0 دستگاه اكسيژن ساز و آبرساني به پنج روستای 
كم برخوردار سيستان و بلوچستان از جمله شهرهاي كنارك و زرآباد از 

سوي خيرين تهراني انجام شد. 
  آذربايجان غرب�ي: معاون آموزش متوس��طه اداره كل آموزش و 
پرورش آذربايجان غربي گفت: ۹4درصد از فرهنگيان استان واكسينه 
شده اند.  بابک حشمت افزود: فاز اول واكسيناسيون فرهنگيان در مرداد 

ماه اجرا شد و 3۷هزار و 4۵۲ نفر واكسن كرونا را دريافت كرده اند. 
  اصفهان: رئيس ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان گفت: براساس 
برآوردهاي ص��ورت گرفته ب��راي بهره برداري كام��ل از خط دو مترو 
اصفهان 30 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز اس��ت.  محمد نورصالحي 
افزود: تاكنون 3۲ درصد از عمليات س��اختماني و 1۲ درصد از بخش 

تأسيسات مكانيكي، ناوگان وخط دو مترو اصفهان اجرايي شده است.

 هرمزگان نيازمند اجراي 
طرح جامع توليد انرژي برق 

استاندار هرمزگان خواستار اجرايي شدن طرح جامع توليد انرژي برق 
در راستاي تأمين پايدار برق مورد نياز صنايع غرب بندرعباس شد. 
فريدون همتي استاندار هرمزگان در نشس��ت كارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليد استان با اشاره به پيگيري تأمين برق مورد نياز واحدهاي 
صنعتي بزرگ استان، گفت: در فصل تابستان، قطعي هاي برق زيادي 
براي اين واحدها اعمال شد، تا برق خانگي به شكل مناسب تأمين شود 
كه با توجه به بهتر شدن ش��رايط آب و هوايي در نيمه دوم سال، بايد 
هم سهميه برق شش ماه دوم سال و هم كسري شش ماه نخست اين 
واحدها، تأمين شود تا بتوانند توليد كامل را طبق برنامه ريزي محقق 
كنند.  وي ادامه داد: همكاري شركت برق استان و برنامه ريزي مناسب 
توسط واحدهاي صنعتي بزرگ به خصوص شركت هاي توليد فوالد در 

استان براي اين كار ضروري است. 
استاندار هرمزگان خواستار اجراي طرح جامع توليد انرژي برق براي 
صنايع غرب بندرعباس شد و افزود: شركت توس��عه زيرساخت كه با 
س��هامداري صنايع غرب بندرعباس تشكيل شده، با كمک واحدهاي 
توليد فوالد در اس��تان باي��د در اين راس��تا اق��دام و در زمينه احداث 
نيروگاه هاي جديد توليد برق و همچنين ايجاد واحد بخار در نيروگاه 
سيكل تركيبي ايسين، سرمايه گذاري كند تا برق مورد نياز واحدهاي 

صنعتي غرب بندرعباس، به صورت پايدار تأمين شود. 
همتي به مسائل و مشكالت منطقه آزاد قشم در زمينه پرورش متمركز 
ميگو اشاره كرد و گفت: مقرر شد براي رفع مش��كالت اين سازمان با 
شيالت و سازمان نظام مهندس��ي، موضوع در جلسه اي به طور دقيق 
كارشناسي و نتيجه ابالغ شود.  استاندار هرمزگان با بيان اينكه مصوبات 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد اس��تان، حكم قانون را دارد و عدم 
اجراي آن به معناي ترك فعل و تخلف اس��ت، خاطرنشان كرد: روند 
اجراي تمامي مصوبات كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد اس��تان، 
توس��ط س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان پايش مي شود و 
مصوبات مربوط به دستگاه هاي اجرايي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و 
بانک ها، كه اجرايي نشده اند، به وزارتخانه ها و سازمان هاي مربوطه آنها و 
همچنين به تخلفات و دادگستري اعالم مي شود كه تعداد اين مصوبات 

اجرايي نشده كم است اما موضوعات مهمي محسوب مي شوند.

ريزگردها آماده تسخير آسمان گلستان ايران
سال هاست كه گلس�تان با پديده ريزگردها درگير است و با اينكه 
بارها هشدارهايي جدي در اين باره داده شده و منشأ اين پديده در 
استان ريشه يابي و راهكارهايي نيز برايش ارائه شده است اما هنوز 
بحران گرد وغبار و ريزگردها كنترل نش�ده است. همين امر باعث 
شده بعد از خوزستان و سيستان وبلوچستان، گلستان سرسبز نيز 
گرفتار ريزگردها ش�ود. هم اكنون و به خاطر تغيير اقليم و كاهش 
بارندگي ها و به تبع آن كمبود رطوبت، وق�وع پديده ريزگردها در 
گلستان نسبت به 1۰ س�ال گذشته س�ه برابر افزايش يافته است. 

    
به گفته كارشناسان وجود ريزگردها در شمال گلستان به طور عمده منشأ 
خارجي دارد كه از طرف صحراي قره قوم تركمنستان در همسايگي اين 
استان نشئت مي گيرد. به همين خاطر سال هاست عنوان مي شود وزارت 
امور خارجه بايد براي پيشگيري از گسترش اين پديده رايزني هاي الزم 
را انجام دهد، وگرنه سطح 800 هزار هكتاري اراضي شمال گلستان نيز 

مستعد ايجاد ريزگردها هستند. 
  گلستان در معرض خطر بياباني شدن

پيشروي بيابان خطري است كه بيشتر استان هاي كشور را تهديد مي كند 
و گلستان هم از اين قاعده مستثني نيست. اما واقعيت اين است كه اين 
منطقه در ليست استان هاي بياباني قرار دارد.  در گلستان به علت نداشتن 
شرايط بارندگي مساعد وعدم رعايت اصول زراعت، مناطق شمال و شرق 
آن بيشتر در معرض بياباني شدن هستند، به طوري كه رئيس منابع طبيعي 
استان با بيان اينكه 300 هزار هكتار از اراضي استان در معرض بياباني شدن 
هستند، گفته: »اين بيابانزايي پيامدهاي اقتصادي بدي در توليدات استان 
به خصوص در بخش كشاورزي دارد. البته مهم ترين راه مقابله با بيابانزايي 
بوته كاري است كه با اين كار مي توان توليدات علوفه را افزايش داد و هزينه 

خوراك دام ها را كمتر كرد.«
  وجود 1۳۰ هزار هكتار اراضي بياباني 

بيابان هاي گلستان نيازمند توجه ويژه و ملي هستند و با اجراي طرح هايي 
دست و پا شكسته آن هم به صورت س��االنه و در محدوده اي به اندازه 3 
هزار هكتار نمي توان به مقابله ب��ا اين پديده پرداخت.  به گفته مديركل 
منابع طبيعي استان گلستان، حفظ و افزايش پوشش گياهي مهم ترين 
كاري است كه مي توانيم انجام دهيم و در صورتي كه با طبيعت مدارا كنيم 
خودش احيا مي ش��ود.  عبداالرحيم لطفي با بيان اينكه سطح و كيفيت 
جنگل ها در گلستان كاهش يافته، مي گويد: »روند شخم در جهت شيب، 
كار كشاورزي بي ضابطه، عدم انجام بي خاك ورزي و مسائل ديگر باعث 
از بين رفتن پوشش گياهي و كربن ذخيره شده در خاك مي شود كه بايد 
تصميمي درست در اين باره گرفته ش��ود.« در همين رابطه آراز محمد 
قرنچيک كارشناس هواشناسي گلستان نيز با اشاره به افزايش ريزگردها 
در فضاي استان مي گويد: »گلس��تان از نظر وقوع گردوغبار در جايگاه 
پنجم كشور قرار دارد و عوامل مؤثر بر سير صعودي ريزگرد ها را بايد در 
تغيير اقليم و تغيير پراكنش بارندگي ها جست وجو كنيم.« به گفته اين 
مسئول، راه حل عبور از اين ش��رايط، اقدامات پيشگيرانه از قبيل تغيير 

الگوي كشت، حفظ ذخاير آبي و احياي تاالب هاست. 
  طوفان خاك در راه است 

طي س��ال هاي اخير طوفان گرد وغبار مش��كالت زيادي ب��راي مردم 
اس��تان هاي مختلف و همچنين منطقه گلس��تان به وجود آورده است. 
پديده اي كه منشأ نيمي از آن به خارج از مرزها باز مي گردد و با توجه به 
اينكه گلستان در معرض بياباني شدن است وقوع اينگونه طوفان ها در اين 
منطقه دور از انتظار نيست.  آسيب و صدمات طوفان گرد وغبار، بيشتر 
به مناطق روستايي و كشاورزي مي رسد. هم اكنون ۲ ميليون و300 هزار 
هكتار از بيابان هاي كشور مستعد توليد طوفان گردوخاك هستند كه 30 
هزار هكتار از اين اراضي در گلستان قرار داشته و مولد طوفان مي باشند.  
بعد از اينكه چند هفته قبل گرد وخاك مهيبي بخش هايي از گلستان را در 
برگرفت، اعالم شد بايد بحث طوفان هاي گردو غبار به طور جدي تر دنبال و 

با تشكيل ستادي براي مقابله با اين پديده تدابيري انديشيده شود. 
در همين رابطه مديركل آب منطقه اي گلستان مي گويد: »گردوخاكي كه 
در ماه گذشته شاهد آن بوديم پيش درآمدي براي طوفان هاي آينده است و 
اگر برنامه پيشنهاد شده و پيش  بيني شده عملياتي نشود با توجه به سرعت 

باالي تخريب، گلستان به شرايط بحراني خواهد رسيد.«
سيدمحسن حسيني ادامه مي دهد: »مهار كانون هاي گردوخاك فرآيندي 
كوتاه مدت نيست، همان طور كه تخريب طبيعت در طوالني مدت به وجود 
مي آيد احياي آن هم به زمان زيادي نياز دارد. بدين ترتيب گام نخست براي 
مقابله با گردوخاك، شناسايي اين پديده و اقدام براي رفع آن است و تأخير 
در اقدامات اجرايي به منظور پيشگيري از گسترش ريزگردها توجيهي 
نداشته و ندارد. اميدواريم با مشاركت و همراهي مردم استان و دستگاه هاي 

اجرايي با مديريت و برنامه ريزي از وقوع اين پديده پيشگيري كنيم.«
  خليج گرگان، منبع گرد وغبار 

با توجه به اينكه خليج گرگان بزرگ ترين خليج درياي خزر به شمار مي آيد، 
حفظ و احياي آن از اهميت ويژه اي برخورداراست. اما اين خليج چند سالي 
است كه گرفتار خشكسالي شده. تغييرات اقليمي و كاهش بارندگي و برداشت 
بي رويه از منابع آبي زيرزميني باعث شده كه از سطح 40 هزار هكتاري اين 
خليج بيش از 8 هزار هكتار آن خشک شود و در صورت پيشروي خشكي تمام 
شهرهاي حاشيه خليج درگير ريزگرد مي شوند.  حاال گلستان مانده و اراضي 
بياباني و خليجي كه مي تواند به منشأ توليد ريزگردها تبديل شود و مديراني 

كه با اين دست و آن دست كردن، فقط زمان را از دست مي دهند.

 تجليل 6 دانشمند برتر كشور 
از سوي بنياد فرهنگي البرز 

در مراسم اعطاي جايزه ملي بنياد البرز، از شش دانشمند برتر 
تجليل به عمل آمد. 

در مراسم اعطاي جايزه البرز 1400كه در بنياد فرهنگي البرز و با 
حضور شش دانشمند برتر برگزار شد، دكتر اميرعلي حميديه در 
رشته خون و سرطان كودكان از دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر 
ليال آزادبخت در رشته علوم تغذيه از دانشگاه علوم پزشكي تهران، 
دكتر كريم مجتهدي در رش��ته فلسفه از دانش��گاه تهران، دكتر 
رحمت ستوده قره باغ در رشته مهندسي شيمي از دانشگاه تهران، 
دكتر اميررضا خويي در رشته مهندسي عمران از دانشگاه شريف 
و دكتر احمد شعباني در رشته شيمي از دانشگاه شهيد بهشتي 
به عنوان دانشمندان برگزيده انتخاب شدند كه جايزه ويژه به دكتر 
حميديه اعطا شد.  در ادامه اين مراسم دانشمندان برگزيده پس از 

تقدير و تجليل  به صورت كوتاه به بيان سخناني پرداختند.

 طرح واكسيناسيون خانه به خانه 
در روستاهاي نيشابور آغاز شد 

به گفته رئيس دانش�كده علوم پزش�كي نيش�ابور تيم هاي 
س�يار واكسيناس�يون با حض�ور در مناطق روس�تايي اين 
شهرس�تان تزري�ق واكس�ن كرون�ا را آغ�از كردن�د. 
محس��ن عظيمي نژاد رئيس دانشكده علوم پزش��كي نيشابور در 
جلسه ستاد كروناي شهرستان اين شهرستان گفت: از روز گذشته 
)يک شنبه( تيم هاي س��يار واكسيناس��يون در مناطق روستايي 
شهرستان نيشابور به صورت خانه به خانه براي تزريق واكسن مراجعه 
كرده و برنامه ريزي شده در 10 روز آينده، 10 درصد عقب افتادگي 
تزريق واكسن را جبران كنيم تا كاهش مرگ ومير را شاهد باشيم.  
وي افزود: در س��ه شهرستان نيش��ابور، فيروزه و زبرخان، ۹ مركز 
واكسيناسيون كرونا در حال واكسيناسيون شهروندان هستند و در 
تالش هستيم تا ۵0 هزار دز واكسن راجذب كنيم.  به گفته رئيس 

دانشكده علوم پزشكي نيشابور آمار مبتاليان نزولي است.

 سازماندهی ۲۵۰ گروه جهادي درقزوين
 براي مقابله با كرونا 

۲5۰ گروه جهادي بسيج در قالب تيم هاي حمايتي، مراقبتي و نظارتي 
با هدف مقابله با كرونا در شهرس�تان قزوين سازماندهي شدند. 
مهدي صادقپور فرمانده ناحيه مقاومت بسيج آبيک قزوين گفت: در 
طرح شهيد قاسم سليماني در شهرس��تان آبيک 80 پايگاه بسيج به 
پايگاه سالمت تبديل شد تا بتوانند خدمات مناسب و با سرعت بيشتري 
را به مردم شهرستان آبيک ارائه دهند.  وي افزود: هم اكنون ۲۵0 گروه 
جهادي متشكل از بسيجيان از اقشار مختلف بسيج در قالب تيم هاي 
حمايتي، مراقبتي و نظارتي در شهرستان آبيک سازماندهي و وارد ميدان 
مبارزه با كرونا شده اند.  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج آبيک تصريح كرد: 
در اجراي طرح شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني، پايگاه هاي مقاومت 
بسيج شهرستان آبيک مأموريت پايگاه سالمت دارند. صادقپور ادامه داد: 
عالوه بر اين گروه ها ساير بسيجيان نيز براي اقدامات عمراني آمادگي هاي 

الزم را كسب كردند تا در زمان مورد نياز وارد عمل شوند.

   قزوين    خراسان رضوي   البرز

لرستان پايلوت تدوين شناسنامه مساجد كشور
مديركل تبليغات اس�المي لرس�تان     لرستان 
گفت: شناسنامه مساجد استان بر پايه 
محل�ه مح�وري ب�ه عن�وان نمون�ه كش�وري تدوين مي ش�ود. 
حجت االسالم مهدي قدرتي مديركل تبليغات اسالمي لرستان با اشاره به 
آغاز تدوين شناسنامه مساجد استان و اينكه اين سند به نوعي بانک جامعي 
از اطالعات و آمار سخت افزاري و نرم افزاري اين مكان هاست گفت: يكي از 
تجربه هاي خوبي كه صورت گرفته، توليد و تدوين شناسنامه هاي مساجد 
استان است.  وي با تأكيد بر اينكه اين طرح در خرم آباد به عنوان پايلوت در 
دستور كار قرار گرفته است، افزود: در اين راس��تا، اين طرح در يک محله 
شهر با هشت مسجد آغاز شده اس��ت.  مديركل تبليغات اسالمي لرستان 
تصريح كرد: اين طرح يک شناس��نامه فراگير از مسجد با محوريت محله 
است.  حجت االسالم قدرتي گفت: در اين طرح، نه تنها شناسنامه مسجد، 
بلكه شناسنامه محله تدوين مي شود، اين طرح به طور حتم در برنامه ريزي 
فعاليت هاي تبليغي، اجتماعي و فرهنگي بس��يار مثمر ثمر خواهد بود و 
برنامه ريزي هاي فرهنگي مساجد را تسهيل مي كند.   وي افزود: با اجراي اين 
طرح مي توان آن را به عنوان نمونه اي كامل در ساير استان ها نيز اجرايي كرد.  
مديركل تبليغات اسالمي لرستان در خاتمه بيان كرد: نيمه دوم امسال سه 

برنامه محوري اداره كل تبليغات استان در حوزه مساجد برگزار مي شود. 

 بهره برداري از ۵ پروژه 
در پست هاي برق خوزستان

مديرعام�ل ش�ركت ب�رق منطقه اي     خوزستان
خوزستان از بهره برداري از پنج پروژه 

بانك خازني در استان خبرداد. 
محمود دشت بزرگ مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان با اشاره 
به بهره برداري از پنج پروژه بانک خازني در اين استان گفت: در پست هاي 
فوق توزيع گلستان، سپنتا و دانشگاه در كالنشهر اهواز چهار مجموعه 
بانک خازني 33 كيلو ولت به ظرفيت 1۹/۲ مگاوار احداث و برق دار شده 
است.  وي با بيان اينكه ارزش سرمايه گذاري اين بانک هاي خازني 80 
ميليارد ريال بوده است، تصريح كرد: وارد مدار شدن اين بانک هاي خازني 
باعث تعديل توان راكتيو و افزايش ضريب قدرت، بهبود ولتاژ شبكه توزيع 
در مناطق مرتبط و بهبود وضعيت ترانس هاي تحت مراقبت و جلوگيري 
از تخريب آنها مي شود.  مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان با 
اشاره به توسعه پست 13۲ به 33 كيلوولت وليعصر آبادان، تصريح كرد: 
در اين پس��ت يک بي 13۲ كيلو ولت براي اتصال به خط پيروز آبادان 
احداث و راه اندازي شده و ارزش سرمايه گذاري توسعه پست و احداث 
يک بي، حدود ۲10 ميليارد ريال بوده است.  به گفته دشت بزرگ افزايش 
ضريب اطمينان و پايداري بيشتر پست با نصب دو بريكر 13۲ كيلو ولت 
براي ترانس هاي قدرت، ايجاد ظرفيت خط جديد و توسعه شبكه برق 
براي استفاده مشتركين در بخش هاي مختلف خانگي و صنعتي منطقه 
از جمله اهداف بهره برداري از  توسعه پست وليعصر است.  وي تصريح 
كرد: از مهرماه سال گذشته تاكنون 616 مگاولت آمپر در بخش انتقال 
و فوق توزيع به ظرفيت ش��بكه تحت نظارت اين شركت در دو استان 

خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد اضافه شده است. 

برگزاري رويداد ملي و معنوي شور عاطفه ها در سمنان 
تبلت مورد نياز 5۴۰     سمنان
دانش آم�وز تحت 
حمايت كميته امداد استان س�منان تأمين شد. 
س��عيد اس��عدي، معاون امور فرهنگي كميته 
امداد استان سمنان با اشاره به تهيه ۵40 تبلت 
براي دانش آموزان نيازمند با كمک خيرين در 
قالب پويش مهر باران به برگزاري رويداد ملي و 
معنوي شور عاطفه ها هم زمان با سراسر كشور با 
شعار »باهم مشق محبت بنويسيم« اشاره كرد و 
گفت: اين رويداد ملي »باهدف كمک به تأمين لوازم تحصيلي به ويژه لوازم كمک آموزشي غيرحضوري 
دانش آموزان نيازمند از ۲0شهريور تا يازدهم مهرماه سال جاري در استان سمنان اجرا مي شود.  وي به 
راه هاي مشاركت در اين طرح اشاره و خاطرنشان كرد: مراجعه به دفاتر كميته امداد سراسر استان، مراكز 
نيكوكاري، شماره گيري كد دستوري #88۷۷*و مراجعه به سايت emdad. ir براي نيک انديشان فراهم 
شده است.  معاون امور فرهنگي كميته امداد استان سمنان گفت: 4۵۵6 دانش آموز تحت حمايت كميته 

امداد استان سمنان از حمايت اين نهاد از مقاطع تحصيلي ابتدايي تا مدارج عالي بهره مند مي شوند.


