
مديركل تبليغات      ايالم
اسلالمي ايالم از 
فعاليت ۵۰ نفر در قاللب گروه جهادي و مبلغ 
روحاني در مرز مهران طي ايام اربعين خبرداد. 
حجت االسالم محمدعلي نجفي مديركل تبليغات 
اسالمي ايالم در تشريح برنامه هاي اجرا شده در 
اربعين حس��يني )ع( از سوي اي��ن اداره در مرز 
مهران گفت: اربعين امس��ال اداره كل تبليغات 
اسالمي با مش��اركت خ��وب فع��االن مردمي و 
نهادهاي ذيربط توانس��ت نس��بت ب��ه برگزاري 
چندين برنامه جامع و كاربردي در اربعين اقدام 
كند.  وي افزود: دال مرك��زي فعاليت هاي اداره 
كل تبليغات اسالمي در مه��ران، تكريم زائرين، 
فضاسازي ديني و استقب��ال و راهنمايي زائرين 
بوده است.  مديركل تبليغات اسالمي ايالم تصريح 
كرد: برگزاري برنامه هاي ذكر توسل و جلس��ات 
انس براي جاماندگان در پايانه مرزي، اقناع سازي 
و تبيين شرايط و همچنين برگزاري منظم نماز 

جماعات و ايجاد فضاي معنوي با پخش مداحي 
از ديگر برنامه هاي م��ا بوده است.  حجت االسالم 
نجفي افزود: اتفاق مبارك ديگر، اعزام، استقرار و 
سازماندهي بيش از ۵۰ نفر از گروه هاي جهادي 

و مبلغين روحاني در م��رز مهران و در مواكب در 
كوتاه ترين زمان ممك��ن، دريافت و سازماندهي 
كمك ها و نذورات مردمي، توزي��ع غذاي گرم با 
همكاري هيئت هاي مذهبي با رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي, توزيع ماسك و اقالم بهداشتي، تبليغات 
محيطي، ساماندهي و فعال سازي اماكن مذهبي 
و مس��اجد براي خدمت رساني، تولي��د محتوا و 
تبليغات با موضوع اربعين در فضاي مجازي، گروه 
بندي هيئات مذهبي و جهادي و تقسيم وظايف 
بين آنان از اقدامات اجرا شده توسط اين اداره كل 
بوده است.  اين اقدامات در حالي است كه سازمان 
تبليغات اسالمي ايالم سال گذشته نيز با همكاري 
بنياد علوي، 2 ه��زارو 41 كارت هديه 2۰۰ هزار 
توماني بالغ بر 4۰۸ ميلي��ون و 2۰۰ هزار تومان 
بين نيازمندان اين است��ان توزيع كرد.  تاكنون و 
در مراحل مختل��ف رزمايش كمك هاي مؤمنانه 
مجموعاً يك ميليارد و 4۰۰ ميلي��ون تومان به 
صورت نقد در بين نيازمندان توزيع ش��ده است. 
همچنين 2هزار بس��ته معيشتي ش��امل برنج، 
روغن و ديگر اقالم غذايي به ارزش هر بسته ۸۰۰ 
هزار تومان با كمك خيرين جمع آوري و در ميان 

خانواده هاي كم برخوردار توزيع شده است.

خدمت رساني 50 گروه جهادي سازمان تبليغات اسالمي ايالم در مرز مهران
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سیداحمد هاشمي اشكا

98 درصد عشاير كرمانشاه واكسن كرونا زدند
معاون بهداشتي      كرمانشاه
دانشلگاه علوم 
پزشكي كرمانشاه از واكسينه شدن 98 درصد 
عشاير اين استان در برابر ويروس كرونا خبرداد. 
ابراهيم ش��كيبا معاون بهداشتي دانشگاه علوم 
پزشكي كرمانش��اه با اش��اره به واكسيناسيون 
9۸درصد عشاير اين استان گفت: توجه ويژه به 
عشاير و ارائه خدمات مراقبتي، بهداشتي و درماني 
يكي از اركان اساسي و وظايف و تعهدات مراكز 
بهداشت بوده كه به خوبي اين مهم در حال انجام است.  وي افزود: خدمات مراقبتي، بهداشتي و درماني 
توسط تيم هاي ثابت در خانه هاي بهداشت و مراكز خدمات جامع سالمت و با اعزام تيم هاي سيار سالمت 
در قالب برنامه هاي ايل گردشي به مناطق استقرار عشاير كوچنده استان كرمانشاه انجام مي شود.  معاون 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ادامه داد: واكسيناسيون افراد زير 1۸ سال و دانش آموزان عشاير 
استان كرمانشاه نيز در دست اقدام است و تا قبل از آغاز كوچ عشاير واكسيناسيون آنها تكميل خواهد شد. 

15 وقف جديد در لرستان انجام گرفت 
به گفته مديركل      لرستان
اوقاف لرستان 
از ابتداي سال جاري تاكنون 1۵وقف جديد 

در استان ثبت شده است. 
حجت االسالم سيدمحمد طباطبايي مديركل اوقاف 
لرستان در همايش »ياوران وقف« كه با حضور ُخدام 
و هيئت امناي مساجد و بقاع متبركه و متوليان وقف 
لرستان در حس��ينيه حبيب بن مظاه��ر خرم آباد 
برگزار ش��د، گفت: از ابتداي سال ج��اري تاكنون 
1۵وقف جديد در استان ثبت شده است.  وي با بيان اينكه سهميه امسال اوقاف و امور خيريه لرستان براي ثبت 
وقف ۵۰ مورد تعيين شده است، افزود: اكثر وقف هايي كه در سال جاري در سامانه اوقاف به ثبت رسيده وقف زمين 
با نيت ساخت مسجد است كه اين نوع وقف در بخش وقف هاي انتفاعي است.  مديركل اوقاف لرستان ادامه داد: از 
مجموع 1۵ وقف جديد كه تاكنون در استان ثبت شده 1۳ مورد آن وقف انتفاعي است. درحالي كه استان نياز به 

وقف هايي با نيت عزاداري سيدالشهدا، كمك به ازدواج جوانان، كمك به فعاليت هاي قرآني و اشتغال دارد. 

اجراي چهارمين مرحله خدمات دندانپزشكي بسيج در لرستان
چهارمين مرحله      لرستان
ت  ينلا معللللا
دندانپزشكي بسيج جامعه پزشكي در مناطق 
محروم شهرسلتان خرم آباد اجرايي شلد. 
سرهنگ عبدالوحيد ملك آرا مسئول سازمان 
بسيج جامعه پزشكي استان لرستان گفت: در 
راستاي محروميت زداي��ي از مناطق محروم و 
كم برخوردار و به همت سازمان بسيج جامعه 
پزش��كي و معاونت اجتماع��ي سپاه حضرت 

ابوالفضل)ع( لرست��ان، چهارمين مرحله اعزام تيم دندانپزش��كي در قالب ط��رح محروميت زدايي 
جواداالئمه )ع( به منطقه محروم »ِگل سفيد« و »پشت بازار« از توابع شهرستان خرم آباد انجام شد.  
وي افزود: اين اكيپ شامل دندان پزشكان، دستيار داندانپزشك، كارشناسان بهداشت و مشاوره بود 
كه با وسايل و تجهيزات دندانپزشكي مورد نياز به مناطق مذكور اعزام شدند.  مسئول سازمان بسيج 
جامعه پزشكي استان لرستان با اشاره به خدمات دندانپزشكي در اين برنامه تصريح كرد: خدماتي كه 
در اين اعزام ارائه شد  شامل معاينه و كشيدن دندان، ترميم، درمان ريشه، جرم گيري و دارو به صورت 

رايگان بود و در پايان اين روز به 1۰۰ نفر خدمت مستقيم ارائه شد.

 مهيا شدن اجراي طرح هادي 
در 54درصد روستاهاي فارس

 واردات كروكوديل پرورشي به مشهد 
با هدف صادرات پوست

مديلركل بنياد     فارس
مسلكن فارس 
از فراهم شدن اجراي طرح هادي در بيش از 
۵4درصد از روستاهاي اين استان خبرداد. 
عطاءاهلل زماني مدي��ركل بنياد مس��كن فارس با 
گراميداشت جايگاه روستاييان و عشاير به عنوان 
جامعه مولد بر ل��زوم محروميت زداي��ي و توسعه 
روستايي به عنوان محور اصلي حركت در مناطق 
كم برخوردار تأكيد كرد و گفت: طرح هادي در بيش 
از ۵4 درصد از روستاهاي باالي 2۰ خانوار كه معادل 
يك هزار و 2۶4 روستا دراستان فارس است اجرايي 
مي شود.  وي افزود: روستاييان سرزمين پهناور فارس 
همان طور كه در عرصه هاي مختلف انقالب، دوران 
دفاع مقدس و سازندگي ايران نقش محوري و تعيين 
كننده داش��تند، در دوران تحولي نيز در راستاي 
توسعه كسب و كار و توان و ظرفيت توليد پايدار و 
ضرورت حفظ و ايفاي نقش فعال در بازگشت شكوه 
كار و توليد به اين جايگاه مهم تمدن انساني؛ وظيفه 
خود را مجدانه انجام داده و مي دهند.  مديركل بنياد 
مسكن فارس از اجراي صدها و هزاران طرح توسعه 
روستايي، طرح هادي، طرح بهسازي و توسعه معابر، 
بيمه من��ازل روستايي، اج��راي طرح هاي اسكان 
عشاير با همكاري و همراهي مسئوالن امور عشاير 

استان و صدور هزاران جلد سند روستايي با همكاري 
مديران اسناد و امالك استان نمونه اي از حمايت ها 
و اقدامات عملياتي براي توسعه روستايي در مناطق 
روستايي و عشايري فارس خبرداد و تصريح كرد: 
همه روستاهاي استان فارس از شمالي ترين روستا در 
شهرستان آباده تا جنوبي ترين روستا در شهرستان 
مهر بايد كانون توسعه و كارآفريني باشد و به ويژه در 
زمينه توسعه گردشگري روستايي بايد گام هاي بلند 
و با قدرت برداشته شود.  زماني خاطرنشان كرد: ما 
معتقديم كه از شرقي ترين روستاها در شهرستان 
ني ريز تا روستاهاي با صالبت غرب استان فارس 
در شهرستان هاي رستم، ممسني و كازرون بايد 
به عنوان الگويي در توسع��ه و محروميت زدايي و 
توجه به كاركردهاي توسع��ه و محروميت زدايي 
مطرح شوند، بنياد مسكن براي حركت چرخ هاي 
توسعه و محروميت زدايي در سال هاي گذش��ته 
در اي��ن مناطق از هيچ كوشش��ي فروگذار نكرده 
است.  وي گفت: ما با اين نگ��رش كه روستا مبدأ 
توليد و سرچش��مه كار و فعاليت اس��ت و بايد از 
همه ابزارهاي قانوني براي ماندگاري روستاييان 
در روستاها بهره گرفت، باور داريم كه بايد زمينه 
كاهش مهاجرت هاي ناخواست��ه را فراهم كرد و 

مهاجرت معكوس را در روستاها شكل داد.

املور  مديلر     خراسان رضوي
شيالت و آبزيان 
سازمان جهاد كشلاورزي خراسان رضوي از 
واردات 8۰ سر كروكوديل پرورشي با هدف 
توليد و صادرات پوست كروكوديل خبرداد. 
مجيد طاهرپور مدير امور شيالت و آبزيان سازمان 
جهاد كش��اورزي خراسان رضوي گف��ت: اولين 
محموله كروكوديل هاي پرورشي كه وارد كشور 
ش��ده به زودي به تنها واحد پرورش كروكوديل 
خراسان رضوي در منطقه ُملك آباد، در حد فاصل 
مشهد نيش��ابور، منتقل مي شود، اين محموله با 
ش��رايط خاصي وارد كشور ش��ده و قرار است در 
محيط آماده شده براي نگهداري آزادسازي شوند.  
وي افزود: اي��ن ۸۰ سر كروكوديل پرورش��ي به 
صورت اولين محموله وارداتي از كشور مالزي وارد 
تهران شده كه به زودي براي پرورش و تكثير به تنها 
مزرعه پرورش كروكوديل كشور در مشهد منتقل 
خواهد ش��د.  مدير امور شيالت و آبزيان سازمان 
جهاد كشاورزي خراسان رضوي خاطرنشان كرد: 
از آنجايي كه پوست و گوشت كروكوديل داراي 
ارزش صادراتي بوده و درآمد فراواني ايجاد مي كند، 
اين محموله از كروكوديل ها در نخستين مرحله به 
واحد پرورش كروكوديل خراسان رضوي منتقل 

مي شود.  طاهرپور گفت: اين واحد ظرفيت توليد 
۳۰۰ تخته پوست كروكوديل دارد و مجوزهاي 
الزم براي انجام اين ك��ار را دريافت كرده است و 
با راه اندازي اولي��ن مزرعه پرورش كروكوديل در 
خراسان رضوي اين استان در كشور رتبه خوبي 
در پرورش اين گونه خواهد داش��ت.  وي با اشاره 
به مدت زمان پرورش اين گونه افزود: مدت زمان 
پرورش كروكوديل 2/۵ تا ۳ سال است كه پس از 
اين مدت پوست اين گونه آماده دباغي و صادرات 
مي شود.  مديرامور فشيالت و آبزيان سازمان جهاد 
كشاورزي خراسان رضوي تصريح كرد: با توجه به 
اينكه از مجموع 24 گونه موجود در دنيا تنها پنج 
گونه ارزش اقتصادي براي پ��رورش دارد و اينكه 
كروكوديل پوزه كوتاه بومي ايران، ارزش اقتصادي 
چنداني براي ص��ادرات ندارد، ه��دف از واردات 
اين محمول��ه ايجاد ارزش صادرات��ي بوده است.  
طاهرپور گفت: از ميان اين پنج گونه پرورش گونه 
كروكوديل آسياي جنوب شرقي در ايران انجام 
مي ش��ود كه طول آن به هفت متر نيز مي رسد.  
گوشت كروكوديل به شكل خشك شده در طب 
سنتي براي درمان بيماري است. همچنين خون 
كروكوديل تقريباً 1۰برابر قوي تر از داروهاي فعلي 

خاصيت آنتي بيوتيك دارد.

  كرمانشلاه: مديركل ثبت احوال استان كرمانشاه گفت: 4۰ هزار 
كارت ملي هوش��مند در دفاتر پيش��خوان صادر ش��ده و صاحبان آن 
تاكنون براي درياف��ت آن مراجعه نكرده اند.  ص��ادق خدادادي افزود: 
به طور متوسط از مراحل اوليه صدرو كارت ملي هوشمند تا پايان شش 
ماهه اول سال جاري براي يك ميليون و ۳۶۰ هزار نفر در استان كارت 

ملي هوشمند صادر شده است. 
  خوزستان: رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره 
به ورود روزانه 2۰۰ هزار مترمكعب پساب فاضالب به رودخانه كارون، 
گفت: فاضالب همه شهرستان هايي كه در محدوده رودخانه كارون و 
دز قرار دارند وارد اين رودخانه مي شوند.  محمدجواد اشرفي افزود: اين 
ميزان فاضالب از 14 كانون در ش��رق اهواز و 1۰ كانون در غرب اهواز 

وارد رودخانه كارون مي شود. 
  سيستان وبلوچستان: معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان 
جهاد كشاورزي سيستان وبلوچستان گفت: در جريان طوفان چرخند 
حاره اي شاهين بيش از 1۶۶ ميليارد و ۵۵۵ ميليون تومان خسارت به 
زير بخش هاي ش��يالت آب هاي دور تحميل شد.  فريدالدين سليمي 
عمده خسارت را در شبكه برق رساني به اسكله هاي صيادي، موج شكن 
و ديوار حفاظتي و حوضچه هاي اسكله هاي صيادي در شهرستان هاي 

كنارك، دشتياري، چابهار و زرآباد برشمرد. 
  همدان: معاون اجتماعي پليس همدان از برگزاري يادواره شهداي 
ناجا همزمان با هفته نيروي انتظام��ي در استان خبرداد و گفت: چند 
نمايشگاه نيز از دستاوردها و كشفيات پليس برگزار مي شود .  حسين 
بش��ري افزود: در هفته نيروي انتظامي امس��ال بيش از ۸۰ برنامه در 
مركز استان برگزار مي شود و تالش خواهيم كرد مردم در جريان كامل 

عملكرد يك ساله پليس استان قرار بگيرند. 
  گلسلتان: رئيس كل دادگس��تري گلس��تان از آزادي هفت نفر 
از زنداني��ان جرائم غيرعمد است��ان با كمك خيران خب��ر داد.  حيدر 
آسيابي گفت: بدهي اين افراد ۸ ميليارد و 1۰۰ ميليون تومان بود كه با 
پادرمياني مددكاران و شوراي حل اختالف، شاكيان بزرگوارانه و به نيت 
امام رضا)ع(، ۶ ميليارد و 4۰۰ ميليون تومان را بخشيدند.  وي افزود: 
بقيه اين بدهي هم با كمك خيران و ستاد ديه و بخشي هم توسط خود 

مددجويان با دريافت وام تأمين شد. 
  آذربايجان غربي: رئيس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري 
اروميه گفت: از هفته آينده بازسازي 1۰دستگاه اتوبوس ملكي در واحد 
تعميرگاه مرك��زي اتوبوسراني توسط نيروهاي فن��ي و اجرايي آغاز و 
به صورت كامل بازسازي مي شود.  ناصر سعيدآبادي با اشاره به ميزان 
اعتبار، افزود: اين طرح با جذب اعتبار بيش از 1۷ميليارد ريال از محل 
اعتبارات دولتي و 1۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات داخلي شهرداري 

عملياتي مي شود.

كشاورزي 90 درصد آب هاي زيرزميني 
زنجان را مي بلعد

9۰ درصد آب هاي زيرزميني زنجان در      زنجان
حوزه كشلاورزي مصرف مي شود كه 
اين رقم نگراني هاي زيادي به وجود آورده و نيازمند مديريت است. 
مديرعامل شركت آب منطقه اي زنجان با تأكيد بر اينكه آمارها حكايت از 
مصرف باالي آب هاي زيرزميني در بخش كشاورزي استان دارد، گفت: يكي 
از نگراني هاي ما در حوزه آب زنجان، مصرف باالي آب هاي زيرزميني است 
كه بايد مديريت شود. وضعيت مصرف آب هاي زيرزميني در استان به گونه اي 
است كه 9۰ درصد اين مصرف مربوط به حوزه كشاورزي بوده و بخش شرب 
و صنعت نيز به ترتيب ۶ و 4 درصد را به خود اختصاص داده است.  اسماعيل 
افشاري با بيان اينكه كاهش بارندگي ها مشكل ديگري است و همين امر 
باعث شده تا شاهد كاهش ۷۰ درصدي ورودي آب به سدهاي استان باشيم، 
ادامه داد: براي اينكه بتوانيم اين موضوع و دغدغه را مديريت كنيم، ابتدا بايد 
مديريت مصرف آب را معطوف به بخش كشاورزي كه بيشترين مصرف را 
به خود اختصاص داده، كنيم.  وي با بي��ان اينكه از 1/۵ ميليارد مترمكعب 
توان آبي استان، ۷۷۰ ميليون مترمكعب مربوط به آب هاي سطحي و ۷۳۰ 
ميليون مترمكعب نيز مربوط به آب هاي زيرزميني است، خاطرنشان كرد: 
براي كسب نتايج مطلوب در زمينه مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي بايد 
به سمت توسعه كشت محصوالت كم آب بر حركت كنيم.  مديرعامل شركت 
آب منطقه اي زنجان از اليروبي رودخانه هاي پرخطر استان خبرداد و با تأكيد 
بر اينكه اين اقدام باعث خواهد شد تا خطر بروز سيل به ميزان زيادي كاهش 
پيدا كند، عنوان كرد: اليروبي رودخانه هاي پرخطر در استان انجام شده و 
اين روند كماكان ادامه دارد.  افشاري با اشاره به روند خشكسالي ها و كاهش 
بارندگي ه��ا در استان، گفت: طبق پيش بيني هاي ب��ه عمل آمده، كاهش 
بارندگي ها در پاييز امسال نيز تداوم خواهد داشت و اين يعني امسال ميزان 

بارندگي ها نسبت به سال گذشته 4۰ درصد كاهش يافته است.

حال خراب درياچه اروميه 7 سال بعد از 
اجراي طرح استقرار كشاورزي پايدار 

نزديك به دو دهه اسلت كه حال درياچه اروميه مساعد نيست و به 
همين خاطر طرح ها و برنامه هاي زيادي براي احيلاي دوباره آن در 
دستور كار قرار گرفته اسلت. چند سلال پيش و با توجه به مصرف 
حدود 9۰ درصد منابع آبلي حوضه آبريز درياچله اروميه در بخش 
كشاورزي، يكي از مهم ترين راهكارها انجام اقدامات الزم در راستاي 
كاهش مصرف آب در اين بخش عنوان شلد. بر همين اسلاس طرح 
احياي درياچه اروميه از طريق مشلاركت جوامع محلي در استقرار 
كشاورزي پايدار و حفاظت از تنوع زيستي از سال 1۳9۳ و با همكاري 
دولت ژاپن، دفتر حفاظت از تاالب ها، سازمان حفاظت محيط زيست و 
سازمان جهاد كشاورزي به اجرا در آمد. با اينكه اين پروژه بين المللي 
براي يك دوره 1۰ سلاله برنامه ريزي شده اسلت ولي حاال با گذشت 
هفت سلال هنوز اتفاق خاصي رخ نداده و هرچه هست، گزارشات و 
آمارهاي شيرين مسئوالني است كه تأثيري در كام تلخ درياچه ندارد. 

    
غفلت هاي صورت گرفته در بخش كشاورزي، كاربرد روش هاي سنتي، 
آبياري غرقابي و تبديل 1۳۰ هزار هكتار از اراض��ي ديم در دو استان 
آذربايجان غربي و ش��رقي به اراضي آبي بعد از انقالب از جمله عوامل 
مؤثر و منفي در خشكي درياچه اروميه به شمار مي آيد. اتفاقاتي كه اين 
درياچه را تا پاي مرگ هم برد و در اين زمان بود كه طرح هاي مختلفي 

براي احياي دوباره آن ارائه شد. 
در همين رابطه طرح احياي درياچه اروميه از طريق مشاركت جوامع 
محلي در استقرار كشاورزي پايدار و همكاري كشورهاي ديگر يكي از 

مهم ترين كارهايي بود كه از سال 1۳9۳ در دستور كار قرار گرفت. 
اين پروژه كه با همكاري و حمايت مال��ي دولت ژاپن، دفتر حفاظت از 
تاالب ها، سازمان حفاظت محيط زيس��ت و سازمان جهاد كش��اورزي 
اجرايي ش��د، در فاز اولش با تحت پوش��ش قرار دادن حدود ۳۰ هزار 
هكتار از اراضي 1۳ هزار بهره بردار در 41 روستاي واقع در استان هاي 

آذربايجان غربي و شرقي آغاز به كار كرد. 
همچنين در فاز دوم اجرايي، تعداد روستاها با ايجاد 22 سايت جديد و 
12 روستاي اقماري به ۷۵ روستا و با هدف كاهش مصرف آب و افزايش 
درآمد كشاورزان از طريق الگوسازي در زمينه مشاركت جوامع محلي در 

فرآيند احياي درياچه با اندكي بازنگري در راهبردها افزايش يافت. 
بعد از گذش��ت پنج سال و در سال 9۸ و درس��ت در چنين روزهايي 
اعالم شد ۸۰ هزار كشاورز در شهرستان هاي مختلف آذربايجان غربي 
ضمن آشنايي با اصول كشاورزي پايدار، در طرح احياي درياچه اروميه 

مشاركت كرده اند. 
در آن زمان مدير هماهنگي ترويج سازمان جهادكشاورزي وقت استان با 
بيان اينكه طرح احياي درياچه اروميه از طريق مشاركت جوامع محلي 
در استقرار كش��اورزي پايدار و حفاظت از تنوع زيستي با ابالغ وزارت 
جهاد كشاورزي در ۸۳ روستاي استان اجرا شده است، گفت: »در قالب 
اين طرح، در مجموع ۵۰۰ دوره آموزشي براي كشاورزان برگزار شده 
كه يك هزار و ۳2۰ نفر نيز در اين دوره هاي آموزشي شركت كرده اند. 

    
در مورد طرح استقرار كش��اورزي پايدار و پروژه بين المللي همكاري 
در احياي درياچه اروميه همين بس كه بدانيم براي يك دوره 1۰ ساله 
برنامه ريزي شده است.  پروژه اي كه سازمان ها و ارگان هاي مختلفي از 
جمله سازمان حفاظت محيط زيست و طرح ملي حفاظت از تاالب هاي 
ايران، وزارت نيرو، دانشگاه هاي صنعتي شريف، اروميه و تبريز، سازمان 
جهاد كشاورزي، اداره كل حفاظت محيط زيست سه استان ياد شده، 
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان هاي واقع در حوضه آبريز درياچه 
اروميه و ش��ركت هاي فني و مشاوره اي كش��اورزي به عنوان مجري، 
دست اندركاران اجراي كشاورزي پايدار در اجراي آن مشاركت دارند. 

با اين تفاسير، با اينكه هفت سال از اجراي طرح احياي درياچه اروميه 
از طريق مش��اركت جوامع محلي در استقرار كشاورزي پايدار در كنار 
طرح ها و برنامه هاي ديگر مي گ��ذرد و ميلياردها تومان بودجه به اين 
امر اختصاص يافته، اما هنوز سايه خشكسالي بر سر درياچه سنگيني 
مي كند و معلوم نيست در سه سال آينده چه معجزه اي رخ خواهد داد 

كه به يكبار همه چيز را عوض كند. 
براي يافتن علت اين اتفاق هم نياز نيست راه دوري برويم و همه چيز را 
مي توان در سوءمديريت ها جست وجو كرد.  صحبت ها و حرف ها شيرين 
هس��تند اما در عمل هيچ اتفاقي نمي افتد و مواخذه نشدن مديران به 
خاطر هدر دادن وقت و بودجه و بيت المال هم هيزمي است كه آتش دل 

درياچه را شعله ورتر كرده و بيش از پيش مي سوزاند. 
در همين راستا روز گذشته رئيس اداره ترويج و آموزش جهاد كشاورزي 
اروميه با بيان اينكه طرح استقرار كشاورزي پايدار در سطح 4۰ روستاي 
استان با هدف كمك به احياي درياچه اروميه امس��ال اجرا مي شود، 
همان حرف هاي تكراري قبلي را عنوان كرده و گفت: »پروژه همكاري 
در احياي درياچه اروميه از طريق مشاركت جوامع محلي در استقرار 
كشاورزي پايدار كه از برنامه عمران سازمان ملل متحد است از سال 9۳ 
با حمايت مالي ژاپن در سه استان آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و 

كردستان در حال اجراست.«
رامين حميدي گريزي به اقدامات قبلي زده و در مورد جزئيات اين طرح 

توضيح داد: »تاكنون ۷ فاز از اين طرح اجرايي شده است.« 
اين پروژه در استان آذربايجان غربي در فاز۷ امسال در چهار شهرستان 
اروميه، نقده، مهاب��اد و مياندوآب در 1۷ روستاي جدي��د و 2۳ روستا 
مربوط به فازهاي قبل در قالب عقد قرارداد با 2۳ شركت فني و مهندسي 

كشاورزي عملياتي مي شود. 
اين مسئول، هدف از اجراي اين طرح را كاهش 4۰ درصدي مصرف آب 
كشاورزي، كاهش ۳۰ درصدي سموم و كودهاي شيميايي، كاهش 2۰ 
درصدي آالينده هاي كشاورزي و افزايش حداقل 2۰ درصدي درآمد 

كشاورزان عنوان كرد. 
رئيس اداره ترويج و آموزش كشاورزي اروميه با اشاره به اجراي طرح 
استقرار كش��اورزي پايدار در سطح 4۰ روستا اين ش��هرستان گفت: 
»استفاده از ارقام زودرس، ميان رس و مقاوم به شرايط كم آبي، اجراي 
سيستم آبياري نوار تيپ، كشت غالت روي پشته و كوتاه كردن طول 
و عرض كرت ها، كش��ت در دو رديف، اجراي سيستم آبياري شياري و 
تشتكي، جايگزيني ارقام با درختان كم آب بر و رعايت اصول باغباني از 

جمله تكنيك هاي به كار گرفته شده در اين پروژه است.«
وي خاطرنشان كرد: »در اين طرح بيش از ۶۵۰ مورد كارگاه آموزشي با 
مشاركت بيش از 1۰ هزار بهره بردار در موضوعات مختلف كشاورزي و 
4۰ نمايشگاه انتقال تجارب در روستاهاي محل اجرا پروژه برگزار شده 
است. در اين پروژه آخرين تكنيك هاي كاهش مصرف آب جهت اجرا 
در سطح مزارع و باغات روستاهاي هدف تدوين و به شركت هاي مجري 
پروژه ابالغ و در نهايت توسط گروه پايش آب روند كاهش مصرف آب 

مورد بررسي قرار گرفته و بازخورد اجراي پروژه بررسي مي شود.«

 اجرای آيين جوش زني 
در رفسنجان 

دبير آيين جوش زني ايران )هرمزآباد رفسلنجان( از مراسم 
مللي جوش زني به عنلوان آثلار ناململوس ايران نلام برد. 
ابراهي��م رضوي مق��دم دبير آيي��ن جوش زني اي��ران )هرمزآباد 
رفس��نجان( در مراسم اختتاميه سوگواره هفتمين سالروز ثبت 
ملي جوش زني ايران كه به صورت مجازي برگزار شد، گفت: آيين 
جوش زني ايران در سال 1۳94 و به مركزيت هرمزآباد رفسنجان 
در فهرست آثار ناملموس ايران به ثبت رسيد و همان سال با حضور 
مسئوالن استان و شهرستان از سند ثبت ملي اين آيين رونمايي 
شد.  وي افزود: آيين جوش زني ايران آغازي بر ثبت ملي مراسم هاي 
آييني ديگر در رفسنجان شد به نحوي كه مراسم برداشت محصول 
پسته و جش��ن هاي برداش��ت محصول پس��ته در سال 1۳9۶ و 
مراسم سنتي »شده گرداني« در روستاي داوران پس از ثبت ملي 

جوش زني در فهرست آثار ناملموس ايران به ثبت رسيدند.

 برگزاري هنرواره اذان اردبيل 
به صورت ملي 

از  اردبيلل  اسلالمي  ارشلاد  و  فرهنلگ  مديلركل 
برگلزاري نخسلتين هنلرواره اذان ايرانلي، مكتلب 
اردبيللي در ايلن اسلتان بله صلورت مللي خبلرداد. 
عبداهلل بحرالعلومي مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اردبيل در 
آيين اختتاميه اولين هنرواره اذان ايراني، مكتب اردبيلي به اذان فاخر 
سليم مؤذن زاده و نقش تاريخي اردبيل در تربيت مؤذنان و مداحان 
ارزشمند اشاره كرد و گفت: حركتي كه از دوره صفويه و با بنيان گذاري 
مكتب تشيع آغاز شده همچنان ادامه دارد و اردبيل به عنوان داراالرشاد 
پايگاه تربيت مؤذنان شايسته اي بوده به گونه اي كه امروز مكتب اذان 
اردبيل را با مؤذن زاده ها و خانواده ارزشمند آنها مي شناسند.  وي افزود: 
سعي كرديم در احترام به اين موضوع ارزشمند نخستين هنرواره اذان 
ايراني، مكتب اردبيلي را به صورت ملي برگزار كنيم كه بيش از ۳۰۰ 

اثر فاخر مؤذنان به اين هنرواره ارسال شده است.

ساخت نخستين زورخانه تخصصي كشور 
براي دانش آموزان يزدي 

كلنگ ساخت اولين كانون زورخانه سرپوشيده دانش آموزي 
كشلور با حضلور مسلئوالن ارشلد آملوزش و پلرورش و 
اسلتان در آموزشلگاه پسلرانه قيام يزد به زمين زده شد. 
محس��ن موحدي فرد مديركل آموزش و پرورش استان يزد در آيين 
كلنگ زني اولين كان��ون ورزش زورخانه دانش آموزي كش��ور، گفت: 
زورخانه و فرهنگ پهلواني از جمله فرصت هاي مناسب براي توسعه 
فرهنگي جامعه محسوب مي شود كه به نظر مي رسد با ورود دانش آموزان 
به اين مهم بتوان نسبت به احياي بيش از پيش فرهنگ پهلواني موفق 
بود.  وي افزود: اين زورخانه قرار است با اعتباري بالغ بر يك ميليارد تومان 
توسط بخش خصوصي و دولتي در 4۰۰ مترمربع ساخته شود.  مصطفي 
خليلي، معاون تربيت بدني اداره كل آموزش و پرورش يزد نيزگفت: اولين 
كانون زورخانه اي دانش آموزي كشور جهت رشد ورزش زورخانه اي و 

افزايش تحرك و شادابي دانش آموزان در يزد افتتاح مي شود.

   يزد   اردبيل    كرمان

 بهره برداري از 2 طرح درماني 
با حضور جانشين فرمانده نزاجا در گيالن

با حضور جانشين فرمانده نزاجا طرح      گيالن
توسعه بخش ICU بيمارستان فومن و 
همچنين يك خانه بهداشت در روستاي آبرود به بهره برداري رسيد. 
روز گذش��ته امير نوذر نعمتي، جانش��ين فرمانده ني��روي زميني ارتش 
جمهوري اسالمي ايران، بخش ICU جديداالحداث 9 تخته بيمارستان 
امام حس��ن مجتبي )ع( ش��هرستان فومن را افتتاح ك��رد.  تخت هاي به 
بهره برداري رسيده بخش جديد بيمارستان فومن شامل 9 عدد مانيتور، 
9 عدد مانيتور مركزي، تش��ك مواج و ساير تجهيزات جانبي تخت هاي 
مراقبت ويژه است.  همچنين خانه بهداشت روستاي آبرود شهرستان فومن 
نيز افتتاح و به بهره برداري رسيد.  خانه بهداشت روستاي آبرود شهرستان 
فومن كه تماماً توسط نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران بازسازي 
و تجهيز ش��ده، 1۰۰ مترمربع زيربنا دارد.  به گفته جانشين فرماندهي 
نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران، براي دو پروژه به بهره برداري 
رسيده در شهرستان فومن مجموعاً 2۰ ميليارد تومان اعتبار صرف شده 
است.  گفتني است ارتش، دو پروژه احداث فضاي فيزيكي جهت استقرار 
دستگاه سي تي اسكن و همچنين استقرار دستگاه MRI در بيمارستان 
شهرستان فومن مجموعاً به مساحت ۳۰۰ مترمربع را در دست اقدام دارد 
كه هم اكنون پيشرفت باالي 9۵ درصدي دارند.  ارتش جمهوري اسالمي 
ايران از ابتداي ش��يوع كرونا تاكنون به جهت پايداري سالمت در مناطق 
كم برخوردار و مشاركت فعاالنه با دانشگاه علوم پزشكي گيالن، طرح هايي 
از جمله گندزدايي و ضدعفوني كردن معابر و خيابان هاي استان، توسعه 
بخش اورژانس بيمارستان فومن و بهسازي مركز جامع سالمت شبانه روزي 
در شهر ماكلوان و احداث بيمارستان پيشرفته تنفسي ۶۰ تختخوابي در 

محوطه مركز آموزشي و درماني پورسينا مشاركت كرده است.

۴0 كيلومتر خط انتقال آب روستايي در بانه اجرايي شد 
با هدف كاهش     كردستان
ت  مشلكال
كمبود آب در نقاط روسلتايي بانه شركت 
آبفا كردسلتان 4۰ كيلومتر خط انتقال آب 
روسلتايي در ايلن منطقله اجرايلي كرد. 
ش��ركت آب و فاضالب كردستان در راستاي 
كاه��ش اث��رات تن��ش آب��ي در روستاهاي 
ش��هرستان بانه 4۰كيلومتر خط انتقال آب 
را در سال ج��اري انجام داد ك��ه از آن جمله 
مي توان به احداث و تكميل پنج مخزن به ظرفيت كلي هزار متر مكعب، بازسازي دو مخزن، تجهيز 
شش واحد ايستگاه پمپاژ و چاه جديد، اصالح و توسعه شش  كيلومتر شبكه آب و حفر دوحلقه چاه 
جديد از مهم ترين اقدامات آبفا در روستاهاي شهرستان بانه اشاره كرد.  همچنين تأمين آب شرب 
سالم و پايدار شش روستا، تعويض 11 الكتروپمپ فرسوده با نو و تعمير 9 الكتروپمپ، كف شكني 
سه حلقه چاه، راه اندازي و تجهيز مجدد سه  عدد پمپاژ چاه خارج از مدار و بهسازي چهار عدد چشمه 
و آبرساني سيار به روستاهاي داراي تنش آبي از ديگر مواردي بوده كه با هدف كاهش تنش آبي در 

حوزه روستايي بانه اجرا شده است.


