
۵۷ نقطه پرتصادف      لرستان
در محورهاي اصلي، 
فرعي و روس�تايي لرس�تان اصالح و حذف شد. 
س��امان نعمتي، رئيس اداره نگهداري ابنيه فني 
راهداري و حمل و نقل جاده اي لرستان با اشاره به 
اصالح و حذف ۵۷ نقطه پر تصادف در محورهاي 
اين اس��تان گفت: پروژه احداث زيرگذر رازان در 
محور خرم آباد - بروجرد كه در مسير محور اصلي 
خرم آباد به مركز كشور قرار دارد با پيشرفت فيزيكي 
صد درصدي اجرا شده است.  وي با بيان اينكه پروژه 
زيرگذر پادگان مهندس��ي بروجرد نيز ۷۰درصد 
پيش��رفت دارد، افزود: از ديگر پروژه هاي اصالح 
نقاط پرتصادف اس��تان مي توان ب��ه اصالح پيچ 
قبل از پل كشكان با احداث پل جديد، حذف پيچ 
گيلوران در محور خرم آباد - كوهدشت با تعريض 
محور و پيشرفت صد درصد، تعريض، جداسازي 
و روك��ش آس��فالت س��ه راهي نهاون��د در محور 
بروجرد - مالير، پيشرفت صد درصدي حذف پيچ 

شرشره با تعريض محور كوهدشت - پل كشكان، 
پيش��رفت ۵۰ درصدي تعريض مح��ور و روكش 
آسفالت محور روستايي كت كن گراب كوهدشت 
است.  اين مسئول، احداث رمپ خروج اضطراري 
گردنه طولكش در محور كوهدش��ت - پلدختر با 

پيشرفت صد درصد، اصالح تقاطع مرزيان در محور 
چهارخطه ازنا - شازند، آشكارسازي و ايمن سازي 
تقاطع هاي زرنان و شكارباني در محور ازنا - دورود، 
تقاطع كلكله محور دورود - ازنا، روستاهاي دارياب، 
سياه كله و آبكت در سه راهي دورود و اصالح شش 

پيچ خطرناك در محور روستايي دورود � عمارت را 
به عنوان بخش ديگري از عملكرد استان در حذف 
نقاط پرتصادف برشمرد.  نعمتي تصريح كرد: احداث 
واريانت تقاطع تنگ بره در محور بابازيد - سيمره 
رومش��كان، تعريض و اصالح هندسي دره چپي و 
شانه س��ازي با ايجاد هره خاكي در محور خرم آباد 
- بيرانش��هر، بهس��ازي و اجراي بيس رفع نقطه 
پرتصادف تنگ جلگه خلج محور خرم آباد - پلدختر، 
آشكارسازي و اجراي سرعتكاه در محدوده باباعباس 
محور خرم آباد � چگني، ايمن سازي و نصب عالئم 
در نقاط كهريز و تجره در محور خرم آباد - بروجرد، 
ايجاد هره خاكي در محور خرم آباد - سپيددشت، 
ايمن س��ازي پيچ هاي كن كت و تقاط��ع مرادآباد 
محور دلفان - كرمانشاه و برخوردار در محور دلفان 
 � نهاوند، كمربندي دلفان، ايمن سازي پيچ گاوكش 
با تعريض و روكش آس��فالت به طول 3 كيلومتر 
در محور دلفان � خرم آباد نيز در اين ش��ش ماهه 

عملياتي شده است.

اصالح و حذف ۵۷ نقطه پرتصادف درجاده هاي لرستان

صديقهقرباننيا

سرپرستي كودكان بي سرپرست از سوي ۲۲۴ حامي جديد
ب�ا  همزم�ان     قم
۱۸ش�ب اكران 
نمايش بزرگ فصل شيدايي، ۲۲۴ حامي جديد، 
آمادگي خود را براي حمايت از ايتام و فرزندان 
محسنين كميته امداد استان قم اعالم كردند. 
عباس جوش��قانيان، معاون توسعه مشاركت هاي 
مردمي كميته امداد قم با اشاره به اينكه هزار و ۵6۰ 
فرزند يتيم و 4 هزار و 4۷۰محسنين تحت حمايت 
هستند، گفت: در حال حاضر 3۱هزار و ۱۲6 نفر از 
افراد نيكوكار به عنوان حامي ايتام و فرزندان محسنين از آنها حمايت مي كنند.  وي با اشاره به بسترسازي و تسهيل 
زمينه جذب حاميان جديد در اين نهاد افزود: با همكاري و حمايت سپاه پاسداران امام علي بن ابيطالب )ع( همزمان 
با اكران نمايش بزرگ فصل شيدايي، ۲۲4حامي، با تكميل فرم، آمادگي خود را براي حمايت از ايتام و فرزندان 
محسنين تحت حمايت كميته امداد استان قم اعالم كردند.  معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد 
استان قم ادامه داد: شهروندان و مردم نيكوكار مي توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پيامكي 3۰۰۰3333۲۵ در 

طرح اكرام ايتام و محسنين ثبت نام كرده و حمايت يك يا چند فرزند معنوي را به عهده بگيرند.

پيشرفت 70 درصدي ناحيه عمراني پاياب سد خداآفرين اردبيل
ناحيه عمراني     اردبيل
ش�بكه  دوم 
پاياب س�د خداآفرين اردبيل با ۷0 درصد 
پيش�رفت فيزيك�ي در ح�ال اجراس�ت. 
جبرئيل رمضاني، معاون طرح توسعه آب منطقه اي 
استان اردبيل از پيش��رفت فيزيكي۷۰ درصدي 
ناحيه عمراني دوم شبكه پاياب سد خداآفرين خبر 
داد و گفت: اين ناحيه در شش واحد اجرا مي شود 
كه از اين شش واحد واحد اول، چهارم و پنجم به 
اتمام رسيده و واحدهاي دوم سوم و ششم هم در دست اجراست.  وي افزود: عالوه بر اين، سيفون دره رود به 
عنوان شاهرگ اصلي شبكه آبياري و زهكشي خداآفرين با ۷6درصد پيشرفت در حال اجراست.  اين مسئول 
ادامه داد: پروژه شبكه آبياري و زهكشي سد خداآفرين در محدوده استان هاي آذربايجان شرقي و اردبيل اجرا 
مي شود كه از اين ميزان حدود 3۷ هزار هكتار در محدوده استان واقع شده كه در قالب چهار ناحيه عمراني 
مختلف اجرا مي شود. اين شبكه بزرگ ترين و مدرن ترين شبكه شمال غرب كشور است كه آب مورد نياز آن 

از طريق سد مخزني خدا آفرين و سد تنظيمي- انحرافي قيز قلعه تأمين مي شود. 

ارائه ۹خدمت الكترونيكي به متقاضيان از طريق درگاه »سهيم«
م����ت  ۹خد     آذربايجان غربي
الكترونيكي براي 
متقاضيان از طريق سامانه س�هيم سامانه هويت 
يكتاي ملي در استان آذربايجان غربي ارائه مي شود. 
سعيد احمدي، مديركل ثبت احوال آذربايجان 
غربي با بيان اينكه ۹ خدم��ت الكترونيكي براي 
متقاضيان از طريق درگاه خدمات الكترونيكي به 
عنوان سامانه هويت يكتاي ملي سهيم در دسترس 
بوده و ش��هروندان بدون مراجعه ب��ه مراكز ثبت 

احوال مي توانند از آن استفاده كنند، افزود: ثبت نام كارت هوشمند ملي، درخواست تغيير نشاني، درخواست 
انتخاب نام، مدارك پيدا شده، درخواست صدور گواهي تجرد، ثبت شكايت، پايگاه اطالعات خانواده، اخبار و 
اطالعيه ها و قوانين و مقررات حوزه ثبت احوال مواردي است كه از طريق درگاه اينترنتي و به صورت موبايل 
محور ارائه مي شود.  وي ادامه داد: در قسمت مربوط به اطالعات پايگاه خانواده در سامانه سهيم، اطالعات 
والدين، فرزندان و همسر هر شخص ايراني براي خود شخص قابل نمايش است، شهروندان مي توانند با ورود 

به سامانه سهيم و مشاهده اطالعات، نسبت به ويرايش اضافه يا حذف اطالعات اقدام كنند.

700هكتار از اراضي منابع طبيعي كرمانشاه 
زير كشت گياهان دارويي

 توسعه بيمارستان وليعصر)عج( اراك 
با ۸7 درصد پيشرفت فيزيكي

ب�ا ه�دف حفظ      كرمانشاه
ذخيره گاه ه�اي 
گونه هاي گياهي، مديريت مصرف آب و جلوگيري 
از فرس�ايش خاك ۷00 هكت�ار از اراضي منابع 
طبيعي كرمانشاه زير كشت گياهان دارويي رفت. 
وحيد عزيزي، رئيس اداره بهره برداري منابع طبيعي 
و آبخيزداري كرمانش��اه با اشاره به سهميه استان 
در كش��ت گياهان دارويي گفت: كش��ت گياهان 
دارويي كم آب بر در ح��وزه منابع طبيعي حدود 
۷۰۰هكتار مشخص شده است.  وي با ابراز اميدواري 
از ميزان اراضي مشخص شده براي كشت گياهان 
دارويي كم آب بر در سال جاري افزود: سال گذشته 
۵۷۰ هكت��ار از اراضي منابع طبيعي زير كش��ت 
گياهان دارويي رفت كه امس��ال ش��اهد افزايش 
۱3۰ هكتاري آن هس��تيم.  اين مس��ئول تصريح 
كرد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده و افزايش 
ميزان اراضي مشخص ش��ده براي كشت گياهان 
دارويي با مشاركت بهره برداران مي توان به محقق 
شدن هدف گذاري ها اميدوار بود.  عزيزي با تأكيد بر 
اينكه كشت گياهان دارويي در تمام شهرستان هاي 
استان قابل اجرايي ش��دن است، گفت: همچنين 
كشت گونه هاي كم آب پس از نخستين بارش هاي 
پاييزه در شهرس��تان ها ممكن بوده است و بعد از 

ش��روع بارندگي ها در بازه زماني به مدت يك ماه 
ادامه دارد.  وي افزود: كش��ت گياه��ان دارويي در 
اراضي مشخص شده در هر شهرس��تان از استان 
كرمانشاه قابل اجراست و اجراي اين طرح بر تقويت 
معيشت بهره برداران و نيز بر احيا و غني سازي مراتع 
تأثير و نقش بس��ياري خواهد داشت.  رئيس اداره 
بهره برداري منابع طبيعي و آبخيزداري كرمانشاه به 
اهداف مد نظر براي كشت گياهان دارويي اشاره كرد 
و ادامه داد: هدف از اين طرح حفظ ذخيره گاه هاي 
گونه هاي گياهي ب��وده و تالش هاي الزم نيز براي 
توسعه كشت گياهان دارويي خودرو و جلوگيري 
از انقراض آنها انجام خواهد گرفت.  عزيزي گفت: 
برنامه ريزي ها براي توسعه كشت هفده گونه گياه 
دارويي و خوراكي شامل كنگر، ريواس، آنغوزه، علف 
گاوزبان، آويش��ن و آوندول كه در معرض انقراض 
هستند، انجام شده است. وي با اش��اره به مزاياي 
باالي كش��ت گياهان دارويي افزود: بايد شرايطي 
را فراهم كرد كه در زمينه كشت اين گونه از نباتات 
زمينه ايجاد اشتغال، توليد و صادرات بيشتري فراهم 
شود.  اين مسئول از مسئوالن دستگاه هاي مرتبط با 
حوزه كشاورزي خواست براي توسعه كشت گياهان 
دارويي، اجراي كالس هاي ترويجي و آگاهسازي را 

در دستور كار قرار دهند.

طرح توس���عه     مركزي
ن  س���تا ر بيما
وليعصر)ع�ج( شهرس�تان اراك ب�ا ۸۷درص�د 
پيشرفت فيزيكي به زودي به بهره برداري مي رسد. 
دكتر عليرضا اماني، سرپرست دانشگاه علوم پزشكي 
اراك درخصوص مهم ترين پروژه درماني شهرستان 
اراك گفت: در حال حاضر طرح توسعه بيمارستان 
وليعصر)عج( س��رعت و ش��تاب خوبي گرفته و با 
پيشرفت 8۷ درصدي درحال تكميل شدن است.  وي 
افزود: مشكالت مرتبط با پيمانكار قبل برطرف شده 
و هرجا كه ترك فعل و اقدامي خالف قوانين انجام 
گرفت، به مراجع قضايي ارجاع شد و در كنار پيگيري 
براي تكميل پروژه، موضوع تجهيز بيمارستان در حال 
انجام است.  اين مسئول با بيان اينكه 3هزار ميليارد 
ريال اعتبار براي تكميل بيمارستان وليعصر)عج( 
اراك مصوب ش��د و اين طرح درماني براي تكميل 
و بهره برداري با كمبود منابع مالي مواجه نيس��ت، 
ادامه داد: در حال حاضر 3۰۰نفر در فرآيند تكميلي 
طرح توسعه بيمارستان وليعصر)عج( اراك همكاري 
دارند.  اماني درخصوص اتمام پروژه ساخت اورژانس 
سوانح و س��وختگي گفت: اين پروژه ساخته شده، 
اما به دليل مشكالت س��ند تحويل داده نشده بود 
كه اخيراً مشكالت رفع ش��ده و ساختمان تحويل 

داده شده اس��ت و در حال تكميل و تجهيز است و 
از ابتداي ماه آينده اورژانس آن فعال مي ش��ود. وي 
افزود: همچنين پروژه س��اخت بيمارستان زنان و 
زايمان تا پايان س��ال تمام مي ش��ود و پروژه بخش 
دياليز تا پايان سال آينده پايان مي يابد.  سرپرست 
دانشگاه علوم پزشكي اراك درباره وضعيت انفلوآنزا 
در استان مركزي هم اعالم كرد: شيوع آنفلوآنزا به 
ويژه در هفته آينده در استان ادامه دارد و در صورت 
عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي شاهد پيك دوباره 
آنفلوآنزا خواهيم بود.  اماني در خصوص تأمين دارو 
در استان مركزي هم گفت: اين استان در حوزه دارو 
با كمترين مشكل مواجه شد و آنتي بيوتيك نيز در 
سطح ملي كمبود دارد و منحصر به ما نيست.  وي 
ادامه داد: قديمي بودن ساختمان هاي بيمارستاني از 
جمله بيمارستان اميركبير يكي از مشكالت اساسي 
در استان مركزي است كه در اين راستا طرح جامع 
بيمارس��تان اميركبير و فضاي مجموعه دانش��گاه 
در منطقه سردشت در دس��ت بررسي است تا براي 
آينده برنامه ريزي ش��ود و با كمك خيرين و وزارت 
بهداشت نوسازي بيمارستان اميركبير انجام شود، 
البته اجازه س��اخت س��اختمان هاي بلندمرتبه در 
اطراف بيمارستان داده نشده و اين امر روند نوسازي 

بيمارستان در آينده را با مشكل روبه رو نمي كند.

   خراسان شمالي: محمود حسين نژاد، استاندار خراسان شمالي گفت: با 
اعتبار ۵۰۰ ميليون توماني از اعتبارات سفر رياست جمهوري در فاز نخست، 

خط انتقال آب و چاه براي مصارف كشاورزي ايجاد مي شود. 
   آذربايجان شرقي: محمد خاني، مديرعامل شركت آب و فاضالب 
آذربايجان شرقي گفت: متوسط مصرف س��رانه جهاني آب ۱۵۰ ليتر 
در شبانه روز بوده، در حالي كه متوس��ط مصرف آب به ازاي هر فرد در 
آذربايجان شرقي ۲۲۰ليتر در شبانه روز و در شهرستان تبريز ۲3۵ ليتر 
است و اين ميزان در پيك مصرف و فصل تابستان به ۲۵۰ ليتر در شبانه 

روز نيز مي رسد. 
   يزد: محمد صفدرپور، رئيس س��ازمان س��اماندهي مشاغل شهري و 
فرآورده هاي كشاورزي شهرداري يزد از افتتاح بازارچه هاي ميوه و تره بار 

تا ابتداي آذرماه خبر داد. 
   هرمزگان: منصور آزاد، مدير شيالت و كشاورزي سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: جزيره قشم توان توليد 3۲ هزار تن ميگو را دارد و هم اكنون 4هزار تن از 
اين مقدار به مرحله توليد رسيده است و تا سال ۱4۰4 ميزان توليد ميگو پرورشي 

در قشم به ۲3 هزار تن از طريق كشت هاي سنتي و متراكم مي رسد. 
    اردبيل: حامد رضايي، مديركل بهزيستي استان اردبيل گفت: تعداد افراد 
بهره مند از طرح مراقبت در منزل ۱6۵ نفر اس��ت.  وي با اش��اره به اينكه براي 
نگهداري هر فرد در مراك��ز مراقبتي و منزل مبلغ ۱۰ ميلي��ون ريال پرداخت 
مي شود، افزود: اميدواريم با پيگيري هاي صورت گرفته سهميه پذيرش مددجويان 

افزايش يافته و يارانه پرداختي اين عزيزان هم به تناسب افراد افزايش يابد. 
   خراسان جنوبي: فريده صادقي گيو، سرپرس��ت اداره كل استاندارد 
خراس��ان جنوبي از راه اندازي يك پژوهشكده استاندارد با حمايت رياست 
سازمان ملي استاندارد خبر داد و گفت: استفاده از ظرفيت پارك علم و فناوري 

و شركت هاي دانش بنيان از اهداف مهم اين پژوهشكده و آزمايشگاه است. 
   گيالن: حجت االسالم والمسلمين س��يداحمد ميرمحمدي، رئيس 
مركز توسعه حل اختالف گيالن با بيان اينكه حدود ۵۰ درصد پرونده هاي 
تخليه و تعديل اجاره بها در استان به سازش ختم شده است، گفت: يك سوم 

پرونده هاي استان كه قابليت سازش دارند، به سازش ختم مي شود. 
   سيستان و بلوچستان: شيرزاد كمالي، مدير جهادكشاورزي شهرستان 
خاش گفت: به منظور تكميل زنجيره توليد محصوالت كشاورزي، ۱۱ واحد 
صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در سطح مشغول فعاليت هستند.  وي 
افزود: صنايع تبديلي كشاورزي و غذايي زمينه اشتغال بيش از 8۰۰ نفر را به 

صورت مستقيم و غيرمستقيم فراهم كرده است. 
   سمنان: دكتر كامران قدس، رئيس دانش��گاه علوم پزشكي استان 
سمنان از برنامه ريزي براي برگزاري سمپوزيوم يك روزه با عنوان »تغييرات 
اقليمي، بيماري هاي ريوي و درمان هاي نوظهور« خبر داد.  وي افزود: اين 
سمپوزيوم يك روزه همزمان با روز جهاني بيماري هاي مزمن انسدادي به 
همت واحد توسعه تحقيقات باليني مركز آموزشي، پژوهشي و درماني كوثر 

با همكاري بخش ريه و گروه فارماكولوژي ريه برگزار مي شود. 
  لرس�تان: مجتبي صارمي سرپرس��ت اداره كل ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات لرستان گفت: از طريق ارتقا تكنولوژي سايت  روستا آقايي از توابع 
بخش مركزي شهرستان بروجرد، ۲۷ خانوار با پوشش جمعيتي ۷۷ نفر از 
محل اعتبارات طرح خدمات عمومي اجباري روستايي توسط اپرتور همراه 

اول به شبكه ملي اطالعات متصل شده اند.
  الب�رز: اميد نجف��ي، معاون مش��اركت هاي مردمي كميت��ه امداد 
امام خميني)ره( البرز گفت: اكنون حدود ۱۵۰هزار صندوق جمع آوري 
صدقات در استان وجود دارد كه ۱4۵ هزار صندوق در اختيار مشتركان 
خانگ��ي و بقيه در قال��ب صندوق بزرگ و متوس��ط در معاب��ر، ادارات، 

مجتمع هاي تجاري و مدارس نصب  شده اند. 
  مركزي: علي عس��كري، مديركل بنياد مس��كن انقالب اس��المي 
استان مركزي از آغاز پرداخت تسهيالت ۲۰۰ميليون توماني مسكن به 
روستاييان استان خبر داد.  وي افزود: با كمك و مساعدت دولت، از 4هزار 
سهميه واحد احداثي از محل اعطاي تسهيالت بهسازي مسكن روستايي 
در اس��تان مركزي، ۷۰۰ فقره به بانك هاي عامل ابالغ شده و اين بدان 
معناست كه عمليات اجرايي اين واحدهاي مسكوني مي تواند به سرعت 

آغاز شود و معرفي به بانك ها صورت گيرد.

سكوت مرگبار در تاالب هاي بابل 
آب بندان ها يا اس�تخرهاي س�نتي ذخيره آب، از ديرباز پشتوانه 
اصلي منابع آبي شاليزارهاي مناطق شمالي كشور بوده است و در 
مواقع خشكسالي به ويژه در سال هاي اخير به عنوان يك جايگزين 
مناسب ش�بكه هاي آبياري عمل كرده و روند روبه رشد تخريب و 
تصرف اراضي تاالبي و آب بندان  ها، مرگ تدريجي آن را دامن زده 
است، اما حاال تخريب و تصرف، شكار، صيد و آلودگي مرگ خاموش 
تاالب و آب بندان ها را در بابل شهر تاالب هاي ايران رقم زده است. 

    
شهرستان بابل در استان مازندران با دارا بودن ۲۰۷قطعه آب بندان و 
تاالب بيشترين شمار آب بندان و تاالب را در كشور دارد، اما بهره وري 
بس��يار كم در بخش كش��اورزي، فقدان اقتصاد پويا و با ارزش افزوده 
زياد در اين بخش، منفعت طلبي و تصرف اراضي تاالبي، شكار و صيد 
غيرمجاز و آلودگي آن باعث شده كه اين منابع مهم حياتي دچار بحران 
شود.  حسين حيدرپور، رئيس محيط زيست شهرس��تان بابل با ابراز 
نگراني از وضعيت اسفبار تاالب هاي اين شهرستان مي گويد: »مهم ترين 
عامل تخريب تاالب ها در ايران عدم تأمين حق آبه زيست محيطي بوده 
است و در شهرستان بابل نيز در س��ال هاي اخير به علت ترويج كشت 
دوم از حق آبه تاالب ها استفاده مي شد كه سبب از بين رفتن اين منبع 
به عنوان تصفيه كننده هاي طبيعي ش��ده است.« وي تصريح مي كند: 
»آب بندان گونه اي از تاالب بوده كه به دست انسان ساخته شده است 
و براي پرورش ماهيان گرم آبزي، ذخيره آب در فصول باراني و كشت 

برنج و آب شرب كاربرد دارد.«
   افزايش جمعيت الشخورها

حيدرپور با بيان اينكه بابل با داش��تن ۲۰۷ قطعه آب بندان به ش��هر 
تاالب ها و بركه ها معروف اس��ت، تغذيه ناس��الم در پرورش ماهي در 
برخي از تاالب ه��ا را نگران كننده توصيف و بيان مي كند: »براس��اس 
قوانين و دس��تورالعمل موجود، ريختن ضايعات مرغ از قبيل پوست و 
روده در آب بندان هاي پرورش ماهي ممنوع است، اما متأسفانه به علت 
به صرفه نب��ودن تأمين خوراك آماده ماهي از اي��ن نوع ضايعات براي 
پرورش ماهي استفاده مي شود و سبب ش��ده تا جمعيت الشخوران و 
گندخوران براي تأمين غذاي در تاالب ها افزوده شود.« حيدرپور برهم 
خوردن چرخه زيس��تي و همچنين آلوده شدن آبزيان به عنوان منبع 
غذايي سالم را از جمله چالش ها عنوان و ادامه مي دهد: »خوراك ماهيان 
در آب بندان هاي پرورش آبزيان بايد از طريق غذاهاي آماده اي كه در 

كارخانه هاي خوراك آبزيان تهيه مي شود، فراهم شود.«
   نابودي اكوسيستم با مرگ آب بندان 

يكي از دوستداران محيط زيست با بيان اينكه بشر با نابودي اكوسيستم 
در آب بندان ها روح زندگي و كارآمدي را از آنان مي گيرد و عماًل آنان را به 
حوضچه اي بي مصرف تبديل و ادامه مي دهد: »تاالب ها اكوسيستم هاي 
منحصر به فردي از نظر تنوع زيستي بوده و به دو دسته جريان سطحي 
و جريان زير سطحي تقسيم مي شوند كه پااليش آب در اين اكوسيستم 
طي گردش و چرخه آن در رسوبات و گياهان انجام مي شود و در نتيجه 
نقش مهم آب بندان ها تصفيه آب براي اكوسيس��تم هاي طبيعي مهم 
اس��ت.« محمد قرباني ادامه مي دهد: »اگر بشر با كارهاي غلط خود از 
جمله ورود فاضالب هاي خانگي و صنعتي و شكار بي رويه صيد يا براي 
صرفه اقتصادي با استفاده از غذاهاي نامرغوب دست به پرورش نادرست 
ماهي بزند اين تصفيه كننده طبيعي به عكس عمل خواهد كرد و باعث 

تخريب محيط زيست خواهد شد.«
   نارسايي در ساختار مديريت تاالب ها 

همايون خوشروان، عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات آب با تأكيد بر 
اينكه ساختار مديريتي موجود براي حمايت از ميليون ها هكتار تاالب 
در كشور نارسا و غيراقتصادي است، عنوان می كند: »عوامل اقتصادي 
و تغييرات كاربري اراضي در محيط هاي تاالبي و حريم آنها نيز از جمله 
معضالت بر سر تاالب هاست كه  بايد حل ش��ود و از ديگر تهديدهاي 
تاالب در سال هاي اخير گياه مهاجم سنبل آبي بوده كه به عنوان تهديد 
بزرگ براي امنيت غذايي و محيط زيس��ت است كه بايد با حساسيت 
بيشتري از سوي ادارات و دستگاه هاي مرتبط به ويژه جهاد كشاورزي 

و محيط زيست پيگيري شود.«
مهدي س��عادتي، نماينده مردم بابل در مجلس ش��وراي اسالمي نيز 
با اش��اره به اينكه هرس��اله با نزديك ش��دن به موعد فصل كشاورزي 
عمليات مربوط به اليروبي با هدف تس��ريع و بهب��ود كيفيت فرآيند 
آبرساني به شاليزارها در راستاي حمايت از بخش كشاورزي بايد انجام 
شود، مي گويد: »وجود آب بندان ها عالوه بر تأمين آب كشاورزي، در 
فعاليت هاي اقتصادي، ايجاد فرصت هاي اشتغالزايي مانند آبزي پروري، 
گردشگري، ورزش هاي آبي و نيز مهار آب هاي سطحي در مواقع بروز 

سيالب مهم و حياتي است كه بايد به آن توجه ويژه اي شود.«
وي با تأكيد بر اينكه همه بايد منفعت خود را با رفتار اكوسيستم تطبيق 
دهيم، تصريح مي كند: »امروز بسياري از آب بندان ها به دليل بي توجهي 
به مرداب تبديل شدند كه سبب تغيير در پوشش گياهي و خاك شده 
است، به طوري كه حتي توليد گازهاي گلخانه اي در برخي از آب بندان ها 
را شاهد هستيم.« سعادتي ادامه مي دهد: »مقابله با خشكسالي و تداوم 
كشاورزي شمال فقط با بازگشت آب بندان ها به چرخه مديريت صحيح 
آب امكان پذير اس��ت. به همين منظور الزم است در حفاظت از كشور 
عزيزمان كه در لبه تيغ خشكي و كويري قرار دارد از اين ظرفيت به وجود 

آمده به عنوان ميراث ماندگار اجدادي حمايت و نگهداري شود.«

 استقرار ۸0 واحد صنعتي دانش بنيان
در شهرك هاي صنعتي قزوين 

۸0واح�د تولي�دي و ط�رح صنعتي      قزوين
دانش بنيان و مستعد در اين زمينه در 
ش�هرك ها و نواحي صنعتي تابعه اس�تان قزوين مس�تقر شدند. 
رضا صفاري، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قزوين در حاشيه 
برگزاري نمايشگاه دانش بنيان سازي توليد در حوزه صنعت كشاورزي 
گفت: در حال حاضر 8۰ واحد تولي��دي و طرح صنعتي دانش بنيان و 
مستعد دانش بنيان در ش��هرك ها و نواحي صنعتي استان شناسايي 
شده اس��ت كه از اين تعداد 3۷ واحد به عنوان شركت دانش بنيان به 
ثبت رسيده و 43 واحد توليدي مس��تعد دانش بنيان در مرحله ثبت 
نهايي هستند.  وي افزود: بيشترين آمار ش��ركت هاي دانش بنيان در 

شهرك هاي صنعتي كاسپين و ليا مستقر است. 
اين مس��ئول ميزان س��رمايه گذاري واحد هاي توليدي دانش بنيان و 
مس��تعد دانش بنيان در ش��هرك ها و نواحي صنعتي استان را بيش از 
3۰ هزار ميليارد ريال برش��مرد كه زمينه اش��تغال بيش از ۲ هزار نفر 
را فراهم كرده اس��ت.  صفاري تصريح كرد: ش��ركت هاي دانش بنيان 
متقاضي زمين صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي مي توانند از امكان 
كاهش پرداخت بخش نقدي به ميزان ۱۰ درصد، امكان تقسيط بخش 
غيرنقدي آنها حداكثر تا 48 ماه، تنفس شش ماه در بدو قرارداد جهت 
پرداخت اقساط و بخشودگي 3۰ درصد از اقساط باقيمانده در صورت 

بهره برداري پيش از موعد بهره مند شوند. 
رئيس هيئت مديره ش��ركت شهرك هاي صنعتي اس��تان با اشاره به 
مشوق ها و برنامه هاي حمايتي براي ش��ركت هاي دانش بنيان گفت: 
دريافت تسهيالت و معافيت مالياتي، معافيت عوارض، حقوق گمركي 
و سود بازرگاني، ارائه تس��هيالت به ش��ركت هاي دانش بنيان جهت 
تبديل ايده به محصول و اشتغال دانش آموختگان برتر فناور، حمايت 
از صادرات محصوالت ش��ركت هاي دانش بنيان با هدف توس��عه بازار 
صادراتي، برنامه ريزي جهت حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي 
و برگ��زاري دوره هاي آموزش��ي و مهارتي به صورت راي��گان از جمله 
برنامه هاي حمايتي از اين شركت ها مي باشد.  صفاري گفت: واحد هاي 
توليدي دانش بنيان استان در زمينه توليد محصوالت مختلف از جمله 
ماشين آالت دس��ته بندي و سرند كردن، آماده س��ازي الياف اكرليك، 
اسيد كلريد ريك، مؤثره دارويي-  تركيبات پليمري پيشرفته و ساخت 
انواع آلياژ ها و كامپوزيت هاي پليمري، فرآورده هاي دارويي و آرايشي 
و بهداش��تي فعاليت مي كنند.  وي از واحد هاي دانش بنيان و طرح و 
ايده هاي برتر درخواست كرد براي حضور در شهرك ها و نواحي صنعتي 

با مراجعه با امور متقاضيان از مشوق هاي ويژه بهره مند شوند.

 اراضي كشاورزي روستايي بهاباد 
رايگان سنددار مي شوند 

طرح سنددار كردن رايگان اراضي كشاورزي      يزد
روستايي در شهرستان بهاباد يزد آغاز شد. 
مهدي اقبال، مديركل ثبت اسناد و امالك استان يزد در نشست قرارگاه 
حدنگاري شهيد سردار سليماني شهرستان بهاباد گفت: از مجموع اراضي 
كشاورزي اين شهرستان، تنها 3 درصد مستندسازي شده و داراي سند 
مالكيت كاداستري مي باشد.  وي با بيان اينكه سندداركردن خانه هاي 
روستايي و كاداستر اراضي و امالك روستايي وكشاورزي، تثبيت مالكيت 
روستاييان است، افزود: اين امر مهم سبب مي شود روستاييان اطمينان 
كافي از مالكيت خود بر واحد هاي مسكوني و ملك تحت تملك داشته 
باشند.  اين مسئول با اشاره به وضعيت فعلي اسناد مالكيت كاداستري 
اين شهرس��تان اعالم كرد:  در حال از 66۲۰ هكتار اراضي كشاورزي و 
باغي شهرستان كالً ۲۵۲ هكتار و تنها 3 درصد سنددار شده و 36۱ ملك 
موقوفه و ۱۰۰ قطعه از اراضي و امالك آموزش و پرورش بدون سند است، 
ضمن آنكه حدود ۲هزار سند دفترچه اي قديمي در روستا ها داريم.  اقبال 
همچنين از احداث ساختمان جديد اداره ثبت اسناد و امالك بهاباد خبر 
داد و اظهار اميدواري كرد: با تأمين اعتبار و جانمايي مناس��ب، كلنگ 

احداث ساختمان ثبت اسناد بهاباد به زودي به زمين زده شود.

چهارمحال و بختياري ميزبان چهاردهمين 
جشنواره جهادگران علم 

چهاردهمي�ن جش�نواره جهادگ�ران عل�م و فن�اوري 
در اس�تان چهارمح�ال و بختي�اري برگ�زار مي ش�ود. 
محمدجواد تجويدي، مسئول سازمان علمي و پژوهشي سپاه حضرت 
قمر بني هاشم)ع( استان گفت: سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناوري 
و پارك و علم فناوري اس��تان با مشاركت س��اير مراكز علمي و فناوري 
چهاردهمين جشنواره جهادگران علم و فناوري را برگزار مي كند.  وي 
افزود: كمك به تحقق شعار سال، اميدآفريني و خودباوري به خصوص 
در بين جوانان، شناسايي و ارائه استعداد ها و ظرفيت هاي نخبگي استان 
و احصا مشكالت و موانع پيش راه حركت دانش بنياني استان و پيگيري 
رفع موانع و مشكالت از اهداف برگزاري جشنواره جهادگران علم و فناوري 
است.  اين مسئول ادامه داد: اين جشنواره در دو بخش فراخوان طرح ها، 
ابداعات، اختراعات و ايده هاي فناورانه و فراخوان محصوالت و اختراعات و 

دستاورد هاي علمي اشخاص حقيقي و حقوقي برگزار مي شود.

 بندرعباس پايلوت توليد نهالستان 
در جنوب كشور مي شود

بندرعباس با توجه به ظرفيت ها و پتانسل هاي پيش رو توانايي 
تبديل شدن به پايلوت توليد نهالستان در جنوب كشور را دارد. 
سيدمحمد نور موسوي، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان با 
اشاره به توانمندي شهرستان بندرعباس براي تبديل شدن به پايلوت توليد 
نهالستان در جنوب كشور گفت: كشت و پرورش نهال گونه هاي گرمسيري 
و بومي اعم از تاكاما، گل ابريشم، مغير، شيشه ش��ور، گل ابريشم، ياس 
هندي، آكاسيا و ختمي دريايي نشان مي دهد كه اين شهرستان ظرفيت 
توليد و پرورش نهال هاي بيشتر و متناسب با اقليم را دارد.  وي با بيان اينكه 
در نهالس��تان باغو اين توانايي وجود دارد كه گونه هاي گياهي و جنگلي 
مختلف پرورش داده شود، افزود: در حال حاضر بيش از 4۰ گونه گياهي 
بومي و جنگلي در اين مكان كشت مي شود.  اين مسئول ادامه داد: توليد 
۵۰۰ هزار نهال حرا و ۲۰۰هزار اصله انواع نهال گرمسيري در نهالستان باغو 

نشاندهنده توانايي و پتانسيل باالي اين مكان براي توسعه بيشتر است. 

 ساخت اولين پارك آموزش 
پدافند غيرعامل كشور در نيشابور 

اولين پارك موضوعي آموزش�ي پدافند غيرعامل كشور در 
شهرستان نيشابور ساخته مي شود. 

ابوالفضل اسدي، مدير پدافند غيرعامل نيشابور با اشاره به طراحي 
و احداث اولين پارك موضوعي آموزشي پدافند غيرعامل كشور 
در اين شهرستان گفت: طي يك س��ال اخير دوره هاي آموزشي 
فني مهندسي، براي تمام بخشداران، دهياران و شهرهاي اقماري 
برگزار شده است.  وي تشكيل كميته پدافند غيرعامل در مجموعه 
شهرداري و س��ازمان هاي تابع و مناطق شهرداري و تشكيل تيم 
حمالت واكنش سريع سايبري را دو اقدام شاخص حوزه پدافند 
غيرعامل نيش��ابور اعالم كرد و افزود: س��ال ۱3۹8 قراردادي با 
دانش��گاه مالك اشتر منعقد شد كه براس��اس آن طرح مطالعات 
پدافند غيرعامل انجام و طي يك س��ال گذش��ته به اتمام رسيد، 

نيشابور از شهرهاي پيشرو در اتمام اين طرح است.

    خراسان رضوي    هرمزگان    چهار محال وبختياري 

برگزاري دوره آموزش مجازي »مديريت مسجد۲« در اصفهان  
دوره آم�وزش     اصفهان
ي  ز مج����ا
»مديريت مس�جد۲« ويژه ائمه جماعات، 
فعاالن فرهنگ�ي و مس�ئوالن كانون هاي 
مساجد در استان اصفهان برگزار مي شود. 
در راس��تاي برگزاري دوره هاي آموزش��ي مجازي 
براي ارتق��اي توانمندي هاي ط��الب و روحانيون 
و فعاالن فرهنگي مس��اجد كش��ور، دوره آموزش 
مجازي »مديريت مسجد۲« برگزار مي شود.  اين 
دوره به صورت مجازي و در بستر پيام رسان ايراني ايتا از اول تا پايان آذر ماه برگزار مي شود.  در اين دوره آموزشي 
حجت االسالم والمسلمين نظري، معاون پژوهشي مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ حوزه علميه قم طي3۰جلسه 
به موضوعاتي همچون تعريف مديريت و اهداف سازماني مسجد، برنامه ريزي و تصميم گيري، كنترل، نظارت و 
ارزيابي برنامه ها، برنامه هاي مشترك و اختصاصي كودك، نوجوان، جوان و بزرگسال، برنامه هاي اختصاصي اصناف 
و مخاطبان خاص، برنامه هاي عمومي و هفتگي و ساالنه مي پردازد.  ديگر استاد اين دوره حجت االسالم والمسلمين 

مجتبي كوچك زاده، مدير اجرايي دفتر رسيدگي به امور مساجد استان اصفهان بوده است.
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