
از  رونماي���ي     يزد
تفاهمنامه طرح 
»مثبت تجربه« با شعار »تفكر جهادي، راه بهتر 
زيستن« به منظور تعامل و همكاري فيمابين 
سازمان بهزيستي، مراكز مثبت زندگي و بسيج 
ش�د.  انج�ام  ي�زد  اس�تان  س�ازندگي 
سرهنگ علي اصغر سلماني رئيس سازمان بسيج 
سازندگي اس��تان يزد در مراسم رونمايي امضاي 
تفاهمنامه طرح »مثبت تجربه« با ش��عار »تفكر 
جهادي، راه بهتر زيس��تن، گف��ت: بهره مندي از 
تسهيالت اشتغالزايي كم بهره، راه اندازي مشاغل و 
ايجاد بازار فروش براي آنها از جمله اهدف قرارگاه 
اقتصاد مقاومتي است.  وي با بيان اينكه شناسايي 
ظرفيت ها و نقاط قوت جامعه  هدف بهزيستي و 
تقويت آنها در خصوص تعهدات بسيج سازندگي 
است، افزود: تدوين محتواي فرهنگي و آموزشي به 
منظور فرهنگ سازي و نهادينه كردن روحيه تفكر، 

تعامل و تالش جهادي در جهت پيش��رفت همه 
جانبه در زندگي براي گروه هاي هدف بهزيستي 
بر عهده بس��يج سازندگي اس��ت.  اين مسئول با 
اشاره به طراحي و اجراي اردوهاي فرهنگي براي 

نهادينه ش��دن فرهنگ كار و ت��الش جهادي و 
روحيه ايثارگري در جامعه  هدف بهزيستي، ادامه 
داد: فراهم سازي امكان استفاده رايگان از فضاها 
و امكانات فرهنگي، آموزشي، ورزشي، درماني و 

غيره براي اطفال، نوجوانان و بانوان معرفي شده از 
سوي مراكز مثبت زندگي بهزيستي يكي ديگر از 
تعهدات بسيج سازندگي در اين تفاهمنامه است.  
س��لماني كمك به تأمين اقالم و ل��وازم تحصيل 
دانش آموزان بي بضاعت تحت پوشش مراكز مثبت 
زندگي و برگزاري كالس هاي تقويتي آموزشي را 
يادآور ش��د و گفت: ارائه مشاوره و راهنمايي هاي 
تخصصي شغلي جهت آماده سازي كسب و كار و 
اشتغال مددجويان، همكاري جهت آماده نمودن 
زمينه هاي ازدواج سالم و به هنگام جامعه هدف 
تحت پوش��ش از جمله تعهدات بسيج سازندگي 
اس��ت.  وي در خصوص اجراي طرح هاي ساخت 
و بهسازي و تعمير مسكن معلولين و مددجويان 
بهزيستي توسط بسيج سازندگي، گفت: تعأمل و 
همكاري طرفين در اجراي طرح هاي مناسب سازي 
منازل توانخواهان و معابر ش��هري براي سهولت 

دسترسي افراد داراي معلوليت است.

رونمايي از امضای تفاهمنامه طرح »مثبت تجربه« در يزد

سجاد مرسلي

اجراي 2200 طرح توليدي در خوزستان
۲ هزارو ۲۰۰ طرح     خوزستان
توليدي كوچك 
و بزرگ در استان خوزستان در دست اجراست. 
حميدرضا فالح سرپرست س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت خوزس��تان با اشاره به تالش 
براي راه اندازي طرح ه��اي توليدي كوچك و 
بزرگ در اس��تان گفت: راه ان��دازي طرح هاي 
كوچك و بزرگ در خوزستان به ايجاد اشتغال 
و رونق توليد در استان و كشور كمك شاياني 
مي كند و زمينه ساز توس��عه خواهد بود.  وي افزود: ۲ هزارو ۲۰۰ طرح توليدي كوچك و بزرگ در 
دست اجراست كه از اين تعداد ۱۵۰ واحد بزرگ توليدي هستند و با راه اندازي اين واحدها شاهد ايجاد 
اشتغال مطلوبي در استان خواهيم بود.  اين مسئول ادامه داد: اميدواريم شرايط اجراي اين طرح ها به 
شكلي باشد كه براساس برنامه زمانبندي مورد نظر شاهد افتتاح و راه اندازي آنها باشيم تا بتوانند توليد 
داشته باشند.  فالح گفت: اقدامات مهم و اساسي دولت در جهت دستيابي به اهداف كالن اقتصادي، 
بهبود فضاي كسب و كار و توليد است كه اميدواريم شاهد تحقق اين اهداف مهم براي رونق توليد و 

رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در خوزستان باشيم.

آموزش ۷20 كودك ناتوان جسمي حركتي در گيالن
ك�ودك   ۷۲۰    گيالن
ناتوان جسمي 
حركتي در ۲۱ مركز توانبخش�ي س�ازمان 
بهزيس�تي گي�ان آم�وزش می بينن�د. 
مهدي خدمت بين دانا مديركل بهزيستي گيالن با 
اشاره به اينكه ۷۲۰ كودك ناتوان جسمي - حركتي 
در ۲۱ مركز توانبخشي - آموزشي معلوالن زير نظر 
بهزيس��تي آموزش مي بينند، افزود: از اين تعداد 
۲۲۰ كودك كم توان ذهني كمتر از ۱۴ س��ال در 
هفت مركز روزانه آموزشي و توانبخشي در شش شهرستان رشت، بندر انزلي، رودسر، تالش، آستارا، مهارت هاي 
خودياري، مهارت هاي زندگي، مفاهيم پايه را از طريق گفتار درماني، كار درماني و روانشناسي فرا مي گيرند.  وي 
ادامه داد: ۵۰۰ مددجوي كم توان ذهني باالي ۱۴ سال هم در ۱۴ مركز توانبخشي آموزشي معلوالن ذهني در 
رشت، الهيجان، لنگرود، رودسر، انزلي، تالش، رضوانشهر، آستانه اشرفيه و صومعه سرا زير نظر بهزيستي گيالن 
آموزش مي بينند.  اين مسئول با اشاره به اينكه اولياي دانش آموزان استثنايي نيز از اقشار آسيب پذير و كم درآمد 
هستند كه نياز به حمايت مادي و معنوي دارند، افزود: به كودكاني كه در مراكز درجه ۱ آموزش مي بينند، ماهانه 

يك ميليون و ۴۵۰ هزار تومان و درجه ۲ يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان يارانه پرداخت مي شود.

تشكيل ۱۶۸ پايگاه تحول محالت اسالمي در خراسان شمالي
۱۶۸ پاي��گاه      خراسان شمالي
تحول محات 
اسامي در سطح استان خراسان شمالي با 
ه�دف رف�ع نيازه�اي اساس�ي مح�ات 
آسيب پذير و حاشيه اي تشكيل شده است. 
سردار اسماعيل فرجي فرمانده سپاه خراسان شمالي 
گفت: با ه��دف رف��ع نيازهاي اساس��ي محالت 
آسيب پذير و حاشيه اي ۱۶۸ پايگاه تحول محالت 
اسالمي در سطح استان تشكيل شده است كه اين 

قرارگاه ها به دنبال رفع نيازهاي اساسي محالت آسيب پذير و حاشيه اي هستند.  وي با اشاره به برنامه هاي هفته 
بسيج نيز افزود: طي اين هفته بيش از هزارو ۷۰۰ عنوان برنامه اجرايي مي شود كه ۵۷ مورد از آنها محوري خواهد 
بود.  اين مسئول در تشريح مهم ترين اين برنامه ها اعالم كرد: ۸۰ گروه سرود دانش آموزي توسط مركز آفرينش 
سپاه استان تشكيل شده است كه در هفته بسيج تعدادي از اين گروه هاي سرود رونمايي مي شود.  فرجي افزود: 
در اين هفته ۶۰۰ گروه جهادي در قالب قرارگاه سازندگي، محروميت زدايي و اقتصاد مقاومتي آماده اعزام به 

مناطق مختلف استان هستند و در هر پايگاه بسيج حداقل يك فعاليت جهادي در طول هفته اجرا مي شود. 

 برگزاري ۱۲۵۰ برنامه فرهنگي 
در هفته بسيج

 اجراي ۲۵۰ برنامه طي هفته بسيج
 در كهگيلويه و بويراحمد

۱۲۵۰ عن�وان     چهارمحال و بختياري 
برنامه در قالب 
۳۰ برنامه محوري در استان چهارمحال وبختياري 
ب�ه مناس�بت هفته بس�يج برگ�زار مي ش�ود. 
س��ردار علي محمد اكبري فرمانده سپاه حضرت 
قمر بني هاشم)ع( چهارمحال وبختياري با اشاره به 
ابالغ سند راهبردي بسيج با افق ۱۰ساله اعتالي 
بس��يج و آغاز اجراي آن، افزود: اجراي اين س��ند 
آغاز ش��ده و يكي از رويكردهاي اين سند، توجه 
بسيجيان به تحقق شعار س��ال است كه از سوي 
مقام معظم رهب��ري اعالم مي ش��ود، همچنين 
تبيين دستاوردهاي بسيج در اين سند مورد تأكيد 
واقع شده اس��ت كه هفته بسيج فرصت مناسبي 
براي اين مهم است.  وي افزود: در اين سند ۸ الي 
۱۰ ميليون جوان مؤمن آماده كار و اعزام به ميدان 
بايد در سپاه و بسيج ساماندهي شوند و بركات اين 
جوانان متوجه جمهوري اسالمي است؛ در اين سند 
همچنين بر رسانه اي شدن اقدمات بسيج تأكيد 
شده است كه هفته بسيج مي تواند فرصت مناسبي 
براي معرفي الگوهاي تربيتي اي��ن نهاد، تبيين 
مكتب بسيج و حماسه آفريني بسيجيان و تشريح 
فعاليت ها با محوريت اميدآفريني و خدمت رساني 
است.  وي با اش��اره به برنامه ريزي و تدابير سپاه 

استان مبني برپايي ۱۲۵۰ عنوان برنامه در قالب 
۳۰ برنامه محوري در استان در هفته بسيج، تصريح 
كرد: برگزاري نشس��ت هاي خبري، ديدار اقشار 
بسيج با نماينده ولي فقيه در استان، برپايي ميزهاي 
خدمت، برنامه نمايش اقتدار ب��ا حضور ۱۴ هزار 
بسيجي استان، برپايي يادواه هاي شهدا و آبروي 
محله، سركشي از خانوده شهدا، جانبازان، ايثارگران 
و آزادگان استان، غبارروبي و عطرافشاني مزار شهدا 
بخشي از قالب هاي برنامه هاي بزرگداشت هفته 
بسيج است.  اين مسئول ادامه داد: برگزاري محافل 
انس با قرآن، اجراي پويش هاي متنوع، مسابقات 
ورزش��ي، پياده روي خانوادگي، پويش نذر خون، 
تجليل از رسانه هاي فعال، نشست هاي بصيرتي و 
كارگاه هاي مهارتي، جشنواره هاي علمي، فرهنگي 
و هنري، اجراهاي س��رودهاي پاتوقي و خياباني، 
افتتاح پروژه هاي خدمت رساني و غيره از اهم ديگر 
برنامه هاي سپاه استان در هفته بزرگداشت بسيج 
اس��ت.  اكبري تصريح كرد: برگزاري جش��نواره 
جهادگران علم و فن��اوري و نيز چهارمين رويداد 
محتواي ديجيتال بسيج، نشست تبييني اصحاب 
رسانه استان و نيز ويژه برنامه تلويزيوني هفته بسيج 
و پخش از سيماي جهانبين به مناسبت در پيش 

بودن اين هفته در استان اجرا مي شود.

به مناسبت هفته     كهگيلويه و بويراحمد
س�پاه  بس�يج 
كهگيلويه و بويراحم�د، ۲۵۰ برنامه اجرا مي كند. 
سرهنگ س��عيد برومندزاده معاون هماهنگ 
كننده سپاه فتح اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
با بيان اينكه »بس��يج خدمتگ��زار ملت ايران« 
شعار هفته بسيج امسال است، گفت: به مناسبت 
هفته بسيج كارگاه ها و دوره هاي آموزشي متعدد 
جهت توانمند سازي براي اقشار مختلف برگزار 
مي شود.  وي با اشاره به خدمات رساني طي هفته 
بسيج افزود: ۷ هزار بسته معيشتي طي اين هفته 
بين اقشار نيازمند اس��تان توزيع مي شود.  اين 
مسئول با اشاره به در دستور كار بودن آبرساني 
به ۱۸۴ روستا از س��وي بسيج سازندگي استان 
تصريح كرد: طي هفته بس��يج امسال آبرساني 
به ۲۰ روس��تا افتتاح و به بهره برداري مي رسد.  
برومندزاده ادامه داد: ۲۵۰۰ پنل خورش��يدي 
را هم جهت توليد برق مورد نياز خود با پرداخت 
تسهيالت قرض الحسنه در اختيار متقاضيان قرار 
خواهيم داد و البته اي��ن افراد مي توانند مازاد بر 
مصرف خود را بفروشند.  وي گفت: در هفته بسيج 
امسال اردوهاي جهادي به مناطق كم برخوردار 
و مح��روم در حوزه عمراني و بهداش��تي برگزار 

خواهد شد.  وي برگزاري ميز خدمت، برگزاري 
يادواره ه��اي ش��هدا در حوزه ه��ا، پايگاه ه��ا و 
شهرها و بخش ها، سركش��ي از خانواده شهدا، 
برگزاري اردوهاي دانش آموزي و دانش��جويي، 
برگزاري مسابقات ورزشي از جمله پياده روي و 
كوهپيمايي، نشست هاي تخصصي و سرودهاي 
پاتوقي از ديگر برنامه هاي هفته بسيج در سطح 
استان كهگيلويه و بويراحمد عنوان كرد.  معاون 
هماهنگ كننده س��پاه فتح استان كهگيلويه و 
بويراحمد همچنين تصريح كرد: بسيج در استان 
بيش از يك هزارو ۵۰۰پروژه عمراني را كليد زده 
كه برخي از آنها ش��امل ۴۰مدرسه و خانه عالم، 
يك پل، ۱۵ كانال كشاورزي عشايري، ۱۵مورد 
آبرس��اني ش��رب، ۱۵فقره كتابخان��ه، تكميل 
خانه نيازمندان، س��اخت من��ازل زلزله زدگان 
در سي سخت و س��اخت ۶۵۰منزل مددجويان 
كميته امداد امام خميني)ره( در استان هستند.  
برومندزاده افزود: ساخت ۶۵۰ منزل مددجويان 
كميته امداد به اتمام رسيده و در مرحله جديد 
نيز ۱۵۰مس��كن آغاز ش��ده كه اين سهميه تا 
۵۵۰منزل هم قابل افزايش است.  وي ادامه داد: 
در بحث جاده عش��ايري بيش از ۶۰كيلومتر در 

حال احداث است.

   آذربايجان ش�رقي: احمد حمزه زاده، مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي آذربايجان شرقي گفت: در راستاي اهداف 
توسعه و تأمين زيرساخت هاي گردشگري دو مجوز ايجاد سفره خانه 
سنتي و مجتمع گردشگري در شهرستان مراغه صادر شد.  وي افزود: 
حجم سرمايه گذاري اين دو زيرساخت گردشگري برابر با ۶۵ ميليارد 
تومان است كه در مساحت عرصه اي بالغ  بر يك هزارو ۶۶۶ متر مربع 
و اعياني ۲ هزارو ۵۳۲ متر مربع احداث خواهد ش��د و براي ۵۰ نفر به 

 صورت مستقيم فرصت شغلي ايجاد خواهد كرد. 
   اسامش�هر: رضا عظيمي رئيس ش��وراي شهرستان اسالمشهر 
گفت: اعضاي شوراهاي شهرها و روستاهاي شهرستان همواره به دنبال 
رفع مسائل و مش��كالت مردم در عرصه هاي مختلف بوده و با توجه به 
محدوديت و كاس��تي هايي كه در مجموعه آم��وزش و پرورش وجود 
دارد، در جهت رس��يدگي و رفع مشكالت آموزش��ي دانش آموزان كه 
آينده سازان اين سرزمين هستند در خدمت منتخبين مردم در شوراها 
بوده، اميدواريم با همكاري بين طرفين بتوانيم زمينه رشد و توسعه همه 

جانبه اين شهرستان را فراهم آوريم. 
   مركزي: حجت االسالم محمدسبزي نماينده مردم ساوه و زرنديه در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: احداث پايانه صادرات انار، توسعه صنايع 
تبديلي و سردخانه محصوالت كشاورزي مهم ترين مطالبه و درخواست 

باغداران و توليدكنندگان كشاورزي در ساوه است. 
   گلستان: آخوند عبدالحي ميرزاعلي مديركل كتابخانه هاي عمومي 
گلستان با بيان اينكه چهار شهر اس��تان فاقد هر نوع كتابخانه و شش 
شهر فاقد كتابخانه مستقل است، افزود: داشتن سه كتابخانه در گرگان 

با توجه به جمعيت متمركز در مركز استان شايسته نيست. 
   فارس: علي علي پور مدير جهاد كشاورزي ُخنج گفت: پيش بيني 
مي ش��ود، در س��ال زراعي جاري بيش از ۷۵۰ هكت��ار از اراضي اين 
شهرستان با استفاده از روش كف كار كشت شود.  وي با اشاره به اينكه 
در سال هاي گذشته در اراضي ش��ور، كشت به روش سنتي با استفاده 
از دستگاه سانتريفيوژ انجام مي شد، افزود: كاهش مصرف آب، كاهش 
عمليات خاكورزي و تهيه بستر، كاهش ميزان بذر و زمان را از مزاياي 

اين روش برشمرد كه در افزايش توليد در واحد سطح مؤثر است. 
   هرمزگان: س��رهنگ رضا ركن الديني مديركل حفظ آثار و نش��ر 
ارزش هاي دفاع مقدس هرم��زگان گفت: به مناس��بت هفته كتاب و 
كتابخواني از ۲۰ عنوان كتاب، با موض��وع دفاع مقدس در بندرعباس 
رونمايي ش��د.  وي افزود: اين كتاب ها در بخش هاي زندگينامه شهدا، 

شعر و كودك و نوجوان به چاپ رسيده است. 
   قزوين: علي دهباش��ي پور مديركل بهزيس��تي قزوين گفت: در 
شش ماه نخست سال جاري، ۴۳ كودك در مركز نگهداري از كودكان 
كار بهزيستي استان پذيرش  شده اند كه اميد است، تدابيري در راستاي 
كاهش اين گونه آسيب ها با تعامل و همياري دس��تگاه هاي اجرايي و 

متولي انديشيده شود. 
   گيان: منوچهر پارسافر مدير امور باغباني جهاد كشاورزي گيالن 
با بيان اينكه كيوي گيالن بسيار با كيفيت اس��ت، گفت: رايزني هاي 
دولت براي صادرات كيوي گيالن به هند در حال انجام است و به زودي 

خبرهاي خوشي مي رسد. 
   مركزي: مهرداد جهاني مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان مركزي گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد راه هاي روستايي استان 

نيازمند تعمير و مرمت هستند كه انجام آن نيازمند اعتبار است. 
   قم: حس��ين زنجيراني فراهاني مديركل راه��داري و حمل ونقل 
جاده اي استان قم با اعالم آمادگي ۱۳۰ نفر عوامل راهدار جهت اجراي 
طرح راهداري زمس��تاني گفت: ۱۰ راهدارخانه تجهيز، ۱۲۵ دستگاه 
انواع ماشين آالت راهداري اورهال و مقادير متناسبي مخلوط ماسه و 

نمك دپو شده است. 

 بعد از درياچه
آب چاه هاي آذربايجان غربي هم ته كشيد

روزگاري آذربايجان غرب�ي از جمل�ه اس�تان هاي پرآب كش�ور 
به ش�مار مي آمد ك�ه بارش ه�ا و مي�زان آب ذخي�ره آن آرزوي 
ه�ر منطق�ه اي ب�ود. اس�تاني ك�ه اي�ن روزه�ا ن�ه تنه�ا هيچ 
اث�ري از ح�ال و اح�وال خ�وب آن روزه�ا را ن�دارد، بلك�ه 
وضعش آنق�در بد ش�ده ك�ه نيازمند ي�ك كمك جدي اس�ت. 
كمبود آب به س��فره هاي زيرزمين��ي آذربايجان غربي رس��يده و به 
خصوص در منطقه شمال استان هر قطره آب حكم طال را دارد و نوعي 

مرگ پنهان براي زمين هاي زراعي اتفاق افتاده است. 
در همين رابطه معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي 
آذربايجان غربي با بيان اينكه در استان ساالنه ۳۶ ميليون متر مكعب 
كسري مخزن آب در سال را داريم، مي گويد: »با كاهش بارندگي ها و 
همچنين وضعيت درياچه اروميه كه به معضلي بزرگ تبديل ش��ده، 
در كنار مديريت آب هاي س��طحي براي اختصاص حق آبه درياچه و 
ايضاً بخش كشاورزي، اولين گام براي جلوگيري از بروز بحران در اين 
استان اين است كه كشاورزان دست از حفر چاه بر دارند و مسئوالن 
هم انجام آبياري هاي نوين و استفاده از سيستم هاي قطره اي و باراني 

را مورد حمايت قرار دهند.« 
با انجام اين كارها تازه مي توان به بهبود وضعيت سفره هاي زيرزميني، 
اميدوار بود و از تداوم بروز پديده فرونشست جلوگيري كرد و چه بسا 

سفره هاي زيرزميني كم كم احيا و ميزان آب آنها افزايش يابد. 
   تكليف چاه هاي فاقد پروانه

انگار درياچه اروميه همه نظرها را به خود معطوف كرده بود و كسي در 
آذربايجان غربي به مسائل ديگر در حوزه آب فكر نمي كرد. 

آن قدر اين بي توجهي ها باال رفت ك��ه حاال آبي براي هيچ كاري باقي  
نمانده و درياچه هم روزهاي آخر عمر خود را سپري مي كند. 

معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي 
با اشاره به كسری ساالنه ۳۶ ميليون مترمكعب آب، مي گويد: »اين 
ميزان در سال زراعي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ به حدود ۱۱۶ميليون متر مكعب 
رسيده و نشان مي دهد مصرف بي رويه آب هاي زير زميني در سال هاي 

اخير رشد زيادي پيدا كرده كه بايد از اين موضوع جلوگيري شود.«
محمد اشرفي با اشاره به اينكه ۳۷ هزارو ۶۳۰ حلقه چاه مجاز داراي 
پروانه بهره برداري در آذربايجان غربي وجود دارد كه ۸۹ درصد معادل 
۳۳ هزارو ۳۶۵ حلقه از اين تعداد در بخش كشاورزي مصرف مي شود، 
ادامه مي دهد: »تا پايان س��ال گذش��ته در اس��تان بيش از ۹ هزارو 
۲۵۰مورد نصب كنتور انجام ش��د كه امسال نيز ۲۱۴ دستگاه كنتور 

روي چاه هاي استان نصب شده است.«
وي با بيان اينكه ۳۴ هزار حلقه چاه غير مجاز نيز بعد از سال ۱۳۸۵ 
حفاري ش��ده ك��ه در ليس��ت و اولويت هاي ش��ركت آب منطقه اي 
استان براي برخورد و انسداد قرار دارند، تصريح مي كند: »۲۶ هزارو 
۵۰۰حلقه چاه وجود دارد كه تاريخ حف��ر و بهره برداري آنها به قبل 
از س��ال ۱۳۸۵ باز مي گردد كه آنها مش��مول قانون تعيين و تكليف 
چاه هاي فاقد پروانه مي شوند و به شرط ضرر نرساندن به منابع مجاور 
و اجراي آبياري تحت فش��ار و نصب كنتور به آنها پروانه بهره برداري 

تعلق مي گيرد.«
از سال ۱۳۹۴ بود كه طرح احيا و تعادل بخشي آغاز شد و تا پايان سال 
۱۴۰۰ در آذربايجان غربي ۶ هزارو ۲۶۹ حلقه چاه با حجم صرفه جويي 

۸۵ ميليون متر مكعب مسدود شد. 
بر اساس گزارش ها در ش��ش ماهه نخست س��ال جاري نيز بيش از 
۳۰۷حلقه چاه غي��ر مجاز با صرفه جويي آب بي��ش از ۲ ميليون متر 

مكعب پر و مسدود شده است. 
معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي 
نيز با اشاره به اجراي طرح انسداد چاه هاي غيرمجاز در استان از سال 
۱۳۹۴ مي گويد: »در اين مدت، ۶ هزارو ۲۶۹ حلقه چاه غيرمجاز در 
شهرستان هاي مختلف مس��دود شده اس��ت. از اين تعداد، ۵ هزارو 
۳۳۶ حلقه چاه غيرمجاز در حوضه انسداد ۶ هزار حلقه چاه غيرمجاز 
آبريز درياچه اروميه بوده كه در اين مدت مسدود و مسلوب المنفعه 

شده است.«
وي با بيان اينكه ميزان ذخيره آب صورت گرفته از اين اقدام در طي 
حدود هفت س��ال، نزديك به ۸۵ ميليون مترمكعب در استان و ۶۶ 
ميليون مترمكعب در حوضه آبريز درياچه اروميه بوده ادامه مي دهد: 
»در سال جاري هم ۳۰۷ حلقه چاه غيرمجاز از چرخه مصرف خارج 
ش��د كه از اين تعداد، ۲۸۱ حلق��ه در حوضه آبري��ز درياچه اروميه 

داشت.« قرار 
معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي 
همچنين از نصب كنتور ب��ه ۹ هزارو ۲۵۱ چاه در اس��تان خبرداده 
و مي گوي��د: »از اي��ن تع��داد، ۲۱۴ حلق��ه در س��ال جاري صورت 

است.« گرفته 
    توقيف دستگاه هاي حفاري

آذربايجان غرب��ي در س��ه ح��وزه آبري��ز ارس، آبريز م��رزي غرب و 
درياچه اروميه ق��رار دارد كه افزاي��ش بي رويه اس��تفاده از آب هاي 
زيرزمين��ي موج��ب اف��ت آبخوان ه��ا و س��فره هاي آب زيرزميني 

است.  شده 
آن طور كه مسئوالن اعالم كرده اند، از كل كنتورهايي كه بر سر چاه ها 
در آذربايجان غربي نصب ش��ده، ۷ هزارو ۱۵۴ مورد در حوضه آبريز 
درياچه اروميه بوده و بيشترين تعداد نصب كنتور هم مربوط به سال 

گذشته با ۳۱۴ دستگاه است. 
معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي 
يك��ي از اقدامات ص��ورت گرفته در راس��تاي جلوگي��ري از مصرف 
نامتعارف آب ب��ه ويژه آب ه��اي زيرزميني را توقيف دس��تگاه هاي 
حفاري عنوان كرده و مي گويد: »از ابتداي اجراي اين طرح تاكنون، 
۴۱۰دستگاه حفاري در كل استان توقيف شده كه ۳۴۵ مورد مربوط 
به حوضه درياچه اروميه بوده و بيش��ترين تعداد هم به شهرس��تان 

اروميه با ۱۸۵دستگاه اختصاص داشته است.«
اشرفي از استقرار و تقويت اكيپ هاي گش��ت و بازرسي از منابع آب 
در اس��تان خبر داده و ادامه مي دهد: »در اين راستا امسال به تعداد 
۶۰ اكيپ صحرايي در سطح استان كه ۵۰ اكيپ آن در حوضه آبريز 

درياچه اروميه فعاليت داشته اند مستقر شده اند.«
نگاه يك جانبه به توسعه كش��اورزي و عدم رعايت الگوي مصرف از 
جانب متوليان امر كش��اورزي از عوامل اصلي بروز پديده نامطلوب 
افت ادامه دار در س��طح آبخوان هاي استان محس��وب مي شود كه با 
توجه به نقش تعيين كننده آب زيرزمين��ي در تأمين آب مورد نياز 
براي مصارف مختلف از جمله شرب و كشاورزي در مناطق مختلف 
روس��تايي و همچنين تأمي��ن آب بخش صنع��ت، اهميت حفظ و 
نگهداري از مناب��ع آب زيرزميني و جلوگيري از برداش��ت هاي غير 

مجاز را دو چندان مي كند. 

 توليد گندم در لرستان 
به 2۷0 هزار تن رسيد

در شرايطي توليد گندم در لرستان به ۲۷۰ هزار تن در سال جاري رسيد 
كه به گفته مسئوالن سازمان جهاد كشاورزي استان توليد محصوالت 
كشاورزي بعد از پيروزي انقاب در اين منطقه شش برابر شده است. 
سيدعماد شاهرخي رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان با تأكيد بر 
اينكه كشاورزي ستون فقرات و زيربناي اقتصادي پويا براي هر كشوري 
به شمار مي رود و اين حوزه آداب، سنن و فرهنگ منطقه را حفظ مي كند 
به افزايش شش برابري توليد محصوالت كشاورزي در اين استان بعد از 
پيروزي انقالب اشاره كرده و گفت: توليد گندم در لرستان طي امسال 
به ۲۷۰ هزار تن رسيده اس��ت.  وي با بيان اينكه در كشور ۴ ميليون و 
۴۰۰هزار بهره بردار بخش كش��اورزي داريم، عنوان كرد: توليدات اين 
حوزه نيز حدود ۱۲۵ ميليون تن است.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
لرستان با اشاره به اينكه كل توليدات حوزه كشاورزي استان نيز حدود 
۳ ميليون تن است، افزود: اين عدد قبل از پيروزي انقالب و در سال ۵۷ 
حدود ۵۰۰ هزار تن بوده است.  شاهرخي بيان داشت: در اين راستا ما به 

يك توليد شش برابري در اين حوزه در استان لرستان رسيده ايم. 
   توليد گندم ۲ برابر سال گذشته شد

وي با تأكيد بر اينكه در سال گذشته واقعاً ما يك سال سخت را به لحاظ 
وضعيت بارندگي ها داشتيم، افزود: ما حدود ۴۰ روز بارندگي مؤثر را از 
۱۰ اس��فندماه تا اواخر فروردين ماه را نداش��تيم.  رئيس سازمان جهاد 
كش��اورزي لرس��تان با بيان اينكه بخش عمده اي از كش��ت استان به 
خصوص كشت هاي ديم در جنوب و شهرستان هاي پلدختر، رومشكان 
و كوهدش��ت به صورت صددرصد از بين رفت ادامه داد: در نقاط ديگر 
هم سرما زدگي داشتيم.  شاهرخي با اشاره به اينكه با توجه به اقدامات 
و تدبير دولت، قيمت گندم اقتصادي شد، تصريح كرد: قيمت گندم از ۵ 
هزارو ۵۰۰ تومان سال قبل، به ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان طي امسال افزايش 
پيدا كرد. با توصيه هايي كه همكاران ما داشتند و همچنين ارقام بسيار 
مناسبي كه با دانش فني به دست آمده و سازگار با هر منطقه اي هستند 
موجب شد توليد گندم از ۱۲۳ هزار تن سال قبل به ۲۷۰ هزار تن رسيد. 
اين مس��ئول به افزايش دو برابري توليد گندم طي سال جاري نسبت 
به سال گذشته گريزي زده و عنوان كرد: اين امر نقطه مثبتي در حوزه 

كشاورزي استان بود و اميدواريم كه تداوم داشته باشد. 
   برنامه ريزي براي تداوم افزايش توليد

رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان با بيان اينكه با حضور كارشناسان 
جهاد كشاورزي، استفاده از ظرفيت اساتيد دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي، 
منطقه به منطقه الگوي كشتي را امسال پيش بيني كرده ايم، افزود: بخشي 
از اين الگوي كشت انجام و بخش ديگري هم در حال انجام است.  وي با 
تأكيد بر اينكه اگر كشاورزان عزيز به توصيه هاي ما توجه كنند پيش بيني 
ما اين است كه با ياري خدا مشكل خاصي در اين حوزه طي امسال نداشته 
باشيم تصريح كرد: اميدواريم در اين صورت و همچنين برنامه ريزي هاي 

صورت گرفته همان تداوم افزايش توليد را در استان داشته باشيم. 

 برگزاري طرح »با ستاره ها«
 به  منظور معرفي شهداي اردبيل

طرح »با ستاره ها« با هدف معرفي شهداي بنام اردبيل براي 
نوجوانان در فرهنگس�راهاي ش�هرداري برگزار مي ش�ود. 
محمود صفري شهردار اردبيل در جلسه كميته فرهنگي و فضاسازي 
كنگره ملي بزرگداشت ۳۴۰۰ شهيد استان با اشاره به اجراي طرح 
»با ستاره ها« به  منظور معرفي شهدا، گفت: تجليل از بانوان نويسنده 
دفاع مقدس، ساماندهي تابلوهاي معابر، برگزاري نمايشگاه دفاع 
مقدس، نامگذاري معابر ش��هري بنام ش��هدا از ديگر فعاليت هاي 
شهرداري براي برگزاري كنگره است.  وي افزود: در راستاي توليد 
محتواي ديجيتال براي پيش��برد اهداف فرهنگي كنگره ش��هدا، 
نرم افزار زيارت مجازي شهداي اردبيل توسط اداره فناوري و اطالعات 
شهرداري طراحي و ايجاد شده و به صورت رسمي رونمايي خواهد 
شد.  اين مسئول ادامه داد: در زمان برگزاري كنگره شهدا در اردبيل 

تمامي بيلبوردهاي شهري به اين كنگره اختصاص خواهد يافت.

جذب ۶0 درصد سربازان مهارت ديده 
در بوشهر

۶۰ درصد سربازان مهارت ديده استان بوشهر وارد بازار كار شدند. 
عبدالمجيد دراهكي مديركل آموزش فني و حرفه اي اس��تان بوشهر 
با بيان اينكه تمامي سربازان مس��تقر در پادگان هاي استان بوشهر از 
آموزش هاي مهارتي بهره مند مي ش��وند، افزود: از سال ۹۶ همزمان با 
آغاز به كار قرارگاه مهارت آموزي كاركن��ان وظيفه تاكنون ۲۴ هزارو 
۴۰۰ نفر از سربازان وظيفه اين استان موفق به فراگيري آموزش هاي 
مهارتي ش��ده اند.  وي ادامه داد: بيش از ۱۰۰ كارگاه مهارت آموزي در 
مجموعه هاي نيروهاي مسلح اس��تان وجود دارد و بيش از ۶۰ درصد 
سربازان با مهارت هايي كه در دوران سربازي ياد گرفته اند، پس از آن وارد 
بازار كار شده اند.  اين مسئول با بيان اينكه در كارگاه هاي مهارت آموزي، 
حداقل ۸۴ رشته شغلي به سربازان ارائه مي شود، گفت: مهارت آموزي 
سربازان در رشته هاي مختلف فني و حرفه اي در حين خدمت مقدس 

سربازي بستر را براي جذب آنان در بخش توليد فراهم مي كند.

 اراضي منابع طبيعي گلستان 
سنددار مي شوند

ت�ا پايان امس�ال ۲ ه�زار هكت�ار از اراض�ي مناب�ع طبيعي 
در روس�تاهای اس�تان گلس�تان س�نددار مي ش�ود. 
سيدمحمد حسيني مديركل بنياد مسكن گلس��تان با بيان اينكه 
تا پايان امس��ال ۲ هزار هكتار از اراضي مناب��ع طبيعي در محدوده 
۲۸۰روستا سنددار مي شوند، افزود: در استان هزار روستا وجود دارد 
كه از اين تعداد ۶۰۰ روستا تحت مالكيت بنياد علوي هستند.  وي 
ادامه داد: با توجه به تحويل اراضي از سال گذشته تاكنون در محدوده 
روستاها، مجموعاً اراضي منابع طبيعي ۴۵۰ روستاي ديگر باقيمانده 
كه ۵۰ درصد آنها تصرفي هستند.  اين مسئول گفت: تعداد ۶۰۰روستا 
تحت مالكيت بنياد علوي بوده و اين بنياد براي اقش��ار كم درآمد تا 
۷۰۰مترمربع را رايگان سنددار مي كند.  حسيني افزود: مصوب شد تا 
يك هزار مترمربع از اراضي تصرفي تحت مالكيت اشخاص به صورت 

واحدهاي مسكوني از ۹۰ درصد معافيت برخوردار باشند.

    گلستان     بوشهر    اردبيل

برگزاری مديريت پدافند غيرعامل سايبري در بوشهر 
كارگاه آموزشي     بوشهر
و آگاه�ي در 
حوزه تهديدات سايبري و ارائه راهكارهاي 
ايمن س�ازي فض�اي س�ايبر و اينترنت در 

استان بوشهر برگزار مي شود. 
اكبرپورات معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استاندار بوش��هر در نشست ش��وراي فضاي 
مجازي اس��تان با اش��اره به اهمي��ت فضاي 
سايبري گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده 
در ش��وراي فضاي مجازي، دوره آموزش��ي پدافند غيرعامل سايبري ش��امل آموزش رسانه، سواد 
ديجيتال و جرائم سايبري ويژه مديران و استفاده از ظرفيت دستگاه ها در راستاي توليدمحتواي فاخر 
در فضاي سايبري برگزار مي شود.  وي بر صيانت از حريم امنيت اجتماعي مردم در مقابل كساني كه 
خالف قانون نسبت به تشويش اذهان عمومي اقدام مي كنند، افزود: الزم است با اطالع رساني از سوي 
رسانه ها زمينه را براي روشنگري قشرهاي مختلف و امنيت جامعه فراهم و برضرورت شفاف سازي در 

امر اطالع رساني و ترويج و توسعه سبك زندگي ايراني اسالمي تأكيد كرد.
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