
  سمنان: دبير ستاد صندوق توسعه ملي سازمان جنگل ها از اختصاص 
۲۱ ميليارد تومان به پروژه هاي آبخيزداري استان سمنان خبر داد و گفت: 
اين طرح ها در كنترل سيالب و فرسايش خاك مؤثر است.  هوشنگ جزي 
ضمن بيان اينكه جلوگيري از فرسايش خاك و حفاظت از عرصه هاي ملي با 
مشاركت عموم مردم امكانپذير خواهد بود، ابراز داشت: بالغ  بر ۷۰۰ ميليارد 
تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملي به طرح هاي مرتبط با آبخيزداري 

و آبخوان داري در كشور اختصاص  يافته است. 
  قم: معاون امور زائران استانداري قم از آمادگي اين استان براي پذيرايي 
و اسكان از زوار خارجي خبر داد.  يونس عالي پور گفت: براي ارائه خدمت 
به زوار ايراني عازم اربعين با دوستان عراقي موكب هاي مشترك در مسير 
نجف تا كربال، نجف، كربال، كاظمين و سامرا تشكيل داده ايم.  وي از ايجاد 
موكب ويژه خواهران با مديريت بانوان نيز خبر داد و افزود: تمام امكانات اين 

موكب ها توسط مردم قم تأمين مي شود. 
   كردستان: نماينده مردم شهرستان هاي قروه و دهگالن در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: استان كردس��تان يكي از پرآب ترين استان هاي 
كشور اس��ت و با اين حال همواره از كمبود آب رنج مي برد.  علي محمد 
مرادي اظهار داشت: با وجود اينكه ۳۳ سد در استان كردستان وجود دارد 
اما كردستان از بي آبي رنج مي برد چرا كه در سنوات گذشته در تخصيص 

حق آبه اين استان اجحاف شده و اين ظلم به مردم است. 
  كرمان: سرپرس��ت معاونت خدمات شهري ش��هرداري كرمان از 
س��اماندهي دست فروش��ان ميدان هفت باغ در قالب جمعه بازار خبر 
داد.  مهدي نيكويي با بيان اينكه حضور دست فروشان در اطراف ميدان 
هفت باغ عالوه بر نازيبايي شهري، سبب ايجاد ترافيك و رخداد حوادث 
رانندگي شده است، افزود: به زودي اين دست فروشان در قالب جمعه 
بازار ساماندهي مي ش��وند.  وي با اشاره به اينكه فضايي براي پاركينگ 
خودروها براي جمعه بازار در نظر گرفته شده است، ادامه داد: پاركينگ 

ياد شده فقط عصرهاي جمعه فعال خواهد بود
 كهگيلويه و بويراحمد: نماينده مردم شهرستان هاي كهگيلويه، 
بهمئي، چرام و لنده در مجلس شوراي اسالمي گفت: ۱۲ زمين چمن 
مصنوعي در شهرس��تان هاي كهگيلويه، بهمئي، چ��رام و لنده احداث 
مي ش��ود.  عدل هاش��مي پور افزود: تالش مي كنيم كه اين زمين هاي 
ورزشي تا دهه فجر امسال به بهره برداري برسند.  هاشمي تصريح كرد: از 
اين تعداد شش چمن مصنوعي در شهرستان كهگيلويه احداث مي شود.  
وي بيان داشت: همچنين يك زمين چمن در شهرستان  چرام، يك زمين 
در شهرستان لنده و چهار زمين چمن نيز در شهرستان بهمئي احداث 
مي ش��ود.  نماينده شهرستان هاي چهارگانه اس��تان در مجلس اظهار 
داشت: امروز چمن مصنوعي روستاي »چير« شهرستان كهگيلويه به 

نمايندگي از اين شش چمن مصنوعي احداث شد. 
  گيالن: مدير پايانه مرزي آستارا گفت: تاكنون ۲ هزار و ۹۵۷ نفر زائر 
خارجي اربعين حسيني از كشورهاي داغس��تان روسيه، گرجستان و 
جمهوري آذربايجان از طريق پايانه مرزي آستارا وارد جمهوري اسالمي 
ايران شده اند.  جالل ديانسايي افزود: اين تعداد زائر در قالب ۴۹ دستگاه 
اتوبوس، يكدستگاه ميني بوس و ۱۴ س��واري وارد آستارا شده و بعد از 
اقامت موقت و عزاداري در موكب هاي پايانه مرزي و امامزادگان ابراهيم 
و قاسم )ع( اين شهرستان، به كربالي معلي عزيمت كرده اند.  وي با بيان 
اينكه براي زائران خارجي اربعين حسيني ۲ موكب و ۱۷ غرفه تدارك 
ديده شده است، ادامه داد: تمامي زائران خارجي اربعين حسيني ورودي 
از مرز زميني آستارا جهت خروج از كشور به مرز شلمچه رفته و از طريق 

اين مرز رهسپار كربالي معلي خواهند شد.

برداش��ت بي رويه از منابع آبي ازجمله داليلي به 
ش��مار مي رود كه نقش مهمي در فرونشست در 
دشت هاي اس��تان هاي مختلف كش��ور از جمله 
استان هاي فارس، كرمان، خراسان رضوي، اصفهان 
، خراس��ان جنوبي، تهران، قزوين و همدان دارد.   
به گفته كارشناس��ان، زماني كه يك س��فره آبي 
زيرزميني خالي مي شود آن قسمت از زمين مانند 
اسفنجي كه آب آن كشيده شده جمع مي شود و 
در آن بخش حفره اي ايجاد مي شود كه ديگر حتي 
با تزريق آب نيز قابل برگشت نيست، در واقع آن 

بخش از زمين ديگر مرده به حساب مي آيد. 
   بحران در دو سوم دشت هاي كشور 

وضعيت بحراني فرونشس��ت ها در دش��ت هاي 
كشور سبب شده تا تقريباً دو سوم كل دشت هاي 
كشور ممنوعه اعالم شوند. اين در حالي است كه 
در بخش قابل توجهي از اين دشت ها، ميزان تراز 

منفي آبخوان ها به بيش از دو متر در سال رسيده 
اس��ت.  عضو هيئ��ت علمي مؤسس��ه تحقيقات 
جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخيزداري كش��ور با تأييد 
اي��ن وضعيت بحران��ي مي گوي��د: » بخش هاي 
بزرگي در استان هاي مركزي به همراه استان هاي 
شرقي در اين موقعيت بسيار دش��وار قرار دارند؛ 
يعن��ي اس��تان هاي ته��ران، قزوي��ن، مركزي، 
اصفهان، فارس، كرمان، بخش شمالي سيستان 
و بلوچس��تان، بخش ه��اي ش��مالي هرمزگان، 
بخش ه��اي عم��ده اي از خراس��ان هاي رضوي، 
شمالي، جنوبي و بخش هايي از همدان به شدت 

درگير پديده فرونشست هستند.«
محمد درويش مي افزايد: »البته به صورت نقطه اي 
هم شاهد بروز اين پديده هستيم. به عنوان مثال 
در منطق��ه آبي بيگل��و در اس��تان اردبيل پديده 
فرونشست زمين رخ داده است يا در خان ميرزا در 

استان چهارمحال و بختياري و در دشت بروجن 
هم با اين پديده روبه رو هس��تيم.« آمارها نشان 
مي دهد بدترين وضعيت را در كشور استان فارس 
دارد كه تقريباً تمام تاالب ها و درياچه هاي خود را 
از دست داده و بيشترين نشست زمين نيز طبق 
گزارش س��ال ۱۳۹۵ س��ازمان زمين شناسي در 
فاصله بين دشت فس��ا و جهرم رخ داده است كه 
ميزان آن به ۵۴ س��انتيمتر در س��ال مي رسد.  از 
طرفي در حال حاضر اضافه برداشت چاه هاي مجاز 
از منابع زيرزميني به حدود ۵ميليارد مترمكعب 
و برداشت از چاه هاي غيرمجاز به حدود ۷ميليارد 
مترمكعب رسيده اس��ت كه ادامه اين روند باعث 
شده است تا بيش از ۹۰درصد پتانسيل منابع آب 
زيرزميني كشور در دشت هاي ممنوعه قرار بگيرد.  
بر اساس ارزيابي صورت گرفته استان هاي فارس 
با ۹۰ دشت، كرمان با ۳۷ دشت، خراسان رضوي با 

۳۳ دشت، اصفهان با ۲6 دشت و خراسان جنوبي 
با ۲۵ دش��ت در صدر استان هاي داراي بيشترين 

دشت هاي ممنوعه و بحراني قرار گرفته اند. 
همچنين اس��تان هاي خراس��ان رض��وي با يك 
ميلي��ارد و 8۵ميلي��ون مترمكع��ب، كرم��ان با 
8۱۳ميليون مترمكعب، فارس ب��ا ۵۵۱ ميليون 
مترمكعب، اصفهان با ۳۲۰ ميليون مترمكعب و 
يزد با ۲۹6 ميليون مترمكعب درصدر استان هاي 
داراي بيشترين ميزان كسري مخزن آبخوان هاي 
زيرزميني قرار گرفته اند.  اين درحالي اس��ت كه 
جنوب تهران در شهريار هم اين رقم ۳6 سانتيمتر 
است، در منطقه معين آباد ورامين ۲۵ سانتيمتر و 
در بخش هايي از دشت توس در جنوب مشهد اين 
رقم به ۱8 تا ۲۰ سانتيمتر مي رسد. در بخش هايي 
از استان يزد در فاصله اردكان - ميبد شكاف هاي 
بزرگي ديده مي شود، در جنوب اصفهان در پارك 
مل��ي كاله قاضي نيز يك ش��كاف عظي��م ايجاد 
شده كه نشان دهنده افت ش��ديد سفره هاي آب 
زيرزميني اس��ت. طوالني ترين شكاف در دشت 
نيشابور در بخش هاي ش��رقي - غربي و شمالي - 
جنوبي وجود دارد كه نش��ان دهنده بهره برداري 
بيش ازحد از سفره هاي آب زيرزميني است طول 

اين شكاف ها حدود ۳۰ كيلومتر است. 
   ۴۰۰ دشت كشور ممنوعه شد 

تداوم خشكسالي ها، افت بارندگي ها و تبعات ناشي 
از كم آبي و بي آبي در كشور موجب شده تا از ميان 
6۰۹دشت ايران، ۴۰۰ دشت در شرايط ممنوعه 
و ۱۳۵ دش��ت نيز در وضعيت ممنوع��ه بحراني 
قرار گرفته اند.  ادامه فش��ار به مناب��ع زيرزميني 
موجب شده است تا كسري تجمعي آبخوان هاي 
زيرزميني كشور به ۱۳۰ميليارد مترمكعب برسد 
كه حدود ۱۰6 ميليارد مترمكعب از اين كسري  
طي ۲۰ سال اخير اتفاق افتاده است و هر ساله نيز 
رقمي در حدود 6 ميليارد مترمكعب به كس��ري 
مخازن زيرزميني كش��ور اضافه مي ش��ود.  اين 
وضعيت بحراني موجب ش��د تا معاون حفاظت و 
بهره برداري شركت مديريت منابع آب ايران اعالم 
كند: »در راستاي حفاظت از منابع آبي و مديريت 
مصرف آب، ۴۰۰ دشت كشور ممنوعه اعالم شد.« 
جهانگير حبيبي مي افزايد: » سال زراعي گذشته 
با كاهش ۲۱درصدي ب��ارش، ۵۱درصدي ميزان 
رواناب ها و ۳۲درصدي آب ورودي به سدها نسبت 

به سال قبل از آن مواجه بوديم.« 
به گفته وي، تمام اين اقدامات در راستاي حفاظت 
از منابع آبي و مديريت صحيح آب براي جلوگيري 
از مشكالت ناش��ي از خشكس��الي ها و كم شدن 

ميزان بارش ها انجام مي شود. 

 ايجاد اشتغال در خاكعلي قزوين
 با دامداري صنعتي بنياد مستضعفان

طرح محروميت زدايي و اشتغالزايي در قلعه گنج با پروژه هاي مردم 
 محور بنياد مستضعفان در سال 94 شروع شد كه يكي از آنها ايجاد 
مجتمع هاي دامي با بز شيري نژاد اسپانيايي بود. پروژه اي كه تاكنون 
5 هزار رأس از اين بز شيري را با نژاد مورسياگرانادا اسپانيا وارد كشور 
كرده است. پس از استقبال مردم از طرح محروميت زدايي و اشتغالزايي 
در قلعه گنج با توسعه صنعت دامپروري مجتمع دامي، اين طرح در 
خاكعلي قزوين هم به اجرا در آمد و بر همين اساس مدير عامل شركت 
مگسال بنياد مس�تضعفان اعالم كرد: مردم و متقاضيان مي توانند 
با خريد حداقل 15 رأس بز نس�بت به راه ان�دازي دامداري صنعتي 
خرد اقدام كنند كه س�رمايه اوليه آن هم به آنها وام داده مي ش�ود. 

    
از زماني كه بنياد مس��تضعفان با دس��تور رهبر انقالب مسئوليت رفع 
محروميت در مناطق مختلف را در دستور كار قرار داد، قلعه گنج اولين 
نقطه اي بود كه رفع محروميت و توانمندس��ازي اقتصادي و فرهنگي 
مردم آن، در راس��تاي اجراي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي الگوي 
اس��المي- ايراني آباداني و پيشرفت از طريق س��از و كارهاي قانوني و 
مشاركت بخش خصوصي در دستور كار قرار گرفت و خيلي زود موضوع 

حمايت از اشتغال در اين منطقه اهميت يافت. 
در قلعه گنج مطالعات س��مت و س��وي دام��داري را ه��دف گرفت و 
چالش هاي آن شناسايي شد. سپس مشخص ش��د بايد بزهايي كه به 
صورت س��نتي دام غالب منطقه بودند با دام هاي پربازده تر جايگزين 
شوند. در نهايت اين بررسي ها به »بز مورسيا« كه بومي جنوب اسپانيا 
و منطقه بارسلون بود ختم شد و مجموعاً ۳ هزار رأس از اين نژاد وارد و 
در دامداري مجهز پرورش بز شيري قلعه گنج براي انجام آزمايشات و 
تست هاي اوليه مستقر شد.  پس از موفقيت اين طرح در منطقه قلعه 
گنج و استقبال مردم به خاطر تأثير مس��تقيم آن در زندگي هايشان و 
مشاهده رفع محروميت ها و ايجاد اشتغال، اين بار باز هم در جهت توسعه 

صنعت دامپروري مجتمع دامي در خاكعلي قزوين شروع به كار كرد. 
   پرداخت وام به سرمايه گذاران

طرح محروميت زدايي و اشتغالزايي ايجاد مجتمع هاي دامي با بز شيري 
نژاد اسپانيايي بنياد مستضعفان پروژه اي است در جهت ايجاد اشتغال 
در مناطق محروم آغاز شده و بر اساس آن تاكنون ۵ هزار رأس بز شيري 

با نژاد مورسياگرانادا اسپانيا وارد كشور شده است. 
از اين تعداد بز ۳ هزار رأس در قلعه گنج و ۲ هزار رأس در خاكعلي قزوين 
هستند. پس از سرمايه گذاري مردم محور بنياد مستضعفان در توسعه 
دامپروري، در حال حاضر ۷۰ دامداري صنعتي خرد با س��رمايه گذاري 
مردمي راه اندازي يا در حال تأسيس است. هر كدام از اين دامداري هاي 
صنعتي خرد با ۲۰ رأس بز مولد نژاد اسپانيايي شروع به كار مي كنند و 
با نظارت كارشناسان بنياد مستضعفان تا به بهره برداري رسيدن كامل 
پيش مي روند. و نكته حائز اهميت براي س��رمايه گذاران در اين عرصه 
اينكه بانك سينا وابسته به اين بنياد با سود كم بهره ۴ درصد وامي را در 
اختيار سرمايه گذاران براي خريد بز مولد قرار مي دهد. بنابر اين متقاضيان 
مي توانند حتي سرمايه اوليه را از طريق تسهيالت بنياد مستضعفان فراهم 
كنند.  مدير عامل شركت مگسال بنياد مستضعفان با بيان اينكه اين طرح 
ملي در راس��تاي محروميت زدايي و اشتغالزايي در مناطق كم برخوردار 
راه اندازي ش��ده به »جوان« مي گويد: »م��ردم و متقاضيان مي توانند با 
خريد حداقل ۱۵ رأس بز، نسبت به راه اندازي دامداري صنعتي خرد اقدام 
كنند.«  مسعود نيكدل با اشاره به قيمت اين نژاد از بزها ۳ الي ۴ ميليون 
تومان است ادامه مي دهد: »تالش مي كنيم قيمت ها براي سرمايه گذاران 
خرد كاهش پيدا كند چرا كه اين پروژه در راستاي مأموريت هاي بنياد 

مستضعفان در مناطق محروم به اجرا در مي آيد.«
وي درباره مجتمع دام��داري در منطقه خاكعلي قزوين نيز با تأكيد بر 
اينكه در حال حاضر در اين مجتمع ۲ هزار رأس بز اس��پانيايي با نژاد 
مورس��يا وجود دارد كه ظرفيت آن را به ۵ هزار رأس بز مي رس��انيم، 
مي گويد: »8۰ رأس بز در اين دامداري نر و مابقي ماده هستند و دوره 
ش��يردهي اين بزهاي پنج ماهه از اس��فندماه امس��ال شروع مي شود 
و مي توانند روزانه ۲/۵ تا ۳/۵ كيلوگرم شير با چربي باال داشته باشند.«

نيكدل درباره انتخاب بز مورس��يا اس��پانيا هم معتقد است: »چون در 
دوره خشكسالي قرار داريم و اين نژاد هم با كمترين و ارزان ترين ماده 
غذايي يعني كاه بيشترين ش��يردهي را دارد، مناسب براي طرح هاي 

محروميت زدايي در مناطق گرمسيري مي باشد.

امنيت و سالمت اربعيني ها اولويت اول
 زائران به تابلوهاي هشدار و انفجار مين 

در مسير مرزها توجه كنند!
اربعين با ش�ور و ش�وق و اش�ك در چهره تك تك زائرانش عجين 
ش�ده. دلدادگاني كه هركدام آنها ب�ا دلدادگي راه�ي كربال و حرم 
اباعبداهلل )ع( مي شوند و حاال پياده روي و راهپيمايي جهت رسيدن 
به معشوق را برگزيده اند. حاال صف اربعيني ها رديف شده و همان طور 
كه شور و اشتياق زائران را نمي توان در چند سطر بيان كرد، فعاليت 
و اقدام مس�ئوالن را نيز نمي ت�وان در چند جمله ثبت ك�رد. با اين 
حال امنيت و س�المت زائران اولويت اول خادمان به شمار مي آيد و 
در همين راس�تا  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي خوزستان از 
هموطنان خواسته تا در حين تردد در مس�يرهاي منتهي به مرز به 
تابلوهاي هشداردهنده به خصوص تابلوي انفجار مين توجه كنند. 

    
حاال همه چيز آماده و مهياس��ت تا بار ديگر حماسه اي عظيم در عالم 
دلدادگي رقم بخورد. زائران اربعين دسته دسته به مرزها مي رسند و از 
مرزها عبور كرده و راه كربال را در پيش مي گيرند.  روز گذشته سخنگوي 
ستاد اربعين خوزستان از تجهيز پاركينگ مرزهاي چذابه و شلمچه به 
سيستم روشنايي و دوربين هاي مدار بسته خبر داد و گفت: »تاكنون در 
هر دو مرز چذابه و شلمچه ۱۰۴ هكتار پاركينگ انجام شده و همچنين 
6۰ هكتار در حال اجراست.« رضا نجاتي افزود: »پاركينگ ها به سيستم 
روشنايي، دوربين مداربسته و امكانات الزم مجهز هستند و پاركينگ هاي 
چذابه و شلمچه طي برگزاري مزايده اي به بخش خصوصي واگذار شده 
اس��ت.  وي ادامه داد: »اجراي ۳ هزار دستگاه روش��نايي براي چذابه، 
استقرار پايگاه هاي امدادي در مسير تردد زائران در هر دو مرز، فعال شدن 
چهار پايگاه در مبادي ورودي استان و همچنين راه اندازي بيمارستان 
صحرايي با ارتش از جمله اقدامات انجام شده ستاد اربعين است.« البته 
معاون فرماندهي انتظامي خوزس��تان با تأكيد از زائران خواس��ته تا به 

تابلوهاي هشدار و بخصوص انفجار مين در مسير مرزها توجه كنند. 
سرهنگ علي قاسم پور گفته: »خوشبختانه نيروي انتظامي با فعاليت و 
كوشش شبانه روزي شرايطي را فراهم كرده تا زائران حسيني با امنيت 
و آرامش مطلوبي در اين گردهمايي شركت كنند اما با توجه به اينكه در 
خارج از حريم جاده هاي منتهي به مرز، مناطق پاكسازي نشده از مين 
وجود دارد، هموطنان حتماً حين تردد به تابلوهاي هشدار دهنده انفجار 
مين توجه جدي داشته باشند.« معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
خوزستان  از زائران خواسته براي تسهيل سفر به توصيه هاي پليس توجه 

كرده و با مأموران انتظامي همكاري الزم را داشته باشند. 
   ويزاها از مراكز معتبر تهيه شود

نكته مهم اينكه بارها اعالم شده زائران حتماً با ويزا و گذرنامه معتبر به 
مرزها مراجعه كنند چون امكان صدور ويزا در نقطه صفر مرزي وجود 
ندارد.  فرمانده قرارگاه اربعين ناجا نيز كه به مرز چذابه رفته بود با بيان 
اينكه نيروي انتظامي جمهوري اس��المي ايران تأمين امنيت، نظم و 
انضباط عبور زائران و ارائه خدمات در حوزه امنيتي تعريف شده، براي 
ايام اربعين را بر عهده دارد، گفت: »تأكيد بر اين است كه زائران حتماً با 
ويزا و گذرنامه معتبر به مرزها مراجعه كنند، چون امكان صدور ويزا در 
نقطه صفر مرزي وجود ندارد و اگر كسي مدارك معتبر به همراه نداشته 
باشد به عقب برگشت داده مي شود.« سردار محسن فتحي زاده با تأكيد 
بر عدم وجود مش��كل در مرزها عنوان كرد: »براي ت��ردد كاميون ها با 
مسئوالن و كشور عراقي رايزني هايي صورت گرفته تا ظرفيت پذيرش 
بارهاي تجاري افزايش پي��دا كند و تخليه ب��ار كاميون هاي به انتظار 
نشسته در پايانه انجام شود و تا زماني كه تبادل كاال و پذيرش از طرف 
عراقي وجود دارد، بايد تمام ظرفيت را به كار بگيريم تا مسير عبور زائران 
به راحتي فراهم ش��ود.« وي با تأكيد بر اينكه زائران بايد ويزا و رواديد 
را از دفاتر رسمي دريافت كنند، بيان كرد: »هرچند به تمام اين موارد 
رسيدگي و با افراد جاعل برخورد قضايي و انتظامي الزم خواهد شد ولي 

زائران بايد با دقت بيشتري ويزا را از مراكز معتبر تهيه كنند.«

 تشكيل 12 كميته زير مجموعه ستاد  اربعين 
در استان مركزي 

   مركزي دبيرستاد اربعين سال 97 استان مركزي 
از تشكيل 12 كميته زير مجموعه ستاد 
اربعين در استان مركزي با هدف هر چه بهتر برگزار شدن اين مراسم 
و خدم�ت گ�زاري مطل�وب ب�ه زائ�ران حس�يني خب�رداد. 
 حسن اميدي گفت: ۱۲ كميته شامل كميته امنيتي و انتظامي، اطالع 
رساني و مستند س��ازي، بهداش��ت و درمان، امداد و نجات، اطالعاتي، 
حمل و نقل و سوخت، مشاركت مردمي اسكان و تغذيه، خدمات شهري، 
فرهنگي آموزشي، اعزام، زيرس��اخت و كميته بانوان و جوانان با هدف 
آماده سازي امكانات و شرايط زائران در استان مركزي تشكيل شده است.  
وي با اشاره به اينكه مراسم اربعين حسيني، بزرگ ترين اجتماع بشري و 
گفتمان بين المللي به شمار مي رود، افزود: بر اساس آمار، تاكنون بالغ بر 
۱۷ هزار و ۲۰۲ نفر جهت دريافت ويزاي اربعين در استان مركزي ثبت 
نام كرده اند.  دبير ستاد اربعين سال ۹۷ استان مركزي ادامه داد: در اين 
ارتباط تاكنون ۱۴ هزار و ۵۰۰ فقره ويزا هم صادر شده است، كه تعدادي 

از ثبت نام كنندگان از خارج استان هستند.

سجاد مرسليمحمدرضا هادیلو

1۰9 روز است كه 

ميترا شهبازي
   گزارش 2

تاالب بين المللي 
هورالعظي�م كه 
بخش ايران�ي آن هويزه نام دارد مي س�وزد و 
مس�ئوالن براي خاموش ك�ردن آن همچنان 
تالش مي كنند. با توجه ب�ه اينكه هيچ كدام از 
اقدامات انجام ش�ده تاكنون مؤثر واقع نشده 
اس�ت، كارشناس�ان س�ازمان حفاظ�ت از 
محيط زيست بارش باران را راهي براي خاموشي 
كامل آت�ش عن�وان مي كنن�د. موضوعي كه 
نماين�ده م�ردم اه�واز در مجلس ب�ا انتقاد از 
برنامه ريزي هاي تك بعدي گاه و بي گاه متوليان، 
معتقد است كه رفع اين معضل نياز به يك اراده 
جمعي از سوي مس�ئوالن و ورود وزارت نيرو 
براي تخصي�ص حق آبه ت�االب هوي�زه دارد. 

    
ت��االب بين الملل��ي هورالعظي��م كه بر اس��اس 
بررس��ي هاي انجام ش��ده از س��وي كارشناسان 
محيط زيست ايران مساحت آن حدود ۱۱8 هزار 
هكتار اعالم شده اس��ت، در مرز ايران و عراق قرار 
دارد و حدود يك سوم آن با نام تاالب هويزه در ايران 
و دوسوم آن نيز در كشور عراق است. گفته مي شود 
كه اين تاالب در گذش��ته از نظ��ر منابع جانوري و 
گياهي بس��يار غني بوده كه اكن��ون اين منابع در 
معرض نابودي قرار گرفته است. وقوع خشكسالي، 
كاهش ورود آب به تاالب، آتش س��وزي هاي گاه و 
بي گاه از جمله عوامل تهديده كنن��ده اين تاالب 
عنوان مي ش��وند. البت��ه مش��كالت در محدوده 
عراقي اين تاالب به نسبت بخش ايراني آن خيلي 
بيشتر است. تاالبي كه از ۱۲ تيرماه سال جاري در 
بخش خارج��ي آن طعمه حريق ش��د و هنوز كه 

هنوز است بعد از ۱۰۹ روز مي سوزد و هيچ كدام از 
برنامه ريزي هاي مسئوالن براي خاموش كردن آن 
مؤثر واقع نشده است. حريقي كه دود آن از همان 
ابتدا شهرستان هاي استان خوزستان از جمله هويزه، 

سوسنگرد، اهواز و غيره را در بر گرفت. 
   اطفاي حريق مؤثر نيست

در ابتداي آتش سوزي ها كارشناسان موافقت دولت 
عراق براي ورود هواپيماهاي اطفاي حريق ايران را 
چاره اي براي رفع اين معضل عنوان مي كردند. از 
همين رو ديپلماسي ايران وارد ميدان شد و مجوز 
به پرواز درآمدن هواپيماهاي هوافضاي س��پاه را 
گرفت. خيلي زود با ورود نيروهاي سپاهي آتش 
خاموش شد. اما زمان زيادي نگذشته بود كه دوباره 
ش��عله هاي فروزان آتش از جايي ديگر سربيرون 

آوردند. آتش��ي كه به دليل باتالقي بودن مس��ير 
قابليت خاموش ش��دن زميني آن نبود. نماينده 
مردم اهواز در مجلس ش��وراي اس��المي در اين 
راستا و در گفت وگو با »جوان« مي گويد: »با كمك 
نيروهاي سپاه، هواپيماها آتش را خاموش كردند، 
اما با توجه به اينكه اين تاالب بين المللي پيش از 
اين به واسطه مشكالت بسياري خشك شده بود، 
اين اطفاي حريق دوام زيادي نياورد.« جواد كاظم 
نسب الباجي با اش��اره به اينكه زماني اين تاالب 
بين المللي سرس��بز بود ادامه مي دهد: »اقدامات 
غيركارشناسي برخي از مسئوالن همچون وزارت 
نفت كه با خشك كردن بخش هايي از تاالب سعي 
در استخراج نفت داشت، منجر به اين شد كه تاالب 
هويزه و هورالعظيم به يك كانون ريزگردي بزرگ 

تبديل شود.« حاال با هر نسيمي ذرات نرم تاالب از 
زمين بلند مي شوند و آسمان خوزستان را به رنگ 
خاكستري تغيير مي دهد. اين نماينده مجلس با 
اشاره به اينكه متأسفانه مسئوالن سازمان حفاظت 
از محيط زيست نتوانستند به خوبي از اين گنجينه 
الهي حفاظت كنند، مي گويد: »گرد و خاك حاصل 
از تاالب ۱۲ اس��تان را در بر مي گيرد و با توجه به 
بستر خشك آن و وجود نيزارهاي متعدد هر جرقه 

كوچكي مي تواند آتش بزرگي را برپا كند.«
   وزارت نيرو وارد ميدان شود

با توجه ب��ه تداوم آتش س��وزي هاي هورالعظيم، 
احمدرضا الهيج��ان زاده، مدي��ركل حفاظت از 
محيط زيست خوزستان با اشاره به اينكه تا زماني 
كه تاالب هورالعظيم در بخش عراق از نظر محيط 
آبي و بارندگي ش��رايط مناس��بي نداشته باشد، 
ش��اهد آتش س��وزي و دود در آن خواهيم بود، 
مي گويد: »اميدواريم بارندگي ها شعله هاي هور 
را خاموش كند.« در اين خصوص نماينده مردم 
اهواز در مجل��س بيان مي كن��د: »چندي پيش 
بارندگي كمي بر روي تاالب صورت گرفت و كمي 
از داغ هورالعظي��م را خنك كرد.« كاظم نس��ب 
الباجي مي افزايد: »براي خاموش كردن اين تاالب 
نياز به يك اراده جمعي از سوي متوليان استاني و 
كشوري است.« وي ادامه مي دهد: »تا زماني كه 
وزارت نيرو حق آبه تاالب را از سد كرخه تخصيص 
ندهد و در راستاي احياي تاالب برنامه اي نداشته 
باشد، باز هم بايد شاهد چنين حوادثي باشيم.« 
الزم به ذكر است كه بر اساس گفته اين نماينده 
مجلس سال هاس��ت ك��ه حق آبه ت��االب هويزه 
تخصيص داده نمي شود و تنها گاهي مقداري از 

پساب نيشكر وارد آن مي شود. 

 نماينده مردم اهواز در مجلس در گفت وگو با »جوان«:  
تاالب هويزه خشك شده و تا زماني كه حق آبه آن از سوي وزارت نيرو تخصيص داده نشود، باز هم بايد شاهد آتش سوزي ها باشيم

هورالعظيم در حسرت باران همچنان مي سوزد

اجراي پروژه »ايكاردا« براي رونق دامپروري لرستان
    لرستان معاون جهاد كش�اورزي لرس�تان از افزايش به�ره وري در حوزه 
دامپ�روري اين اس�تان با اج�راي پ�روژه »اي�كاردا« خب�ر داد. 
ناصر نجيب زاده با اشاره به دس��تاوردهاي پروژه »ايكاردا« در حوزه دامپروري استان، گفت: ارزش 
تغذيه دام هاي استان ۹۲۱ هزار تن است.  وي، ادامه داد: 6۴ درصد اين ميزان مربوط به كاه حبوبات، 
غالت و مراتع است.  معاون سازمان جهاد كش��اورزي لرستان با بيان اينكه توليد گوشت استان در 
حوزه دام سبك ۷۵ درصد »بره زايي« است كه به راحتي تا ۱۵۰ درصد نيز قابل افزايش است، گفت: 
اجراي پروژه »ايكاردا« و افزايش كيفيت توليد علوفه به طور حتم موجب افزايش بهره وري در حوزه 

دامپروري استان خواهد شد.

كمك 2 ميليارد تومانی زنجاني ها به جشن عاطفه ها 
مديركل كميته امداد استان زنجان گفت: زنجاني ها 2 ميليارد تومانی     زنجان

به جشن عاطفه ها كمك كردند. 
هدايت صفري افزود: خيران زنجاني در جش��ن عاطفه ه��ا بيش از ۲ ميليارد توم��ان براي كمك به 
دانش آموزان نيازمند كمك كردند كه نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است.  وي ادامه داد: 
بيش از ۳ هزار و ۱۴۲ دانش آموز زنجاني تحت حمايت كميته امداد هستند.  صفري تأكيد كرد: كميته 
امداد امام خميني استان زنجان بيش از ۴۰ هزار نفر معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ خانوار را تحت پوشش دارد.  
وي گفت: ۷88 نفر بيمار خاص، ۳ هزار و ۱۰۰ دانش آموز، ۵۲۹ دانشجو و ۱۳ هزار زن سرپرست خانوار 

و ۱۷ هزار سالمند و ۳ هزار ۱۹۷ خانواده مستأجر تحت پوشش كميته امداد هستند. 
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برداشت از منابع آبي 400 دشت كشور ممنوع شد
 اين ممنوعيت به علت بحران فرونشست است و شامل دشت هاي استان هاي 

فارس، كرمان، خراسان رضوي و  جنوبي، تهران، قزوين و همدان می شود

 اعزام 750 مبلغ در اربعين 
به مناطق مختلف آذربايجان غربي  

   آذربايجان غربي مديركل تبليغات اسالمي آذربايجان 
غربي از اعزام 7۵۰ مبل�غ همزمان با 

اربعين حسيني به مناطق مختلف استان خبر داد. 
حجت االسالم محمد داداش زاده با بيان اينكه همزمان با ماه محرم 6۰۰ 
مبلغ و ۱۵۰ مبلغه براي تبيين فلسفه قيام عاشوراي حسيني و تبليغ اسالم 
به مناطق مختلف شهري و روستايي استان اعزام شدند، افزود: اين مبلغان 
در تمامي مساجد شهري و روستايي به كار تبليغ احكام اسالمي و مباحث 
ديني مي پردازند.  وي از اربعين به  عنوان بزرگ ترين اجتماع سياس��ي و 
عبادي جهان تشيع ياد كرد و افزود: يكي از پيام هاي مهم اربعين با توجه به 
اينكه امسال سال »همدلي و همزباني« است، ايجاد همدلي و همگرايي بين 
آزادي خواهان جهان است.  مديركل تبليغات اسالمي آذربايجان غربي به 
حضور حداكثري مردم و عاشقان حضرت سيدالشهدا )ع( در مراسم اربعين 
حسيني تأكيد و اظهار داشت: حضور گسترده مسلمانان در اين مراسم بزرگ 
در حقيقت معرفي و تبليغ قيام نهضت حسيني )ع( به جوامع بين المللي 
است.  حجت االسالم محمد داداش زاده ادامه داد: زنده بودن و حيات معنوي 
نهضت عاشورا پس از ۱۴۰۰ سال و ايجاد وفاق، اتحاد و همدلي مسلمين 
جهان اسالم به ويژه تشيع تحت لواي امام حسين )ع( از اهميت هاي ديگر 
اين مراسم باشكوه است.  وي با اشاره به فرمايش رهبر معظم انقالب مبني 
بر اينكه حركت اربعين يك حركت ماندگار خواهد بود، گفت: اين حركت 
زمينه ساز ظهور و آماده سازي لشكريان حضرت صاحب الزمان )عج( در 

جهت مقابله با امپرياليسم بين الملل و صهيونيسم معاند خواهد بود. 

وقوع بيش از يك دهه خشكس�الي در اس�تان هاي مختلف كش�ور در 
كنار برداش�ت بي رويه از مناب�ع زيرزميني در قالب حفر ان�واع چاه هاي 
عميق و نيمه عميق ازجمله داليلي اس�ت كه س�بب ش�ده بس�ياري از 
دشت هاي كش�ور دچار بحران بي آبي ش�وند.  در حال حاضر دشت هاي 
اس�تان هاي فارس، كرمان، خراس�ان رضوي، اصفهان ، خراسان جنوبي، 

تهران، قزوين و همدان از مهم ترين مناطق كش�ور به ش�مار مي روند كه 
برداش�ت هاي بي رويه از آب هاي زيرزميني آنها را به شدت دچار بحران 
كرده اس�ت؛ موضوعي كه موجب ش�د تا معاون حفاظ�ت و بهره برداري 
شركت مديريت منابع آب ايران اعالم كند:» در راستاي حفاظت از منابع 
آبي و مديريت مصرف آب 4۰۰ دشت كش�ور ممنوعه اعالم شده است.«
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