
  اصفهان: مدیر امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی  بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان گفت: به منظور ساخت مسکن در 180 هکتار از 
اراضی شرق بهارستان، عملیات خاکبرداری آن انجام شده وتا 70 درصد کار 
پیش رفته است. محمدمهدی محمدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 
خصوص سرپل ذهاب و پلدختر اظهار داشت: با توجه به وقوع زلزله سرپل 
ذهاب در 21 آبان 96، 150 کمپرس��ی، 22 دستگاه بیل مکانیکي و 30 
دستگاه لودر از کل کشور تأمین و با حضور 10 نفر از نیروهای بنیاد مسکن، 

کار تخریب و آوار برداری واحدها آغاز شد.
  بوشهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در آستانه روز جهانی فشار 
خون گفت: در استان بوشهر، یک چهارم  جمعیت مبتال به فشارخون باال 
هستند. سعید کشمیری  افزود: در بسیج ملی کنترل فشار خون افرادی که 
دارای فشار خون باال هستند شناسایی و به سمت درمانگاه ها و مراکز خدمات 
جامع سالمت هدایت می شوند تا در آنجا معاینه و اقدامات درمانی برای آنان 
آغاز شود. وی ادامه داد: نیمی از افراد مبتال به فشار خون باال از بیماری خود 
بی اطالع هستند به همین دلیل باید به سالمت، تغذیه، سبک زندگی سالم، 

افزایش نشاط، تحرک، ورزش کافی و مراجعه به پزشک توجه کنند.
  زنجان: رئیس کمیسیون شهرس��ازی و معماری شورای شهر زنجان 
گفت: با پیگیری های انجام گرفته، در کمیته فنی استانداری، استفاده از 
تکنولوژی نانو در آسفالت ریزی معابر شهری زنجان الزامی شد. حمیدرضا 
حمیدی افزود: با کارهای انجام گرفته ماده مورد نظر به آس��فالت اضافه 
می شود و مطابق نظر کمیته فنی اس��تان و نظرات شورای اسالمی شهر 

زنجان و شهرداری آسفالت ریزی به این طریق انجام خواهد گرفت.
  سيس�تان و بلوچستان: سرپرس��ت فرمانداری ویژه چابهار گفت: 
راه اندازی نمایندگی کنسولگری پاکستان برای سهولت در انجام کار تجار، 
بازرگانان و مسافران در چابهار ضروری است. رحمدل بامری اظهار داشت: 
چابهار فرصت های بی شماری دارد که در صورت توجه به آنها می توان به 
توسعه روابط با کشورهای همجوار به ویژه پاکستان رونق بخشید. وی ادامه 
داد: نمایندگی کنسولگری پاکس��تان در زاهدان مرکز استان سیستان و 
بلوچستان مستقر است و در صورت نیاز باید فرد متقاضی برای کمترین 

کاری حدود 700 کیلومتر راه را از چابهار تا زاهدان طی کند.
  همدان: مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی شهرستان رزن از آبرسانی به 
روستای »جامیشلو« و بهره مندی 280 خانوار روستایی از نعمت آب شرب سالم 
و بهداشتی خبر داد. محمدابراهیم فراهانی با اشاره به اینکه تأمین آب شرب 
سالم و پایدار یکی از وظایف تعریف شده برای ماست؛ گفت: در همین راستا و با 
توجه به کمبود آب شرب در روستای »جامیشلو« تأمین آب در روستای مذکور 
در نیمه دوم سال 97 در دستور کار قرار گرفت. وی عنوان کرد: این روستا با 280 
خانوار و جمعیتی بالغ بر 8۴6 نفر از جمله روستاهایی بود که با کمبود آب شرب 

مواجه بود و به همین منظور آبرسانی به این روستا مدنظر قرار گرفت.
  هرمزگان: مدیر کل شیالت هرمزگان از صادرات بالغ بر 58 هزار و 18۴ 
تن انواع آبزیان در سال 97 از اس��تان هرمزگان خبر داد. محسن یکتاپور 
ارزش این میزان صادرات استان هرمزگان را بالغ بر 166 میلیون دالر خواند. 
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان صادرات آبزیان را ماهی یال اسبی با 
صادرات بالغ بر 31 هزار و 30 تن و میگوی پرورشی با صادرات بالغ بر 16هزار 
و 300 تن به خود اختصاص داده اند افزود: صادرات استان هرمزگان در سال 

97 نسبت به سال 96 بالغ بر 39 درصد رشد داشته است.

طي س��ال هاي اخیر که بحث کم آب��ي در ایران 
بیش از پیش یقه کشاورزان را چسبید و آنها به 
عینه مش��اهده کردند که دیگر نمي توانند مثل 
سابق به فعالیت هایشان ادامه دهند، گزینه هاي 
دیگ��ري را روي میز خود قرار دادن��د تا حداقل 
بتوانند به امرار معاش بپردازند. اما در این میان، 
به مواردي رس��یدند که ش��اید باید سال ها قبل 
آن را ش��روع مي کردند. یکي از بهترین راه هاي 
تولید محصول با کمترین آب و هزینه و بیشترین 
برداشت، سیستم گلخانه اي است. کاري که حاال 
در بسیاري از استان هاي ایران آغاز شده و بازده 

آن براي همگان روشن است.
    افزايش توليد تا 14 برابر

در بسیاري از استان هاي کم آب، کشت گلخانه اي 
مورد توجه مسئوالن و سرمایه گذاران و کشاورزان 
قرار گرفته است. از جمله این استان ها مي توان به 
یزد اش��اره کرد. »با توجه به اینکه اس��تان یزد با 
مشکل آبی روبه روست و بهره وری آب در فضای 
گلخانه ای بس��یار بیش��تر از فضای باز اس��ت به 

همین دلیل کشت های استان را به سمت کشت 
گلخانه ای برده ایم.« اینها بخش��ي از حرف هاي 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد است که 
با بیان اینکه در فضای باز به ازای هر مترمکعب، 
یک و نیم کیلوگرم محصول برداش��ت می شود، 
مي گوید: »اما این میزان در فضای گلخانه ای بیش 
از 1۴ برابر یعنی بین 22 تا 23 کیلوگرم محصول 
برداشت می شود که با وضعیت کم آبی استان یزد، 

می توان به سمت این نوع کشت ها رفت.«
س��یدجمال س��جادی پور ادامه مي دهد: »وقتی 
کشت محصوالت به س��مت گلخانه های مدرن یا 
کشت های هیدروپونیک برده شود میزان برداشت 
محصول به بیش از 55 تا 60 کیلوگرم به ازای هر 
مترمکعب محصول می رسد که رشد قابل توجه و 
چشمگیری را هم در صرفه جویی در منابع آبی و 
هم در برداشت محصوالت کشاورزی در پی دارد.« 
وي به شهرستان های پیشگام در توسعه کشت های 
گلخانه ای در اس��تان اش��اره و تأکید کرد: »یزد، 
اشکذر، تفت، مهریز و خاتم از جمله شهرستان هایی 

هستند که به سمت توسعه کشت های گلخانه ای 
گام برداشتند. گوجه، خیار سبز، بادمجان، آلوئه ورا، 
فلفل، انواع گیاهان دارویی، تیل عسلی، سبزیجات 
و برخی دیگر از محصوالت در گلخانه های استان 

یزد کشت و برداشت می شود.«
   جلفا قطب گلخانه ايران و جهان

چن��د روز پیش ب��ود ک��ه مدیرعامل ش��رکت 
شهرک های کش��اورزی اس��تان همدان با بیان 
اینک��ه ۴ ه��زار و 530 ت��ن محص��ول تولیدی 
شهرک های گلخانه ای استان همدان صادر شد، 
گفت: »صادرات شهرک های گلخانه ای استان در 

سال گذشته حدود 70 درصد افزایش یافت.«
محمد خدادادی با اش��اره به اینکه 7 ش��هرک 
گلخانه ای در سطح اس��تان همدان فعال است، 
افزود: »گوج��ه فرنگی، فلفل و خی��ار تولیدات 
گلخانه ای است که در سال گذشته از 21 هزار تن 
محصوالت گلخانه ای تولید شده در شهرک های 

گلخانه ای استان حدود 5هزار تن صادر شد.«
وی با بیان اینکه کشورهای همجوار نظیر عراق، 

کویت، قط��ر، عمارات، جمه��وری آذربایجان و 
روسیه کش��ورهای مقصد صادرات محصوالت 
شهرک های گلخانه ای استان همدان بودند، ابراز 
کرد: »امسال برنامه ویژه اي براي افزایش تعداد 

گلخانه ها و محصوالت برداشتي از آنها داریم.«
اما خب��ر بهت��ر در م��ورد گلخانه ه��اي ای��ران از 
آذربایجان شرقي به گوش مي رسد. جلفا در نقطه 
صفر مرزی میزبان بزرگ ترین گلخانه ایران است 
که به زودی به یک��ی از 10 گلخان��ه بزرگ جهان 
تبدیل می شود. در ش��مال آذربایجان شرقی و در 
حاشیه رود ارس، جلفا میزبان بزرگ ترین گلخانه 
کش��ور و خاورمیانه و حتی آسیاس��ت که با تولید 
۴50 تن محص��ول در ه��ر هکتار، رون��ق تولید و 
اقتصاد مقاومتی را تعبیر کرده اس��ت. این مجتمع 
گلخانه ای 50 هکتاری یکپارچه که 30 هکتار آن 
تحت کشت گلخانه ای است، از سال 96 کشت خود 
را با تکنولوژی کشت هیدروپونیک هلند آغاز کرد و 
امروز بیش از 90 درصد محصول خود را تحت برند 
Atavita در بازارهای روسیه و کشورهای عربی 
به فروش می رساند. به گفته سرمایه گذاران بومی 
این شرکت، هدف از اجرای این پروژه عالوه بر انتقال 
تکنولوژی گلخانه های شیشه ای هیدروپونیک به 
کش��ور، ایجاد اش��تغال، ارزآوری و تولید محصول 
سالم و ارگانیک اس��ت. بزرگ ترین گلخانه کشور 
اکنون  بی��ش از ۴50 نفر را در امر کش��ت و تولید، 
شاغل به کار کرده که قرار است با راه اندازی فاز دوم 
توسعه که تا شهریور محقق می شود، تا هزار نفر به 

صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند.
   ايجاد شغل براي 150هزار نفر

اوایل امسال مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان 
دارویی و قارچ خوراکی با اشاره به کشت گیاهان 
گلخانه ای در 13 هزار هکتار از اراضی کشور گفته 
بود: »به زودی طرح انتقال کشت سبزی و صیفی 
از فضای باز به گلخانه و محیط های کنترل شده 

به صورت پایلوت در 6 استان اجرایی می شود.«
غالمرضا تقوی با اش��اره به پیش بینی توس��عه 
کشت های گلخانه ای در برنامه اقتصاد مقاومتی 
و برنامه ششم توس��عه اظهار داش��ت: »در این 
حوزه بیش از ۴8 هزار هکتار به سطح گلخانه ها و 
محیط های کنترل شده افزوده می شود بنابراین 
به همین نسبت باید زیرساخت های نرم افزاری 
و س��خت افزاری نیز فراهم ش��ود که یکی از این 
روش ها راه ان��دازی و حمایت از نمایش��گاه ها و 

رویدادهای نمایشگاهی است.«
وي با اشاره به طرح ایجاد تنوع کشت در گلخانه ها 
بیان ک��رد: »این طرح کم��ک می کند تولیدات 
در یک ح��د متعادلی به بازار عرضه ش��وند و به 
اقتصادی ش��دن واحدهای تولیدی کمک کنند 
که نس��خه ای برای بازار داخ��ل در جلوگیری از 

نوسانات قیمت محصوالت است.«

تولیدات گلخانه ای به عنوان یکی از بخش های مهم کشاورزی و به منظور 
بهره گیری از حداقل منابع تولید و حصول درآمد کافي برای تولیدکنندگان 
مطرح است.  تجربه کشاروزي گلخانه اي در کشور نشان داده که شرایط آب 
و خاک ایران مستعد کاشت محصوالتی همچون خیار، گوجه فرنگي، فلفل، 
توت فرنگی و صیفی جات به این صورت است که  بسته به اقلیم و شرایط 

خاک هر منطقه مي توان شرایط کشت گلخانه ای را در کشور فراهم آورد.   
حاال در منطقه اي گرم و خشک مثل یزد توانس�ته اند  برداشت محصول 
در گلخانه های مدرن را نس�بت به کش�ت باز به بیش از ۳۰ برابر افزایش 
دهند.  البته این تمام ماجرا نیس�ت و همین چند روز پیش بود که 45۰۰ 
تن محصول تولیدی ش�هرک های گلخانه ای همدان به خارج صادر شد. 

تحريم ها خصوصاً 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
در زمين�ه م�واد 
غذايي، ب�ه ويژه 
آنهايي ك�ه ني�از ب�ه واردات داري�م، از جمله 
مشكالتي بود كه دشمن با تحريم كردن آن سعي 
داشت  كشور را تحت فشار قرار دهد. از آنجايي 
كه در سال هاي قبل سعي شده در برخي توليدات 
مواد غذايي، كشور به خودكفايي برسد، لذا در 
اين زمينه اقدامات قاب�ل توجهي انجام گرفته 
است كه به عنوان مثال مي توان از توليد دانه هاي 
روغني و چغندر قند در اس�تان هاي گلستان، 
خراسان شمالي و آذربايجان شرقي نام برد و يا به  
خودكفايي در زمينه  توليد برنج و گندم و گوشت  
در استان هاي گيالن و مازندران، همدان، زنجان، 
تهران، خوزستان و اردبيل  اشاره كرد. موضوعي 
كه باعث شد تا روز گذشته فرمانده سپاه قدس 
گيالن اعالم كن�د: »پيرو دس�تور رهبر معظم 
انقالب، سپاه با كمک دولت و با تشكيل قرارگاه 
امنيت غذايی در تأمين ش�ش كاالی اساسی، 
كشور به خودكفايی رسيد.« اين در حالي بود كه 
اجراي طرح »هنگام با كشاورز« كه ارديبهشت 
ماه سال گذشته توسط بسيج كليد خورد موجب 
ش�د تا در اين زمينه ها  به خودكفايي برس�يم.

    
تا س��ال هاي قبل از انقالب ایران همواره در زمینه 
برخي مواد غذایي همچون گن��دم، برنج، دانه هاي 
روغني و شکر یکي از مهم ترین کشورهاي واردکننده 
این  نوع مواد غذایي بود، با این حال توجه و اهمیت 
امنیت غذایي در کش��ور باعث شد تا در طول چهار 
دهه اخیر اقدامات خوبي در رابطه با  تولیدات این گونه 
مواد غذایي در کش��ور انجام بگیرد به طوري که در 

حال حاضر با تولید این مواد غذایي در اس��تان هاي 
گلستان، خراسان شمالي، آذربایجان شرقي، گیالن، 
مازندران، همدان، زنجان، تهران، خوزستان و اردبیل، 
کشور توانسته تا حد بسیار باالیي در تولید این مواد 

غذایي به خودکفایي برسد.
  خودكفايي در توليد مواد غذايي اصلي 

یکي از ترفندهایي که دشمنان براي به زانو درآوردن 
مردم و مسئوالن کشور در برنامه ریزي هاي خود به 
شدت مورد توجه قرار دادند، جلوگیري از واردات 
برخي مواد غذایي مورد نیاز ب��ود؛ موضوعي که با 
درایت سپاه و برخي از مسئوالن در تأمین نیاز کشور 
و بعضاً واردات آنها تا حد بسیار زیادي توانستند این 
نقشه دشمن را نقش بر آب کنند.  این مهم موجب 
شد روز گذشته فرمانده سپاه قدس گیالن اعالم 

کند: »پیرو دس��تور رهبر معظم انقالب، س��پاه با 
کمک دولت و با تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در 
تأمین شش کاالی اساسی کش��ور به خودکفایی 
رسید.« سردار پاس��دار محمد عبداهلل پور با بیان 
اینکه هر کشوری که سوخت و انرژی دارد شکست 
نمی خورد افزود: »کشور ما در زمینه تأمین سوخت 

و انرژی مورد نیاز خود مشکلی ندارد.«
  همگام با كشاورزي براي خودكفا شدن

اردیبهشت سال گذشته بود که طرح بسیج همگام 
با کش��اورز با هدف کمک به ارتقای کشاورزی، باال 
بردن میزان تولید محصول کشاورزان و علمی شدن 
کشاورزی در استان هاي کشور اجرایی شد. مسئول 
سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی 
درباره طرح ملی بسیج همگام با کشاورز به »جوان« 

گفت: »اگر یک بررسی بر روی محصوالت استراتژیک 
کشورمان مانند برنج، قند، شکر و روغن داشته باشیم 
در واقع به نوعی وابستگی وجود دارد و ساالنه بین 9 
تا 15 میلیاد دالر واردات داریم.« محمدرضا جهانسوز 
افزود: »کشاورزان نمونه در شرایط اقلیمی مساوی 
نسبت به سایر کشاورزان بین 2 تا 18 برابر متوسط 
ملی محصول تولید می کنند.« وي ادام��ه داد: »از 
آنجا که هدف اصلی این طرح خودکفایی در تولید 
محصوالت کشاورزی، کشاورزی پایدار و با بازدهی 
باال در کشور است لذا این اصل به طور جدي در کشور 
دنبال مي شود.« این مهم موجب شد تا این طرح در 
۴0 هزار روستاي کشور اجرایي شود که در مرحله 
اول شامل  افزایش و بهینه سازي تولید برنج، گندم، 
شکر و دانه هاي روغني بود و قرار شد سایر تولیدات 

کشاورزي نیز شامل اجراي این طرح شود.
  خودكفايي در توليد برخي مواد غذايي  

از آنجایي که گندم یکي از پرمصرف ترین مواد غذایي 
کشور به شمار مي رود لذا سعي شده تا در سال هاي 
اخیر در این زمینه به خودکفایي برسیم. آمارها نشان 
مي دهد تولید 7میلیون  تن گندم و یک میلیون و 
930 هزار تن شکر موجب شده تا در این زمینه با 

کمترین چالش مواجه شویم. 
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزي با تأیید این مهم  
و اینکه در تولید محصوالت پروتئین حیوانی از جمله 
شیر و گوشت سفید هیچ مش��کلی در کشور وجود 
ندارد، گفت: »در زمینه تولید گوشت مرغ هشتمین 
کش��ور تولیدکننده دنیا و بزرگ ترین تولیدکننده 
خاورمیانه هستیم و 2 میلیون و ۴00هزار تن تولید 
داریم. ضمن اینکه امسال 10 میلیون و 500 هزار تن 
شیر در کشور تولید شده و امیدواریم میزان صادراتمان 

در سال جاری به 800 میلیون دالر برسد .«

اجراي طرح هاي مهم کشاورزي توسط سپاه در استان ها موجب شد امسال در تأمین 6 کاالي اساسي به خودکفایي برسیم
خودکفايي در توليد محصوالت اساسي با طرح »همگام با کشاورز« بسيج
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گلخانهها،اقتصادکشاورزيايرانراشکوفاميکنند
هم اکنون 7 هزار هکتار گلخانه در کشور وجود دارد که 15۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در آنها مشغول فعالیت هستند

88498441سرویس  شهرستان

افتتاحخوابگاهشبانهروزیبرکتشهیدنجاری
دراستانمرکزي

خوابگاه ش�بانه روزی مدرس�ه بركت     مرکزي
شهيد نجاری روس�تای قاسم آباد در 
استان مركزی با ظرفيت پذيرش 50 دانش آموز به بهره برداری رسيد.

با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی، مدیران بنیاد برکت 
و جمعی از مسئوالن استانی و محلی، »خوابگاه دانش آموزی دخترانه 
متوس��طه  دوره اول مدرسه  شبانه روزی برکت ش��هید نجاری«، با نام 
»خوابگاه برکت مائده« در روستای قاسم آباد در استان مرکزی به طور 
رسمی افتتاح شد. این خوابگاه شبانه روزی با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد 
ریال و با زیربنای 290 مترمربع توس��ط بنیاد برکت و با مشارکت یک 
مادر ش��هید خیر و نیکوکار و به یاد ش��هید نادر نجاری، ساخته شده 
اس��ت. با بهره برداری از این خوابگاه، امکان استقرار شبانه روزی برای 
50 دانش آموز دختر مدرسه  برکت شهید نجاری روستای قاسم آباد در 
اس��تان مرکزی که به خاطر طوالنی بودن مسافت با مشکالتی روبه رو 
بودند، فراهم آمده است. مدرسه  برکت شهید نجاری روستای قاسم آباد 
توسط بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در سال 1396 
به بهره برداری رسیده و آغاز به فعالیت کرده است و در حال حاضر 152 
دانش آموز دختر از این روستا و روستاهای اطراف در آن مشغول تحصیل 
هستند. گفتنی است، بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
در راستای نهضت ساخت مدرسه در روستاها و مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته، تاکنون قرارداد ساخت و تکمیل 23 مدرسه با 178 کالس 
درس را در استان مرکزی به امضا رسانده که از این تعداد، 19 مدرسه 
افتتاح شده و به بهره برداری رسیده است. بنیاد برکت برای احداث این 
23 مدرسه بالغ بر 150 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است. این 
بنیاد همچنین عالوه بر ساخت و تکمیل مدارس، احداث خوابگاه های 
دانش آموزی را برای علم آموزان مناطق کم برخوردار در دستور کار دارد 
تا به این ترتیب، امکان ادامه  تحصیل برای همه فرزندان ایران زمین مهیا 
شود. شایان ذکر است در سال گذش��ته نیز 3 پروژه  برکت با مشارکت 

خیران احداث و با حضور ایشان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

وجود850نسخهخطیوچاپسنگیمالصدرا
درکتابخانهمرکزیآستانقدسرضوی

افزون بر 850 نس�خه خط�ی و چاپ      خراسان رضوي
س�نگی ارزش�مند  تح�ت عن�وان 
مالصدرای شيرازی در گنجينۀ كتب خطی كتابخانۀ مركزی آستان 
قدس رضوی نگهداری می شود كه شامل تأليف، شرح و حاشيه بر 

آثار وی، و شروح وی بر آثار علماست.
کارشناس مسئول ادارۀ مخطوطات این سازمان اعالم کرد: »صدرالدین 
محمد بن ابراهیم قوام ش��یرازی معروف به مالصدرا و صدرالمتألهین 
)درگذشته 10۴5 قمری(، متأله و فیلسوف شیعه ایراني سده یازدهم 
هجري قم��ري و بنیان گذار حکمت متعالیه اس��ت؛ در گنجینۀ کتب 
خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، بالغ بر 850 نسخه نفیس 
از آثار مالصدرای ش��یرازی و آثار مرتبط با وی نگهداری می ش��ود.« 
سیدمحمدرضا فاضل هاشمی با بیان اینکه بیشتر آثار وی در حکمت، 
کالم، فلسفه، عرفان، منطق، اخبار و تفسیر قرآن است، به چند نمونه 
اشاره کرد و گفت: »نسخه اي از ش��رح »هدایه الحکمه« موجود است 
که در سال 1071 قمري به خط نستعلیق به قلم »هادي بن عبدالواحد 
شافي رضاقلي« کتابت شده و به دست »میرزا رضاخان نائیني« وقف 
آستان قدس شده است.« وی برخي از نسخه ها را داراي تزئینات هنري 
ارزشمندي دانست و افزود: »نسخه نفیسی از »الحکمه المتعالیه« در 
سال 1077 قمری تصحیح ش��ده که داراي جلد تیماج ضربی و دارای 
ترنج و سرترنج و حواشی زنجیره اي اس��ت.«  کارشناس مسئول ادارۀ 
مخطوطات آس��تان قدس رضوی تصریح کرد: »در حکمت و فلس��فه 
اثري با نام »رساله في الواردات القلبیه في معرفه الربوبیه« )التسبیحات 
القلبیه( در س��ال 1088 قمري به خط نس��تعلیق کتابت و به دس��ت 

میرزارضا خان نائیني وقف کتابخانه آستان قدس شده است.«

انجمنجوانانکارآفرينکرمانشاه
تشکیلميشود

رئيس اتاق بازرگانی استان كرمانشاه،     کرمانشاه
از تش�كيل انجمن جوانان كارآفرين 

كرمانشاه، در آينده نزديک خبر داد.
کیوان کاشفی گفت: مجوز تأسیس این انجمن از مراجع مربوطه اخذ 
شده و به زودی اولین مجمع عمومی آن جهت تأیید اساسنامه و تعیین 
هیئت رئیسه تشکیل خواهد شد. عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با اشاره 
به  تشکیل انجمن جوانان کارآفرین کرمانشاه، در آینده نزدیک افزود: 
با توجه به اینکه این تشکل در سطح ملی نیز تشکیل خواهد شد تالش 
داریم انجمن استان به زودی تأسیس شود تا امکان حضور نمایندگانی 

از استان در تشکل ملی جوانان کارآفرین داشته باشیم.
وي  شرایط عضویت در این تشکل را داشتن حداکثر 38 سال و مدارک 
مثبته و تأیید اتاق مبنی بر کارآفرین بودن متقاضیان و همچنین داشتن 
کارت بازرگانی اعالم کرد. کاشفي از عضویت واحدهای دانش بنیان و 
استارتاپی با ش��رایط ویژه در این انجمن یاد کرد و گفت: در اساسنامه 
ترکیب هیئت رئیس��ه به ش��کلی دیده ش��ده که امکان حضور بانوان 
کارآفرین نیز وجود داشته باشد. همچنین ذیل این انجمن کمیته های 
مختلفی دیده شده که ضمن متناظر بودن با کمیسیون های تخصصی 

اتاق امکان حضور در کارگروه های مربوطه را خواهند داشت.
رئیس اتاق کرمانشاه گفت: تاکنون در چهار استان این انجمن تأسیس 
شده و کرمانشاه پنجمین استانی اس��ت که موافقت تشکیل را از اتاق 
ایران دریافت کرده است. وی تشکیل این انجمن را برابر ماده 5 قانون 
بهبود فضای کسب و کار کشور دانست و خاطرنشان کرد: با ثبت قانونی 
این انجمن توسط اتاق ایران جایگاه حقوقی محکمی برای فعالیت آن 
در نظر گرفته خواهد شد. کاشفی در پایان اظهار امیدواری کرد تشکیل 
این تشکل کمک شایانی به رشد و بالندگی نسل جدیدی از کارآفرینان 

که سرمایه های اصلی اقتصادی استان هستند، بنماید.

ايجاد167خانههاللباهدف
ارتقایتوانمندیجوامعروستايیدرگیالن

در حال حاضر 1۶۷ خانه هالل با هدف     گيالن
ارتقای توانمندی جوامع روستايی در 

گيالن ايجاد شده است.
معاون جمعیت ه��الل احمر گیالن  گفت: با توجه به مصوبه ش��ورای 
عالی مدیریت بحران کش��ور در گیالن جمعیت ه��الل احمر موظف 
به ایجاد خانه های هالل در س��طح روس��تاهای این استان شده است. 
بهزاد پرس��تش با بیان اینکه آموزش مس��ئوالن خانه ه��ای هالل در 
راستای ارتقای توانمندی جوامع روستایی و افزایش تاب آوری جامعه 
است، افزود: در این دوره آموزش��ی، 13 دهیار و 13 دبیرخانه هالل از 
شهرستان های لنگرود، املش و رودسر ش��رکت کردند. وي ادامه داد: 
شرکت کنندگان در این دوره آموزشی درباره نحوه و هدف شکل گیری 
خانه های هالل و ارتقای آمادگی جامعه در برابر مخاطرات آموزش های 
الزم را فراگرفتند. معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر گیالن در 
ادامه با اشاره به راه اندازی 167 خانه های هالل در این استان، تصریح 
کرد: خانه های هالل با گس��ترش آموزش های امدادی سبب افزایش 

آگاهی مردم در برابر حوادث و آسیب های اجتماعی می شوند.

محمدرضا  هاديلو
   گزارش يك

تونليکهرودخانهکرجرامحوميکند
شاید یکي از دالیل مهاجرت ها به س��مت تهران این باشد که مسئوالن 
امر سعي مي کنند به هر نحو ممکن نیازهاي پایتخت را از هر طرف که 
امکانپذیر است تأمین کنند. این موضوع در حساس ترین جاي خودش به 
تأمین آب تهران مي رسد که حاال قرار است بخشي از آن توسط رودخانه 
کرج و با حفر تونلي در این مس��یر تأمین شود؛ موضوعي که در بهترین 

حالت خود صدمات زیست محیطي زیادي به همراه خواهد داشت.
    

تقریباً اواسط سال گذشته بود که اخباري در مورد تصمیم دولتمردان براي 
انتقال آب رودخانه کرج به تهران منتشر شد. در آن زمان آب منطقه ای 
البرز از تصمیم وزارت نیرو برای آغاز حفر تونل انتقال آب رودخانه کرج 
به تهران خبر داد که قرار بود کار آن از اسفند 97 شروع شود. هنوز چند 
روزي از انتشار این اخبار و اظهار نظرهاي موافق و مخالف نگذشته بود که 
گفتند این کار به تعویق افتاده است ولي امروز شنیده مي شود این طرح 
مراحل نهایی خودش را طي مي کند و شهروندان البرزي هم منتظرند 
تا حداقل وزارت نیرو از سرنوش��ت رودخانه کرج حرفي بزند و بگوید آیا 

مسائل زیست محیطي هم در این طرح دیده شده است؟!
  پايين دست سد، مي خشكد

اجرای طرح تونل انتقال آب از سد کرج به تهران از سال 8۴ آغاز شده و 
هدف از اجرای آن حذف مسیر رودخانه کرج از خروجی سد تا بیلقان 
که خطوط انتقال آب رودخانه کرج به تهران در آن قرار دارد، ذکر شده 
اس��ت؛ این تونل 30 کیلومتر طول و حدود چهار متر قطر دارد و طبق 
آخرین خبرهایی که از آن در دست است مراحل پایانی ساخت را نیز 
پشت سر گذاشته است. پیش از این رئیس شورای شهر کرج هم نسبت 
به عدم شفاف س��ازی متولیان این طرح در خصوص اینکه سرنوش��ت 
رودخانه کرج با انتقال تونلی آب چه خواهد شد گالیه کرده و گفته بود: 

این طرح مردم را نگران کرده است.
عباس زارع خاطرنشان کرد: منطقه کرج و پایین دست سد امیرکبیر با 
جریان آبی که از سد به سمت بیلقان جریان دارد زنده است و کاهش 

این آب آثار بسیار سوئی برای این محدوده خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مردم حق دارند نس��بت به چنین پروژه هایی بدبین 
باش��ند اعالم کرده بود: قطع��اً کاهش آب از خروجی س��د کرج تا 25 
کیلومتر پایین دس��ت آثار منفی به دنبال خواهد داشت؛ متولیان این 
موضوع باید اطالع رسانی کنند که با انتقال تونل آب سد کرج به تهران 

چه بر سر رودخانه کرج خواهد آمد.
دکتر مجید لیاقت اس��تاد دانش��کده مهندس��ی و فناوری کشاورزی 
دانشگاه تهران با اشاره به طرح انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران 
معتقد است: اطالعات زیادی از این طرح در دسترس نیست اما به طور 
کلی می توان گفت قطعاً انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران بی ضرر 

نیست و آسیب های محیط زیستی را به دنبال خواهد داشت.
وي ادامه مي دهد: یکی از اش��تباهاتی که طی چند سال اخیر رخ داده 
این است که سعی شده با هر روشی آب شرب تهران از مناطق مختلف 
تأمین شود، مهاجرت به تهران و جمعیت 16 میلیونی پایتخت نتیجه 
همین کار است. وی خاطرنشان مي کند: از نظر زیست محیطی، انتقال 
تونلی آب رودخانه کرج از پشت س��د امیرکبیر منجر به خشک شدن 
25 کیلومتر از رودخانه خواهد ش��د، خشک شدن این 25 کیلومتر به 
معنای از بین رفتن حجم وس��یعی از باغات و مزارع البرز است و اثرات 

سوء زیادی به دنبال خواهد داشت.
این استاد دانشگاه تهران در خصوص اینکه گفته می شود آلوده شدن 
آب رودخانه کرج توسط رستوران ها و مسافران عبوری از جاده چالوس 
دلیل اجرای این طرح برای حذف مس��یر 25 کیلومتری آب تا بیلقان 
اس��ت، مي گوید: اگرچه بحث آلودگی وجود دارد اما خشک شدن این 
30 کیلومتر را توجیه نمی کند. در همین رابطه فردین حکیمی مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اس��تان هم تأکید مي کند: پیش از این عنوان 
کردیم موضوعی که در این بین مورد تأکید ما قرار دارد تأمین حق آبه 
زیست محیطی رودخانه کرج است تا آن میزان آب که برای ادامه حیات 
رودخانه الزم اس��ت در آن جریان داشته باش��د و همچنان بر اهمیت 

اختصاص و رعایت این حق آبه تأکید می کنیم.

علي رضا آل قيس

باغموزهدفاعمقدسايالمافتتاحمیشود
    ايالم باغ موزه دفاع مقدس هم اكنون مراحل پايانی تكميل و آماده سازی خود را 
طی می كند و در آينده ای نزديک افتتاح مي شود و به بهره برداری می رسد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ایالم، با بیان اینکه تاکنون 70 هزار سند 
دفاع مقدس در استان ایالم جمع آوری  شده است، گفت: در عرصه ادبیات دفاع مقدس تاکنون بیش از 
300عنوان کتاب در استان ایالم چاپ و منتشر شده که از این میزان 200 عنوان مربوط به قبل از سال 95 
است و 100 عنوان نیز بعد از سال 95 چاپ  شده و تالش می شود هر سال 30 عنوان کتاب در حوزه دفاع 
مقدس در استان چاپ و منتشر شود. سرهنگ محمدرضا شرف بیانی افزود: در حال حاضر 31 یادمان 
شهدای گمنام در استان ایالم پذیرای اقشار مختلف مردم و عالقه مندان به فرهنگ ایثار و شهادت است.

آغازطرحپايشیکارتهایسوختدرسیستانوبلوچستان
طرح نظارتی و پايشی از روز گذشته در سيستان و بلوچستان     سيستان وبلوچستان 
آغاز شده  و كارت هايی كه به صورت غيرمجاز سوخت دريافت 

می كنند، شناسايی و باطل می شوند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: به منظور آرامش و تسهیل دریافت سوخت 
مصرف کنندگان، طرح های خوبی در آینده برنامه ریزی و انجام خواهد شد. محمدهادی مرعشی افزود: 
170هزار کارت سوخت مهاجر از سال گذشته تاکنون با هدف نظارت و کنترل سوخت و همچنین جلوگیری 
از ایجاد صفوف طوالنی در جایگاه های سوخت در این استان باطل شده است. وي ادامه داد: صفوف طوالنی 

در جایگاه های سوخت سبب شد نشست های متعددی برای ساماندهی این موضوع برگزار شود.


