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حکایت

يا اين يا باز هم اين

شيوانا از راهي ميگذشت .پسر جواني را ديد با قيافهاي خاک آلوده و
افسرده که آهسته قدم برميداشت و گه گاه رو به آسمان ميکرد و آه
ميکشيد .شيوانا کنار جوان آمد و از او پرسيد« :غمگين بودن حالت
خوبي نيست .چرا اين حالت را برگزیدهای؟» پسر جوان لبخند تلخي
فناوري ايراني

زد و گفت« :دلباخته دختري خوب و پسنديده شدهام.او هم به من دل
بس��ته است اما هم پدر من و هم پدر آن دختر از هم زياد خوششان
نميآي��د .امروز م��ن دل به دريا زدم و در مقابل پدر خودم و پدر او با
ص��داي بلند فرياد زدم که يا بايد با ازدواج من با دختر مورد عالقهام
موافقت کنند يا اينکه من خودم را خواهم کش��ت!» شيوانا لبخندي
زد و گفت« :و آنها هم يکصدا گفتند که با گزينه دوم موافقت کردند
که برو خودت را بکش چون با ازدواج شما دو نفر موافقت نميکنند!؟
درست است؟» پسر آهي کشيد و گفت« :بله! اآلن ماندهام چه کنم.
از طرف��ي زير حرفم نميتوانم بزنم و از طرف ديگر هم ميدانم که
خودکش��ي گناه است و فايدهاي هم ندارد .اش��تباه کارم کجا بود!؟»
شيوانا دستي بر شانههاي جوان زد و گفت« :اشتباه تو در جملهاي بود
که گفتي! وقتي انس��ان چيزي را از اعماق وجودش ميخواهد ديگر
مقابل اين خواسته گزينه جايگزين و انتخاب ديگري مطرح نميکند.

او فقط يک انتخاب را ميخواهد و هرگز هم از اين انتخاب خود کوتاه
نميآيد .تو بايد ميگفتي يا با ازدواج من با اين دختر موافقت کنيد و
يا باز هم بايد با اين ازدواج موافق باش��يد ».شيوانا اين بار محکم بر
ش��انه جوان کوبيد و گفت« :هميشه در زندگي وقتي چيزي را طلب
ميکني ديگر به سراغ «شايد و اگر و اما» نرو .هر وقت که در خواسته
تو ترديدي ايجاد ميشود و تو اين ترديد را با آوردن عبارت «يا اين يا
آن» بيان ميکني ،مخاطبين تو ميفهمند که چيزي که ميخواهي
قابل معامله است و اگر برآوردن قس��مت اول درخواست تو سخت و
مش��کل باشد ،بالفاصله به سراغ قسمت دوم آن ميروند و تو هرگز
نبايد روي بعضي از خواستههاي خود امکان معامله فراهم کني! ياد
بگي��ر که روي بعضي از آرزوهايت از عبارت «يا اين يا باز هم اين»
استفاده کني .مطمئن باش محبوب تو هم وقتي اين جمله را ميشنيد
بيشتر از جملهاي که گفتي خوشحال و مصمم ميشد».
اثر :تسنيم

آپشن  ۵درصدي افزايشحقوق در سالآينده

روشی نوين براي درمان تومورهاي
بدخيم مغزي

براي نخستين بار در جهان توسط متخصصان جراح
مغز و اعصاب و ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکي
شهيد بهشتي روشي نوين براي درمان تومورهاي
مغزي بدخيم ابداع شده است .به گزارش مهر ،دکتر
محمد آقاجاني ،رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتي با اش��اره به دستاورد بزرگ اخير دانشگاه
يعني "ابداع روش نوين درمان تومورهاي العالج
مغزي براي نخستين بار در جهان" اظهار کرد :در
اي��ن روش درمان جديدي براي تومورهاي مغزي
بدخيم نوع  ۴در کنار روشهاي استاندارد درماني
مانن��د جراحي ،راديوتراپي و ش��يميدرماني ابداع
شده است .وي افزود :دستيابي به تکنولوژي نوين
درمان��ي براي تومورهاي بدخيم مغ��زي ،در کنار
روشهاي استاندارد و فعلي درمان تومور دستاورد
جديد دانشگاه است که اين روش به عنوان روش
تکميلي در کنار ساير روشه��ا براي اولين بار در
دنيا در اين دانشگاه توسط محققان دانشگاه علوم
پزش��کي شهيد بهشتي ابداع و ارائه شده است .به
گفته رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي،
تومورهاي بدخيم مغزي جزو پرچالشترين تومورها
هستند که در اين روش ابداعي در کنار درمانهايي
مانند جراحي ،شيميدرماني و پرتودرماني از روش
ابداعي دانشگاه براي درمان تومور استفاده ميشود.
نماينده ولي فقيه در استان زنجان:
تخريب مراتع جرم محسوب ميشود

امام جمعه زنجان با گله از داشتن رودرواسي در برخورد با
متخلفان گفت :عزم همگاني براي برخورد با متخلفان به
ويژه در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي وجود ندارد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ياداره کل منابع طبيعي استان
زنج��ان ،آيتا...علي خاتميدر جلس��ه گردهمايي تبيين
عملکرد پروژههاي صندوق مل��ي در حوزه منابع طبيعي
با اشاره به جايگاه روحانيت در نزد مردم اظهار کرد :ائمه
جمعه مورد اعتماد مردم هستند و به همين دليل بسياري
از مس��ائل و مشکالت از سوي مردم به اين قشر مخابره
ميش��ود .امام جمعه زنجان با اشاره به اينکه بسياري از
موضوعات و مسائل در جامعه وجود دارد که مورد غفلت
و فراموشي قرار گرفته است ،تصريح کرد :تخريب مراتع
از جمله موضوعاتي است که به هر دليل جرم محس��وب
ميشود .وي با اشاره به اينکه در دورهاي افزايش جمعيت
بهان��هاي براي تخريب منابع طبيعي ب��وده است ،اضافه
کرد :طمع و حرصورزي براي برداش��ت از مراتع و منابع
طبيعي موجب شده در اين سالها تخريب مراتع سرعت
بيشتري به خود بگيرد.
آيتا ...خاتميبا اش��اره به اينکه تخريب مراتع در کشور
و استان باال است ،بيان کرد :مراتع در حال تبديل ش��دن
به زمين کش��اورزي است و همين موضوع موجب از بين
رفتن پوشش گياهي شده است.
نماينده ولي فقيه در استان زنجان با اشاره به عدم وجود
تعادل بي��ن دام و مرتع تصريح کرد :اين موضوع موجب
تخريب مراتع شده است.
وي بس��ياري از اهالي روستاها از زمينه��ا بهرهبرداري
کرده ولي نميدانند اين زمينها از آن آنان نيست ،گفت:
همي��ن موضوع موجب ش��ده در هنگام اع�لام مالکيت
زمين موجب نارضايتي مردم ش��ود در حالي که اين افراد
تنها بهرهبردار آن بودند .آيتا ...خاتميبا اش��اره به اينکه
سوءاستفادهگريها در جامعه زياد شده است ،ادامه داد :در
جامعه کنوني قبح دروغگويي ،حرامخواري و بس��ياري از
گناهها ريخته ش��ده است .امام جمعه زنجان با اش��اره به
اينکه همه ما انس��انها تنها يک زمين داريم ،افزود :بايد
در حفظ و نگهداشت اين زمين تالش شود .وي با اشاره
به وجود  10هزار چاه غير مجاز شناسايي شده در زنجان
بيان کرد :مردم برداشتهاي غير مجاز را دزدي نميدانند
و براي خود حقي قائل هستند که موجب شده فعاليت در
حوزه انسداد چاههاي غير مجاز را با مشکل مواجه کند.
آي��تا ...خاتميبا گله از داش��تن رودرواس��ي در برخورد
با متخلفان عن��وان کرد :عزم همگاني ب��راي برخورد با
متخلفان به ويژه در حوزه محيط زيس��ت و منابع طبيعي
وجود ندارد.
امام جمعه زنجان با اشاره به اينکه سالي چند بار تعدادي
چ��اه غير مج��از در استان زنجان به ص��ورت نمادين پر
ميش��ود ،گفت :پس از مدتي اهال��ي باز اين چاهها را باز
ميکنند و در واقع کاري انجام نشده است.

عالئم ايدز در بيمار انگليسي خاموش شد

طبق پژوهشي جديد پس از آنکه يک بيمار مبتال به ايدز ،سلولهاي بنيادي
درياف��ت کرد عالئم اين بيماري در بدن او خاموش ش��د .به گزارش مهر،
گروهي بينالمللي از محققان ،پژوهشي درباره خاموشي عالئم بيماري ايدز
در بدن يک بيمار منتشر کردهاند .اين فرد که به نام «بيمار لندني» مشهور
شده پيوند سلولهاي بنيادي مغز استخوان از يک اهداکننده دريافت کرد که
نسبت به ويروس  HIVمقاوم است .اکنون  ۱۸ماه است که عالئم بيماري
ايدز در بدن اين فرد خاموش شده و هيچ نشاني از ويروس  ۱-HIVدر خون او ديده نميشود .اين
تحقيق توسط دانش��مندان دانشگاه ملبورن ،انسي ست و وستميد براي تحقيقات پزشکي و دانشگاه
کمبريج انجام شده است .در سال  ۲۰۰۳تشخيص داده شد بيمار لندني مبتال به ايدز است و در سال
 ۲۰۱۲ميالدي نيز پزش��کان تش��خيص دادند وي مبتال به لنفومهاجکين است .او براي درمان اين
سرطان سلولهاي بنيادي مغز استخوان از يک اهداکننده دريافت کرد .ژن  CCR۵او جهش يافته
بود و به همين دليل بدن او در برابر ويروس  HIVمقاومت بيشتري داشت .درمانهاي ضد پسگرد
وي��روس ( )ARTي��ک روش معمول براي کنترل عفونت  HIVاست .ام��ا  ۱۶ماه پس از دريافت
پيوند سلول بنيادين اين بيمار ديگر نيازي به درمان نداشت .اکنون  ۱۸ماه از توقف درمان  ARTنيز
ميگذرد و سطح  ۱-HIVدر آران اي و دیان اي هنوز در حد بس��يار پايين و غيرقابل رديابي است.
اين بدان معناست که عالئم ايدز در بيمار لندني همچنان خاموش است و به نظر ميرسد او به طور
موفقيتآميز درمان شده است .البته محققان هنوز معتقدند نبايد نتيجهگيري کرد .اين دومين بيمار مبتال
به ويروس  HIVدر جهان است که درمان شده است.
بازسازي کبد و قلب با سلولهاي بنيادي توسط محققان کشور

محققان کش��ور موفق به توليد آزمايش��گاهي سلولهاي کبدي و قلبي -
عروقي ش��دند که در آينده براي بازس��ازي کبد و قلب قابل استفاده خواهد
ب��ود .دکتر حس��ين بهاروند ،برگزي��ده سي و دومين جش��نواره بين المللي
خوارزميو عضو هيأت علميپژوهشگاه رويان در گفتگو با مهر ،با بيان اينکه
بيماريه��اي کب��دي و قلبي-عروقي از عوامل اصلي م��رگ و مير در دنيا
محسوب ميشوند ،اظهار کرد :بنابراين نياز به استراتژيهاي درماني جديد
به شدت احساس ميشود که يک گزينه راهبردي ،استفاده از سلولهاي بنيادي و مشتقات آنها است.
وي با اشاره به تحقيقات خود در اين زمينه که منجر به اخذ جايزه خوارزميشد ،افزود :در اين تحقيقات
ابت��دا ،سلولهاي بنيادي پرتوان اع��م از سلولهاي بنيادي جنيني و سلولهاي بنيادي پرتوان القايي
انساني و سلولهاي بنيادي را به عنوان منابع مختلف رسيدن به سلولهاي کبدي و قلبي عروقي توليد
کرديم .عضو هيأت علميپژوهشگاه رويان با بيان اينکه سلولهاي کبدي و قلبي-عروقي از سلولهاي
بنيادي توليد شدند ،خاطرنشان کرد :توليد سلولهاي کبدي و قلبي با راهکارهاي تمايز خود به خود،
با استفاده از عوامل رشد و کوچک مولکولها و هم کشتي با سلولهاي ديگر را انجام داديم و سپس
دستکاريهاي ژنتيکي را محقق کرديم .بهاروند با تاکيد بر اينکه عالوه بر توليد و دستکاري ژنتيکي ،در
صدد آمديم تا تأثير مهندسي بافت و نانو را در تمايز و توليد سلولهاي مختلف بررسي و مشاهده کنيم،
ادامه داد :توليد سلولهاي بنيادي و پرتوان القايي از سلولهاي بنيادي پرتوان القايي انساني نيز سبب
فراهم آوردن سلول بنيادي خاص هر فرد ميشود و اين فرصتي براي توليد سلولهاي بنيادي پرتوان
القايي انساني از بيماران ميشود؛ همين موضوع سبب ايجاد مدل بيماريهاي کبدي و قلبي-عروقي در
محيط آزمايشگاهي خواهد شد .عضو هيأت علميپژوهشگاه رويان خاطرنشان کرد :سپس در گام دوم
از سلولهاي کبدي و قلبي-عروقي حاصل ،در پيوند به حيوانات مدل آسيبهاي کبدي و قلبي استفاده
کرديم و آنها را مورد آزمايش قرار داديم .بهاروند ادامه داد :در گام سوم ،کارآزماييهاي باليني مختلفي
با استفاده از سلولهاي بنيادي در بيماريهايي نظير آسيبهاي کبدي ،قلبي و عروقي براي کاربردي
کردن دانش سلولهاي بنيادي انجام داديم .وي با اش��اره به نتيجه تحقيقات خود افزود :مجموع اين
دادهها نشان داد که سلولهاي بنيادي ميتوانند سلولهاي کبدي و قلبي-عروقي را به مقدار فراوان در
محيط آزمايشگاهي توليد کنند که قابليت فراواني در مطالعات تکويني و تحقيقات ترجماني در حيوانات
را دارند .به گفته عضو هيأت علميپژوهشگاه رويان عالوه بر اين ،امکان ايجاد مدل انساني از بيماران
کبدي و قلبي با توليد سلولهاي بنيادي پرتوان القايي در محيط آزمايشگاهي فراهم ميشود .بهاروند
عنوان کرد :از سوي ديگر ،اين سلولها داراي قابليت ترميم و بازسازي کبد ،قلب و عروق را دارند که در
کارآزماييهاي باليني طب پيوند مورد استفاده واقع شدند و نتايج حاصل اطمينان از سالمت و اثربخشي
سلولهاي بنيادي خاص بافتي انساني درترمیم و بازسازي کبد ،قلب و عروق را نشان داد .وي تاکيد
کرد :ما اين موضوع را به صورت تحقيقاتي شروع کرديم و در نوع حيواني به نتيجه رسيدهايم؛ هنوز در
کارآزمايي باليني به پاسخ نرسيدهايم ولي اميدوار هستيم که اين اتفاق بيافتد.

مدير کل منابعطبيعي و آبخيزداري استان زنجان در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

پيشبينيذخيرهسازيساالنه ۱۵ميليونمترمربعآبدرسفرههايزيرزمينيبااجرايپروژههايآبخيزداري

مدير کل منابعطبيعي و آبخيزداري استان زنجان با اشاره به اجراي
طرحهاي آبخيزداري موفق در استان زنجان طي سالجاري گفت:
اي��ن طرحها ميتواند به ذخيرهس��ازي ساالنه  ۱۵ميليون مترمربع
آب در سفرههاي زيرزميني کمک کند.
به گزارش روابط عمومياداره کل منابع طبيعي استان زنجان ،خليل
آقاجانلو در نشست خبري با اصحاب رسانه ضمن گراميداشت هفته
منابع طبيعي از برگ��زاري برنامههاي فرهنگي و ترويجي مختلف
همزمان با هفته منابع طبيعي در استان زنجان خبر داد و با اش��اره
به اينکه توزيع  250هزار اصله نهال در ش��هرستانهاي زنجان از
جمله برنامههاي پيشبيني ش��ده به مناسب��ت هفته منابع طبيعي
اس��ت ،افزود :اي��ن نهالها در بين ش��هرداريها و عموم مردم به
صورت رايگان يا ارزانقيمت توزيع خواهد شد.
مدي��ر کل منابع طبيع��ي و آبخيزداري استان زنجان با اش��اره به
اهميت منابع طبيعي و نقش آن در زندگي انسانها بيان کرد :بايد
منابع طبيعي و حفاظت از آن به يک دغدغه عموميتبديل شود.
آقاجانلو با بيان اينکه براي نش��ان دادن اهميت منابع طبيعي همه
ساله  15تا  21اسفندماه با عنوان هفته منابع طبيعي نامگذاري شده
است ،گفت :اين اقدام در راستاي جلب توجه مردم و دستگاهها به
اهميت منابع طبيعي انجام ميشود.
مدي��ر کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان منابع طبيعي را
جزو دو گروه تجديدناپذير و تجديدپذير خواند و گفت :اگر استفاده
درست از منابع طبيعي انجام نشود زندگي انسان با مشکل روبهرو
خواهد شد.
وي با اش��اره به اينکه امروزه منابع طبيعي دغدغه مهميدر جوامع
مختلف محسوب ميشود ،بيان کرد :به همين دليل فرهنگسازي
در حوزه منابع طبيعي در بين اقشار مختلف انجام ميشود.
آقاجانل��و با بيان اينکه خطر از بي��ن رفتن مراتع و منابع طبيعي در
است��ان زنجان و کش��ور وجود دارد ،ادامه داد :نقش��ه خطر بياباني
شدن مراتع در استان زنجان ترسيم شده است.
مدير کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان با بيان اينکه در
سالج��اري  ۲۰۰ميليون دالر اعتب��ار از محل صندوق ملي توسعه
ب��راي اجراي طرحهاي آبخيزداري در کش��ور هزينه ش��ده است،
ادام��ه داد :در سال آينده ني��ز بودجه  ۱۵۰ميلي��ون يورويي براي
اين پروژهها پيشبيني ش��ده است .وي با اش��اره ب��ه اينکه ايران
و استان زنجان کش��وري خش��ک و نيمهخش��ک است ،ادامه داد:
اجراي پروژههاي آبخيزداري ميتواند به کاهش آسيبهاي ناشي

از بالياي طبيعي و سيل منجر شود.
مدير کل منابعطبيعي و آبخيزداري استان زنجان با اشاره به اجراي
طرحهاي آبخيزداري موفق در استان زنجان طي سالجاري گفت:
اي��ن طرحها ميتواند به ذخيرهس��ازي ساالنه  ۱۵ميليون مترمربع
آب در سفرههاي زيرزميني کمک کند.
وي ب��ا بي��ان اينکه طرح کاداستر در است��ان زنجان در دست اجرا
اس��ت ،گفت :اين طرح ب��ه کاهش تعارضات بين م��ردم و دولت
کمک ميکند.
آقاجانلو با اش��اره به اينکه عملکرد استان زنجان در بخش کاداستر
قابل قب��ول بوده است ،ادامه داد :کاداست��ر ميتواند نقش مؤثري
در راستاي کاهش و پيش��گيري از زمينخ��واري و سوءاستفاده از
منابعطبيع��ي ايفا کند .مديرکل مناب��ع طبيعي و آبخيزداري استان
زنجان در پايان ضمن قدرداني از زحمات خبرنگاران از تالشهاي
خانم "بتول علي پناهي" ،مديرروابط عمومياداره کل تقدير کرد و
گفت :پس از خانم پناهي که به افتخار بازنشستگي نائل ميشوند،
مهن��دس نوربخش در اين سم��ت همراه اصح��اب رسانه استان
زنجان خواهد بود.
مع�اون آبخيزداري منابع طبيعي اس�تان زنج�ان خبر داد:

اجراي  13پروژه آبخيزداري در سال  98در استان زنجان

مع��اون آبخي��زداري اداره کل منابع طبيعي و آبخي��زداري استان
زنجان با اشاره به اينکه در سال  1398تعداد  13پروژه آبخيزداري
پيش��نهاد ش��ده است ،گفت :از اي��ن تعداد در سه ح��وزه اقدامات
بيولوژيکي و در  10حوزه ديگر ساير عمليات انجام ميشود.
به گزارش رواب��ط عمومياداره کل ،مع��اون آبخيزداري اداره کل
منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان نيز در اين جلسه با اشاره
به اينک��ه آبخيزداري يکي از راههاي برون رفت از بالياي طبيعي
است که در سالهاي اخير با آن مواجه هس��تيم ،گفت :اجراي اين
طرحها به حفظ منابع طبيعي و خاک کمک شاياني ميکند.
جعف��ر بيات با اش��اره به اينک��ه طرحهاي آبخي��زداري به منظور
کاه��ش اثرات سيل ،افزايش نف��وذ آب و  ...کمک ميکند ،گفت:
در دهههاي گذش��ته  29دستگاه سد آبخيزداري و سه پارک آبخيز
شهري توسط اين اداره کل احداث شده است.
وي خاطر نشان کرد :ساماندهي و حفاظت حاشيه رودخانه از جمله
اقدامات شاخص در دهههاي اخير بوده است.
مع��اون آبخي��زداري اداره کل منابع طبيعي و آبخي��زداري استان

زنجان با اشاره به اينکه در سال  1398تعداد  13پروژه آبخيزداري
پيش��نهاد ش��ده است ،ادامه داد :از اين تعداد در سه حوزه اقدامات
بيولوژيکي و در  10حوزه ديگر ساير عمليات انجام ميشود.
وي ادام��ه داد :وضعي��ت کم آب��ي ،تامين آب کش��اورزي ،تغذيه
آبخوانه��ا ،فرساي��ش خاک و نف��وذ پايين آب و وق��وع سيل در
مناطق از جمله مالکهاي انتخاب حوزهها براي اجراي طرحهاي
آبخيزداري است.
معاون فني اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان نيز
در اين نشست با اشاره به اينکه پوشش گياهي موجب حفظ خاک،
آب و هوا ميش��ود ،اظهار کرد :همين موضوع اهميت حفاظت از
پوشش گياهي را نشان ميدهد.
جليل سلطاننژاد با اش��اره به وضعي��ت مراتع استان زنجان بيان
ک��رد :در استان زنجان  240هزار و  442هکتار مرتع خوب وجود
دارد ک��ه  21درص��د از مجم��وع مراتع استان زنجان را تش��کيل
ميدهد.
وي با اشاره به اينکه تراکم تاج پوشش در اين نوع مراتع بيش از
 50درصد است ،بيان کرد :توليد علوفه خشک در اين مراتع بيش
از  220کيلوگرم در هکتار است.
معاون فن��ي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان با
اش��اره به اينکه مراتع نيمه متراک��م در استان زنجان  425هزار و
 300هکتار است ،گفت :اين ميزان شامل  37درصد از مراتع استان
زنجان ميشود.
وي با بيان اينکه تراکم تاج پوشش در اين مراتع  25تا  50درصد
است ،افزود :توليد علوفه خش��ک در اي��ن مراتع  115کيلوگرم در
هکتار است.
سلطاننژاد با بيان اينکه  417هزار و  318هکتار از مساحت مراتع
استان زنجان کم تراک��م است ،بيان کرد :اين ميزان  42درصد از
کل مراتع استان زنجان را تشکيل ميدهد.
مع��اون فني اداره کل منابع طبيع��ي و آبخيزداري استان زنجان با
اش��اره به اينکه توليد علوفه خش��ک در اين مراتع  70کيلوگرم در
هکتار است ،گفت :تراکم تاج پوش��ش اي��ن مراتع  5تا  25درصد
است.
وي با اش��اره به اينکه اگر پوش��ش گياهي باالي  50درصد باشد
مي��زان نف��وذ آب در زمين  97درصد و مي��زان روان آب  3درصد
خواهد ش��د ،گفت :اگر پوش��ش گياهي زير  25درصد باشد ميزان
نف��وذ آب در زمين  27درصد و مي��زان روان آب  73درصد خواهد
بود.ژ سلطاننژاد با اشاره به باال بودن نسبت دامهاي استان زنجان
نس��بت به مراتع گف��ت :حضور زودهنگام و خ��روج دير هنگام به
مراتع فشار وارد ميکند.

معاون حفاظت و امور اراضي اداره کل منابع طبيعي استان

زنجان :تغيير الگوي سوخت با نصب  130دستگاه آبگرمکن
در  6روستاي استان زنجان

معاون حفاظت و امور اراضي اداره کل منابع طبيعي استان زنجان
گفت  :در سالجاري تغيير الگوي سوخت در  6روستا با تعداد 130
دستگاه آبگرمکن انجام شده است.
به گزارش روابط عموم��ياداره کل ،معاون حفاظت و امور اراضي
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان در نشست خبري
اصحاب رسانه استان با تشريح وظايف اين معاونت اظهار کرد :در
سالجاري  111هزار سند تک برگي صادر شده است.
پيمان فقيه با اشاره به اينکه در سالجاري براي  257هزار و 400
هکتار از اراضي ملي استان زنجان کاداستر منعقد شده است ،افزود:
اين ميزان در قالب هشت قرارداد تنظيم شده است.
مع��اون حفاظت و امور اراضي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري
است��ان زنجان با اش��اره به برگ��زاري کارگروه رف��ع موانع توليد

رقابتپذي��ر در منابع طبيعي عنوان کرد :تا پايان سال  1396تعداد
 40پ�لاک با  90ه��زار هکتار در اين کارگروه بررسي ش��ده و در
سالجاري نيز  24پالک با  70هزار هکتار رفع تداخل شده است.
وي خاط��ر نش��ان کرد :ساالنه بي��ن  2تا  3ه��زار پاسخگويي به
استعالم توسط منابع طبيعي انجام ميشود.
فقي��ه خاطر نش��ان کرد :در راست��اي افزايش تواناي��ي کارکنان با
رويکرد آموزشي در سالجاري چهار کارگاه آموزشي براي کارکنان
اين اداره برگزار شده است.
مع��اون حفاظت و امور اراضي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري
است��ان زنجان با اش��اره به اينک��ه در حوزه گياه پزش��کي نيز در
سالج��اري کنترل آف��ات و بيماريها در دست��ور کار قرار گرفت،
افزود :در بخش نخس��ت کنترل آفات از محل صندوق ملي توسعه
 72ميلي��ون توم��ان اعتب��ار در  472هکتار اجرايي ش��د و با 135
ميلي��ون توم��ان اعتبار يک هزار و  54هکت��ار از جنگلهاي ارس
منطقه طارم از آسيب آفات نجات يافته است.
وي خاطر نش��ان ک��رد :در سالجاري تغيير الگ��وي سوخت در 6
روستا با تعداد  130دستگاه آبگرمکن انجام شده است.
مع��اون حفاظت و امور اراضي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري
استان زنجان با اش��اره ب��ه اهميت همراهي م��ردم در بحثهاي
حفاظت��ي بيان کرد :در سالجاري حفاظت مش��ارکتي به تعداد 25
فقره با مساحت  43هزار هکتار اجرايي شده است.
نماين��ده وليفقي��ه در ادارهکل منابعطبيعي و آبخي��زداري استان
زنجان نيز در اين نشس��ت اظهار ک��رد :يکي از دغدغههاي اصلي
بش��ر در جهان امروز منابعطبيعي است که اين منابع ش��امل کوه،
درياها ،مراتع و جنگلها است که نعمتهاي الهي و سرمايه اصلي
انس��انها بهش��مار ميآيد که بايد بهرهبرداري درست از اين منابع
انجام گيرد.
حجتاالسالم رحيمينيا تصريح کرد :در دين مبين اسالم اهميت
حفظ منابعطببعي بهعنوان تابلوي زيباي آفرينش ذکر شده که همه
بايد قدردان اين نعمت الهي باشيم و موضوع تخريب منابعطبيعي
در دين بهعنوان يک فساد بر روي زمين از آن ياد شدهاست.
اين مسئول يادآور شد :تبديل فرهنگ منابعطبيعي به معارف ديني
يکي از اين فعاليتهاي شاخص اين سازمان بهشمار ميآيد که در
اين راستا برنامه سفيران انفال کليد خورد .سفيران انفال ،چند سالي
است که در استان راهاندازي شده که بخشنامه ملي شده است که
همه استانها موظف به انجام برنامه سفيران انفال هستند.

