
طرح ملي »طواف« در قزوين اجرايي مي شود 
طرح ملي »طواف« به منظور دريافت     قزوين
طرح هاي پيش�نهادي براي مقابله با 

آسيب هاي اجتماعي در قزوين اجرا مي شود. 
حجت االسالم والمسلمين جواد فراهاني، معاون فرهنگي اداره كل تبليغات 
اسالمي قزوين با اشاره به اجراي طرح طواف در اين استان گفت: پنج محور 
محتوايي اين رويداد ملي شامل خانواده، مفاسد اخالقي و اجتماعي، اعتياد، 
بيكاري و حاشيه نشيني و مناطق محروم اس��ت.  وي از راه اندازي كميته 
استاني براي اجراي اين طرح خبرداد و افزود: دريافت و جمع آوري طرح هاي 
پيشنهادي توسط كميته استاني تا ۱۳ بهمن ماه ادامه دارد.  معاون فرهنگي 
اداره كل تبليغات اسالمي قزوين ادامه داد: براي اجراي هر چه بهتر اين طرح 
از تمامي پژوهشگران، اساتيد دانشگاه ها، فعاالن اجتماعي و فرهنگي و ديگر 
اقشار جامعه دعوت مي شود تا طرح ها، ايده ها و اقدامات فرهنگي خود را در 
خصوص مقابله با آسيب هاي اجتماعي تا ۱۳ بهمن ماه امسال به اداره كل 

تبليغات اسالمي استان يا مراكز شهرستان ها ارسال كنند. 
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88498441سرویس  شهرستان

با هدف تأمين آب     هرمزگان
آش���اميدني، 
كشاورزي و توليد آبزيان در استان هرمزگان كار 
مطالعاتي ساخت شش سد جديد آغاز شده كه 
به زودي ساخت آنها در دستور كار قرار مي گيرد. 
فريدون همتي اس��تاندار هرمزگان در نشس��ت 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان هرمزگان 
كه با حضور رئيس و اعضاي كميسيون كشاورزي، 
آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي 
اسالمي برگزار شد، با اشاره به انجام مطالعه احداث 
شش س��د جديد در هرمزگان، گفت: با ساخت و 
بهره برداري از اين سدها مي توانيم سطح بيشتري 
از اراضي كشاورزي در هرمزگان را فعال كنيم.  وي 
با اشاره به نقش مهم آب شيرين كن ها در تأمين آب 
شرب موردنياز هرمزگان افزود: اين مهم موجب شده 
تا با تالش گسترده، آب شيرين كن ها براي تأمين 
آب شرب وارد مدار ش��ده اند.  استاندار هرمزگان 

ادام��ه داد: با تأمين آب ش��رب شهرس��تان هاي 
بندرعباس و بندرخمير به صورت پايدار از طريق 
آب شيرين كن ها، آب سدهاي شهرستان ميناب 
براي شرب و رونق كشاورزي در اين منطقه مورد 

استفاده قرار گرفته اند.  همتي با اشاره به اهميت 
اراضي كش��اورزي هرمزگان ك��ه موجب افزايش 
اش��تغال و تثبيت جمعي��ت به وي��ژه در مناطق 
روستايي خواهد شد، گفت: با توجه به اينكه بيش 

از 45 درصد مردم هرمزگان در روس��تاها زندگي 
مي كنند، بايد شرايط و اش��تغال مناسب را براي 
آنان ايجاد كنيم و به همين منظور از رديف بودجه 
توسعه سواحل مكران و توازن منطقه اي، احداث 
سدهاي جديد در هرمزگان در راستاي مهار آب و 
توسعه اشتغالزايي از طريق كشاورزي آغاز خواهد 
شد.  وي شيالت را يكي ديگر از استعدادهاي مهم 
هرمزگان برشمرد و افزود: تقاضاي بسياري براي 
سرمايه گذاري در زمينه پرورش ميگو در هرمزگان 
وجود دارد كه يكي از بزرگ ترين آنها سايت جديد 8 
هزار هكتاري در شهرستان بندرلنگه است كه براي 
فعال شدن آن به طور جدي پيگير هستيم و چرخه 
بزرگي از اشتغال از طريق اين سايت پرورش ميگو 
ايجاد خواهد شد.  استاندار هرمزگان، توسعه كشت 
گلخانه اي را يكي ديگر از اقدامات مهم در اين استان 
برشمرد و تصريح كرد: صنعت گلخانه اي نيز بايد به 

طور جدي مورد حمايت قرار گيرد. 

6سدجديددرهرمزگانساختهميشود

كاهش 50 درصدي هزينه صادرات و واردات از بندر چابهار
با آغاز فعاليت     سيستان وبلوچستان 
بندر اقيانوسي 
چابهار هزينه كانتينري واردات و صادرات كاال 
به تمامي نقاط دنيا نسبت به مدت زمان قبل 

حدود ۵۰ درصد كاهش يافت. 
حسين ش��هدادي معاون اقتصادي اداره كل بنادر 
استان سيس��تان و بلوچستان با اش��اره به يكي از 
مزاياي فعاليت بندر اقيانوس��ي چابهار در اس��تان 
سيستان وبلوچستان كه موجب كاهش 50 درصدي 

هزينه هاي صادرات و واردات شده است، گفت: اين مهم موجب شده تا هزينه هر كانتينر در اين بندر از ۳ هزار دالر 
به حدود هزار و 800 دالر كاهش يابد.  وي افزود: اين بندر براي ترانزيت و تبادل كاال بين ايران و هند و افغانستان 
نيز از امكانات ويژه اي برخوردار است، با توجه به معافيت هاي انبارداري و هزينه رايگان تخليه و بارگيري كاال، ميزان 
هزينه هاي صادرات و واردات كاال از اين بندر نسبت به ساير بنادر كشور حدود ۳0 درصد كمتر است و در بنادر غربي 

هند نيز كاالهايي كه مبدأ يا مقصد آنها بندر چابهار باشد 40 درصد مشمول تخفيف هزينه ها هستند.

توليد نرم افزار بازيافت كاغذ باطله در مراغه
از نخستين نرم     آذربايجان شرقي
اف�زار بازيافت 
كاغذ باطله در شهرستان مراغه رونمايي شد. 
غالمرضا زارع رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
مراغه در خصوص توليد نرم افزار بازيافت كاغذ 
باطله در اين شهرستان گفت: زيست بان عنوان 
نرم افزاري كه از طريق آن شهروندان وجود كاغذ 
باطله را به ش��ركت جمع آوري و اطالع رساني 
مي كنند.  وي افزود: شركت ارائه دهند خدمات 

كه زير نظر اين اداره فعال اس��ت با دريافت پيام در زمان و تاريخ مشخص اقدام به دريافت كاغذ باطله 
مي كند.  رئيس اداره حافظت محيط زيست مراغه با اشاره به اينكه اين نرم افزار از هفته آينده در شبكه 
بازار عرضه شده و قابل دسترس اس��ت، ادامه داد: عالقمندان مي توانند از طريق گوشي تلفن همراه و 
رايانه با استفاده از اين نرم افزار كاغذ باطله خود را به فروش برسانند.  معاون استاندار و فرماندار شهرستان 
ويژه مراغه نيز در خصوص اين ن��رم افزار گفت: چنين فعاليت هايي ب��راي كاهش توليد زباله و حفظ 
محيط زيست بسيار ارزشمند است.  علي موسوي حسيني افزود: سرانه توليد زباله در مراغه روزانه 800 

گرم و اين نرم افزار مي تواند در بازگشت زباله هاي خشك از جمله كاغذ به چرخه مصرف مؤثر باشد. 

۲0 هزار هكتار از مناطق ايالم جنگل كاري شد 
فن�ي  رئي�س     ايالم
جنگل كاري اداره 
كل منابع طبيعي و آبخيزداري ايالم از آغاز اجراي 
۲۰ هزار هكتار جنگل كاري در اين استان خبرداد. 
جالل نوري نژاد رئيس فني جنگل كاري اداره كل 
منابع طبيعي و آبخي��زداري ايالم گفت: با برنامه 
ريزي هاي انجام شده تا پايان سال جاري ۲0 هزار 
هكتار جنگل كاري در استان محقق خواهد شد كه 
يك اقدم جهادي است.  وي افزود: در استان ايالم 

۷۳۲ هزار هكتار جنگل وجود دارد كه از اين ميزان ۹0 هزار هكتار جنگل در دست كاشت است.  رئيس فني 
جنگل كاري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري ايالم تصريح كرد: طرح هاي كاشت نهال در عرصه هاي بياباني 
به خصوص در شهرستان هاي مهران و دهلران نيز با جديت در حال پيگيري است.  نوري نژاد به 4۳0 كيلومتر 
مرز مشترك با كشور عراق اشاره كرد و گفت: با توجه به مناطق بياباني كشور عراق كه در جوار كشور ما قرار 

گرفته است، قطعاً جنگل كاري مناطق بياباني نقش بسيار مؤثري در پيشگيري، مقابله با ريزگردها دارد.

بهره برداري از 66 طرح كشاورزي يزد در دهه فجر 
رئيس س�ازمان      يزد
جهادكشاورزي 
يزد از بهره برداري ۶۶ طرح عمراني و توليدي بخش 
كش�اورزي به مناس�بت چهل و دومين سالگرد 
پيروزي ش�كوهمند انقالب اس�المي خب�ر داد. 
س��يدجمال س��جادي پور رئي��س س��ازمان 
جهادكش��اورزي يزد گفت: همزم��ان با چهل 
و دومين س��الگرد پيروزي انقالب، در راس��تاي 
افزايش كمي و كيفي توليد محصوالت كشاورزي، 

افزايش راندمان آبياري و صرفه جويي در مصرف آب در توليد اين محصوالت و همچنين اشتغالزايي، ۶۶طرح 
در بخش كشاورزي با اشتغالزايي ۲۶4 نفر به بهره برداري خواهد رس��يد.  وي افزود: از مجموع ۶۶ طرح 
افتتاحي، ۲8 طرح در زمينه فعاليت هاي آبي و خاكي، ۱8 طرح در زمينه توليدات دامي، ۹ طرح در زمينه 
شيالت و آبزيان، شش طرح در زمينه توليدات گياهي و پنج طرح نيز مربوط به صنايع تبديلي كشاورزي 
خواهد بود.  رئيس سازمان جهادكشاورزي استان ادامه داد: از مجموع اين طرح ها، سه طرح در ابركوه، هفت 
طرح در اشكذر، سه طرح در اردكان، ۱۱ طرح در بافق، هشت طرح در بهاباد، شش طرح در تفت، ۱0طرح در 

خاتم، هفت طرح در مهريز، پنج طرح در ميبد و پنج طرح ديگر نيز در يزد افتتاح خواهد شد. 

غني سازي 1۲0 هكتار از جنگل هاي 
زاگرسي فريدونشهر

1۲۰ هكتار از جنگل هاي زاگرسي     اصفهان
شهرستان فريدونشهر واقع در 
غ�رب اس�تان اصفه�ان در س�ال جاري غني س�ازي ش�د. 
عبدالرضا مهاجري معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
اصفهان گفت: غني س��ازي ۱۲0 هكت��ار از جنگل هاي زاگرس��ي 
شهرستان فريدونشهر واقع در غرب اس��تان اصفهان با كاشت بذر 
بلوط با هدف تقويت پوشش گياهي و جايگزيني درختان از بين رفته 
انجام شد.  وي با بيان اينكه بخشي از جنگل هاي زاگرسي كشور در 
شهرستان فريدونشهر و سميرم اصفهان قرار دارند، افزود: حفاظت و 
تقويت درختان اين منطقه نقش ويژه اي در جلوگيري از فرسايش 
خاك، سيالب و ديگر پديده هاي مخرب خواهد داشت.  معاون فني 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اصفهان ادامه داد: غني سازي 
جنگل هاي بلوط با بذر در فصول پاييز و زمستان انجام مي گيرد و از 
آنجا كه اين مناطق زيستگاه شمار زيادي از حيوانات مانند خرس است 
در حمايت از محيط زيست و گونه هاي جانوري هم مؤثر خواهد بود. 

 توزيع هزار قرص نان 
در ميان نيازمندان حميديه

   خوزستان به همت بانوان جهادگر حميديه، 
ي�ك ه�زار ق�رص ن�ان پخته و 
درمي�ان خانوار ه�اي محروم اين شهرس�تان، توزيع ش�د. 
سروان علي مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه حميديه گفت: كمك 
به نيازمندان، هدف و محور اصلي كارِ گروه هاي جهادي در حميديه 
است و هر جهادگر با توانايي خود در اين مسير قدم بر مي دارد.  وي 
افزود: در همين راستا گروه جهادي گنبدالرضا خواهران كوثر سپاه 
حميديه در اقدامي خودجوش، پخ��ت و توزيع يك هزار قرص نان 
در مناطق محروم شهرستان حميديه را انجام داده و اين بركت را 
به خانه هاي محروم رساندند.  وي ادامه داد: جهادگران، همچنين 
در ايام مختلف، با اهداي بس��ته هاي معيشتي در قالب كمك هاي 
مؤمنانه، به ياري خانوار هاي كم برخوردار اين شهرستان مي شتابند.  
مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه حميديه گفت: همچنين در 
طول امسال كمك هاي مختلفي در زمينه اهداي بسته هاي معيشتي 

و بهداشتي در ميان نيازمندان منطقه انجام شد.

 برگزاري محافل قرآني 
همزمان با دهه فجر در مساجد مالير

كارشناس واحد قرآني اداره تبليغات      همدان
اسالمي مالير از برگزاري 1۰ محفل 
قرآني همزمان با دهه فجر در مس�اجد اين شهرس�تان خبر داد. 
ايرج يارمحمدي، كارش��ناس واحد قرآني اداره تبليغات اسالمي 
مالير از برگزاري چندين برنامه قرآني در دهه فجر خبرداد و گفت: 
در دهه فجر امسال محافل انس با قرآن در مساجد با مشاركت اداره 
تبليغات اسالمي، سپاه ناحيه، اداره اوقاف، اداره ورزش و جوانان و 
مجمع اساتيد برگزار خواهد ش��د.  وي افزود: قرار است ۱0 محفل 
قرآني در مناطق مختلف شهرستان در دهه فجر در مساجد برگزار 
شود كه اين محافل با حضور قاريان برجسته شهرستان و با رعايت 
پروتكل ها و فاصله گذاري اجتماعي خواهد بود.  كارش��ناس واحد 
قرآني اداره تبليغات اس��المي مالير در ادامه از برگزاري مس��ابقه 
قرآن »صاعد 4« خبر داد و تصريح كرد: مسابقه قرآن صاعد براساس 
صحيفه سجاديه و نهج البالغه از سوي اداره تبليغات اسالمي مالير 

برگزار مي شود و اطالع رساني به مخاطبان آن انجام شده است. 

 بسيج سازندگي البرز
 ۸۹۰ شغل جديد ايجاد كرد

 اجراي طرح مقابله با كرونا 
با حضور 3 هزار و ۷۵۶ بسيجي در سمنان

در راستای اجراي     البرز
س�ومين مرحله 
از كمك ه�اي مؤمنان�ه در الب�رز، بس�يج 
سازندگي ۸۹۰ شغل در كارگاه هاي توليدي 

جهادي استان ايجاد كرد. 
س��رهنگ پاس��دار مهران طيران رئيس بسيج 
س��ازندگي اس��تان البرزگفت: با ايجاد كميته 
اشتغال و پيگيري هاي الزم ۱5 كارگاه توليدي 
در مناط��ق مح��روم و آس��يب ديده از كرون��ا 
راه اندازي ش��د كه در اين كارگاه ه��ا براي 4۱0 
نفر شغل مستقيم و براي 480 نفر نيز به صورت 
غيرمستقيم اشتغال ايجاد ش��د.  وي افزود: اين 
كارگاه ها در زمينه هاي پوشاك، صنايع تبديلي و 
ماسك فعاليت مي كنند.  رئيس بسيج سازندگي 
اس��تان البرز ادامه داد: مرحله سوم كمك هاي 
مؤمنانه كه از فصل پاييز س��ال جاري اجرا شد، 
تعدادي كميته شامل مسكن، ازدواج آسان و تهيه 
جهيزيه، آموزش و پرورش، اشتغال، آزادسازي 
زندانيان جرائم غيرعمد و بهداش��ت و درمان در 
البرز ش��كل گرفت.  طيران با اش��اره به موضوع 
مرمت و بازسازي مسكن معسرين در ذيل كميته 
مسكن، گفت: در اين مدت ۲۱۳ واحد مسكوني 
معسرين مرمت و پنج واحد نيز ساخته شده است.  
وي ادامه داد: در نظر داريم تا براي معس��رين به 

صورت انبوه سازي اقدام كنيم كه به همين منظور 
قرار است تا قطعه زميني از سوي زمين شهري 
به بسيج سازندگي تحويل و كلنگش در دهه فجر 
به زمين زده خواهد شد.  رئيس بسيج سازندگي 
استان البرز گفت: در كميته ازدواج آسان و تهيه 
جهيزيه نيز تاكنون ۲5۳ خانواده شامل اين طرح 
شناسايي شده اند كه براي ۲5۳ زوج كم برخوردار 
تاكنون جهيزيه تهيه و تحويل شده كه بخشي 
از اين اقالم باتوان بس��يج و بخشي را نيز خيرين 
جمع آوري كرده اند.  طيران با اشاره به خدمات 
آموزشي به دانش آموزان نيازمند البرزي تصريح 
كرد: در اي��ن كميته دانش آموزاني كه مش��كل 
استفاده از كالس هاي درس��ي غيرحضوري به 
خصوص در رشته هاي رياضي فيزيك را دارند از 
توان بسيجيان محالت متخصص در حوزه هاي 
مختلف مثل دانشجويان ارشد استفاده مي شود.  
رئيس بسيج سازندگي اس��تان البرز ادامه داد: 
همچنين در كميته آزادس��ازي زندانيان جرائم 
غيرعمد كه تاكنون دو مرحله انجام شده و مرحله 
بعدي آن در روز والدت حضرت فاطمه زهرا)س( 
مصادف با ۱5 بهمن ماه برگزار مي شود قرار است 
تا با اس��تفاده از كمك هاي خيرين به خصوص 
خيرين اصناف تعدادي از زنان و مادران زنداني 

آزادسازي شوند. 

موفق  حض�ور     سمنان
3ه�زار و ۷۵۶ 
بسيجي س�مناني براي اجراي طرح شهيد 
سليماني موجب شده تا اين بيماري در استان 

كنترل و مديريت شود. 
عباس انتظاري مس��ئول پيگيري طرح شهيد 
سليماني در سمنان با اشاره به اينكه اين طرح با 
هدف كمك به مهار بيماري كرونا در اين استان 
در حال اجراس��ت گفت: در اين طرح ۳ هزار و 
۷5۶ بسيجي به كمك كادر بهداشت و درمان 
آمده و خدمات مختلفي را در جهت شناسايي 
بيماران احتمالي انجام مي دهند.  وي با اشاره به 
رويكرد طرح جديد شهيد سليماني در استان 
با بيان اينكه اساس طرح ش��هيد سليماني بر 
پيش��گيري اس��ت، افزود: در طرح هاي قبلي 
كه در كشور انجام مي شد بيشتر بحث درمان 
بود و افرادي ك��ه مبتال مي ش��دند وارد مراكز 
بيمارستاني مي شدند و ميلياردها تومان هزينه  
بردوش كشور گذاشته مي ش��د و از طرفي هم 
كادر پزشكي به فرس��ودگي و خستگي مفرط 
مي رس��يدند و از اينرو با اجراي طرح ش��هيد 
س��ليماني كه بر اساس پيش��گيري بود تالش 
شد اش��كاالت طرح هاي پيشين برطرف شود.  
مسئول پيگيري طرح شهيد سليماني در استان 

سمنان با بيان اينكه در اين طرح به صورت محله 
محور غربالگري افراد هر محله به صورت خانه 
به خانه انجام مي ش��ود، افزود: با اجراي طرح 
شهيد س��ليماني مبتاليان به كرونا شناسايي 
 شده و اقدامات الزم انجام مي شود.  انتظاري با 
بيان اين مهم كه در طرح شهيد سليماني سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي اجراي آن را به بسيج 
مس��تضعفين واگذار ك��رده و محوريت آن در 
سطح استان ها بسيج جامعه پزشكي استان ها 
هس��تند. خاطرنش��ان كرد: مبناي اين طرح 
پيشگيري و بيماريابي است يعني اگر ما بتوانيم 
فردي را كه به ويروس مبتال ش��ده شناسايي 
كرده و از ديگران جدا كرده و تحت قرنطينه و 
كنترل قرار دهيم؛ اف��راد ديگر در جامعه آلوده 
نمي شوند.  وي با بيان اينكه در اين طرح چند 
تيم شامل تيم هاي مراقبتي، تيم حمايتي، تيم 
نظارتي و تيم شناسايي حضور دارند، گفت: تيم 
نخست شامل تيم هاي مراقبتي است كه در اين 
تيم دانشگاه علوم پزشكي شامل پزشك پرستار 
و غربالگرها حضور داشته و اين تيم تخصصي به 
داخل منازل افرادي كه مبتال هستند مراجعه 
كرده و تست پي سي آر گرفته مي شود و اگر حال 
بيمار وخامت داشت به بيمارستان و در صورت 

نياز به مراكز قرنطينه انتقال داده مي شوند. 

  بوشهر: بيمارستان ش��هداي هسته اي بوش��هر به عنوان نخستين 
بيمارس��تان كش��ور كه داراي اورژانس پرتوي اس��ت بزودي راه اندازي 
مي شود.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در جريان بررسي روند اجرايي 
بيمارستان شهداي هسته اي و اورژانس پرتوي بوشهر با بيان اينكه عمليات 
تجهيز اين مركز درماني آغاز ش��ده اس��ت، گفت: تجهيزات بيمارستان 
شهداي هسته  اي بوشهر دو دسته است كه بخشي از طريق اعتبارات وزارت 
بهداشت و درمان و بخش��ي هم از طريق بودجه استاني تأمين مي شود.  
سعيد كش��ميري با بيان اينكه ۶0 درصد تجهيزات بيمارستان ياد شده 
مربوط به وزارت بهداشت، تأمين شده اس��ت از تأمين امكانات خدمات 
رفاهي از جمله هتلينگ و تجهيزات اداري بيمارستان شهداي هسته اي 
بوشهر خبرداد و افزود: سي تي اسكن بيمارستان ياد شده تا هفته آينده 

نصب و راه اندازي مي شود. 
  البرز: مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي پيام گفت: 
هم اكنون پروازهاي آموزشي با بيش از 4۶ هزار پرواز در سال و ميانگين 
ساالنه حدود 400 تن جابه جايي بار در فرودگاه پيام صورت مي گيرد.  نادر 
ثناگو مطلق با مثبت ارزيابي كردن تصويب طرح جامع اين منطقه افزود: 
منطقه در چهار فاز طراحي كه مساحت فاز اول 40 هكتار، دوم 5۶، سوم 
۱۶و چهارم ۱۶5 هكتار است، كه هم اكنون در حال توسعه زير ساخت ها 
در فاز چهار و با اولويت صنايع آي. سي.تي و آي. تي هستيم.  وي ادامه داد: 
با توجه به توسعه روز افزون زير ساخت ها در اين منطقه و با هدف مديريت 
كالبدي و منسجم در آن، ش��ركت خدمات هوايي پيام به عنوان متولي 
منطقه، تصميم به تهيه طرح جامع و برنامه عملياتي در محدوده ۳ هزار و 

۶00 هكتاري منطقه و فرودگاه پيام گرفته شد. 
  خراسان رضوي: رئيس سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوي در آيين 
افتتاح مركز تشخيص مولكولي جهاددانشگاهي نيشابور گفت: مركز تشخيص 
مولكولي جهاددانشگاهي نيشابور قادر است عفونت هاي ويروسي همچون 
هپاتيت ها و عفونت ايندميك HTLV۱ نيش��ابور را با تعرفه دولتي براي 
متقاضيان انجام دهد.  دكتر سيدعلي اكبر شمسيان، با اشاره به اينكه از ابتداي 
فروردين تاكنون ۶5 هزار تس��ت كرونا در مركز كوويد ۱۹ جهاددانشگاهي 
مشهد انجام شده كه ۲0 هزار مورد آن به صورت رايگان بوده است، افزود: يكي 

از وظايف جهاد دانشگاهي حمايت از اقشار كم برخوردار است. 
  كرمانشاه: رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
شهرس��تان س��نقروكليايي از آغاز عمليات اجرايي اح��داث پروژه هاي 
گردشگري در حاشيه سد جاميشان خبر داد.  داريوش فرماني افزود: يكي 
از س��رمايه گذاران اخيرا عمليات اجرايي تعدادي پروژه گردشگري را در 

حاشيه اين سد شروع كرده است.

 ساخت ربات نمونه گير كرونا 
به دست  محققان كرماني 

براي نخس�تين بار در كشور، دستگاه     كرمان
نمونه گير كرونا از ته حلق به دو روش 
Oropharyngeal و Nasopharyngeal توس�ط دانشجويان 

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ساخته شد. 
»علي نخعي سرموري« از سازندگان اين دستگاه با بيان اينكه با اين دستگاه 
مصرف تجهيزات حفاظتي كه اف��راد نمونه گير براي جلوگيري از انتقال 
بيماري استفاده مي كنند، كاهش مي يابد، گفت: كم كردن استرس كاري 
افراد نمونه گير كه باعث افزايش تقويت سيستم ايمني اين عزيران و احتمال 
ابتالي كمتر ايشان مي شود، از مزاياي اين دستگاه است.  وي به نحوه كار 
با اين دستگاه اشاره كرد و افزود: دو روش براي هدايت اين دستگاه وجود 
دارد، يكي اينكه به كمك جوي استيك كه در اين روش حركت دستگاه 
به كمك اپراتور تنظيم مي شود و ديگر اينكه به كمك برنامه اي كه براي 
آن مي توانيم تعريف كنيم كه مختصات را براي دستگاه تعريف مي كنيم و 
سپس دستگاه به آن نقاط تعريف شده مي رود.    اين مخترع بازوي رباتيك 
هوشمند نمونه گير كرونا يادآور شد: معموالً براي عمل نمونه گيري از هر 
دو روش استفاده مي كنيم به طوري كه مراحل ابتدايي كه شامل حركت 
برداشتن سواپ و قرار گيري سواپ در جلوي صورت فرد مشكوك را برنامه 
از قبل تعريف شده انجام مي دهد و مراحل بعدي نمونه گيري را اپراتور به 
كمك جوي استيك كنترل مي كند.  اين دستگاه توسط دكتر سيدحميد 
سيدباقري عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري رفسنجان، علي نخعي 
دانشجوي پرستاري و محمدطه اكبري دانشجوي پزشكي رفسنجان در 

شركت بوتيا شريف گستر ساخته شده است. 

آغاز عمليات اجرايي تقاطع هاي غيرهمسطح 
ميدان امام خميني)ره( و مقاومت در اراك

عمليات اجرايي ۵ تقاطع غيرهمسطح     مركزي
جديد با هدف توسعه عمران شهري در 

شهر اراك آغاز شد. 
مهندس شفيعي شهردار اراك با اش��اره به اينكه عمليات اجرايي تقاطع 
غيرهمسطح ميدان امام خميني)ره( و همچنين ميدان مقاومت آغاز و وارد 
فاز اجرايي شده است، گفت: در حال حاضر تأسيسات و معارضين تقاطع 
ميدان مقاومت شناسايي شده و عمليات تجهيز كارگاه در دستور كار قرار 
دارد. طرح نهايي پروژه نيز با توجه به در نظر گرفتن يكسري از الزامات براي 
مشاور، براي تصويب در شوراي ترافيك استان و شوراي شهر در دست تهيه 
مي باشد.  وي افزود: از ابتداي سال ۹8 تمام توان و تالش مديريت شهري 
بر تكميل پروژه هاي نيمه كاره به جا مانده از سنوات گذشته )تقاطع هاي 
غيرهمسطح آزادگان، شريعتي، شهيد كاوه نبيري و صيدي( معطوف شد 
به طوري كه هم اكنون بعد از گذشت ۲۲ ماه، نه تنها پروژه نيمه كاره اي در 
شهر اراك وجود ندارد، بلكه عمليات اجرايي پنج تقاطع غيرهمسطح جديد 
با هدف توسعه عمران شهري در شهر اراك آغاز شده است.  شهردار اراك 
توضيح داد: در تقاطع غيرهمسطح ميدان امام خميني)ره( كه به صورت 
زيرگذر در نظر گرفته ش��ده، در مرحله شناسايي تأسيسات و معارضين 
پروژه هستيم، همچنين درختان واقع در ميدان نيز توسط سازمان سيما و 
منظر و فضاي سبز جابه جا و در تقاطع غيرهمسطح ميدان امام حسن)ع( 
واكاري مجدد شده اند. همچنين تقاطع غيرهمسطح كمربندي شمالي با 
جاده فرودگاه نيز با در نظر گرفتن يكسري از الزامات براي مشاور، طرح 
نهايي آن در دست تهيه مي باشد.  شفيعي گفت: با بررسي هاي كارشناسي 
به عمل آمده از سطح شهر، اين پروژه ها از مطالبات مهم مردم هستند كه 
شهرداري در تالش است در س��ريع ترين زمان ممكن با اولويت بندي به 
خواسته هاي شهروندان جامه عمل بپوشاند.  به گفته وي، شهرداري اراك 
نزديك به ۳00 ميليارد تومان با قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( قرارداد 
منعقد نموده تا پروژه هاي كالن شهري همچون زير گذر ميدان مقاومت، 
تقاطع بزرگراه شهيد آنجفي با تقاطع فراهان كه روگذر مي باشد و ادامه آن 
تا آرامستان و منتهي به بلوار كربال و تقاطع كمربندي شمالي با فرودگاه 
و تقاطع غيرهمسطح امام خميني)ره( در ورودي شهر را به عنوان رينگ 

بندي و اسكلت اساسي و اصلي ترافيك شهر اراك، اجرايي نمايد.

سيد احمد هاشمي اشكا

رئيس جهاد كشاورزي ورزنه در گفت وگو با »جوان«:
 مشكل بزرگ ترين بخش كشاورزي اصفهان 

كمبود آب و گرانی نهاده هاست
»بن رود« به مركزيت ش�هر تاريخي ورزنه يك�ي از بخش هاي مهم 
در اس�تان اصفهان به ش�مار مي آيد. منطقه اي كه س�ال ها با توليد 
محصوالت مختلف كش�اورزي حرف اول را در اي�ن زمينه مي زد و 
دامپروري و آبزي پروري اش هم مي توانست بخش زيادي از نيازهاي 
استان و حتي كش�ور را پاسخگو باشد. اما طي س�ال هاي اخير و به 
خاطر خشكسالي ها و كم آبي حاكم بر كشور و همچنين بي توجهي 
برخي مس�ئوالن به طرح هاي بزرگ و بروكراس�ي حاكم بر ادارات، 
سرمايه گذاران را از اين منطقه فراري داده و حاال »بن رود« با مشكالت 
زيادي دس�ت به گريبان اس�ت. به همين بهانه با احم�د مهدي زاده 
رئيس جهاد كش�اورزي بخ�ش ب�ن رود )ورزنه( گفت وگ�و كرديم. 

    
اگر قرار باشد از مشكالت بن رود صحبت شود، از كجا شروع 

مي كنيد؟
نبود آب كشاورزي اولين دردي اس��ت كه بن رود با آن مواجه است. زيرا 
در اين بخش، بن رود با دارا بودن س��طح ۲0 هزار هكتار از بهترين اراضي 
كشاورزي و وجود ۱۷ روستا و ۱۳مزرعه عظيم به عنوان بزرگ ترين بخش 
كشاورزي استان اصفهان محسوب مي شود.  بخش دامپروري نيز با وجود 
۱۶0هزار رأس دام س��بك گوس��فند و بز و ۲0 هزار رأس گاو و گوساله با 
مشكالت زيادي مواجه است. زيرا در كنار كار كشاورزي و توليد محصوالت 
مختلف، دام ها نياز به علوفه اي دارند كه بايد در مزارع به دست بيايد اما باز 

هم كمبود آب اين عرصه را به چالش كشيده است. 
پس تمام ماجرا به آب و كمبود آن ختم مي شود؟

نه اين طور نيست بلكه آب بزرگ ترين مشكل است. در كنار آن چند وقتي است 
مردم مجبور به خريد نهاده هاي دامي با قيمت باال و فروش شير و گوشت با قيمت 
نازل شده اند. به علت عدم نظارت مس��ولين بر كاالهاي توزيعي و از آن جمله 
خوراك دام، قسمت عمده نهاده هاي دامي در بازار آزاد بفروش مي رسد و دامداران 

مجبور به تهيه نهاده ها با قيمت دو سه برابر از بازار غيردولتي مي باشند. 
اين مش�كالت و گراني ها بر وضعيت اشتغال و بيكاري ها هم 

تأثير داشته است؟
بله. بخاطر مشكالت فوق و بيكاري جوانان و بي تدبيري ها و عدم توجه دولت 
به بخش كشاورزي كه روز به روز قيمت كود و سم و تراكتور و... افزايش مي يابد 
و قيمت توليدات مردم با قيمت ناچيز به فروش مي رود، زندگي توليدكنندگان 
و فعاالن بخش كشاورزي فلج شده است. حاال اموري مانند پرورش آبزيان در 
آب هاي سطحي و خيلي شور با كمترين امكانات و بدون كمك هاي دولت آغاز 
شده كه در حال حاضر تعداد پنج درصد جوانان را مشغول كرده كه با هدفمند 

كردن يارانه ها مشكالت زيادي براي اين افراد به وجود آمده است. 
منظور شما اين است كه جوانان در زمينه توليد آبزيان مشغول 

به كار شده اند، چه مشكالتي در اين كار گريبانگير آنهاست؟
مشكالتي مانند عدم دادن برق و سوخت گازوييل براي پمپاژ آب و هوادهي 
و همچنين گراني خوراك ماهي و هزينه هاي احداث استخر جزو مهم ترين 
آنهاست. البته اين مشكالت به راحتي قابل حل است و اگر در اين خصوص 
ادارات دولتي مساعدت نمايند تعداد قابل توجهي از جوانان اين منطقه 

آماده هستند تا پروژه هاي ديگري را شروع كنند. 
شما چاره كار را در چه چيز يا انجام چه اموري مي دانيد؟

ايجاد شركت هاي تعاوني دامداري و تجهيز آنها در جهت تأمين خوراك 
و نهاده هاي دامي با قيمت دولتي و نظارت مؤثر و مداوم بر كار آنها اولين 
قدم براي سامان دادن به اين وضعيت است. همچنين شناسايي دامداران و 
اجراي طرح هويت گذاري و پالك كوبي و بيمه دام و دامدار قدم ديگر در اين 
مسير است.  توجه به يك نكته بسيار حائز اهميت است و آن هم اينكه توليد 
شير دامداران اين بخش روزانه حدود ۱۲0 تن مي باشد كه با هزينه زياد 
تأمين مي شود و چنانچه نهاده هاي مورد نياز آنها تأمين و تحويل گردد اين 
مقدار شير تا سه  برابر قابل افزايش خواهد بود. اگر امكاناتي شامل تسهيالت 
بانكي ارزان قيمت نيز به فعاالن اين عرصه تعلق گيرد و مشكالت تغيير 
كاربري اراضي كشاورزي جهت احداث دامداري مرتفع شود، تعداد زيادي 

از جوانان آماده انجام اين كار خواهند بود. 
هم اكنون شغل اكثريت ساكنان اين منطقه چيست؟

در حال حاضر حدود 50درصد از جمعيت در رشته هاي كشاورزي، دامپروري، 
پرورش ماهي، گلخانه هاي س��بزي و صيفي، قارچ و بسته بندي نهاده هاي 
كش��اورزي و دامي و همچنين با ماشين آالت كش��اورزي كار و امرار معاش 
مي كنند.  حاال مشكل گراني تراكتور و نبود سهميه مورد نياز و كمبود و گراني 
كودها و سموم شيميايي مورد نياز و مشكالت كاغذ بازي ادارات و شركت هاي 
بخش خصوصي و نهادها براي صدور مجوز مورد نياز موجب شده تا گروهي به 
فكر خارج شدن از اين چرخه كسب درآمد باشند.  مشكالت عدم صدورپروانه 
چاه هاي آب كش��اورزي وپ��رورش ماهي. گراني هزينه ه��اي كارگري نبود 

تسهيالت بانكي مدت دار و ارزان قيمت براي اموركشاورزان و دامداران. 
نبود دامپزش��ك، عدم اختصاص اعتبارات مورد ني��از در بخش آب و خاك 
براي بهس��ازي طرح ها طوالني شدن رس��يدن تجهيزات مورد نياز فاتحه 
بسياري از مش��اغل را در اين منطقه مي خواند.  در شرايطي كه تمام دنيا به 
سمت كشاورزي مدرن مي رود، اينجا از دو سال قبل تاكنون تعداد550 نفر 
جهت دريافت تراكتور ثبت نام كرده اند كه تعداد ۱0 دستگاه تراكتور تاكنون 
تحويل داده شده و هر روز تعدادي از افراد مراجعه مي كنند كه با جواب منفي 
روبه رو مي شوند.  يا مقدار خوراك مورد نياز دام موجود حدود ۳80تن است 
كه مقدار ۶0تن تحويل داده مي شود و مقدار زيادي از اين نهاده ها هم به  علت 
عدم نظارت توس��ط افراد مافيايي در بازار آزاد به فروش مي رسد. افرادي كه 
فقط مجوز دام دارند و هيچ دامي ندارند و با افراد مس��ول در ارتباطند و حق 
توليدكنندگان را از بين مي برند و همه افرادي كه در اين خصوص فعاليت دارند 

از اين اوضاع باخبرند ولي كسي به دادشان نمي رسد. 


