
 30 شهرك صنعتي اصفهان
 صاحب پد بالگرد مي شوند

به منظور خدمات رس�اني فوري در      اصفهان
مواقع بحران تا پايان امسال 30 پد 
بالگرد در شهرك هاي صنعتي اولويت دار در استان، احداث مي شود. 
منصور شيشه فروش مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان گفت: 
تا يك ماه آينده، شهرداري كالنش��هر اصفهان با همكاري فوريت هاي 
پزش��كي مؤظف ش��دند ۱۵ پد بالگرد در مناطق اولوي��ت دار اصفهان 
جانمايي كن��د.  وي افزود: در اس��تان اصفهان اورژان��س هوايي با يك 
بالگرد هالل احمر مستقر است و فوريت هاي پزشكي استان اصفهان در 

قراردادي با ارتش در تأمين يك بالگرد اقدام كرده است.  
مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان با اشاره  به انتقال ۴۷ مصدوم 
و بيماران خاص با اورژانس هوايي در اصفهان تصريح كرد: تاكنون ۲۱پد 
بالگرد از ۴۵ مورد پيش بيني ش��ده در اس��تان اصفهان به بهره برداري 
رسيده است.  شيش��ه فروش افزود: تا پايان امسال، شهرك صنعتي در 
استان اصفهان با همكاري فوريت هاي پزشكي مؤظف شده است ۳۰ پد 
بالگرد نيز در شهرك هاي صنعتي اولويت دار استان اصفهان احداث كند.  
وي به مكاتبات با سازمان جنگل ها و مراتع كشور در تأمين بالگرد نجات 
در مناطق مستعد آتش سوزي در استان اصفهان اشاره اي كرد و گفت: 
امسال بالغ بر ۵۶۰ هكتار از مراتع اس��تان اصفهان دچار حريق شد كه 
ضروري است سازمان مذكور، نسبت به تأمين بالگرد مجهز به سبد آب 

پاش در سه شهرستان سميرم، فريدونشهر و چادگان اقدام كند.
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محسن محمديسجاد مرسلي

80 درصد مساحت     البرز
ح�وزه س�د كرج 
داراي فرسايش ۹ تا 18 تن در هكتار است كه 
در كالس ش�ديد طبقه بن�دي مي ش�ود. 
حامد فرضي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان البرز با اشاره به كاهش فرسايش و كنترل 
رس��وب تحت تأثير اقدامات آبخي��زداري گفت: 
اس��تان البرز با وس��عتي در حدود ۵ هزار و ۱۶۹ 
كيلومتر مربع به عبارتي در حدود س��ه درصد از 
مساحت كش��ور، داراي ۶۸ حوزه آبخيز كوچك 
و بزرگ است.  وي حوزه هاي آبخيز اصلي استان 
البرز را حوزه آبخيز كرج، سفيدرود و شور بر شمرد 
و افزود: همچنين در اين استان، چندين رودخانه 
به نام هاي رودخانه كرج، طالقان، شور، ساوجبالغ، 
كردان و رودخان��ه ارنگه وجود دارن��د.  مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان البرز، با بيان 
اينكه براساس نتايج مطالعات انجام شده، ميزان 

فرسايش ويژه در حوزه هاي آبخيز استان ۵/۱ تن 
در هكتار در سال است، ادامه داد: ميزان فرسايش 
خاك كل حوزه هاي آبخيز اس��تان برابر با ۱۳/۵ 
ميليون تن در سال برآورد شده است.  فرضي ادامه 

داد: با توجه وجود سازندهاي حساس و تكتونيك 
فعال در حوزه هاي آبخيز كرج و طالقان مشكالت 
مربوط به زمين لغزش ها، بهمن و حركات واريزه اي 
در اين حوزه ها قابل مشاهده است كه ضمن بروز 

خطرات جاني و مال��ي زياد همه س��اله، مقادير 
فرآواني رسوب به حوزه سدها وارد مي شود و باعث 
خسارات بسياری مي شوند.  وي با تأكيد بر اينكه 
با توجه به نقشه فرسايش اس��تان البرز كه نشان 
مي دهد ۴۳ درصد مساحت استان داراي فرسايش 
بين ۹ ت��ا ۱۸ ت��ن در هكتار بوده ك��ه در كالس 
فرسايشي ش��ديد طبقه بندي مي ش��ود، خاطر 
نش��ان كرد: همچنين به ترتيب ۲۴ و ۲۶ درصد 
مساحت استان داراي فرسايش ۲ تا ۴/۵ و ۴/۵ تا 
۹ تن در هكتار بوده است.  مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان البرز سدهاي بزرگ اين استان 
را سد اميركبير و طالقان نام برد و تصريح كرد: از 
طرفي ديگر حوزه سد كرج و سد طالقان بيشترين 
فرس��ايش را در بين ساير مناطق اس��تان دارند. 
تقريباً ۸۰ درصد مس��احت حوزه سد كرج داراي 
فرسايش حدود ۹ تا ۱۸ تن در هكتار مي باشد كه 

در كالس شديد طبقه بندي مي شود. 

فرسودگي 80 درصد مساحت حوزه سد كرج با رتبه شديد

پيشرفت 85 درصدي پروژه خانه جوان كشور در كرمانشاه
مع�اون امور      كرمانشاه
جوانان اداره 
كل ورزش و جوانان كرمانشاه از پيشرفت 85 
درصدي پروژه خانه جوان اين استان خبرداد. 
محمد حسين زاده معاون امور جوانان اداره كل 
ورزش و جوانان كرمانش��اه در تشريح آخرين 
وضعيت پ��روژه خانه جوان كرمانش��اه گفت: 
عمليات اجرايي احداث اين پ��روژه به عنوان 
بزرگ ترين خانه جوان كشور از سال گذشته 

در كرمانشاه آغاز شد.  وي مس��احت زيربنايي اين پروژه را ۲۰۵۰ مترمربع اعالم كرد و افزود: پروژه 
خانه جوان كرمانشاه در هشت طبقه در حال حاضر ۸۵ درصد پيشرفت فيزيكي دارد.  به گفته معاون 
امور جوانان اس��تان اين پروژه ش��امل بخش هايي همچون آمفي تئاتر، سالن جلس��ات، كتابخانه، 
كارگاه هاي آموزشي، نمازخانه و واحد اداري است.  حسين زاده با بيان اينكه تاكنون ۲ ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون تومان اعتبار براي اين پروژه صرف شده، اعالم كرد: به منظور تكميل و تجهيز ساختمان خانه 
جوان كرمانشاه به حدود ۲ ميليارد تومان ديگر اعتبار نياز داريم كه در صورت اختصاص آن اميدواريم 

ظرف يك ماه آينده پروژه را به اتمام برسانيم تا در دهه فجر آن را افتتاح كنيم.

راه اندازي 50 آبگرمكن خورشيدي در مناطق جنگلي سردشت 
فرمان���دار     كردستان
سردش�ت از 
راه اندازي 50 دستگاه آبگرمكن خورشيدي 
در مناطق جنگلي اين شهرستان خبر داد. 
اقص��ي نخش��ي پور فرمان��دار سردش��ت گفت: 
۵۰دستگاه آبگرمكن خورشيدي با اعتبار بيش از ۵ 
ميليارد ريال براي دو روستاي واقع شده در مناطق 
جنگلي اين شهرس��تان مرزي به صورت رايگان 
نصب و راه اندازي شد.  وي افزود: اين تعداد آبگرمكن 

خورشيدي در دو روستاي »شندره« و »سارتكه« از توابع بخش مركزي اين شهرستان كه در منطقه اي كاماًل 
جنگلي واقع شده نصب و راه اندازي شده است.  فرماندار سردشت ادامه داد: هزينه خريد، حمل، نصب و راه اندازي 
اين دستگاه ها از محل اعتبار هاي صندوق توسعه ملي و صيانت از جنگل هاي زاگرس هزينه شده است و برعهده 
منابع طبيعي و آبخيزداري بوده و روستاييان فقط هزينه لوله كشي از آبگرمكن به خانه خود را پرداخت مي كنند.  
نخشي پور افزود: آبگرمكن هاي خورشيدي مي تواند ۷۰ درصد استفاده از سوخت هاي فسيلي را كاهش دهد و 

سردشت با داشتن بيش از ۳۰۰ روز آفتابي از ظرفيت مناسبي براي نصب اين نوع آبگرمكن برخوردار است.

303 هزار اردبيلي غربالگري كرونايي شدند 
از آغ�از ط�رح      اردبيل
شهيد سليماني 
در شهرستان اردبيل تاكنون بيش از 303 هزار 
ش�ده اند.  كروناي�ي  غربالگ�ري  نف�ر 
مس��عود امامي يگانه فرماندار اردبيل گفت: در 
اجراي طرح شهيد س��ليماني ۷۹ هزار خانوار 
با جمعيت ۳۰۳ ه��زار نفر در اين شهرس��تان 
غربالگري شده اند و با شناسايي مبتاليان، آنها 
تحت پوش��ش خدمات بهداشتي قرار گرفتند.  

وي افزود: اين طرح در راستاي شناسايي افراد مبتال و خدمات رساني بسيار تأثيرگذار بوده و همكاري مردم 
هم در اين زمينه ستودني است.  فرماندار اردبيل با اشاره به وضعيت قرمز كرونا در اردبيل و ابالغيه ستاد 
ملي كرونا مبني بر تمديد يك هفته اي اجراي محدوديت ها در اين شهر افزود: با همكاري دستگاه هاي 
متولي، بازاريان، اصناف و مردم، اين طرح با جديت اجرا مي شود.  امامي يگانه با تأكيد بر رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي از سوي مردم تصريح كرد: ش��هروندان از برگزاري مراسم ترحيم چه در منزل و آرامستان ها 
خودداري كنند و مراسم تشييع و خاكسپاري نيز با حضور محدود بستگان درجه يك برگزار شود.  وي 

گفت: محدوديت هاي كرونايي در راستاي ارج نهادن به سالمت مردم انجام مي شود.

آغاز آموزش رايگان نوآموزان پيش دبستاني در بوشهر
ط�رح آموزش     بوشهر
رايگان نوآموزان 
پيش دبستاني در استان بوشهر اجرايي  شد. 
محمود قاسمي معاون آموزش ابتدايي آموزش 
و پرورش استان بوشهر گفت: طرح ملي پوشش 
سراسري و آموزش رايگان نوآموزان پيش دبستاني 
در استان بوشهر اجرا مي شود و نوآموزان مدنظر، 
تحت حمايت اين طرح قرار خواهند گرفت.  وي از 
عضويت و ثبت نام رايگان نوآموزان در كالس هاي 
مجازي خبرداد و يادآور شد: والدين با حضور در ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق مي توانند 
نوآموز خود را به صورت رايگان در سامانه سناد ثبت نام كنند.  معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش استان 
بوشهر تصريح كرد: عضويت و ثبت نام در سناد مجوز حضور نوآموزان در كالس هاي مجازي است و عدم ثبت 
نوآموزان در سامانه سناد به مثابه عدم عضويت رايگان نوآموزان در كالس هاي مجازي است.  قاسمي با بيان 
اينكه والدين پس از ثبت نام نوآموزان در سامانه سناد، كد دانش آموزي دريافت خواهند كرد، افزود: نوآموزاني 

كه كد الزم را از سامانه سناد دريافت كرده باشند به عنوان دانش آموز در سامانه شاد شناسايي مي شوند.

طرح ملي سردار شهيد حاج قاسم سليماني 
در دزفول آغاز شد 

رئيس مركز بهداشت دزفول از     خوزستان
اجرايي شدن طرح ملي سردار 
ش�هيد حاج قاس�م س�ليماني در اين شهرس�تان خبر داد. 
 رضا پورآيين رئيس مركز بهداشت دزفول با اشاره به آغاز طرح ملي 
سردار شهيد حاج قاسم س��ليماني در اين شهرستان گفت: هدف از 
اجراي طرح ملي سردار شهيد حاج قاسم سليماني مديريت و كنترل 
بيماري كوويد ۱۹ به شيوه محله و خانواده محور مبتني بر برنامه هر 
خانه يك پايگاه سالمت است كه برنامه مذكور طرح مشترك سازمان 
بسيج مستضعفان و وزارت بهداش��ت و با مشاركت ساير ارگان هاي 
همكار اس��ت.  وي افزود: در اين طرح س��ه تيم حمايتي، نظارتي و 
مراقبتي تعريف شده است كه تيم حمايتي از سوي سازمان بسيج، تيم 
نظارتي شامل بازرسان بهداشت حرفه اي و محيط و تيم مراقبتي شامل 
بهورزان، مراقبان سالمت و نيرو هاي داوطلبي از هالل احمر، سفيران 
سالمت و رابطان سالمت محله است.  رئيس مركز بهداشت دزفول 
تصريح كرد: اين طرح طبق برنامه ريزي هاي انجام شده از روزگذشته با 

حضور مسئوالن ارشد شهرستاني رونمايي و اجرايي شد. 

 بروجن صاحب
 سردخانه 35 هزار تني مي شود 

مدير صنايع تبديلي و تكميلي     چهارمحال وبختياري 
جهاد كشاورزي چهارمحال و 
بختياري از راه اندازي س�ردخانه 35 هزار تني در فرادنبه از 
توابع شهرستان بروجن در فروردين ماه سال آينده خبر داد. 
طهمورث فتاحي مدير صنايع تبديلي و تكميلي جهاد كشاورزي 
چهارمحال و بختياري گفت: به منظور حفظ و نگهداري محصوالت 
كشاورزي، سردخانه ۳۵ هزار تني در شهر فرادنبه اوايل سال آينده 
به بهره برداري مي رس��د.  وي افزود: اين پروژه با اعتباري بالغ بر 
۲۵۰ ميليارد ريال راه اندازي خواهد ش��د كه مبلغ ۱۷۰ ميليارد 
ريال آورده متقاضي است.  مدير صنايع تبديلي و تكميلي جهاد 
كش��اورزي چهارمحال و بختياري با بيان اينكه اين سردخانه در 
زميني به مساحت ۱۳ هزار متر مربع و زيربناي ۹ هزار مترمربع 
احداث ش��ده اس��ت، تصريح كرد: در فرودين ۱۴۰۰ اين پروژه 
به بهره برداري مي رس��د.  فتاحي گف��ت: چهارمحال و بختياري 
از ظرفيت هاي بالقوه در بخش كش��اورزي و زراع��ت و باغباني، 

سرمايه گذاري در بخش صنايع تبديلي برخوردار است.

 اجراي سامانه نوين آبياري 
در ۱0۲ هكتار از اراضي بهشهر

مدير جهاد كشاورزي بهشهر از      مازندران
اج�راي ۲۲ پروژه س�امانه هاي 
نوين آبياري به مساحت 10۲ هكتار در اين شهرستان خبر داد. 
غالمرضا قنبري مدير جهاد كشاورزي بهشهر با بيان اينكه يكي از 
بخش هاي مهم مصرف آب در كشور مربوط به كشاورزي است، گفت: 
در راستاي صرفه جويي در مصرف آب و استفاده بهينه از منابع آبي، 
تعداد ۲۲ پروژه سامانه هاي نوين آبياري به مساحت ۱۰۲ هكتار از 
ابتداي سال ۹۹ تاكنون در شهرستان بهش��هر اجرا شده است.  وي 
افزود: اين پروژه ها شامل سيستم آبياري قطره اي به مساحت ۳۲/۵ 
هكتار، سامانه آبياري باراني به مساحت ۱۲/۵ هكتار و سامانه آبياري 
كم فشار به مساحت ۵۲ هكتار با تخصيص اعتبار بالعوض ۸ ميليارد 
و ۵۱۸ ميليون ريال و هزينه ۱۱۰ ميلياردريالي به مرحله اجرا درآمده 
است.  مدير جهاد كشاورزي شهرستان بهشهر تصريح كرد: در حال 
حاضر هشت پروژه مربوط به سامانه آبياري قطره اي، باراني و كم فشار 
به مساحت ۲۴ هكتار در دس��ت اجرا و ۱۵ پروژه ديگر به مساحت 

۱۳۶هكتار در دست مطالعه و طراحي قرار دارند.

 همكاري طلبه هاي جهادي استان مركزي 
با مراكز درماني مقابله با كرونا

 مشاركت هزار بسيجي همداني 
در طرح شهيد سليماني

1۲۷ طلبه برادر     مركزي
و خواهر استان 
مرك�زي ب�راي پش�تيباني از كادر درمان و 
خدمت رس�اني به بيماران مبتال به كرونا به 
مراك�ز درماني اس�تان فرس�تاده ش�دند. 
حجت االس��الم ابوالفضل رجبي رئيس س��ازمان 
بسيج طالب و روحانيان اس��تان مركزي با اشاره 
به همكاري ۱۲۷ طلبه برادر و خواهر اين اس��تان 
براي پش��تيباني از كادر درمان و خدمت رس��اني 
به بيماران مبتال به كرونا ب��ه مراكز درماني گفت: 
اين طالب بس��يجي پس از گذران��دن دوره هاي 
آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي استان مركزي 
به مراكز درماني اع��زام و به صورت ش��بانه روزي 
فعاليت مي كنند.  وي افزود: شمار قابل توجهي از 
طالب خواهر و برادر استان مركزي نيز براي حضور 
در مراكز درماني اع��الم آمادگ��ي كرده اند كه در 
صورت نياز و بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي به 
مراكز درماني استان اعزام مي شوند. رئيس سازمان 
بسيج طالب استان مركزي تصريح كرد: ۴۵ طلبه 
به صورت داوطلبانه در آرامستان هاي اراك، ساوه، 
خمين و محالت مستقر شده و عمليات خاكسپاري 

جان باختگان را بر عهده دارند.  حجت االسالم رجبي 
افزود: آيين غسل و كفن جان باختگان ناشي از كرونا 
يكي از مهم ترين دغدغه هاي علما و مردم بود كه 
طالب در رفع اين دغدغه نقش مهمي ايفا مي كنند.  
وي ادامه داد: ۱۵۰ طلبه برادر و ۱۰۰ طلبه خواهر 
نيز در رزمايش امدادرس��اني به آس��يب ديدگان 
كرونا به صورت مسجد محوري حضور دارند و در 
حوزه هاي مختلف رس��يدگي به بيم��اران، توزيع 
بسته هاي معيشتي، تهيه وسايل مورد نياز اين قشر 
و ضدعفوني و گندزدايي محالت فعاليت مي كنند.  
رئيس سازمان بسيج طالب استان مركزي گفت: 
چند تن از طالب استان در قالب گروه هاي جهادي 
براي ارائه آموزش هاي الزم در خصوص ويروس 
كرونا به نقاط محروم استان مركزي اعزام شدند 
كه عملك��رد قاب��ل قبولي ني��ز در اين خصوص 
داشته اند.  حجت االسالم رجبي افزود: هم اكنون 
بيش از ۶۰۰طلبه بسيجي نيز از حوزه هاي علميه 
استان مركزي در حوزه هاي مختلف توليد ماسك، 
دس��تكش، مواد ضدعفوني كنن��ده، گندزدايي 
و ضدعفوني كردن مكان هاي مختلف و غس��ل 

جان باختگان در استان فعاليت مي كنند.

فرمانده س�پاه      همدان
ناحيه همدان از 
مشاركت يك هزار بسيجي در اجراي طرح 
ش�هيد س�ليماني كه با ه�دف جلوگيري از 
شيوع ويروس كرونا و غربالگري خانه به خانه 

انجام مي شود، خبر داد. 
سرهنگ علي بقايي فرمانده سپاه ناحيه همدان 
گفت: تفاهمنامه اي بين سازمان بسيج مستضعفين 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني 
بر مقابل��ه با همه گي��ري و ش��يوع ويروس كرونا 
در قالب طرحي بنام ش��هيد س��پهبد حاج قاسم 
سليماني منعقد ش��ده كه در اين طرح نيروهاي 
داوطلب بس��يجي در قالب تيم ه��اي مراقبتي، 
حمايتي و نظارتي در مراكز بهداشت با حضور خود 
خدمات رساني انجام خواهند داد.  وي افزود: هدف 
از اين طرح سرعت بخشيدن به طرح غربالگري، 
اطالع به موقع از مبتاليان به ويروس و راهنمايي 
آنها و جلوگيري از انتقال آن به افراد ديگر اس��ت.  
فرمانده ناحيه همدان ادام��ه داد: در اين طرح به 
صورت مستقيم و غير مستقيم يك هزار بسيجي 
مشاركت دارند و دوره آموزش��ي اين تيم ها را به 

صورت گروه گروه در كانون بسيج همدان شروع 
كرده و در روزهاي آتي اين اف��راد كار خود را آغاز 
خواهند كرد.  بقايي گفت: وظيفه تيم هاي مراقبتي 
اين است كه در پايگاه هاي سالمت محالت روستاها 
حضور يافته و به صورت محله محوري نسبت به 
انجام غربالگري خانه به خانه و اقدامات مراقبتي 
و حمايتي انجام وظيف��ه كنند كه تعداد تيم هاي 
سازماندهي شده در اين قالب ۳۱۶ تيم با تركيب 
نيروي داوطلب بس��يجي، كارش��ناس بهداشت، 
سفير سالمت و رابط سالمت است.  وي ادامه داد: 
همچنين ۹۰ تيم نظارتي نيز براي نظارت بر اماكن، 
اصناف س��ازماندهي ش��ده اند كه از روز شنبه به 
صورت عملياتي در سطح شهرستان حضور دارند و 
بر حسن اجرای كار و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
توسط كسبه و بازار نظارت خواهند داشت.  فرمانده 
سپاه ناحيه همدان يادآوري كرد: ضد عفوني معابر، 
محيط ها و مجتمع ها، توليد ماسك و لباس و ماده 
ضد عفوني، تهيه و توزيع بس��ته هاي حمايتي و 
بهداشتي، كمك به نيازمندان و كمك به مجموعه 
انتظامي در ايست و بازرسي ها از جمله فعاليت هاي 

بسيجيان در اين مدت بوده است. 

   اصفهان: فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج امام رضا)ع( اصفهان گفت: 
بسيجيان ۱۴ حوزه بسيج امام رضا)ع( اصفهان در طول يك هفته بيش از 
۱۰ هزار بسته معيشتي را در قالب كمك هاي مؤمنانه بين نيازمندان و آسيب 
ديدگان كرونا توزيع كردند.  سرهنگ سيدعلي مشيرصدري افزود: هر بسته 
معيشتي شامل روغن، برنج، رب گوجه فرنگي، تن ماهي، ماكاروني، حبوبات 
و پنير به ارزش ۲۱۲ هزار تومان اس��ت.  به گفته وي در مجموع بيش از ۲ 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان براي تأمين اين بسته هاي معيشتي به ارزش 
اين كمك هاي مؤمنانه ۲۲ ميليارد ريال بوده است كه نيمي از آن را خيران 

و بقيه را ۱۴ حوزه بسيج ناحيه امام رضا)ع( تأمين كردند. 
   گلستان: مديركل بنياد مسكن استان گلستان گفت: در زمينه ساخت 
منزل براي خانواده هاي داراي دو معلول و بيش��تر در سال هاي اخير در 
دستور كار قرار گرفت و بخشي از سهميه ابالغي به استان جذب و خانه هاي 
اين مددجويان ساخته و به آنان تحويل داده شد. سيدمحمد حسيني با بيان 
اينكه اسامي افراد واجد شرايط از سوي اداره كل بهزيستي استان معرفي 
شده است، افزود: در روستاها ۳۰۰ و در شهرهاي استان ۳۵۰ خانوار داراي 
دو عضو معلول يا بيشتر شناسايي شدند كه تأمين مسكن براي آنان در 
دستور كار قرار گرفت. وي ادامه داد: در روستاها تاكنون ۲۶۷ خانوار براي 
تشكيل پرونده مراجعه كردند كه توانستيم ۱۹۵ واحد مسكوني را بسازيم 
و به آنان تحويل دهيم؛ بقيه اين واحدها نيز در مراحل مختلف ساخت قرار 

داشته و حدود ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد. 
   خراسان ش�مالي: معاون سياس��ي، امنيتي و اجتماعي اس��تاندار 
خراسان شمالي گفت: از مجموع ۶۳۰۰ نفر كه در س��امانه كار ثبت نام 
كرده اند۴۶۰۰ نفر توانستند از بيمه بيكاري مشاغل استفاده كنند.  احمد 
برادران افزود: ۵۵ درصد از واحدهاي صنفي استان كه خدمات ضروري ارائه 

مي دهند مشمول فعاليت هستند.

 كشاورزي خراسان شمالي
 بين سنتي و صنعتي دست وپا مي زند

سال هاست كه بحث تجهيز مزارع و زمين هاي كشاورزي استان هاي 
مختلف ايران به سيستم نوين كشت و آبياري مطرح است. اما در عمل 
هنوز آنقدر كاري انجام نش�ده كه بتواند كش�اورزي ايران را متحول 
كند. پراكندگي اقدامات صورت گرفت�ه، كارهاي نيمه كاره و حمايت 
نشدن كش�اورزان از طرف دولت و س�ازمان ها و گراني و در دسترس 
نبودن تجهيزات مورد نياز از جمله عواملي هستند كه باعث شده تا 
صنعت كشاورزي ايران همچنان بر روي ريل هاي سنتي حر كت كند. 
خراسان شمالي از جمله استان هايي لست كه به خاطر بهره مندي از خاك 
حاصلخيزش مي تواند حرف هاي زيادي در توليد محصوالت كشاورزي 
داشته باشد اما هنوز بين سنتي ماندن و صنعتي شدن دست و پا مي زند. 

    
مكانيزاسيون كشاورزي عبارت است از آشنايي و به كارگيري ماشين آالت 
نوين در جهت افزايش بهره وري و دس��تيابي به توسعه پايدار در صنعت 
كشاورزي از اين رو بهره وري از ماشين آالت و تجهيرات نوين در كشاورزي 
نقش بس��زايي را در توليد محصوالت با كيفيت ايف��ا مي كند.  اگر قصد 
بر تحولي عظيم در صنعت كشاورزي اس��ت بايد تمام عوامل و اهرم ها و 
همچنين كمك هاي برنامه ريزي شده دولتي بدون هيچ وقفه اي در اختيار و 
خدمت فعاالن اين عرصه باشد. كاري كه زياد در موردش حرف زده مي شود 

و خيلي كم به اجرا در مي آيد. 
   از سنت تا صنعت راه بسيار است

اگر تصميم بر تغيير شيوه هاي كش��اورزي از سنتي به صنعتي است بايد 
حتماً ارتباط تنگاتنگي بين مراكز علمي و كش��اورزان امروز و فردا ايجاد 
شود. در غير اين صورت هرگز نمي توان به آينده اين صنعت خوش بين بود. 
با گذري بر استان هاي مختلف ايران به خوبي مي توان فهميد كه تك تك 
آنها از ظرفيت هاي بسيار خوبي براي باال بردن ميزان بهره وري از زمين هاي 
موجود دارند. به عنوان مثال خراسان ش��مالي با اينكه ظرفيت زيادي در 
حوزه هاي كشاورزي دارد اما بي توجهي به روش هاي صنعتي و عدم استفاده 
از تجهيزات و ماشين آالت روز باعث شده اين ظرفيت مغفول بماند و اين 
درحالي است كه دانشكده كشاورزي شيروان در گوشه اي براي خودش كار 
مي كند و هيچ كس نيست تا بپرسد نقش آن در افزايش اطالعات كشاورزي 

منطقه و تربيت كشاورزان آينده چيست؟
جالب است بدانيم در حال حاضر كش��ور چين يكي از پيشتازان صنعت 
كشاورزي در دنيا محسوب مي شود. كشوري كه با مديريت و برنامه ريزي 
حس��اب ش��ده قصد دارد در زمينه نوس��ازي روستايي تا س��ال ۲۰۲۰، 
مدرن سازي و قدرتمند تر شدن بخش كشاورزي تا سال ۲۰۳۵ و افزايش 
درآمد روستاييان تا سال ۲۰۵۰ به جايگاهي ويژه دست يابد.  اما در ايران 
نمي توان به صورت منس��جم و علمي و عمومي برنام��ه اي براي تحول در 
كشاورزي يافت. در خراسان ش��مالي كه مبناي رشد و ظرفيت هاي آن در 
حوزه كشاورزي است يك دانشكده كش��اورزي تقريباً منفعل در شيروان 

فعاليت مي كند كه مي توان گفت نيازي از استان را برآورده نكرده است. 
به گفته مسئوالن، مجتمع آموزش عالي شيروان كه يك دانشكده به نام 
كشاورزي دارد مي تواند با ورود به حيطه گسترده كشاورزي اقدامات فراواني 
را براي صنعتي شدن كشاورزي در استان انجام دهد.  اما تاكنون هيچ اقدامي 
در اين رابطه صورت نگرفته است. اين در حاليست كه كشاورزي استان به 
شدت سنتي بوده و صنعتي شدن آن، افزايش بهره وري را باال مي برد.  در 
حال حاضر مهم ترين مشكل حوزه كشت و توليد محصوالت كشاورزي اين 

استان خشكسالي وكم آبي است. 
حفر چاه هاي غير مجاز در كنار كاهش بارندگي مزيد برخشكسالي و مشكالت 
متعدد حوزه كشاورزي شده است. با وجود اين نوع مشكالت، مديريت دقيق 
برمصرف آب يكي از اساسي ترين راهكارهاي كاهش مشكالت كشاورزي 
در استان بشمار مي رود. اين در حاليست كه ۵۸ درصد آب مصرفي بخش 

كشاورزي خراسان شمالي از منابع آب هاي سطحي تأمين مي شود. 
كشاورزي دقيق يك مفهوم جديد در كشاورزي مدرن است كه برمبناي 
وجود ناهمگوني در سطح مزرعه استوار است. يكي از داليل رشد كشاورزي 
دقيق در ميان دانشمندان و كشاورزان، پيشرفت تكنولوژي در زمينه هاي 
مختلف از جمله سيس��تم تعيين مختصات جغرافيايي، سيس��تم هاي 
موقعيت يابي جهاني سنسورها، عكس هاي هوايي يا ماهواره اي )ياسنجش 
از دور( است. براين اساس اطالعات جمع آوري شده توسط تكنولوژي هاي 
ذكر شده براي انجام محاسبات دقيق در مورد سطح ناهمگوني در مزرعه 
از جهت هاي مختلف از جمله مقدار مواد مغذي خاك، گسترش و پخش 
آفت ها بيماري ها و علف هاي هرز در سطح مزرعه همچنين تصميم گيري 
در مورد موعد فعاليت هاي مديريتي و همچنين پيش بيني مقدار عملكرد 
مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت. به دست آوردن اطالعات دقيق و اجرايي 
در زمينه كشاورزي رويكرد مهمي است كه بدون اتصال صنعت كشاورزي 

به مراكز علمي امكانپذير نيست. 
صحبت كردن در مورد تغيير شيوه هاي كشاورزي در خراسان شمالي خيلي 
سخت است. زيرا در شرايطي كه كشاورزان و باغداران اين منطقه هنوز با 
معضالتي مثل گراني كود و سموم و دستگاه ها و ادوات كشاورزي و روي 
زمين  ماندن محصوالتشان دست و پنجه نرم مي كنند چطور مي توان از 
سيستمي حرف زد كه چند ميليارد هزينه دارد و كسي هم براي حمايت و 

راه اندازي آن پا پيش نمي گذارد.

به همت بنياد بركت انجام شد
 بازگشت واحد قطعه سازی خودرو 

به چرخه توليد
واحد قطعه س�ازي خ�ودرو در چهارمح�ال و بختي�اري به همت 
بنياد بركت س�تاد اجرايي فرمان امام به چرخه توليد بازگش�ت. 
اميرحسين مدني، مديرعامل بنياد بركت با اشاره به شروع به كار دوباره 
واحد قطعه سازي خودرو در چهارمحال و بختياري گفت: كارخانه توليد 
قطعات پليمري خودرو در ش��هرك صنعتي بروجن با سرمايه گذاري و 
مشاركت اقتصادي بنياد احيا شده و به چرخه مجدد توليد بازگشته است. 
وي اين اقدام بنياد بركت را در راس��تاي تحقق منويات و تأكيدات رهبر 
معظم انقالب مبن��ي بر تحقق جه��ش توليد خ��ودرو از طريق تقويت 
قطعه سازان داخلي ذكر كرد و ادامه داد: مقام معظم رهبري افزايش توليد 
خودرو با اتكا به ظرفيت قطعه سازان داخلي را از جمله راهكارهاي عملياتي 

مشخص براي جهش توليد عنوان كرده اند. 
 اين مس��ئول تصريح كرد: بر همين اس��اس، بنياد بركت با مشاركت و 
سرمايه گذاري ۵۰ ميليارد ريالي در كارخانه توليد قطعات پليمري خودرو 
عالوه بر احيا و بازگرداندن اين واحد صنعتي به چرخه اقتصادي، بسترهاي 

توليد روزانه ۱۰ هزار قطعه پليمري انبساط خودرو را فراهم آورده است. 
مديرعامل بنياد بركت گفت: اين واحد توليدي فعال در زمينه توليد قطعات 
پليمري خاص و فوم هاي فشرده خودرو در شهرك صنعتي بروجن كه به 
علت نبود سرمايه در گردش دچار ركود ش��ده بود، از سال ۱۳۹۳ و پس 
از مشاركت با بنياد بركت احيا شده و در حال حاضر ۱۰هزار قطعه را در 
روز براي ۲ هزار خودرو توليد مي كند.  به گفته مدني، فعاليت اين كارخانه 
توليد قطعات پليمري خودرو باعث ايجاد ۲۸۵ فرصت شغلي مستقيم و 

غيرمستقيم در شهرستان بروجن شده است. 
وي با اش��اره به اهميت فعاليت واحد مش��اركتي بنياد بركت در شرايط 
امروز كشور و فشارهاي تحريم خاطرنشان كرد: با توليد روزانه ۱۰ هزار 
قطعه، ايران در زمينه قطعات پليمري انبساطي خودرو در زمره ۲۰ كشور 

توليدكننده اين قطعات قرار گرفته است. 
مديرعامل بنياد بركت ادامه داد: همچنين مواد اوليه قطعات پليمري انبساطي 
خودرو پيش از اين فقط توسط چهار كشور ژاپن، فرانسه، آلمان و كره جنوبي 
توليد مي شد كه با همت متخصصان، تا پايان سال خط توليد اين مواد اوليه 
در واحد مش��اركتي بنياد بركت راه اندازي مي ش��ود و ايران در اين حوزه به 
خودكفايي كامل مي رسد.  مدني يادآور شد: بنياد بركت تا به امروز با مشاركت 
و سرمايه گذاري در ۳۶۰ بنگاه صنعتي و توليدي، فرصت ايجاد اشتغال براي 
۱۹۰ هزار نفر را فراهم كرده است. اين بنياد همچنين از مشاركت با ۲۶۵ بنگاه 

خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است. 
گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام ۵ هزار و ۶۰۱ طرح را با 
حجم سرمايه گذاري ۶ هزار و ۵۰۴ ميلياد ريال در حوزه هاي توانمندسازي 
اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي، س��المت و س��اير خدمات در استان 

چهارمحال و بختياري به بهره برداري رسانده يا در دست توليد دارد. 

 صدور ۲ هزار و 355 سند تك برگي 
براي موقوفات آذربايجان  غربی

امسال ۲ هزار و 355 سند تك برگي براي      آذربايجان  غربی
موقوفات استان آذربايجان غربی صادر شد. 
حجت االسالم ناصر جوانبخت مديركل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربي 
با اشاره به اينكه استان در گرفتن س��ند مالكيت، رتبه نخست كشوري را 
داراست و با اش��اره به اينكه ۶ هزار و ۷۴۴ موقوفه در سطح استان به ثبت 
رسيده است، گفت: در اين راستا ۶ هزار و ۶۴۸ موقوفه متصرفي، ۱۴ موقوفه 
توليت مشترك و نيز ۸۲ موقوفه غيرمتصرفي بوده است.  وي از ۳۹ وقف 
جديد از ابتداي سال جاري تاكنون خبر داد و افزود: بيشتر نيات اين موقوفات، 
مساجد، خانه هاي عالم و ساخت حسينيه بوده است.  مديركل اوقاف و امور 
خيريه آذربايجان غربي با اش��اره به توزيع ۱۰ هزار و ۴۳ بسته معيشتي به 
دليل شيوع بيماري كرونا در راستاي حمايت از اقشار آسيب ديده، تصريح 
كرد: همچنين در طول سال جاري ۲۸ هزار و ۹۰۰ پرس غذاي گرم به همراه 
۲۰۰ هزار عدد ماسك و دستكش نيز توزيع شده است.  جوانبخت از ۵۳۰ 
ميليون تومان كمك نقدي توسط اوقاف و امور خيريه استان طي سال جاري 
به نيازمندان خبر داد و گفت: در اين مدت يك هزار و ۲۴ بسته مهر تحصيلي 
نيز بين دانش آموزان نيازمند توزيع شده اس��ت.  وي افزود: در حال حاضر 
بيش از ۶ هزار و ۴۰۰ موقوفه و بيش از ۴۰ هزار رقبه وقفي در آذربايجان غربي 
وجود دارد كه بخش عمده آنان توسط اداره كل اوقاف و امور خيريه مديريت 
مي شود.  مديركل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربي ادامه داد: توليت غير 
متصرفي فتح اهلل خان سرتيپ اروميه نيز ۳ ميليارد ريال به بيمارستان اميد و 
۵۰۰ ميليون ريال به شبكه بهداشت اروميه اختصاص داده، همچنين توسط 
اين توليت دو دستگاه ضدعفوني كننده در بيمارستان طالقاني نصب و ۵ هزار 

ماسك در بيمارستان طالقاني اروميه توزيع شده است.


