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88498441سرويس  شهرستان

 طرح نسخه نويسي الكترونيكي
 در استان مركزي اجرايي شد

استاندارمركزي از اجراي 1۰۰ درصدي     مركزي
طرح نسخه نويس�ي الكترونيكي در 

استان مركزي خبرداد. 
سيدعلي آقازاده اس��تاندار مركزي در ديدار با مديركل و كاركنان اداره 
كل بيمه سالمت اس��تان مركزي، گفت: يك هزار و ۴۵۰ ميليارد ريال 
در يك سال اخير به مؤسسات تشخيصي درماني طرف قرارداد اداره كل 
بيمه سالمت اين استان پرداخت شده  كه ۴۷۰ ميليارد ريال از اين منابع 
مالي به مؤسس��ات درماني بخش خصوصي اعطا شده است.  وي افزود: 
بيش از ۹۷۰ ميليارد ريال از منابع مالي پرداختي در يك سال اخير نيز 
به مؤسسات بخش دولتي و سطح يك روستاييان طرف قرارداد اداره كل 
بيمه سالمت اين استان بوده است.  اس��تاندار مركزي گفت: مي طلبد 
كه اين مؤسس��ات نهايت همكاري و تعامل را به س��ازمان هاي بيمه گر 
داشته باشند تا از بروز سردرگرمي و مشكالت درماني براي مردم استان 
جلوگيري شود.  آقازاده با تقدير از مديران بيمه سالمت اين استان براي 
اجراي طرح نسخه نويسي الكترونيكي در استان و رفع مشكل مطالبات 
سنوات گذشته بيمارستان سينا، خاطرنشان كرد: با توجه به ارائه خدمات 
گسترده سازمان بيمه س��المت ايران به مردم نياز اس��ت اين خدمات 
اطالع رساني ش��ود.  مديركل بيمه سالمت اس��تان مركزي نيز در اين 
نشست گفت: تمامي مطالبات معوق مؤسسات طرف قرارداد اين اداره 
كل از سال ۹۶ تا ۹۸ تسويه شده  است.  محمدرضا جيريايي مديركل بيمه 
سالمت استان مركزي افزود: به  روزرساني مطالبات مؤسسه تشخيصي 
درماني و طرح نسخه نويسي الكترونيكي در اس��تان مركزي به صورت 
۱۰۰ درصدي اجرايي شده  اس��ت.  وي ادامه داد: با اقدامات انجام شده 
زمينه حذف تدريجي دفاتر كاغذي بيمه اي نيز از ابتداي ارديبهشت ماه 
سال جاري همزمان با سراسر كشور در استان فراهم شده و اميد مي رود 
كه تا تير ماه امسال دفاتر كاغذي بيمه از چرخه درماني حذف و فرآيند 
درماني به صورت الكترونيكي براي بيمه شدگان در استان اجرايي شود. 

تمام اقشار بسيج     كرمان
كرمان در اجراي 
طرح شهيد سليماني مقابله با كرونا در استان 

همكاري دارند. 
سرهنگ محمدعلي نظري جانشين سپاه ثاراهلل 
كرمان با اش��اره به اينكه گام پنجم طرح شهيد 
س��ليماني مقابله ب��ا كرون��ا از ۱۵ فروردين ماه 
سال جاري به استان ابالغ شده است، گفت: طرح 
مقابله با كرونا در سال گذشته در چند گام انجام 
شد و اقدامات انجام شده حالت پدافندي داشت 
تا از شيوع و ابتال به بيماري پيشگيري شود.  وي 
با بيان اينكه در ادامه مقابله با كرونا حالت آفندي 
پيدا كرد تا از موازي كاري ه��ا و جزيره اي عمل 
كردن جلوگيري شود، افزود: بيماريابي، رهگيري، 
درمان سرپايي، انتقال بيمار و جلوگيري از تردد 
غير حضور در سطح ش��هر از اهداف طرح شهيد 
س��ليماني مقابله با كرونا اس��ت.  جانشين سپاه 
ثاراهلل اس��تان كرمان ب��ا بيان اينك��ه ظرف ۴۵ 

روز با همكاري و مش��اركت مردم توانس��تيم به 
اهداف طرح شهيد س��ليماني در استان كرمان 
برسيم ادامه داد: مس��افرت ها و خريد شب عيد 
منجربه ايجاد پيك جديد كرونا در كشور و استان 
كرمان شد كه به دنبال آن گام پنجم طرح شهيد 

سليماني در استان اجرا ش��د. نظري با اشاره به 
اينكه اجراي طرح شهيد سليماني مقابله با كرونا 
در گام چهارم دستاوردهاي بسيار بزرگي داشت و 
از همه مهم تر باعث شد تا كادر درمان نيرو و توان 
مضاعفي بگيرد عنوان ك��رد: 2۷۱ هزار و ۴23 

مورد خدمات حمايتي و معيشتي در اجراي طرح 
شهيد سليماني داشتيم.  وي با بيان اينكه بيش 
از ۹3 هزار بسته معيشتي بين آسيب ديدگان از 
كرونا در اس��تان كرمان در اجراي طرح ش��هيد 
سليماني توزيع شد، گفت: بيش از ۵۴ هزار نفر 
داراي بيمار زمينه اي در استان كرمان شناسايي 
ش��د تا از ابتالي آنها به كرونا پيش��گيري شود.  
جانشين سپاه ثاراهلل استان كرمان به ۶۱۴ پايگاه 
فعال س��المت در استان اش��اره كرد و افزود: در 
اجراي طرح شهيد سليماني در استان ۶۱ هزار 
و 2۵۵ تس��ت كرونا از افراد گرفته شد تا از تردد 
غيرضرور آنها ب��ه درمانگاه ها و بيمارس��تان ها 
جلوگيري شود كه در بيماريابي بسيار مؤثر بود.  
نظري با بيان اينكه بيش از ۴۰۰ پزشك به صورت 
داوطلب در اجراي اين طرح با بس��يج همكاري 
داش��تند عنوان كرد: 2۷ نقاهتگاه براي بستري 
بيماران كرونايي آماده واگذاري به دانشگاه هاي 

علوم پزشكي در سراسر استان است. 

همكاري همه جانبه تمام اقشار بسيج كرمان در طرح شهيد سليماني

كمبود ۶۴۰۰ معلم در آموزش و پرورش آذربايجان شرقي
مدير پرديس هاي     آذربايجان شرقي
ه  نش����گا ا د
فرهنگيان آذربايجان شرقي از كمبود ۶۴۰۰ معلم 
در آم�وزش و پ�رورش اس�تان خب�ر داد. 
اس��داله خديوي مدير پرديس هاي دانشگاه 
فرهنگي��ان آذربايجان ش��رقي ب��ا اش��اره به 
كمبود۶۴۰۰ معل��م در آموزش وپرورش اين 
استان گفت: آذربايجان شرقی در سال آينده 
نيز با كمبود ۱۹۴ هزار ني��روي معلم مواجه 

مي شوند.  وي تصريح كرد: در حال حاضر آموزش و پرورش آذربايجان شرقي به  رغم كمبود نيروي 
معلم؛ به سختي معلمان كالس هاي درس را تأمين كرده است.  مدير پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان 
آذربايجان شرقي با اشاره به وجود برخي مشكالت گفت: وقتي شهرستان ها براي تأسيس دانشگاه 
فرهنگيان اقدام مي كنند ابتدا به تجهيز و حمايت متعهد مي ش��وند، اما بعد از تأس��يس دانشگاه 
فرهنگيان را به حال خود رها مي كنند و انتظار داريم تا مسئوالن شهرستاني از نظر تجهيز و تأمين 

نيروي انساني؛ دانشگاه فرهنگيان اهر را تنها نگذارند.  

راه اندازي ۴۴۸ نيروگاه خورشيدي در خراسان جنوبي 
از آذر س�ال ۹۵     خراسان جنوبي
تاكنون )ابتداي 
طرح( ۴۴۸ نيروگاه خورشيدي به ظرفيت ۴ 
اس�تان  در  وات  كيل�و   ۳۳۸ و  ه�زار 

خراسان جنوبي راه اندازي شد. 
عليرض��ا پوزش��ي مج��ري ط��رح انرژي هاي 
تجديد پذير و كاهش تلفات شركت توزيع نيروي 
برق خراسان جنوبي گفت: از آذر ۹۵ يعني زمان 
آغاز ط��رح راه اندازي نيروگاه هاي خورش��يدي 
كوچك مقياس در استان خراسان جنوبي تا پايان سال گذشته بيش از ۱3/۷ ميليون كيلو وات انرژي برق از 
متقاضيان خريداري و ۱۸ ميليارد تومان بهاي انرژي خريداري شده به صاحبان اين نيروگاه ها پرداخت شده 
است.  وي افزود: سال گذشته نيز ۱۹۱ قرارداد راه اندازي نيروگاه خورشيدي به ظرفيت 2 هزار و ۶۱ كيلو وات 
در استان امضا شد و از اين تعداد ۱۷۱ نيروگاه به ظرفيت هزار و ۵۵۴ كيلو وات به شبكه سراسري متصل شده 
است.   مجري طرح انرژي هاي تجديدپذير گفت: سال گذشته از صاحبان نيروگاه هاي كوچك مقايس استان 

۷ ميليون كيلو وات انرژي خريداري شد و ۱۰ ميليارد تومان به حساب آنان واريز شده است.

سجاد مرسلي

اهداي ۷۷۰۰ واحد گلبول قرمز خون به مردم سيستان وبلوچستان
مديركل انتقال      خراسان شمالي
خون خراس�ان 
 شمالي از اهداي ۷۷۰۰ واحد گلبول قرمز خون به 
م�ردم سيس�تان و بلوچس�تان خب�ر داد. 
علي زارع مديركل انتقال خون خراسان شمالي 
گفت: انتقال خون خراسان ش��مالي در س��ال 
گذشته ۹۴ درصد نياز بيمارستان هاي استان 
را تأمين و بيش از ۷۷۰۰ واح��د گلبول قرمز 
خوني را به استان سيس��تان و بلوچستان اهدا 

كرده  است.  وي افزود: براي مديريت بهينه فرآورده هاي خوني برخي از درخواست هاي بيمارستاني را 
مديريت مي كنيم و نياز بيمارستان ها را به طور كامل برآورده مي كنيم. با توجه به بيماري هاي سرطاني 
كه متأسفانه رو به افزايش است. نياز به فرآورده هاي خوني نيز بيشتر شده است.  مديركل انتقال خون 
خراسان شمالي ادامه داد: به لطف مردم استان و رسانه ها الحمدهلل تمام نيازهاي خوني استان برآورده 
شده است. عالوه بر نياز استان به شبكه ملي توزيع خون نيز كمك كرده ايم.  زارع گفت: با توجه به ايام 
ماه رمضان همه روزه عصرها و بعد از افطار از ساعت ۱۹/3۰ تا 2۱/3۰ براي دريافت خون در مراكز انتقال 

خون استان با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي در خدمت اهدا كنندگان هستيم.

اجرايي شدن۲۳ طرح زيرساختي در شهرك هاي صنعتي سمنان
مراحل اجرای     سمنان
ط���رح   ۲۳
عمراني و زيرساختي در شهرك ها و نواحي 
صنعتي اس�تان س�منان به پايان رس�يد. 
حسن آل بويه مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي استان سمنان با اش��اره به اجراي 23 
طرح زيرس��اختي در ش��هرك ها و نواحي اين 
اس��تان گفت: براي اجراي اين طرح ها بيش از 
2۵2 ميليارد و ۸۶۵ ميليون ريال هزينه ش��د. 

وي افزود: سال گذشته، اجراي زيرسازي، آسفالت و جدول در شهرك ها و نواحي صنعتي استان به اتمام 
رسيد.  مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي سمنان تصريح كرد: پروژه هاي شبكه فاضالب، شبكه 
آبياري قطره اي، مخزن بتني، مخزن فلزي، ابنيه و ايستگاه  TBS اجرا شد.  آل بويه يادآور شد: اجراي 
شبكه گاز خدماتي، منبع بتني 2۰۰ مترمكعبي، خط انتقال آب، عمليات خاكي و جدول، ساختمان اداري 
و نگهباني گمرك، عمليات خاكي مسير هدايت سيالب، آبرو و جا به جايي شبكه 2۰ كيلوولت از جمله 
طرح هاي عمراني خاتمه يافته در سال ۹۹ است.  به گفته وي، اكثر قراردادهاي عمراني خاتمه يافته سال 

۹۹ شهرك ها و نواحي صنعتي اين استان، طي دو سال اخير و در سال هاي ۹۸ و ۹۹ منعقد شد. 

 راه اندازي موزه كوهنوردي ايران 
در همدان

رئي�س هيئ�ت كوهن�وردي و      همدان
صعودهاي ورزش�ي هم�دان از 
افتتاح و راه اندازي موزه كوهنوردي ايران در اين استان خبر داد. 
عليرضا گوهري رئيس هيئت كوهنوردي و صعودهاي ورزش��ي 
همدان گفت: س��ال گذش��ته موزه كوهنوردي اس��تان همدان 
تشكيل ش��د كه در بين موزه هاي كوهنوردي كشور بسيار غني 
اس��ت.  وي افزود: انجمن كوهن��وردان ايران كه ي��ك موزه در 
تهران دارد، اذعان كرده اس��ت كه اگر موزه كوهنوردي ايران در 
همدان افتتاح شود، تجهيزات و اسناد را به همدان ارسال خواهد 
كرد.  رئيس هيئت كوهنوردي و صعودهاي ورزش��ي همدان با 
اشاره به اينكه صحبت هاي اوليه راه اندازي موزه با دستگاه هاي 
متولي انجام شده است، تصريح كرد: با توجه به شرايط كنوني و 
ممنوعيت برگزاري جلسات فعاًل نتيجه اي از اين رايزني ها حاصل 

نشده اما اميدواريم زودتر به نتايج مفيدي برسيم.

مركز درمان سرپايي بيماران كرونايي 
در ايالم افتتاح شد

درمانگاه تنفسي و مركز درمان سرپايي     ايالم
بيماران كرونايي در ايالم با همكاري 
سپاه اميرالمومنين)ع( و دانش�گاه علوم پزشكي استان افتتاح شد. 
دكتر محمد كريميان رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايالم، در مراسم 
افتتاح درمانگاه تنفسي و مركز درمان سرپايي بيماران كرونايي گفت: با 
افزايش بيماران كرونايي، اين خطر استان را تهديد مي كند كه ظرفيت 
بستري بيمارستان ها تكميل شود و جا براي بستري بيماران بعدي 
وجود نداشته باشد.  وي افزود: سعي كرده ايم بيماراني كه داراي حال 
عمومي مناسب تري هستند را در منزل درمان كنيم و اين مركز براي 
بيماراني است كه نياز به تزريق داروهاي بيمارستاني دارند ولي نياز به 
بستري ندارند.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان ايالم خاطرنشان 
كرد: بيماران مبتال به كرونا كه به اين مركز مراجعه مي كنند، مورد 
ويزيت قرار مي گيرند و داروهاي تزريقي بيمارستاني به آنان تزريق 

مي شود و ميزان اكسيژن آن نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 

ساخت ۷۰ بناي يادبود شهداي گمنام 
در خراسان رضوي

س�اخت ۷۰ بناي يادبود شهداي     خراسان رضوي
گمن�ام از مجم�وع 1۰۵ بن�اي 
برنامه ريزي شده در نقاط مختلف خراسان رضوي به پايان رسيد. 
علي داوري مسئول امور مهندسي و شهداي گمنام در اداره كل حفظ 
آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس خراس��ان رضوي گفت: ساخت 
۷۰بناي يادبود شهداي گمنام از مجموع ۱۰۵ بناي برنامه ريزي شده 
در نقاط مختلف خراسان رضوي به پايان رسيد. وي افزود: تاكنون پيكر 
پاك 3۰۵ شهيد گمنام در ۱۰۵ مكان يا مزار ويژه شهداي گمنام در 
شهرستان هاي استان خراسان رضوي خاكسپاري شده است.  مديركل 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خراسان رضوي هم گفت: 
استانداري ۵۰ ميليارد ريال براي ساخت و اتمام بنا هاي يادمان شهداي 
گمنام در اين استان اختصاص داده است.  سردار سرتيپ دوم پاسدار 
حسينعلي يوسفعلي زاده افزود: اين مبلغ در اختيار شهرداري ها قرار 
مي گيرد تا ساخت يادمان ها بر مزار شهداي گمنام به سرانجام برسد. 

  گلستان: ارشد نظامي آجا در استان گلستان با اشاره به دستاوردهاي 
دفاعي و نظامي تيپ 23۰ شهيد مهتاجي گفت: خودروي ارتباطي شهيد 
صيادشيرازي، سيستم خنك كننده توپ ضدهوايي 23 ميلي متري و 
طراحي پهباد از جمله دس��تاوردهاي نخبگان تيپ 23۰ بوده اس��ت.  
سرهنگ سهراب اصغرزاده افزود: همچنين هزار و 2۸۰ نفر از كاركنان 
وظيفه ارتش در استان گلستان در سال ۱3۹۸ كارت مهارت دريافت و 

باالترين رتبه را در اين بخش كسب كردند. 

  زنجان: مدي��ركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي 
استان زنجان گفت: طي سال گذشته صادرات يك  ميليون و 33۰ هزار 
دالري صنايع دس��تي از زنجان به  صورت چمداني و رسمي انجام شد.  
اميرارجمند افزود: در سال گذش��ته صادرات يك  ميليون و 33۰ هزار 
دالري صنايع دس��تي زنجان به  صورت چمداني و رس��مي انجام شد و 
محصوالت صنايع دس��تي زنجان ظرفيت بس��يار خوبي را براي ايجاد 

درآمد، اشتغال و توسعه اين استان فراهم مي كنند. 

  البرز: مدير امور شيالت و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي البرز گفت: 
اكثر فعاليت هاي آبزي پروري در استان در قالب استخرهاي دو منظوره 
كشاورزي انجام مي گيرد كه با افزايش بهره وري آب كشاورزي، اثرات 
بسيار مثبتي در بهبود كيفيت و غني س��ازي آب خروجي استخرها و 
كيفيت محصوالت كش��اورزي و همچنين افزايش درآمد خانوارهاي 
روستايي و تأمين پروتئين مورد نياز اس��تان دارد.  الله ضياييان افزود: 
البرز با ۱32 واحد پرورش ماهي، سال گذشته 2۵۵۰ تن انواع ماهيان 

پرورشي شامل ماهيان سردآبي و گرم آبي توليد كرده است. 

  آذربايجان غربي: مديركل بنياد مس��كن آذربايجان غربي گفت: 
بايد تا س��ال ۱۴۰۵ در حدود ۷۰ درصد واحدهاي مس��كن روستايي 
آذربايجان غربي مقاوم س��ازي ش��وند.  محمود بدلي با بيان اينكه هم 
اكنون در سطح اس��تان 2۵۸ هزار و ۴۵۰ واحد مس��كن روستايي در 
نزديك به هزار روستا وجود دارد كه 3۰ درصد آنها مقاوم سازي شده اند، 
افزود: ساالنه ۱۴ هزار واحد مسكن روستايي استان با حمايت اين نهاد و 

همكاري مردمي مقاوم سازي شود. 

زمين ساخت مسكن ايثارگران 
خراسان رضوي تأمين شد

 به صدا درآمدن زنگ بحران آبي فارس 
با كاهش 61 درصدي بارش ها

   خراسان رضوي زمي�ن ب�راي 
س�اخت واحد 
مسكوني مورد نياز خانواده شهدا، آزادگان و 
جانبازان استان خراسان رضوي با استفاده از 
ظرفيت زمين هاي دس�تگاه هاي متولي در 
شهرس�تان هاي مختل�ف تأمي�ن ش�د. 
سيد كمال الدين ميرجعفريان معاون هماهنگي 
امور عمراني اس��تانداري خراس��ان رضوي در 
نشست بررسي تأمين مس��كن براي ايثارگران 
خراسان رضوي گفت: سال گذشته تفاهمنامه اي 
بين بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان ملي 
زمين و مسكن منعقد شد كه سهم اين استان از 
مفاد اين تفاهمنامه ساخت ۵ هزار واحد مسكوني 
براي ايثارگران تعيين گرديد.  وي افزود: براي 
تسريع در اجراي اين تفاهمنامه، تمام مسيرهاي 
تحقق آن بررسي و ش��يوه نامه مربوطه تنظيم 
شده است كه براين اس��اس بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان بايد افراد واجد شرايط دريافت 
مس��كن را احصا و به اداره كل راه و شهرسازي 
استان اعالم كند و اين اداره نيز پس از استعالم و 
تعيين افراد واجد شرايط، زمين مورد نظر را براي 
ساخت واحدها مشخص نمايد.  معاون هماهنگي 
امور عمراني اس��تانداري خراسان رضوي ادامه 

داد: بايد سهم ايثارگران هر شهرستان از زمين 
مورد نظر براي ساخت واحد مسكوني مشخص 
و مكان يابي واحدها انجام ش��ود.  ميرجعفريان 
گفت: به جز تفاهمنامه ياد ش��ده چهار هكتار 
زمين در اطراف مشهد به محدوده شهر افزوده 
شده كه طرح تفصيلي آن بايد تهيه شود و پس 
از تهيه اين طرح، بلوك هاي ش��ش طبقه براي 
۸۰۰ تا يك هزار نفر از متقاضيان ايثارگر ساخته 
مي ش��ود.  وي تصريح كرد: واگ��ذاري زمين و 
آماده سازي آن براي ساخت واحدهاي مسكوني 
در اين چهار هكتار بايد هر چه سريعتر از سوي 
اداره كل راه و شهرس��ازي خراسان رضوي آغاز 
شود.  معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
خراسان رضوي ادامه داد: مشكل تأمين زمين 
براي ساخت 3۱2 واحد ويژه ايثارگران با الحاق 
۱۰ هكتار زمين به محدوده ش��هر نيشابور نيز 
برطرف ش��ده و اين زمين حداكث��ر تا يك ماه 
آينده بايد آماده واگذاري براي ساخت مسكن 
باش��د.  مديركل بنياد ش��هيد و امور ايثارگران 
خراس��ان رضوي نيز در اين باره گفت: 3۰ هزار 
نفر از ايثارگران اين استان تقاضاي خود را براي 
تأمين مسكن ارائه كرده اند كه بيشتر آنان واجد 

شرايط هستند.

 ۶1 كاه���ش     فارس
درص����دي 
بارش ه�ا در فارس موجب ش�ده تا س�طح 
آب هاي زير زميني اس�تان به شدت كاهش 
پيدا كرده و زنگ خطر بي آبي به صدا درآيد. 
وحيد صالح��ي مدير بهره ب��رداري و نگاهداري 
از تأسيس��ات آب منطقه اي فارس در خصوص 
وضعيت آبي اس��تان گفت: براساس نقشه هاي 
بارندگي در سطح فارس شاهد هستيم كه نزديك 
به ۱۴۰ ميلي متر ميزان بارندگي در استان كاهش 
يافته اس��ت كه اين ميزان در مدت مشابه  سال 
قبل بالغ بر 3۶۰ ميلي متر بود كه امسال به علت 
كاهش فعاليت سامانه هاي بارشي در استان فارس 
ميزان بارندگي كاهش قابل توجه اي داشته است.  
وي افزود: بر پايه آمارهاي مربوط به بارندگي در 
فارس شاهد هستيم كه ميزان بارندگي در فارس 
در ميانگين بلند مدت به ع��دد 3۰۷ ميلي متر 
رسيده و اين آمار در ميانگين بلند مدت در شهر 
شيراز عدد 2۷۰ ميلي متر را نشان مي دهد كه بر 
همين اساس شاهد هستيم كه ميزان بارندگي در 
سطح استان و شهر شيراز كاهش قابل توجه اي 
داشته اس��ت بيش از نيمي از ميزان بارش هاي 
استان تاكنون محقق نشده و مي توان گفت كه 

سال سخت آبي را در استان فارس شاهد هستيم.  
مدير بهره برداري و نگاهداري از تأسيس��ات آب 
منطقه اي فارس تصريح ك��رد: آمارهاي مربوط 
به ميزان بارندگي در استان فارس نشان دهنده 
كاهش ۶۱ درصدي ميزان بارندگي هاي استان در 
ميانگين زماني كوتاه مدت و در بررسي آمارها در 
بلند مدت نيز ميزان بارندگي در فارس ۵۱درصد 
كاهش يافته اس��ت اين در حاليس��ت كه تنها 
۴۵درصد از مي��زان انتظاري ب��ارش در فارس 
تاكنون محقق شده است و همين موضوع عاملي 
است كه باعث شده تا شاهد توصيه هاي مكرر در 
حوزه رعايت مس��ائل بهداشتي و كاهش ميزان 
مصرف آب در ح��وزه مصارف خانگي باش��يم.  
صالحي با تأكيد بر اينكه آب هاي موجود در پشت 
س��دهاي اس��تان در حوزه هاي مختلف شرب، 
صنعت و كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد، 
تصريح كرد: ميزان آب ورودي به سدهاي استان 
كاهش قابل توجه اي دارد و انتظار مي رود با توجه 
به روند فعلي مصرف آب در استان شاهد ايجاد 
تنش هاي آبي در برخي از مناطق استان فارس 
باشيم.  به گفته اين مقام مسئول سه سد درودزن، 
رودبال و سلمان فارسي عمده آب شرب استان 

را تأمين مي كنند.

 توليد ۲ ميليارد قطعه بچه ميگو 
در مراكز پرورشي بوشهر  

۲ ميلي�ارد و ۲۰۰ ميلي�ون قطعه بچه    بوشهر
ميگوي مورد نياز استخرهاي پرورشي 

در 1۹ مركز در استان بوشهر تكثير مي شود. 
علي بازدار مديركل شيالت استان بوشهر با اشاره به برنامه هاي پرورش 
ميگو در اراضي ساحلي استان بوشهر گفت: براي توليد بچه ميگو ويژه 
اراضي و استخرهاي پرورش ميگو امسال ۱۹ مركز تكثير بچه ميگو در 
استان بوشهر فعال شده كه اين تعداد در سال قبل ۱۶ مركز بود.  وي 
افزود: پيش بيني مي شود توليد ميگو پرورشي استان بوشهر از 23 هزار 

تن، امسال به 3۰ هزار تن افزايش يابد.  
مديركل شيالت استان بوشهر با بيان اينكه سال گذشته ۱/۸ ميليارد 
قطعه بچه ميگو در مراكز تكثير آبزيان استان توليد شد، تصريح كرد: 
اين تعداد بچه ميگو در ۵ هزار و ۶۰۰ هكتار از اراضي س��احلي استان 
بوشهر ذخيره س��ازي و پرورش داده ش��د.  بازدار از افزايش سطح زير 
كشت پرورش ميگو خبر داد و گفت: امسال ۶ هزار 2۰۰ هكتار اراضي 
ساحلي استان بوشهر به پرورش ميگو اختصاص يافته است كه در اين 
راستا 2/2 ميليارد قطعه بچه ميگو در اراضي تكثير آبزيان براي پرورش 
توليد مي ش��ود.  وي با بيان اينكه براي توليد بچه ميگو ۴۶ كارشناس 
خارجي و ۱۵۰ كارشناس ايراني مشاركت دارند خاطر نشان كرد: اكنون 

حدود ۶۰ هزار جفت ميگو مولد در مراكز تكثير آماده شده است.  
مديركل شيالت استان بوشهر با اشاره به اينكه ۶۰ درصد ميگو پرورشي 
كشور در اين اس��تان توليد مي شود، افزود: در راس��تاي اين ظرفيت 
زنجيره هاي غذايي اين آبزيان در استان بوشهر تكميل مي شود.  بازدار با 
اشاره به صادرات بيش از ۹۰ درصد ميگو پرورشي استان بوشهر تصريح 
كرد: پيش بيني مي شود توليد ميگو پرورشي در استان بوشهر از 23/۶ 

هزار تن امسال به 3۰ هزار تن افزايش يابد. 

11 هزار واحد مسكوني روستايي اصفهان 
سنددار مي شوند

امسال براي 11 هزار واحد مسكوني روستايي     اصفهان
در اس�تان اصفهان س�ند صادر مي شود. 
غالمحسين خاني مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان 
گفت: ۸۹ هزار واحد مس��كن روس��تايي تا به حال در استان اصفهان 
مقاوم سازي شده است كه با اعتبارات پنج درصد كارمزدي كه توسط 
بانك ها پرداخت مي شود و ۱۰ هزار واحد هم سهميه ۱۴۰۰ است كه 
پيگير هستيم تا قطعي شود و از سهميه سال ۹۹ هم ۹ هزار واحد آن 
تكميل شده است.  وي افزود: در طرح هاي هادي ۹3۵ روستاي باالي 
2۰ خانوار داراي اين طرح هس��تند و در ۷3۵ روس��تا اجراي طرح را 
داشته ايم و از همين اعتبارات سال ۹۹ در حال اجراست و بايد تا پايان 
تيرماه امسال به اتمام برسد و موضوع قير رايگان هم داريم كه در استان 
اصفهان بيش از 3۱ ميليارد تومان قير رايگان در اختيار ما اس��ت كه 
قرارداد آن با پيمانكاران در حال انعقاد است كه بايد تا آخر خرداد اين 

موضوع به اتمام برسد.  
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان ادامه داد: موضوع 
مسكن محرومين در كل استان اصفهان مصوبه سال ۹۹ داشتيم كه با 
هماهنگي و كمك دولت در سفر نوبخت كه به استان اصفهان داشتند 
3 هزار واحد در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي اصفهان قرار دادند 
كه هر واحد وام بالعوض 3۰ ميليون توماني داشت كه آن 3 هزار واحد 
از ۱۱ هزار نفري كه ثبت نام شده بودند پيگيري و پااليش شد و 3 هزار 
نفر پروانه ساخت صادر و تسهيالت را گرفته و در حال اجراست و اين 

واحدها تا پايان تير ۱۴۰۰ در اختيار مردم قرار گرفته مي شود.  
خاني ابراز داش��ت: احتماالً امسال اعتبار تس��هيالت بهسازي مسكن 
روستايي افزايش خواهد داشت و در موضوع سنددار كردن مسكن هم 
تاكنون 23۶ هزار واحد مسكوني را در روستاها و شهرهاي زير 2۵ هزار 
نفر سند داديم و حدود هش��ت درصد مانده را در دست اقدام داريم و 
امسال هم ۱۱هزار واحد در دستور كار است تا بتوانيم پالك هايي كه 
سنددار نشده است را با حضور مردم سند آنها را صادر و تحويل دهيم.  
وي در مورد طرح مطالعاتي هادي روستايي هم افزود: ۹3۵ روستا داريم 
كه باالي 2۰خانوار و طرح مطالعاتي آن تمام شده و پيش از ۸۰۰ روستا 
بازنگري شده و ۷3۵ روستا هم در دست اجرا بوده و در اختيار مردم قرار 

گرفته كه با اعتبارات تملك دارايي و ملي انجام شده است.

گام بلند سازمان بسيج جامعه كشاورزي براي 
خودكفايي گوشت قرمز در آذربايجان غربي

كش�اورزي و دامپروري از ضروري ترين و اصلي ترين رش�ته هاي 
توليدي اس�ت چراكه تأمي�ن كنن�ده نيازهاي اصلي كش�ور و به 
خصوص امني�ت غذايي هس�تند و بر همين اس�اس تأمين غذاي 
۸۵ ميليون نفر جمعيت اي�ران از مهم ترين و اصلي ترين كارها در 
بخش توليد به شمار مي آيد.  حاال سازمان بسيج جامعه كشاورزي 
سپاه ش�هدا اس�تان آذربايجان غربي براي تأمين نيازهاي جامعه 
اقدام به س�ازمان دهي دامپزشكان بس�يجي و مهندسين علوم 
دامي كرده تا با حضور در كلينيك هاي سيار دامپزشكي و با تعيين 
جغرافياي هدف با اولويت مناطق كم برخوردار به دامداران كمك 
كنند تا ميزان توليدش�ان افزايش يابد.  با اينكه س�ازمان بسيج 
جامعه كشاورزي سپاه ش�هدا در سال گذش�ته با اعزام تيم هاي 
جهادي به مناطق مختل�ف آذربايجان غربي اقدامات ش�اخص و 
برجسته اي را برجاي گذاش�ت اما براي سال جديد نيز برنامه هاي 
وي�ژه اي دارد ت�ا بتواند گام ه�اي بزرگي در اين مس�ير ب�ردارد. 

    
اقتصاد كش��ور زماني مي تواند شكوفا ش��ود كه توليد رونق بگيرد. در 
كشورهاي پيشرفته سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي باالتر از سهم 
توليد است. حتي در ايران نيز سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي و 
در اشتغالزايي بيش از ۵۰ درصد است و خدماتي كه حول توليد شكل 

مي گيرد، خدماتي مهم و مؤثر هستند. 
وقتي موضوع حمايت از توليد مطرح مي شود هم توليد كاال و هم توليد 
خدمت مدنظر اس��ت و هم خدماتي نظير بهداشت و درمان و خدمات 

نظام بانكي كه به رونق توليد كمك مي كنند. 
    گوشت، نياز حياتي كشور

دامداري و دامپروري به عنوان تأمين كننده بخش زيادي از نياز غذايي 
كش��ور و تأمين كننده مواد خام صنايع تبديلي دامي نقش مهمي در 

توليد اشتغال مولد و معيشت مردم بر عهده دارد. 
استان آذربايجان غربي با داشتن 3 ميليون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبك و 
۶۵۰ هزار رأس دام سنگين يكي از مهم ترين قطب هاي توليد و اشتغال 

در بخش دام را به خود اختصاص داده است. 
از طرفي با عنايت به اينكه بخش زيادي از دامداري و دامپروري يعني 
حدود ۷۵ درصد آن در اس��تان به صورت س��نتي انجام مي ش��ود لذا 
مهم ترين مؤلفه در ارتقای شاخص هاي بهروري در بخش دام افزايش 

دانش مهارت محور دامداران سنتي مي باشد. 
 در شرايط كنوني دامداران سنتي به داليل مختلف از  جمله پايين بودن 
سطح دانش مهارت محور، عدم بكارگيري روش هاي صحيح تغذيه اي و 
پرورشي، عدم سمپاشي جايگاه ها، مشكالت بهداشت دام و طويله و... از 
بهره وري پاييني برخوردار مي باشند كه در بعضي از موارد باعث از بين 

رفتن سرمايه دامداران مي شود. 
از طرف ديگر نداش��تن توان مالي مناس��ب، س��نگيني مش��كالت را 
دوچندان نموده و دامداران س��نتي را در مضيقه قرار داده است. لذا با 
توجه به موارد فوق ارتقای دانش و مهارت فني دامداران سنتي امري 

بسيار ضروري مي باشد. 
بر همين اساس س��ازمان بسيج جامعه كشاورزي س��پاه شهدا استان 
آذربايجان غربي به عنوان يك سازمان ارزشي و تخصصي با سازماندهي 
دامپزشكان بسيجي و مهندسين علوم دامي در قالب ۴۷ تيم جهادي 
و كلينيك هاي سيار دام پزشكي و با تعيين جغرافياي هدف مبتني بر 
مناطق با اولويت كم برخوردار به صورت مستمر در طول سال بر اساس 
تقويم زماني مشخص كه دامداران بيشترين نياز را براي حضور تيم هاي 
جهادي دارند، نس��بت به اعزام تيم هاي جه��ادي مناطق مذبور اقدام 
نموده و اقدامات شاخص و برجس��ته اي را در طول سال هاي گذشته و 

بخصوص در سال ۹۹ انجام داده است. 
 برگزاري تعداد ۱۴2۴ مورد آموزش مسجد محور، ارائه مشاوره ميداني 
به ۷3۸۷ نفر دام��دار و پايش، ويزيت و درمان ۱۰۷هزار دام س��بك و 
سنگين جزو كارهاي مهم و برجس��ته تيم هاي جهادي بسيج جامعه 

كشاورزي در سطح استان در سال ۹۹ مي باشد. 
در اجراي طرح كمك به خودكفايي گوشت قرمز كه يكي از مهم ترين 
برنامه هاي تخصصي سازمان بسيج جامعه كشاورزي مي باشد هر تيم 
دامپزشكي۵۰هزار رأس دام را در منطقه معين و تعريف شده برعهده 
مي گيرند. همچنين ۹۷ نفر از دامپزشكان و مهندسين علوم دامي اين 
سازمان در سال ۹۹ پس از گذراندن دوره تخصصي و تسهيل گري در 
مناطق محروم حضور يافته و ضمن شناسايي دامداران و ثبت اطالعات 
آنها، در بخش هاي آموزش و درمان فعاليت نموده اند كه به حول قوه الهي 

اين برنامه در سال ۱۴۰۰ با قوت بيشتر ادامه خواهد يافت. 


