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88498441سرويس  شهرستان

استاندار اردبيل     اردبيل
ب�ه  اش�اره  ب�ا 
پيش�رفت 90 درص�دي س�اخت و تكمي�ل 
مجموعه داروسازي »اميد فاربد« از افتتاح آن 

در آينده نزديك خبرداد. 
اكبر بهنام جو اس��تاندار اردبيل در جريان بازديد 
از محل مجموعه داروسازي اميد فاربد پارسيان 
اردبي��ل گفت: در س��ال توليد و پش��تيباني ها و 
مانع زدايي ها پروژه هاي در حال احداث با پيشرفت 
فيزيكي مناسب تداوم دارند كه فاز اول كارخانه 
داروسازي اميد فاربد پارسيان با اشتغالزايي 300 
نفر در آينده نزديك افتتاح مي شود.  وي افزود: فاز 
نخست اين مجموعه داروسازي به منظور توليد 
قطعات پالستيكي براي ش��ربت و بسته بندي و 
مواد اوليه ان��واع داروهاي گياه��ي و نيز گرفتن 
اس��انس گياهان دارويي طراحي ش��ده اس��ت.  
اس��تاندار اردبيل تصريح كرد: دستگاه هاي خط 
توليد تيوپ، ان��واع پماد و كرم ه��اي مختلف تا 

15 روز ديگر نصب مي شود با پيشرفت فيزيكي 
باالي 90 درصد با اش��تغالزايي 300 نفر افتتاح 
مي ش��ود.  بهنام جو گفت: در ح��ال حاضر 200 
نفر در مراكز آموزشي براي راه اندازي فاز اول اين 
مجموعه آموزش مي بينند و بيش از 800 نفر تا 

پايان امسال در فاز اول و دوم اين مجموعه شاغل 
مي شوند.  وي با بيان اينكه نزديك 35 هزار متر 
مربع در اين شهرك زيربنا س��اخته شده، افزود: 
كار فيزيكي سوله هاي اصلي تمام شده و عمليات 
اجرايي محوطه سازي نيز آغاز شده است.  استاندار 

اردبيل اين مجموعه را ظرفيت بزرگي براي استان 
و حوزه توليد گياهان دارويي دانس��ت و تصريح 
كرد: اين كارخانه در ن��وع خود يك واحد صنايع 
تبديلي اس��ت چراكه در زمين��ه توليد داروهاي 
گياهي كار خود را آغاز مي كند و براي نخستين 
بار در منطقه كارخانه اي با اين وسعت و در چند 
فاز مختلف اح��داث مي ش��ود.  بهنام جو گفت: 
اين مجموعه در نوع خ��ود بزرگ ترين و بهترين 
كارخانه با برند opd فعاليت مي كند و در فاز دوم 
نيز تحت ليسانس هلث ايد انگلستان، داروهاي 
گياهي، ش��يميايي، مايعات دارويي و همچنين 
تمامي ملزومات مورد نياز دارويي را توليد خواهد 
كرد.  وي افزود: با سرمايه گذاري هايي كه در حوزه 
داروسازي در استان اردبيل انجام مي شود، فرصت 
خوبي براي تبديل شدن اين استان به قطب توليد 
محصوالت دارويي در كش��ور فراهم مي آيد تا ما 
بتوانيم هرچه بيشتر از توان و فرصت فراهم آمده 

در راستي تقويت و توانمندسازي استفاده كنيم.

پيشرفت 90 درصدي ساخت و تكميل مجموعه داروسازي »اميد فاربد«

افزوده شدن 100تخت  برای كرونا در بيمارستان مطهري اروميه
به منظور تجهيز     آذربايجان غربي
بيمارستان هاي 
آذربايجان غربي و با توجه به افزايش بيماران 
مبتال به كرونا، تعداد 100 تخت بيمارستاني 
در بيمارس�تان مطهري اروميه افزوده شد. 
جواد آق��ازاده رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي 
آذربايجان غربي با اش��اره به اينك��ه بخش زنان 
بيمارس��تان مطهري اروميه به ط��ور كامل به 
بيمارستان جامع زنان دكتر مهزاد اروميه منتقل 

شده است، گفت: با اين اقدام 100 تخت بيمارستاني براي بيماران كرونايي در اين مركز افزوده شد.  وي با 
اشاره به آخرين وضعيت مبتاليان به كرونا در استان افزود: 131۷ مورد در بخش هاي كرونايي استان بستري 
هستند كه از اين تعداد ۷01 مورد مشكوك و مابقي قطعي هستند.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان با 
اشاره به ثبت 10۴9 مورد ابتالي جديد در استان تصريح كرد: مجموع مبتاليان تاكنون به 139هزار و 9۶3 
مورد رسيده است.  آقازاده گفت: 253 نفر در بخش مراقبت هاي ويژه بستري و 58 نفر نيز به ونتيالتور متصل 

هستند.  وي  از مردم خواست تا با رعايت پرتكل ها از افزوده شدن به بيماران كرونايي جلوگيري كنند. 

سد بلطاق بويين مياندشت امسال احيا مي شود 
نماين�ده مردم     اصفهان
منطقه فريدن 
در مجلس شوراي اسالمي از احيای سد بلطاق 
در بويين مياندشت طي سال جاري خبرداد. 
حسين محمدصالحي نماينده مردم منطقه فريدن 
در مجل��س در ارتباط با پروژه س��د »بلطاق« در 
شهرستان بويين مياندشت گفت: پروژه احداث سد 
بلطاق از مطالبات به حق مردم شهرستان بويين 
مياندشت بود تا آبي كه از منطقه بويين مياندشت 
به سمت اصفهان و خوزستان منتقل مي شود حداقل براي تأمين آب شرب اين منطقه نيز مورد استفاده قرار 
گيرد.  وي افزود: پروژه سد بلطاق از سال 1393 طبق مدارك و مستندات متوقف، از رديف اعتبارات خارج و 
اعتبارات اندكي براي آن در نظر گرفته شد، اكنون با تالش هاي انجام شده اين طرح مجدداً اصالح و بازنگري و 
۴ ميليون و ۷30 هزار متر مكعب آب براي احياي آن تخصيص داده شد و براي سال 1۴00 نيز مبلغ 5 ميليارد 
تومان اعتبار تخصيص يافته است.  نماينده مردم منطقه فريدن گفت: پروژه فاضالب شهري شهرستان هاي 

فريدن، فريدون شهر، چادگان و بويين مياندشت بيش از 80 درصد اجرايي شده است. 

سجاد مرسليمحمدرضا هاديلو

انجام 30 طرح مرمتي و مطالعاتي آثار تاريخي در فارس
مديركل ميراث      فارس
 ف���رهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان فارس از 
انجام ۳0 قرارداد مرمت�ي و مطالعاتي آثار 
تاريخي اس�تان در سال گذش�ته خبرداد. 
مصي��ب امي��ري مدي��ركل ميراث فرهنگ��ي، 
گردشگري و صنايع دستي استان فارس گفت: 
استان فارس داراي 3 هزار و ۴1 اثر ثبت  شده ملي 
و چهار پرونده ثبت جهاني است كه مسلماً مرمت 

و حفاظت از اين آثار مستلزم همكاري انجمن ها و سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه ميراث فرهنگي است.  
وي افزود: با توجه به اعتبارات تخصيص داده  شده در سال گذشته، تعداد 20 قرارداد مرمتي با اعتباري بالغ بر 
۴8 ميليارد ريال و 10 پروژه مطالعات فني پژوهشي بااعتباري بالغ بر ۴ ميليارد و ۶00ميليون ريال در استان 
فارس اجرا شده يا در دست اجراست كه از شاخص ترين بناهاي مرمت  شده آرامگاه سعدي، قلعه تاريخي 
ايزدخواست، مدرسه خان شيراز و كاروانسراي خان زنيان است.  مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي استان فارس ادامه داد: بناهاي تاريخي به علت فرسودگي ناشي از گذر زمان، همواره نيازمند 
مرمت خواهند بود و انجام يك پروژه مرمتي در يك بناي تاريخي به منظور اتمام كامل كار مرمت آن بنا 

قلمداد نمي شود، بلكه برحسب ضرورت اقدامات مرمتي همچنان ادامه خواهد داشت.

بازسازي كاروانسراي »مقصوديه« از سوی دانشگاه هنر اسالمي تبريز
مديركل ميراث     آذربايجان شرقي
 ف���رهنگي، 
گردشگري و صنايع  دستي آذربايجان شرقي 
از مرمت و بازسازي كاروانسراي مقصوديه 
واقع در مجموعه دانشكده معماري تبريز، 
به همت دانشگاه هنر اسالمي تبريز خبرداد. 
احمد حم��زه زاده مديركل مي��راث  فرهنگي، 
گردشگري و صنايع  دس��تي آذربايجان شرقي 
گفت: مجموعه دانش��كده معماري دانش��گاه 

هنر اسالمي تبريز كه متش��كل از چندين خانه تاريخي معظم و باشكوه محله مقصوديه است از جمله 
مجموعه هاي فاخر تاريخي تبريز محسوب مي شود كه به همت اين دانشگاه بازسازي و مرمت شده است.  
وي با بيان اين كه مرمت و بازسازي كاروانسراي مقصوديه از ديگر اقدامات مؤثر و اخير دانشگاه هنر اسالمي 
تبريز است، افزود: كاروانسراي مقصوديه متعلق به مقصودخان پسر پادشاه بزرگ دوره تركمانان اوزون 
حسن بوده كه بخشي از آن در مجموعه دانشگاه هنر تبريز قرار گرفته است و بخش ديگر آن نيز توسط 
اصناف به انبار تبديل شده بود.  مراحل اجرايي اين پروژه از اسفند 99 آغاز شده و در حال حاضر مراحل 
پاياني و كف سازي را سپري مي كند، اين كاروانسرا از سه بخش تشكيل شده كه بخش هاي شمالي و جنوبي 

در مجموعه دانشگاه هنر قرار گرفته و همچون ساير بخش ها كاربري آموزشي خواهد داشت.

 پرداخت 1۵0 ميليارد تومان
 تسهيالت كرونايي در يزد 

سرپرس�ت تع�اون، كار و رف�اه      يزد
اجتماعي استان يزد از پرداخت 
بيش از1۵0 ميليارد تومان تسهيالت به كسب و كارهاي آسيب 

ديده از كرونا در اين استان خبرداد. 
عماد تشكري سرپرست تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد با بيان 
اينكه از ابتداي پرداخت تسهيالت كرونا تاكنون، ۷ هزار و 390 پرونده در 
سامانه كارا براي گرفتن تسهيالت ثبت نام شده است، گفت: تعداد ۷هزار 
و 2۶8 پرونده با اش��تغال بيش از 18 هزار نفر با درخواست تسهيالتي 
معادل 2۴5 ميليارد تومان به بانك ها و مؤسسات عامل معرفي شدند.  
وي افزود: از مجموع پرونده هاي معرفي شده به بانك هاي استان، تاكنون 
تعداد ۴ هزار و 9۷8 متقاضي، تسهيالتي بالغ بر 150 ميليارد تومان برای 
حفظ و ايجاد اشتغال براي 12 هزار و 283 نفر دريافت كردند.  سرپرست 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد ادامه داد: در سال جاري نيز حمايت 

از كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا ادامه دارد.

 پاكبانان چهارمحال وبختياري
 واكسن كرونا زدند

مع�اون بهداش�ت دانش�گاه     چهارمحال و بختياري
علوم پزش�كي چهارمح�ال و 
بختياري از واكسيناسيون تمامي پاكبانان باالي ۵0 سال در 
اين اس�تان و آغاز واكسيناس�يون بيماران خ�اص خبرداد. 
سيد راشد جزايري معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال 
و بختياري با اشاره به ورود واكسن كواكس به استان، گفت: تا به امروز 
بيش از 9 هزار دوز واكسن كرونا در چهارمحال و بختياري تزريق 
شده است و تمامي كادردرمان تا چند روز آينده در مقابل اين ويروس 
نوپديد واكسينه خواهند شد.  وي با اشاره به شروع واكسيناسيون 
بيماران خاص چهارمحال وبختياري افزود: در حال حاضر تمامي 
پاكبانان باالي 50 سال س��ن در استان واكسينه شدند، همچنين 
سهميه جانبازان باالي 50 درصد نيز وارد استان شده است.  معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري گفت: ميزان 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي در استان 8۶ درصد است.

 تهيه 7 طرح توسعه پايدار 
منظومه اي روستايي در لرستان

مع�اون بني�اد مس�كن انقالب     لرستان
اسالمي لرس�تان از تهيه هفت 
طرح توسعه پايدار منظومه اي روستايي در استان خبر داد. 
هادي جعفري معاون بنياد مسكن انقالب اسالمي لرستان با اشاره 
به اجراي ۷طرح توس��عه پايدار منظومه اي روستايي توسط بنياد 
مسكن انقالب اسالمي لرستان گفت: براساس برنامه ششم توسعه، 
بنياد مسكن انقالب اسالمي كشور مؤظف شد كه تهيه طرح توسعه 
پايدار منظومه روستايي را در دستور كار قرار دهد.  وي با بيان اينكه 
اين طرح به منظور برون رفت از مش��كالت موجود واقع در سطح 
يك بخش و توسعه پايدار سكونتگاه هاي روستايي از طريق انتظام 
فضايي منظومه هاي روستايي در قالب شبكه هاي محلي و ناحيه اي 
و با تأكيد بر روابط و پيوندهاي روستايي- شهري تدوين شده است، 
افزود: اين طرح با اولويت پروژه هاي زيربناي��ي و اقتصادي با افق 

15ساله تهيه مي شود كه طرح هايي كاربردي و اجرايي هستند.

  گلستان: معاون طرح و توسعه شركت آب وفاضالب گلستان گفت: 
در طرح آبرساني به شهرستان هاي آزادشهر و راميان طرح هاي بلندمدت، 
ميان مدت و كوتاه مدت ديده شده است.  داود گيلك افزود: طرح آبرساني 
به آزادشهر و راميان به صورت مجتمع ديده ش��ده است و تاكنون اتمام 
احداث مخزن 5 هزار مكعبي در شهرستان آزادشهر، پيشرفت 90 درصدي 
احداث مخزن 10 هزار مكعبي راميان، اجراي حدود 1۶ كيلومتر خطوط 

جمع آوري و حفر 10 حلقه و تجهيز ۴ حلقه به پايان رسيده است. 
  ايالم: مديركل كميته امداد امام خميني )ره( استان ايالم گفت: 32 
هزار خانوار نيازمند از طرح اطعام مهدوي بهره خواهند برد.  قنبر موسي نژاد 
افزود: براس��اس هدف گذاري صورت گرفته براي م��اه مبارك رمضان با 
راه اندازي 35 آشپزخانه با تأييد ستاد مبارزه با كرونا مقرر شده است يك 
سبد غذايي معادل 300 هزار تومان را بين 32 هزار خانواده  تحت پوشش 

كميته امداد در قالب طرح اطعام مهدوي توزيع نمايد.

 بهره مندي 10 شهر استان مركزي 
از شبكه جمع آوري فاضالب

 ۳۶ روستاي هدف توسعه صنايع دستي 
در كردستان شناسايي شدند

10 شهر، اراك،     مركزي
ساوه، آشتيان، 
ش�ازند، آس�تانه، خمين، محالت، دليجان، 
تفرش و مهاجران در استان مركزي از طرح 
جمع آوري و تصفيه فاضالب برخوردار شدند. 
مهندس جمش��يد حس��ن بيگي سرپرس��ت 
معاونت بهره برداري و توسعه فاضالب شركت 
آب وفاضالب اس��تان مركزي گفت: در س��ال 
گذشته براي توسعه فاضالب در اين 10شهر، 
1۶كيلومتر لوله گذاري فاضالب صورت گرفته 
و 3 هزار و 382 فقره انش��عاب فاضالب جديد 
نصب شده اس��ت.  وي افزود: هم اكنون طرح 
توسعه و تكميل سومين تصفيه خانه فاضالب 
شهر اراك )به روش لجن فعال( و همچنين طرح 
ارتقا تصفيه خانه فاضالب خمين يعني اجراي 
مدول دوم )بركه تثبيت( در حال اجرا مي باشد 
كه به ترتيب ۶3 و ۷0 درصد پيشرفت فيزيكي 
دارند.  سرپرست معاونت بهره برداري و توسعه 
فاضالب در شركت آب و فاضالب استان مركزي 
ادام��ه داد: در بخش بهره ب��رداري از فاضالب 
در س��ال گذش��ته، يك هزار و ۴13 كيلومتر 
شبكه جمع آوري فاضالب شستشو و اليروبي 
شدند و 50 كيلومتر از شبكه فاضالب به وسيله 

ويدئو متري رصد ش��د.  حس��ن بيگي با اشاره 
به اينكه هم اكنون يك ه��زار و 351 كيلومتر 
شبكه جمع آوري فاضالب در دست بهره برداري 
مي باشد، گفت: در س��ال 99 تعداد يك هزار و 
38۷ م��ورد دريچه فاضالب همسطح س��ازي 
شده و به منظور رعايت بهداشت و از بين بردن 
حشرات، تعداد ۴0 هزار منهول سمپاشي شده 
است.  وي با اش��اره به رفع 2 هزار و ۷۷0 مورد 
حوادث فاضالب در استان مركزي از بازسازي 
و اصالح 3۶1 متر شبكه فاضالب و 3۷3 فقره 
انشعاب نام برد.  سرپرست معاونت بهره برداري 
و توس��عه فاضالب در ش��ركت آب و فاضالب 
اس��تان مركزي افزود: درحال حاضر 10 شهر، 
اراك، ساوه، آشتيان، ش��ازند، آستانه، خمين، 
محالت، دليجان، تفرش و مهاجران در استان 
مركزي از طرح جم��ع آوري و تصفيه فاضالب 
برخوردار هس��تند.  هم اكنون شبكه فاضالب 
استان مركزي از پوشش ۷0 درصدي برخوردار 
اس��ت كه از اين نظ��ر يكي از مناطق پيش��رو 
در ميان اس��تان هاي كشور به ش��مار مي آيد.  
اين درحالي اس��ت كه تنها در شهر اراك هزار 
كيلومتر ش��بكه فاضالب در دست اجراست و 

به زودي به بهره برداري خواهد رسيد. 

مديركل ميراث      كردستان
ف���رهنگ�ي، 
گردش�گري و صناي�ع دس�تي كردس�تان از 
شناس�ايي ۳۶ روس�تاي هدف توسعه صنايع 
دس�تي به منظور برنامه ريزي براي مب�ارزه با 
مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال در استان خبرداد. 
يعقوب گويلي��ان مديركل مي��راث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي كردستان در جلسه 
كارگروه اقتصادي، اش��تغال و سرمايه گذاري 
اس��تان گف��ت: توس��عه و تقويت رش��ته هاي 
مزيت دار و قابليت دار صنايع دستي در روستاها 
با جديت پيگيري خواهد ش��د و در اين راستا 
3۶ روس��تا به منظور تقويت زيرس��اخت ها و 
كانون هاي اشتغال و كارگاه ها در سال 1۴00 
در اكثر شهرس��تان هاي استان شناسايي شده 
است.  وي با اش��اره به نقش كليدي و اساسي 
بانوان در توليد صنايع دستي و توسعه روستاها 
افزود: بيش از 80 درصد از شاغلين حوزه صنايع 
دستي اس��تان را بانوان تش��كيل مي دهند در 
همين راس��تا با تم��ام توان پيگي��ر حمايت از 
اين قش��ر كارآفرين با همكاري اس��تانداري و 
س��اير دس��تگاه هاي اجرايي اس��تان هستيم.  
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 

دس��تي كردس��تان ذهن خالق، مبتكر، دقت 
و ظراف��ت را در اج��را و خلق يك اث��ر صنايع 
دستي را از ش��اخصه هاي مهم زنان صنعتگر و 
هنرمند روستايي در استان كردستان برشمرد 
و ادام��ه داد: ارتقا س��طح كيف��ي محصوالت 
صنايع دستي روس��تايي با برگزاري دوره ها و 
كارگاه هاي تخصصي، ايجاد بازارچه هاي موقت 
و دائم، توسعه و تقويت رشته هاي مزيت دار در 
روستاهاي هدف از جمله برنامه هاي اجرايي در 
سال 1۴00 است.  گويليان به مزيت هاي ثبت 
جهاني و ملي در حوزه صنايع دس��تي استان 
اشاره كرد و گفت: در استان كردستان مريوان به 
عنوان شهر جهاني كالش، آرمرده به عنوان شهر 
ملي شالبافي، ديوزناو به عنوان شهر ملي ارغوان 
بافي و كاكو به عنوان شهر ملي گليم بافي ثبت 
شده است كه همين اقدام موجب معرفي بهتر و 
بيشتر و تحرك خاصي در اين شهرها و روستاها 
در حوزه صنايع دستي بومي ايجاد كرده است.  
وي به برنامه هاي حوزه بازرگاني صنايع دستي 
اس��تان اش��اره كرد و افزود: در مجموعه ۶33 
پروژه با پيش بيني اش��تغال براي 8۷0 نفر در 
بخش بازرگاني صنايع دستي در سال جاري در 

دست بررسي و اقدام است.

 خدمت رساني ۵6 كاروان سالمت 
به مناطق محروم البرز 

مديرعامل جمعيت هالل احمر البرز از     البرز
خدمت رساني ۵۶ كاروان سالمت طي 
سال گذشته به مردم مناطق محروم و كم برخوردار استان خبرداد. 
محمدباقر خلفي مديرعامل جمعيت هالل احمر البرز گفت: با اعزام 5۶ 
كاروان س��المت براي ۶ هزار و ۴5۶ نفر در 38 ايستگاه سالمت خدمات 
غربالگري، تس��ت فشار خون و تس��ت قند خون انجام ش��ده است.  وي 
خاطرنش��ان كرد: طرح پنجره ه��اي اميد با عناوين حاميان س��المت و 
حاميان كرامت يكي ديگر از طرح هاي اجرا شده به منظور رفع نيازهاي 
معيشتي، بهداشتي و درماني با مشاركت خيرين بوده كه درسال گذشته 
به بيش از 28 هزار و 150 نفر از افراد قشر آسيب پذير به ويژه خانواده هاي 
متاثر از بيماري كرونا، كمك مالي، معيشتي و اهدای اقالم ضروري اعطا 
ش��د.  مديرعامل جمعيت هالل احمر البرز افزود: در ط��رح ارمغان مهر 
در س��ال جاري 985 نفر از اقالم آموزش��ي اهدايي، و همچنين تعدادي 
تجهيزات پزشكي اهدايي مانند ويلچر، كپس��ول اكسيژن و عصا توسط 
خيرين به بانك امانات جمعيت هالل احمر اهدا شده است.   خلفي يادآور 
شد: در اين مدت نيز بيش از ۶ هزار و 100 بسته معيشتي طي سال گذشته 
در قالب كمك هاي مؤمنانه بين نيازمندان مناطق مختلف اين اس��تان 
توزيع شد.  وي گفت: بسته هاي معيشتي شامل برنج، روغن، چاي، كنسرو، 
سويا، ماكاروني، قند، رب و امثال آن با مشاركت خيرين تهيه و توزيع شد.  
مديرعامل جمعيت هالل احمر البرز افزود: همچنين سال گذشته بيش از 
30 هزار بسته بهداشتي بين نيازمندان در مناطق كم برخوردار و روستايي 

نيز توزيع شده كه اين كمك ها همچنان ادامه دارد.

 روزهاي خوش كشاورزي غرب كشور
 با اجراي ۲7 هزار هكتار شبكه آبياري مدرن 
مشكل و كمبود آب در بخش كشاورزي حرف امروز و ديروز نيست. 
معضلي كه سال هاس�ت گريبان اين صنعت را چسبيده و صدمات و 
خسارات زيادي به آن وارد كرده اس�ت. اما در تمام دنيا راه حل هايي 
براي رفع اين مشكل انديشيده شده كه استفاده از شبكه هاي آبياري 
و زهكشي از جمله آنهاست. كاري كه به گفته معاون آب و خاك وزارت 
جهاد كشاورزي در ۲۷ هزار هكتار از شبكه آبياري غرب و شمال غرب 
كشور تكميل و تا پايان نيمه اول سال جاري به بهره برداري مي رسد. 
اجراي اين طرح مي تواند افزايش سطح زير كشت محصوالت باغي و 
زراعي، ايجاد زيرساخت براي تأسيس گلخانه ها، ايجاد نظام بهره برداري 
مناسب و پايدار و در نهايت امنيت غذايي كشور را به همراه داشته باشد. 

    
با اينكه استان هاي آذربايجان غربي و شرقي، ايالم و اردبيل جزو مناطق 
پرباران كشور به ش��مار مي آيند اما كاهش نزوالت آسماني و مديريت 
ضعيف در بخش آب كش��ور باعث شده تا اين اس��تان ها هم از كم آبي 
بنالند.  سال گذشته بود كه اعالم شد اگر شرايط به همين منوال پيش 
برود شايد بخشي از زمين هاي ش��مال غرب ايران ديگر قدرت كشت 
نداشته باشند و روزهاي سخت خشك و لم يزرع بودن را تجربه كنند. 

اما حاال مع��اون آب و خاك وزارت جهاد كش��اورزي از تكميل و آماده 
بهره برداري ش��دن 2۷ هزار هكتار از شبكه آبياري غرب و شمال غرب 
كشور تا پايان نيمه اول س��ال جاري خبرداده كه مي تواند نويد بخش 

روزهاي سبز و پرباري براي اين مناطق باشد. 
روز گذشته علي مراد اكبري كه به صورت وبينار در جلسه بررسي روند 
پيشرفت طرح رودخانه هاي مرزي استان آذربايجان غربي، حضور داشت 
با بيان اينكه طرح ش��بكه هاي فرعي آبياري و زهكشي غرب و شمال 
غرب كشور مصوبه دولت بايد در مجموع در سطح ۴02 هزار هكتار از 
اراضي كل كشور انجام شود، گفت: »از اين ميزان سهم آذربايجان غربي 
۶1 هزار و 5۷0 هكتار اس��ت.« وي ادامه داد: »تمهيدات الزم از سوي 
وزارت جهاد كش��اورزي براي تكميل و بهره ب��رداري 2۷ هزار هكتار 
از اين طرح در فاز اول تا پايان نيمه اول س��ال جاري انديش��يده شده 
كه با بهره برداري از اين طرح ها ش��اهد تحول خوبي در بخش توسعه 

آبياري هاي نوين در بخش كشاورزي استان خواهيم بود.« 
معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه هدف از اجراي 
اين طرح حفظ امنيت غذايي در غرب و شمال غرب كشور است، افزود: 
»ايجاد اشتغال و استقرار كشاورزان در منطقه، جلوگيري از مهاجرت، 
تثبيت جمعيت و حفاظت از منابع آب و خ��اك و افزايش بهره وري و 

توسعه پايدار از ديگر اهداف اين طرح به شمار مي رود.«
   كشت محصوالت باغي و زراعي افزايش مي يابد

افزايش سطح زير كشت محصوالت باغي و زراعي، ايجاد زيرساخت براي 
تأسيس گلخانه ها، ايجاد نظام بهره برداري مناسب و پايدار و در نهايت 
امنيت غذايي كشور از جمله اهدافي است كه با اجراي طرح شبكه هاي 
فرعي آبياري و زهكشي پيگيري مي ش��ود.  اهدافي كه موجب شد تا 
معاون آب و خاك وزارت جهاد كش��اورزي خواس��تار تسريع در روند 
انتخاب و معرفي نماينده مجري جديد طرح در آذربايجان غربي شود تا 

پيشرفت پروژه نيز سرعت بيشتري بگيرد. 
در ادامه اين نشست رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي 
با بيان اينكه از ۶1 هزار و 5۷0 هكتار مساحت طرح شبكه هاي آبياري 
غرب و شمال غرب كشور در استان، تاكنون براي 2۷ هزار هكتار تأمين 
آب شده است، گفت: »از اراضي باقيمانده در سطح ۶ هزار و 800 هكتار 
نيز جزو طرح هاي اجرايي است كه تاكنون 2 هزار و ۷00 هكتار تحويل 
موقت ش��ده و مابقي در دس��ت رفع نواقص و مش��كالت است.« اكبر 
كرامتي پروژه هاي در دست تكميل را يك هزار و 800 هكتار در دشت 
نازك چايپاره، هزار هكتار در كرم آباد پلدشت، 2 هزار هكتار در طرح 

پيرانشهر1 و 2 هزار هكتار نيز در طرح پيرانشهر2 اعالم كرد. 

 كمك های مؤمنانه بركت 
مزين سفره های رمضان

همه س�اله با آغاز ماه مبارك رمضان دغدغه كمك به نيازمندان به 
وجود مي آيد و اين حركت خداپسندانه از سوي گروه هاي جهادي به 
صورت منسجم و با برنامه پيش مي رود. اما طي ۲ سال اخير و با وجود 
ويروس كرونا اين همدلي با اجراي رزمايش كمك هاي مؤمنانه با نظارت 
و حمايت سازمان ها و نهادهاي مردمي از جمله سپاه و بسيج در چند 
مرحله به اجرا درآمده و شروع ماه مبارك رمضان 1400 نيز بهانه اي 
شد تا مرحله ديگري از رزمايش همدلي و مواسات در تمام استان هاي 
ايران ب�ا حضور م�ردم و توان مضاعف در دس�تور كار ق�رار بگيرد. 

    
يك س��ال پيش بود كه رزمايش كمك مؤمنانه، همدلي و مواس��ات 
از بيانات مقام معظم رهبري سرچش��مه گرف��ت معظم له در بحبوحه 
مشكالت ناشي از ش��يوع ويروس كرونا اين طرح را مطرح و فرمودند: 
»كمك هاي مؤمنانه با قدرت پيگيري شود و تالش شود سختي مردم 
كمتر شود.« ايشان فرمودند »خوب است كه در ماه مبارك رمضان يك 
رزمايش گسترده براي مواسات، همدلي و كمك مؤمنانه به نيازمندان 
و فقرا در جامعه شكل بگيرد و براي اثبات ارادت مان به امام زمان)عج( 
صحنه ها و جلوه هايي از جامعه مهدوي را كه جامعه اي همراه با قسط، 
عدل، عزت، علم، برادري و همياري اس��ت، به وجود آوريم«.  از همان 
زمان گروه هاي مختلف مردمي و سازمان هاي اداري و تشكل هاي مردم 
نهاد در اين رزمايش همگاني ش��ركت كردند و نتيجه تمام تالش هاي 
جمعي باعث شد تا خانواده هاي كم برخوردار و آسيب ديدگان از كرونا 

شناسايي و در مراحل مختلف از آنها حمايت شود. 
   همدلي شيعه و سني در كنار هم

چند روز پيش بود كه در استان سيستان و بلوچستان براي آغاز طرح 
همدلي ماه مبارك رمضان، جلس��ه اي با حضور سازمان هاي مختلف 
تشكيل شد. در اين جلسه آيت اهلل مصطفي محامي امام جمعه زاهدان، 
خواستار هماهنگي دستگاه ها قبل از توزيع كمك هاي مؤمنانه شد و 
تأكيدكرد: كه در اين صورت موازي كاري ايجاد نخواهد شد و كمك ها 
به ص��ورت عادالنه توزيع مي ش��ود.  وي ادامه داد: »ب��راي اينكار بايد 
راهكار هايي پيدا كرد كه مثاًل يكسان بودن ش��بكه توزيع مي تواند از 
جمله آنها باشد.« نماينده مقام معظم رهبري در امور اهل سنت استان 
ادامه داد: »نبايد توزيع كمك هاي مؤمنانه تنها در زاهدان صورت گيرد و 
نياز است تا با ايجاد هماهنگي و توجيه مسئوالن شهرستاني با محوريت 

ائمه جمعه اين امور در ساير شهرستان هاي استان نيز انجام شود.«
در كهگيلويه و بويراحمد و به همت كميته امداد امام خميني )ره( اين 
اس��تان طرح ملي اطعام مهدوي ويژه ماه رمضان در دس��تور كار قرار 
گرفت.  اين طرح كه از 25 فروردين ماه اجرايي شده است با هدف پخت 
و توزيع غذاي گرم در ميان افراد و خانواده هاي نيازمند پيش مي رود. 

قباد مبش��ري، مديركل كميته ام��داد امام خمين��ي )ره( كهگيلويه و 
بويراحمد با بيان اينكه پخت و توزيع 350 هزار پُرس غذاي گرم در ميان 
نيازمندان اين استان جزو برنامه هاي كميته امداد استان در ماه رمضان 
امسال است به »جوان« مي گويد: »از ديگر برنامه هاي كميته امداد استان 
در ماه رمضان امسال تهيه ۴5 هزار بسته غذايي خشك هر كدام به ارزش 
3 ميليون ريال با همراهي نيكوكاران بومي و غيربومي و توزيع آنها بين 
مددجويان زير پوشش كميته است.« از هرمزگان هم خبر مي رسد كه، 
طرح »ضيافت الهي« به صورت مجازي در بقاع متبركه شاخص اين استان 
در ماه مبارك رمضان برگزار مي شود.  حجت االسالم والمسلمين حسين 
مهديان مديركل اوقاف و امورخيريه هرمزگان در اين باره مي گويد: »اين 
طرح در ماه مبارك رمضان در افزون بر 15 بقعه متبركه شاخص هرمزگان 

با هدف تبديل آنها به قطب فرهنگي برگزار مي شود.«
   تداوم كمك مؤمنانه تا پايان كرونا

كرمانشاهي ها قصد دارند در ماه مبارك، كمك هاي مؤمنانه خود را در 
چند مرحله اجرا كنند تا سفره خانواده هاي محروم و نيازمند خالي نماند.  
به گفته مسئول بسيج سازندگي استان هدف از برگزاري رزمايش كمك 
مؤمنانه ياري رس��اندن به اقشار آسيب پذير به واس��طه شيوع ويروس 
كروناس��ت كه توزيع 3 هزار بسته معيش��تي از 23 فرودين ماه در بين 
نيازمندان شهرستان هاي مختلف به عنوان نخستين مرحله رزمايش در 
ماه مبارك رمضان آغاز شده است.  كامران هزارخاني مي گويد: »براساس 
برنامه ريزي كه در س��تاد اجرايي فرمان امام انجام شده است بعد از ماه 
مبارك هم برگزاري اين رزمايش ها متوقف نمي ش��ود و هر ۴5 روز يك 
بار در برنامه قرار دارد و تا زماني كه شر اين ويروس كم نشود در خدمت 
مردم خواهيم بود.« مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه حضرت 
نبي اكرم)ص( استان كرمانشاه هم درباره كمك رساني سپاه در يكسال 
اخير به اقشار نيازمند مي گويد: »سپاه كرمانشاه در سال 99 تعداد 28۷ 
هزار و 511 بسته معيشتي، 1۷ هزار و 899 بسته آموزشي و لوازم التحرير 

و 2۶5 هزار و 80۶ بسته بهداشتي در بين مردم توزيع كرده است.«
حجت االس��الم ش��مس اهلل جليليان تصريح مي كند: »سپاه در بحث 
مقابله با كرونا در قالب طرح شهيد س��ليماني با استفاده از 1۴۴0 تيم 
كارهاي رصد، حمايتي و نظارتي را انجام داد و 1۴2 كارگاه توليد ماسك 

راه اندازي شد كه ۴ ميليون و ۴3۶ هزار عدد ماسك توليد كرد.«
مديركل اوقاف و امور خيريه استان كرمانشاه نيز با اشاره به برنامه هاي 
اين سازمان مي گويد: »برنامه ضيافت همدلي به منظور توزيع بسته هاي 
معيشتي را در دستور كار خود داريم كه 3500 بسته در قالب اين طرح 
تهيه و ميان خانواده هاي كم برخوردار توزيع خواهد شد.« حجت االسالم 
محمد صالحي با اشاره به ديگر برنامه هايشان در اين ماه ادامه مي دهد: 
»برنامه های جزءخواني و ترتيل خواني قرآن كريم در شهرستان هاي 
قرمز با حداكثر 10 نفر جمعيت و در شهرستان هاي نارنجي با حداكثر 

15 نفر در 10 بقعه متبركه استان كرمانشاه برگزار مي شود.«
    كمك ۷0 ميليارد توماني ايالمي ها به نيازمندان

در ايالم هم فرمانده سپاه اميرالمومنين)ع( استان با اعالم خبر استمرار 
كمك هاي مؤمنانه خبرداد و به »جوان« گفت: »تاكنون بالغ بر ۷00 

ميليارد ريال كمك معيشتي به مردم استان ارائه شده است.«
سردار جمال ش��اكرمي با اش��اره به اينكه سپاه در س��ال گذشته در 
مأموريت هايي كه در بحران ها و مقابله با كرونا بر عهده گرفت، موفق و 
سربلند بيرون آمد، و با خدماتي كه به مردم ارائه كرد توانست ارتباط 
عميق و عاطفي با مردم و نيازمندان برقرار كند، ادامه داد: »اين ارتباط 
بهترين فرصت براي تأثيرگذاري فرهنگي، بصيرت افزايي و عمق بخشي 

به آمارن هاي واالي نظام مقدس جمهوري اسالمي است.«
وي به خدمات جهادي و ش��بانه روزي بس��يجيان و پرس��نل س��پاه 
اميرالمومنين)ع( براي خدمت رساني به مردم در سال گذشته گريزي 
زد و تصريح كرد: »در سال گذشته س��پاه اميرالمومنين)ع( با تكيه بر 
ظرفيت عظيم بس��يج مردمي براي مقابله با كرون��ا در كنار مجموعه 
علوم پزشكي قرار گرفت و با برگزاري چندين مرحله  از رزمايش دفاع 
بيولوژيك، كمك مؤمنانه، راه اندازي كارگاه هاي توليد ماسك، اجراي 

طرح شهيد حاج قاسم سليماني به مردم خدمت رساني كرد.«


