
به گفت�ه رئيس      همدان
اداره امور مراتع 
و بيابان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
همدان از كشت 2هزار هكتار گياهان دارويي 
در اراضي مرتعي اين اس�تان كشت مي شود. 
سعيد الياس��ي، رئيس اداره امور مراتع و بيابان 
اداره كل مناب��ع طبيعي و آبخي��زداري همدان 
با اشاره به كش��ت 2هزار هكتار گياهان دارويي 
در اراضي مرتعي اين اس��تان گفت: كاشت بذر 
اين ميزان گياهان دارويي شامل بابونه، باريجه، 
موسير طي دو س��ال اخير با مش��اركت جوامع 
محلي در اراضي مرتع��ي همدان با هدف اصالح 
و بهب��ود مراتع انجام ش��ده اس��ت.  وي با بيان 
اينكه همدان از گذش��ته هاي خيلي دور يكي از 
قطب هاي توسعه و كش��ت گياهان دارويي بوده 
و اين اس��تان داراي بيش از ۱۵۰۰ گونه گياهي 
است كه در كوه ها، دشت ها، دامنه ها، ارتفاعات و 
سراب ها پراكنده اند، افزود: شاخص ترين محصول 

عرصه هاي رويش��گاه هاي طبيعي استان كتيرا 
بوده كه از نوعي گون)گون س��فيد( به دس��ت 
مي آيد و عالوه بر آن در ارتفاعات استان به صورت 
سنتي و نشايي موسير نيز بهره برداري مي شود.  
رئيس اداره امور مراتع و بياب��ان اداره كل منابع 

طبيعي و آبخيزداري همدان شيرين بيان را نيز 
يكي ديگر از محصوالت توليد شده در عرصه هاي 
طبيعي اس��تان برشمرد و خاطر  نش��ان كرد: بر 
اس��اس گزارش مركز تحقيقات بي��ش از ۳۱۵ 
گونه دارويي، صنعتي و خوراك��ي نيز در اراضي 

ملي استان شناس��ايي شده اس��ت و به صورت 
خودرو رويش مي كند كه آويشن، بابونه، اسفند، 
رازيانه، پنيرك، گل گاوزبان، ريواس، كنگر، گلپر، 
بومادران، خاكش��ير، س��ماق، نسترن وحشي و 
مريم گلي از مهم ترين اين گونه هاست.  الياسي با 
بيان اينكه برخي از گونه هاي مهم دارويي صنعتي 
و معط��ر چون س��ير، رازيان��ه، كلزا، گش��نيز و 
سياهدانه در بخش كش��اورزي به صورت انبوه 
توليد مي شود، يادآور ش��د: يكي از چالش هاي 
اساس��ي به منظور اجراي پروژه هاي كش��ت و 
توسعه گياهان دارويي نبود اعتبارات الزم براي 
تأمين نهاده هاي ابتدايي نظير تهيه بذر بوده كه 
در ص��ورت تخصيص اعتب��ارات الزم با توجه به 
استقبال روستاييان در اجراي پروژه هاي كاشت 
گياهان دارويي و شرايط اقليمي و تنوع گونه هاي 
گياهي دارويي در سطح مراتع استان مي توان از 
ظرفيت مشاركت جوامع محلي در كشت و توسعه 

آن به خوبي بهره برداري كرد.

كشت گياهان دارويي در 2 هزار هكتار از مراتع همدان
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حوريه ملكي

۸۷۲ روستا زير پوشش برنامه هاي جهش توليد
رئيس سازمان     كهگيلويه وبويراحمد
بسيج جامعه 
كشاورزي سپاه فتح كهگيلويه وبويراحمد 
گفت: ۸۷2 روس�تاي اس�تان زير پوشش 
برنامه ه�اي جه�ش تولي�د ق�رار دارن�د. 
ستار غالمي، رئيس سازمان بسيج جامعه كشاورزي 
سپاه فتح كهگيلويه وبويراحمد در ديدار با مديران 
جهاد كشاورزي استان گفت: جامعه هدف سازمان 
بسيج جامعه كشاورزي سپاه فتح متشكل از تمامي 
سازمان هاي جهاد كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي، دامپزشكي 
و فارغ التحصيالن بخش كشاورزي است.  وي افزود: اين سازمان با ظرفيت نيروي انساني بيش از ۳هزار نفر با 
سازماندهي فعال بوده و تعداد ۳2۰ نفر از اين بسيجيان در ۸۷2 روستاي داراي جمعيت بيش از ۵۰ خانوار 
در برنامه جهش توليد مشغول به خدمت جهادي و في سبيل اهلل هستند.  غالمی ادامه داد: مربيان طرح بسيج 
همگام با كشاورز سازمان بسيج جامعه كشاورزي سپاه فتح از نيروهايي توانمند، با انگيزه و داراي روحيه جهادي 

هستند كه انتظار مي رود از ظرفيت آنان براي آموزش و رونق كشاورزي استفاده بهينه شود.

تجهيز ۳۸ هزار هكتار اراضي كشاورزي به آبياري نوين
تاكنون ۳۸هزار     خراسان شمالي
هكتار از اراضي 
كشاورزي خراسان شمالي به سامانه آبياري 
نوين تجهيز ش�ده اس�ت كه از اين ميزان 
۸۰۰هكت�ار در س�ال ج�اري بوده اس�ت. 
عبداهلل يوسفي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان ش��مالي با اش��اره به تجهيز ۳۸ هزار 
هكتار از اراضي كشاورزي خراسان شمالي به 
س��امانه آبياري نوين گفت: طبق برآورد اوليه 
۵۰ هزار هكتار از سطح اراضي كشاورزي اين اس��تان قابليت اجرايي براي اجراي طرح هاي آبياري 
تحت فشار را دارد كه با احتساب اجراي طرح هاي آبياري كم فشار اين سطح به حدود ۹۵ هزار هكتار 
مي رسد.  وي افزود: پيش بيني شده كه تا سال ۱۴۰۷ س��االنه حدود 2 هزار و ۳۵۰ هكتار از اراضي 
كشاورزي زير پوشش آبياري نوين قرار گيرد.  يوسفي افزود: در سال هاي اخير دولت از اجراي سيستم 
آبياري نوين در زمين هاي كشاورزي حمايت هاي خوبي داشته، به طوري كه ۸۵ درصد هزينه ها از 

سوي دولت تأمين مي شود و كشاورز ۱۵ درصد از هزينه ها را تأمين مي كند. 

خانه هاي فرسوده روستا ها و شهرهاي خوزستان نوسازي مي شود
    خوزستان معاون مسكن 
و ساختمان راه 
و شهرس�ازي خوزس�تان از اج�راي طرح 
نوس�ازي و بهس�ازي خانه هاي فرس�وده 
روس�تايي و ش�هرهاي اس�تان خب�رداد. 
محمدحس��ين پناهي ف��ر، معاون مس��كن و 
ساختمان راه و شهرس��ازي خوزستان با اشاره 
به اجراي طرح نوس��ازي و بهس��ازي خانه هاي 
فرسوده روستايي و شهرهاي استان گفت: مبلغ 

تسهيالت طرح نوسازي و بهسازي 2۰۰ هزار واحد مسكوني كشور، در روستاها 2ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
ريال و در شهرهاي زير 2۵ هزار نفر ۳ميليارد ريال است.  وي افزود: اين تسهيالت تا سقف فردي 2 ميليارد 
ريال با سود سهم متقاضي ۵ درصد، پرداخت مي شود.  معاون مسكن و ساختمان راه و شهرسازي خوزستان 
تصريح كرد: سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود يعني مابه التفاوت سود تعيين شده سهم 
متقاضي با نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار براي دوره مشاركت مدني و فروش اقساطي )مجموعاً به 

مدت 2۰سال( و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود اين تسهيالت را تعهد مي كند.

 آغاز عمليات ساخت پل جاده اي 
آستارا – آستارا در گيالن

 بهره برداري از كارخانه نساجي 
و توليد پارچه فردوس رفسنجان

در سفر معاون     گيالن
ير  ز نخس�ت و
جمه�وري آذربايجان عمليات س�اخت پل 
جاده اي آستارا – آستارا در گيالن آغاز شد. 
ش��اهين مصطف��ي اف، معاون نخس��ت وزير 
جمه��وري آذربايج��ان در جري��ان س��فر به 
شهرستان مرزي بندر آستارا و شركت در مراسم 
عمليات ساخت پل جاده اي آستارا – آستارا كه 
با حضور وزير راه و شهرسازي كشورمان در نقطه 
صفر مرزي آس��تارا روي رودخانه آستاراچاي 
برگزار شد، گفت: س��اخت اين پل اتوبان رشت 
– آستارا – باكو، كشورهاي ايران – آذربايجان 
– روس��يه را به هم متصل مي كند.  وي با بيان 
اينكه دو كشور خواستار توسعه راه ها و اقتصاد 
بين خود بوده اند، افزود: كريدور شمال-جنوب 
براي هر دو كش��ور از اهميت ويژه اي برخوردار 
اس��ت و اين كريدور براي جمهوري آذربايجان 
كه به خليج فارس و درياي سياه متصل مي شود، 
بسيار مهم است.  معاون نخست وزير جمهوري 
آذربايجان، با اشاره به اينكه فعاليت ها در حوزه 
ارتقاي كريدور از س��ال هاي گذشته آغاز شده 
اس��ت، افزود: خطوط ريلي براي دو كش��ور و 
وصل شدن آنها به كريدور شمال-جنوب بسيار 

مهم مي باشد.  مصطفي اُف، با بيان اينكه براي 
توسعه ريلي دو كشور در آستارا اقدام شده است، 
تصريح كرد: فرآيند اتصال راه آهن هاي دو كشور 
از پيش��رفت قابل توجهي برخوردار است و اين 
مهم از طريق جمهوري اسالمي ايران به واسطه 
مرز زميني شهرستان آستارا با جديت در حال 
پيگيري مي باش��د.  وي افزود: بارانداز ريلي در 
آس��تاراي ايران در حال احداث است و تا پايان 
سال ميالدي جاري اين پروژه به اتمام خواهد 
رسيد.  معاون نخست وزير جمهوري آذربايجان 
در بخش ديگر سخنان خود از پل اتومبيل روي 
پيشين بين دو كشور سخن گفت و تصريح كرد: 
اين پل قديمي و فرسوده بود و تصميم بر احداث 
پل جديد روی رودخانه مرزي آستاراچاي گرفته 
شد.  مصطفي اف با اش��اره به اينكه پل قديمي 
باعث ترافي��ك خودروهاي ترانزيتي مي ش��د، 
توضيح داد: از مدت ها پيش نياز براي احداث پل 
جديد روي اين رودخانه مرزي مبرم و مشهود 
ب��ود.  وي با تأكيد بر اينكه اي��ن مهم ظرف ۱۸ 
ماه آينده به اتمام مي رس��د، يادآور شد: اتوبان، 
ايران - آذربايجان - روسيه را در حوزه زميني به 
يكديگر متصل مي كند و باعث افزايش سرعت 

جابه جايي بار هاي ترانزيتي مي شود. 

   كرمان كارخانه نساجي 
و تولي�د پارچه 
در بخش فردوس رفسنجان با 1۰ ميليارد تومان 
اعتبار س�اخته ش�د و به بهره برداري رسيد. 
علي اكبر پورمحمدي، فرماندار رفس��نجان در 
مراسم بهره برداري از كارخانه نساجي در منطقه 
فردوس گفت: در اين شهرك تنها سه كارخانه 
ايجاد ش��ده كه بايد با جذب س��رمايه گذاري 
واحدهاي بيشتري احداث و اشتغالزايي شود. 

وي افزود: اين ش��هرك صنعتي داراي وسعت 
۱2 هكتار اس��ت كه باي��د براي رف��ع معضل 
بيكاري و رون��ق اقتصادي واگ��ذاري زمين ها 
و جذب س��رمايه گذاري ها صورت گي��رد تا با 
ايجاد واحدهاي توليدي زمينه ايجاد اش��تغال 
فراهم شود.  فرماندار رفس��نجان خاطرنشان 
كرد: در كنار اي��ن كار فرمانداري پيگير جذب 
تسهيالت اش��تغالزايي براي مش��اغل خرد و 
خانگي اس��ت و مي تواند متقاضيان مش��اغل 
خانگي و اف��راد جوياي كار را ب��ه بانك معرفي 
كند تا تس��هيالت بانكي كم بهره به آنها اعطا 
ش��ود و س��طح درآمد خانوارها افزاي��ش يابد.  
مس��ئول كارخانه نس��اجي نيز در اين مراسم 
گفت: مساحت كارخانه نساجي 2 هزار مترمربع 

است كه زمينه اش��تغال ۱۰ نفر را فراهم كرده 
است و اين واحد در جنوب ش��رق كشور تنها 
واحد نساجي اس��ت.  احمد خاني افزود: چهار 
خط توليد پارچ��ه در اين كارخان��ه راه اندازي 
ش��ده كه تجهيزات آن تمام اتوماتيك هستند 
كه از كش��ور ايتاليا خريداري ش��ده اند.  علي 
محمدي بهجت، بخش��دار فردوس رفسنجان 
نيز در اين مراسم گفت: با وجود احداث شهرك 
صنعتي در اي��ن منطقه اما تنها س��ه كارخانه 
تيرچه، نئوپان و توليد پارچه راه اندازي ش��ده 
است كه بايد زمينه جذب س��رمايه گذاري ها 
صورت گيرد تا بتوان اش��تغال پاي��دار و رونق 
اقتصادي را شاهد باشيم.  وي در ادامه با اشاره به 
اهميت رونق كشاورزي در اين منطقه با اعالم 
حفر2۵ حلقه چاه آب كشاورزي گفت: وضعيت 
كش��اورزي بخش فردوس وابسته به محصول 
پسته اس��ت كه ۸ هزار هكتار زير كشت پسته 
و 2/۵ هكتار سطح هم زير كشت زعفران رفته 
است.  بخشدار فردوس افزود: از آنجا كه توليد 
اين دو محصول موجب رونق اقتصادي و ايجاد 
اش��تغال براي مردم منطقه مي شود، بنابراين 
اين موارد موجب شده تا سرمايه گذاري در اين 

رابطه به شدت مورد توجه قرار بگيرد. 

  تهران: مدير جهاد كشاورزي شهرستان بهارستان گفت: واحد پرورش 
ماهي گرم آبي با مدار بسته در بهارس��تان با ظرفيت توليد ۵۰ تن ماهي 
گرم آبي در س��ال راه اندازي ش��د.  مهدي فرقي افزود: ظرفيت بهره وري 
پرورش ماهي گرم آبي ۸ هكتار در ۱۱۰۰ مترمربع خالصه شده است كه با 

سرمايه گذاري بيش از ۸ ميليارد تومان احداث شده است. 
  آذربايجان ش�رقي: احمد حمزه زاده، مدي��ركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي آذربايجان شرقي از ثبت جهاني ۱۶۰ عنصر 
از جمله مساجد، حمام ها و زورخانه ها در قالب پرونده بازار تبريز نيز خبر 
داد و گفت: اقداماتي از اين دست مي تواند به دليل معرفي آثار ثبت جهاني 
شده از سوي يونسكو در انتخاب اين اماكن به عنوان مقصد سفر گردشگران 

خارجي بسيار مؤثر باشد. 
  مركزي: ابراهيم  پوراسماعيل، فرمانده ناحيه بسيج دانشجويي استان 
مركزي از اعزام ۱2۰نفر از دانشجويان دوره شاگردان مكتب حاج قاسم 
به استان كرمان خبر داد و گفت: اين دوره با هدف تبيين و تشريح مكتب 
حاج قاسم به جهت اثربخشي و تحول افزايي در برنامه ها و اهداف پيش رو و 

به منظور تربيت جوانان مؤمن و انقالبي برگزار مي شود. 
   بوش�هر: نماينده ولي فقيه و امام جمعه بوشهر گفت: ۱۶۳ هزار متر 
بناهاي حوزوي در استان ساخته شده و اين امكانات اكنون در حال استفاده 
است.  آيت اهلل صفايي بوشهري با بيان اينكه تحقيق و پژوهش با يكديگر 
تفاوت دارند، افزود: پژوهش سبب توليد علم جديد مي شود و به خانواده 

علم مي افزايد در حالي كه تحقيق تثبيت كننده علم است. 

بهره برداري از 5 طرح آموزشي و فرهنگي 
در استان مركزي 

    مركزي همزمان با دهه مبارك فجر پنج طرح 
آموزشي و فرهنگي در استان مركزي 

به بهره برداري مي رسد. 
حسين محمدي، مدير كل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس استان 
مركزي گفت: تخريب و بازسازي مدرس��ه ۱2 كالسه خالد اسالمبولي 
)خيري قزلباش( اراك با اعتباري بالغ بر ۶۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات 
ملي، اس��تاني و منابع داخلي اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
استان مركزي انجام ش��ده كه همزمان با دهه مبارك فجر بهره برداري 
از آن آغاز مي شود.  وي افزود: س��اخت مدرسه شش كالسه نجفي ساوه 
با اعتباري بالغ بر ۳۵ ميليارد ريال از محل منابع ملي و منابع داخلي اداره 
كل نوسازي مدارس استان مركزي و توسعه دو كالس خيري در مدرسه 
روستايي احمدآباد ساوه با اعتباري بالغ بر ۹ ميليارد ريال از محل اعتبارات 
ملي و داخلي انجام شده است.  مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
استان مركزي تصريح كرد: توسعه چهار كالس در مدرسه صابرين شهباز 
شهرستان شازند با اعتباري بالغ بر ۱۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي 
و داخلي اين اداره كل نيز از جمله طرح هاي قابل بهره برداري در دهه فجر 
است.  محمدي گفت: عمليات احداث سالن ورزشي خيري حاج محمد 
قاسمي در شهرستان محالت نيز با اعتباري بالغ بر ۳۰ ميليارد ريال از محل 

اعتبارات داخلي پايان يافته و آماده بهره برداري است. 

 برق در دهه فجر به 6۲1  روستاي 
سيستان و بلوچستان مي رسد 

ب�ا افتت�اح 121 پ�روژه توس�عه،      سيستان وبلوچستان 
بهينه س�ازي، اصالح، روش�نايي و 
برق رساني در دهه فجر، 621 روستا در استان سيستان وبلوچستان 

از نعمت مزاياي برق برخوردار مي شوند. 
خليل عوض زاده، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان 
گفت: ۷۷ كيلومتر شبكه فشار متوسط، ۳۶۷ كيلومتر شبكه فشار ضعيف و 
2۱2 دستگاه ترانسفورماتور از جمله حجم عملياتي شبكه هاي قابل افتتاح 
است.  وي افزود: 2۵ هزار و ۵۶2 خانوار با افتتاح اين پروژه ها از نعمت برق 
مطمئن و پايدار بهره مند خواهند شد.  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
سيستان و بلوچستان به افتتاح سه پروژه برق رساني در روستاهاي موتور 
بايگان شهرستان سراوان، خوشاب مك سوخته شهرستان گلشن و حيدر 
حوت شهرستان فنوج اشاره كرد و ادامه داد: شبكه برق رساني اين روستاها با 
بهره مندي ۱۵۱ خانوار افتتاح مي شود.  وي در ادامه به پروژه هاي كلنگ زني 
شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان در ايام اهلل دهه فجر اشاره 
كرد و گفت: ۵۱ پروژه كلنگ زني با اعتبار ۶۰۰ ميليارد ريال در بخش هاي 
توسعه، بهينه سازي، اصالح، روشنايي و برق رساني در مناطق مختلف اين 
استان به زمين زده خواهد ش��د.  عوض زاده با بيان اينكه ۳۱ هزار و ۸۶۶ 
خانوار با كلنگ زني اين پروژه ها از نعمت ب��رق مطمئن و پايدار بهره مند 
خواهند شد، تصريح كرد: ۴۰ كيلومتر شبكه فشار متوسط، ۱۷۹ كيلومتر 
شبكه فشار ضعيف و ۹۳ دستگاه ترانسفورماتور طي اين پروژه ها احداث و 
راه اندازي خواهد شد.  وي ادامه داد: ۶2۱ روستاي سيستان و بلوچستان با 

افتتاح و كلنگ زني اين پروژه ها از نعمت برق بهره  مند خواهند شد. 

 افتتاح ۲۸پروژه عمرانی كرمانشاه 
در دهه فجر 

به گفته رئيس سازمان جهاد كشاورزي      كرمانشاه
كرمانشاه چندين پروژه كشاورزي در 
اس�تان در دهه فجر افتتاح يا عمليات اجرايي آن آغاز مي ش�ود. 
شهريار قاسمي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي كرمانشاه با اشاره به افتتاح يا 
اجراي پروژه ها در اين استان در دهه فجر گفت: اين پروژه ها با اعتبار بيش از 
۱22 ميليارد تومان و اشتغالزايي ۳2۶ نفر افتتاح يا  عمليات اجرايي آنها آغاز 
خواهد شد.  وي افزود: دهه فجر امسال 2۸پروژه عمراني و 2۹ پروژه تسهيالتي 
در كرمانشاه افتتاح و عمليات اجرايي يك پروژه نيز در حوزه آب و خاك در 
استان آغاز خواهد شد.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه با 
بيان اينكه 2۸ پروژه عمراني قابل افتتاح در دهه فجر به بخش آب و خاك 
اختصاص دارد، گفت: براي اجراي اين پروژه ه��ا ۹ميليارد و 2۷۴ميليون 
تومان - ۳ميليارد و 2۷۱ ميليارد تومان س��هم مج��ري و ۶ميليارد تومان 
اعتبار دولتي- هزينه شده كه زمينه اشتغال ۱۳۰ نفر را فراهم آورده است.  
قاسمي پروژه هاي تس��هيالتي قابل افتتاح را نيز 2۹ پروژه عنوان و تصريح 
كرد: اين پروژه ها شامل ۹پروژه در بخش باغباني با اعتبار 2۷ميليارد تومان 
و اشتغالزايي 2۵نفر، ۱۳پروژه در بخش توليدات دامي با اعتبار ۳۵ميليارد 
تومان و اشتغالزايي ۷۰ نفر و هفت پروژه صنايع كشاورزي با اعتبار ۴۹ ميليارد 
و ۷۰۰ ميليون تومان و اشتغالزايي ۹۱نفر مي باشد.  وي با بيان اينكه در ايام 
دهه فجر عمليات اجرايي يك پروژه آب و خاك نيز آغاز مي ش��ود، تصريح 
كرد: براي شروع عمليات اجرايي اين پروژه 2۶۵ ميليون تومان اعتبار دولتي 

اختصاص يافته كه اين پروژه نيز برای ۱۰ نفر اشتغالزايي خواهد داشت.

 اردكان اولين شهر قرمز 
اميكروني كشور شد

اميكرون در حال تس�خير شهرهاس�ت. با اينكه هفته هاس�ت از 
سرعت باالي شيوع اميكرون سخن گفته مي ش�ود اما همه چيز 
در حد حرف باقي مانده و بعد از زرد ش�دن آبي ها و نارنجي شدن 
زردها، حاال شهرس�تان اردكان در اس�تان يزد به عن�وان اولين 
ش�هر قرمز اميكروني معرفي شده اس�ت.  اين در حاليست كه از 
2۰ آذر ماه س�ال جاري يعني از حدود 5۰ روز قبل، هيچ ش�هري 
در وضعيت قرمز نب�ود، ولي از اين ب�ه بعد بايد منتظر ش�مارش 
شهرهايي با وضعيت وخيم و به تبع آن افزايش تعداد مبتاليان و با 
كمال تأسف باال رفتن دوباره آمار فوتي هاي ناشي از كرونا باشيم. 

    
اميكرون بازي بدي را ش��روع كرده اس��ت. با اينكه هشدارها در مورد 
سرعت شيوع اين ويروس همچنان ادامه دارد و اخبار استان ها نشان 
مي دهد آرامش بعد از كرونا و دلتا و سويه هاي قبلي متزلزل شده، اما از 
محدوديت های خاص كرونايی خبری نيست و ميزان رعايت پروتكل ها 
نيز كاهش يافته است كه بخشی از آن به دليل واكسيناسيون عمومی 

است، اگرچه ميزان واكسيناسيون دز سوم بسيار كم است.
   حكايت يك فاجعه با تغيير رنگ شهرها 

يزد از جمله استان هايي اس��ت كه زودتر از بقيه درگير اميكرون شده 
و با توجه به سرعت باالي شيوع و ابتالي ش��هروندان به اين ويروس، 
پيش بيني مي شود در كمتر از دو هفته برخی شهرها رنگ سفيد را با 
نارنجي و قرمز عوض كنند.  بر اس��اس آخرين رنگ بندي كرونايي در 

كشور، اردكان در وضعيت قرمز كرونايي قرار گرفت. 
ابراهيم سلماني، سخنگوي دانشگاه علوم پزش��كي يزد با بيان اينكه 
هفته گذشته تقريباً تمام شهرستان هاي استان در وضعيت آبي قرار 
داش��تند اما از ابتداي هفته جاري، وضعيت آنها متغير ش��ده است، 
گفت:» از روز گذش��ته اردكان در وضعيت قرمز ق��رار گرفت و چهار 
شهرس��تان ديگر ش��امل ميبد، مهريز، ابركوه، مروس��ت و خاتم نيز 

نارنجي شدند.«
به گفته اين مسئول، بهاباد، بافق، يزد، اشكذر و تفت هم در حال حاضر 

در وضعيت زرد قرار دارند. 
س��خنگوي دانش��گاه علوم پزش��كي يزد بيان كرد: »عادي انگاشتن 
شرايط، عدم استفاده از ماس��ك و عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

عامل بازگشت يزد به وضعيت قرمز و نارنجي كرونايي است.«
   سمنان در حال زرد شدن

طبق اعالم س��تاد مقابله با كرونا و اپليكيشن ماسك چهار شهرستان 
استان سمنان شامل دامغان، سمنان، آرادان و سرخه در وضعيت زرد 
كرونايي و چهار شهرستان ديگر شامل گرمسار، شاهرود، مهدي شهر 

و ميامي در وضعيت آبي كرونايي قرار دارند.  
اين تغيير رنگ بندي نشان از افزايش ابتالي بيماري كرونا در استان 
سمنان است و اين در شرايطي است كه باالخره مسئوالن دانشگاه هاي 
علوم پزشكي ش��اهرود و س��منان وجود اميكرون را در اين منطقه از 

ايران تأييد كردند. 
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي شاهرود تلويحاً اعالم كرده چند مورد 
تست مثبت اميكرون در شاهرود به ثبت رسيده و معاون دانشگاه علوم 
پزشكي سمنان نيز گفته كه 2۰ مورد مثبت ابتال به اميكرون در استان 

سمنان شناسايي شده است. 
آمارها نشان مي دهد كه سمنان شاهد افزايش بستري كرونايي و موارد 
سرپايي هاي مثبت است در حالي كه رعايت پروتكل هاي بهداشتي به 

صورت محسوسي در استان كاهش يافته است. 
روز گذشته اعالم ش��د ۵۷ درصد مردم اين اس��تان دوز سوم واكسن 
كرونا را دريافت كرده اند اما آمار نگران كننده اين است كه شش درصد 
مردم حتي يك دوز واكس��ن هم نزده اند و در دوز دوم هم وضعيت به 

۹۰ درصد نرسيده است.  
آخرين آمار ارائه ش��ده از كرونا در سمنان نش��ان مي دهد ۱۶2 مورد 
قطعي ابتال به ويروس كرونا در استان ثبت ش��ده و اين آمار ۱۰برابر 

ميزان ثبت ويروس كرونا در ۱۵ روز گذشته است. 
۱22 نف��ر از اين تعداد س��رپايي درم��ان و دوران نقاه��ت را در خانه 
مي گذرانند و مابقي بستري ش��ده اند تا تعداد بستري هاي استان به 

عدد ۷۰ نزديك شود. 
آمارها و رنگ بندي كرونايي اس��تان سمنان نش��ان مي دهد كه آغاز 
پيك ششم در اين استان را شاهد هس��تيم، بنابراين واكسيناسيون و 
همچنين رعايت فاصله گذاري اجتماع��ي از مهم ترين نكته ها در اين 

زمينه است. 
   كسي به هشدارها توجه نمي كند

سرپرس��ت دانش��گاه علوم پزش��كي و خدمات بهداش��تي-درماني 
آذربايجان غربي با بيان اينكه طي 2۴ س��اعت گذش��ته ۱۷۰ نفر در 
اس��تان به كرونا مبتال ش��ده اند، گفت: »اين آمار نش��ان مي دهد كه 
وضعيت ابتال به كرونا در اين استان روند صعودي پيدا كرده و رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي بيش از پيش ضروري است.«
محمدامين وليزاده اضافه كرد:»۵۹ نفر در مراكز درماني بستري شدند 
كه نشان مي دهد بستري شدگان، افزايش چنداني نيافته و رشد مربوط 
به مبتاليان سرپايي است. با اضافه شدن اين تعداد، كل بستري شدگان 

سندرم حاد تنفسي در استان به 2۵۹ نفر رسيده است.«
به گفته اين مس��ئول ۹۳ نفر از بستري شدگان در بخش  مراقبت هاي 
ويژه هستند و 2۱ نفر نيز فقط با استفاده از ونتيالتور تنفس مي كنند. 
همچنين يك نفر در آذربايجان غربي در شهرستان سلماس به خاطر 
كرونا فوت شد كه كل فوتي هاي ناش��ي از كرونا در استان به ۷هزار و 
2۵۶ نفر رسيد.  دي ماه با افزايش شديد موارد بيماران سرپايي كرونا 
در استان بوش��هر همراه بود و در آن زمان اعالم شد اين اتفاق را بايد 

به عنوان يك هشدار جدي در نظر گرفت. 
در آن زمان دكتر عبدالمحمد خواجه ئيان، رئيس مركز بهداشت بوشهر 
با بيان اينكه چندهفته اي است سويه جديد كرونا به نام اميكرون در 
سراسر دنيا و به دنبال آن در كشور ما رو به افزايش است كه به تبع آن 
در اين استان هم با افزايش شديد موارد جديد بيماران سرپايي مواجه 
هستيم، گفت: »عالئم اميكرون شبيه سرماخوردگي است و خواهش 
ما اين است هرگونه عالئم سرماخوردگي جدي گرفته شود و شخص 

داراي عالئم تا زمان بهبودي در قرنطينه بماند.«
با گذش��ت حدود يك ماه، حاال در اس��تان بوش��هر، شهرستان هاي 
تنگستان و گناوه به شهرستان هاي بوشهر و دشتستان اضافه شده و در 

وضعيت زرد كرونايي قرار گرفته اند. 
شش شهرستان ديلم، دش��تي، دير، جم، كنگان، عسلويه هم در لبه 
تيغ و در مرحله هشدار براي ورود به حالت زرد هستند.   از آغاز شيوع 
كرونا تاكنون ۹۰هزار و 2۶۴ نفر در اس��تان بوش��هر ب��ه اين ويروس 
مبتال ش��ده اند و 2۰۳۵ نفر به علت ابتال به اين وي��روس جان خود را 

از دست داده اند. 

 افتتاح قرار گاه جهادي 
شهيد نبي لو در قم 

در آس�تانه دهه مبارك فجر، دفتر قرارگاه جهادي ش�هيد 
مصطف�ي نبي ل�و در كميته ام�داد اس�تان قم افتتاح ش�د. 
محسن مس��عوديان راد، مديركل كميته امداد استان قم، در مراسم 
افتتاح دفتر قرارگاه جهادي شهيد مصطفي نبي لو با تجليل از مقام 
ش��امخ تنها ش��هيد مدافع حرم كميته امداد گفت: افتتاح اين دفتر 
قرارگاه، نقطه عطفي در اقدامات جهادي اين نهاد و گروه هاي جهادي 
استان در خدمت رساني به نيازمندان و محرومان خواهد بود.  وي افزود: 
كميته امداد در كنار تمام گروه هاي جهادي اس��ت و از آنها حمايت 
مي كند.  مديركل كميته امداد استان قم ادامه داد: با افتتاح اين قرارگاه 
جهادي به زودي شاهد اتفاقات خوبي در زمينه رفع محروميت ها در 
برخي از مناطق اس��تان خواهيم بود.  در افتتاح دفتر قرارگاه شهيد 
مصطفي نبي لو از سوي همسر ش��هيد و با حضور تعدادي از مديران 

استان، با اهداي هديه، از همسر و پسر آن شهيد واالمقام تجليل شد.

 ۴۰ هكتار اراضي ملي  مشگين شهر 
به بيت المال باز گردانده شد 

۴۰ هكت�ار از اراضي مل�ي تصرف ش�ده اس�تان اردبيل در 
شهرس�تان مشگين ش�هر به بيت الم�ال بازگردانده ش�د. 
محمود قلي زاده، مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري اردبيل گفت: با 
تالش حافظان منابع طبيعي استان ۴۰ هكتار از اراضي ملي استان كه از 
طرف فردي فرصت طلب با توسل به سند جعلي حكم به نفع خود دال بر 
زراعي بودن اراضي مذكور گرفته شده و حكم نيز به قطعيت رسيده بود با 
ورود اداره حقوقي اداره كل و تشكيل پرونده كيفري و اثبات جعليت سند 
ارائه شده به دادگاه به بيت المال باز گردانده شد.  قلي زاده گفت: از مردم 
و دوستداران طبيعت درخواست مي كنيم در صورت مشاهده تخريب 
منابع طبيعي و قاچاق هرگونه فرآورده هاي جنگلي و مرتعي از سوی 
افراد سودجو و فرصت طلب، مراتب را به شماره تلفن هاي رايگان ۱۵۰۴ 
و ۱۳۹ مركز فرماندهي يگان حفاظت منابع طبيعي استان كه به صورت 

شبانه روزي آماده دريافت گزارش هاي مردمي است، اطالع دهند.

۸۲5 كنتور هوشمند بر چاه هاي 
كشاورزي گلستان نصب شد

ب�ه گفت�ه مدي�ر دفت�ر حفاظ�ت و بهره ب�رداري منابع آب 
ش�ركت آب منطق�ه اي گلس�تان ۸25 دس�تگاه كنت�ور 
هوش�مند حجم�ي ب�ر چاه ه�اي آب اس�تان نص�ب ش�د. 
عبداالحد باش��قره، مدير دفتر حفاظت و بهره ب��رداري منابع آب 
شركت آب منطقه اي گلستان گفت: يكي از مهم ترين طرح هاي احيا 
و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني، طرح نصب كنتور هاي هوشمند 
حجمي آب روي چاه هاس��ت.  وي افزود: از ابتداي س��ال تاكنون 
۸2۵ دستگاه كنتور هوشمند حجمي روي چاه هاي آب كشاورزي 
و صنعتي و خدماتي سطح استان نصب شده است كه از اين تعداد، 
۷۵۸ دس��تگاه كنتور روي چاه هاي كشاورزي و تعداد ۶۷ دستگاه 
كنتور روي چاه هاي صنعتي و خدماتي نصب شده است.  عبداالحد 
باش��قره ادامه داد: از زمان آغاز طرح نصب كنتور هاي هوشمند تا 

كنون 2 هزار و ۷۵2 كنتور روي چاه هاي استان نصب شده است.

    گلستان   اردبيل    قم

افتتاح ۲ طرح عمراني قزوين در دهه فجر 
مديركل راه و       قزوين
ي  ز س�ا شهر
استان قزوين از افتتاح دو طرح عمراني در 

دهه مبارك فجر خبر داد. 
سيدعلي هاش��مي، مديركل راه و شهرسازي 
استان قزوين گفت: بهس��ازي و تعريض جاده 
آوج - رزن به ط��ول ۱۳۰۰متر از محل ميدان 
خروجي آوج به سمت رزن يكي از پروژه هاي 
افتتاحيه در دهه مبارك فجر اس��ت كه مورد 
بهره برداري قرار مي گيرد.  وي افزود: مدت زمان اجراي اين طرح ۱۹ ماه اس��ت كه با بهره برداري از 
آن ۷۰فرصت شغلي به صورت مستقيم و ۱۵۰ فرصت شغلي به صورت غيرمستقيم در سطح منطقه 
ايجاد شد.  اين مسئول با اش��اره به دومين پروژه مورد بهره برداري خاطرنش��ان كرد: افتتاح مسجد 
جواد االئمه )ع( واقع در ناحيه شهري مهرگان به عنوان پروژه فرهنگي - اجتماعي و از محل طرح هاي 
سازمان ملي زمين و مسكن است كه عمليات احداث اين بنا ۱۷ ماه طول كشيد.  هاشمي يادآور شد:با 

اجراي اين پروژه ۳۰ فرصت شغلي مستقيم و ۵۰ فرصت شغلي غيرمستقيم ايجاد مي شود.


