
افتتاح کارخانه کنسانتره کرومیت منوجان کرمان 
با حضور وزیر صمت

کارخانه کنسانتره کرومیت منوجان با     کرمان
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در 

جنوب کرمان افتتاح شد. 
پنج  شنبه گذشته در سفر علیرضا رزم  حس��ینی، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به جنوب استان کرمان، کارخانه کنسانتره کرومیت کوهستان 
حق در شهرستان منوجان افتتاح ش��د.  این مجموعه با ظرفیت تولید 
ساالنه ١٥ هزار تن کنسانتره کرومیت از ظرفیت اشتغالزایی ١٠٠ نفر به 
صورت مستقیم برخوردار است و در مجاورت معدنی با ذخیره معدنی 
یک هزار و ٨٠٠ هزار تن کرومیت در بجگوئیه منوجان قرار دارد.  علیرضا 
رزم حس��ینی، وزیر صمت در حاشیه س��فر به منوجان گفت : بر اساس 
فرمایش رهبر معظم انقالب در س��ال 93، کار توانمندس��ازی جوامع 
محلی به همت بنیاد مستضعفان از شهرستان قلعه گنج آغاز شد که با 
پیشرفت های خوبی همراه بود.  وی با اش��اره به اکتشاف و بهره برداری 
معادن کرومیت و مس در این منطقه از تداوم فعالیت  حوزه اکتش��اف 
معادن در جنوب کرمان نام برد و افزود : از اقدامات مهم وزارت صمت، 
اکتشاف در سراسر کشور است که کار را آغاز کردیم.  وزیر صنعت، معدن 
و تجارت از مزایده واگذاری 6هزار پهنه جدید معدنی در سطح کشور خبر 
داد و تصریح کرد: بر اساس برآورد کارشناسان ٥٠٠ میلیارد دالر ذخایر 

کشف شده داریم که با اکتشافات جدید این میزان افزایش می یابد.

تفاهمنامه ساخت      مرکزی
8هزار و ۱۰۰ واحد 
طرح اقدام ملی مس�کن با حضور مس�ئوالن 
اس�تانی و محل�ی در اراک امض�ا ش�د. 
سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی در آیین تفاهمنامه 
ساخت مسکن ملی در این استان گفت: ساخت ٨هزار 
و ١٠٠ واحد اقدام ملی مس��کن در استان مرکزی، 
بزرگ ترین طرح مسکن سازی فعال در کشور است 
که در پایان دولت تدبیر و امید و در راستای تأمین و 
ساخت مسکن برای متقاضیان فاقد مسکن با تعامل 
و همکاری اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان، اداره 
کل اوقاف و امور خیریه و همچنین اس��تانداری و با 
موافقت وزیر راه و شهرس��ازی چند روز پیش کلید 
خورده  است.  وی افزود : ساخت طرح ماندگار، عالوه 
بر س��همیه ابالغی وزارت متبوع در کن��ار ١٥ هزار 
واحد مسکونی دیگر استان است که از ابتدای انقالب 
تاکنون از بزرگ ترین طرح های مس��کونی است که 

در بازه زمانی ۲۴ ماهه در کش��ور ساخته می شود.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی هم در این 
مراسم گفت : سهم استان مرکزی از این طرح ساخت 
۲۲ هزار واحد مسکونی است که ١۲ هزار واحد آن در 

شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران باید ساخته شود 
و 9 هزار واحد مسکونی دیگر نیز در شهرهای استان 
هدفگذاری شده است.   احمد مرزبان افزود: با تعامل و 
همکاری مسئوالن در استان مرکزی فراتر از سهمیه 

ابالغی و بر اساس نیاز و تقاضای مردم زمین تأمین و 
اجرای تمام طرح های مسکونی در سطح استان آغاز  
شده و در حال انجام است.  وی تصریح کرد: عملیات 
اجرایی ٥3٠ واحد مسکونی سهمیه کمیته امداد و 
١٠ هزار واحد مسکونی دیگر اکنون در استان آغاز 
شده است.  مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی 
گفت : در بازنگری طرح جامع اراک، ۷٠ هکتار زمین با 
مالکیت اداره کل اوقاف به محدوده شهری اراک الحاق 
شده است.  مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی 
با بیان اینکه بیشترین درخواست متقاضیان مسکن 
ملی در اراک اس��ت، گفت: در ط��رح ۲۴ هکتاری 
انتهای هپکو 3هزار و ۴٠ واحد در حال ساخت مربوط 
به اقدام ملی مسکن، بخشی مربوط به وزارت دفاع و 
نیروی انتظامی است.  مرزبان گفت : سهمیه ابالغی 
سکونتگاه های غیررسمی در شهر ساوه 36٠ واحد 
بود که اکنون عملیات اجرایی ۲ هزار واحد مسکونی 

در این شهر آغاز شده است. 

تفاهمنامه ساخت8100 واحد مسکونی در اراک امضا شد
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واکسیناسیون کرونایی 81درصد سالمندان در زنجان 
بیش از 8۱ درصد     زنجان
س�المندان  از 
باالی 8۰ س�ال و ۷۳ درصد از سالمندان باالی 
۷۰س�ال در اس�تان زنجان واکس�ینه شدند. 
پرویز قزلباش، رئیس علوم پزش��کی استان 
زنجان گفت: ترزیق واکس��ن به س��المندان 
باالی ۷٠ و ٨٠ سال در استان ادامه دارد و از 
خانواده ها درخواست می شود در زمان معین 
ش��ده به تزریق واکس��ن اقدام کنند تا طبق 

برنامه ریزی و مدیریت انجام شده تزریق واکسن به خوبی جلو برود.  رئیس علوم پزشکی زنجان از 
کاهش محسوس بیماران بستری کرونایی در مراکز درمانی استان خبر داد و افزود: میزان افراد تست 
مثبت کرونا  در استان بیش از 3٠ درصد کاهش داشته است.  قزلباش همچنین از کاهش فوتی های 
کرونا در استان زنجان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بیمار بستری در مرکز  آی سی یو استان 
وجود ندارد.  وی ادامه داد: از مردم استان درخواست می شود نسبت به زدن ماسک اهتمام جدی 

داشته باشند چراکه کرونا هنوز تمام نشده است.

بازگشت بزرگ ترین واحد تولید مخازن کمپوزیت به چرخه تولید 
ر  ا ن�د ما فر     چهارمحال وبختیاری 
ن  س�تا شهر
بروج�ن از بازگش�ت واحد تولی�د مخازن 
کمپوزیتی با ظرفیت تولید ۲۵۰هزار مخزن 
در س�ال ب�ه چرخ�ه تولی�د خب�ر داد. 
مس��عود ملکی، فرماندار شهرس��تان بروجن 
گف��ت : واحد تولی��د مخ��ازن کمپوزیتی پویا 
با ظرفی��ت تولید ۲٥٠ هزار مخزن در س��ال، 
بزرگ ترین واحد تولی��د مخازن کمپوزیت در 

کشور می باشد که از سال 9۴ و با تأخیر در تقسیط تسهیالت دریافتی و ایجاد شائبه های مالی از سوی 
یکی از بانک های عامل، این واحد تولیدی به حالت تعطیل درآم��د.  وی افزود: این واحد تولیدی با 
بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا، توان تولید مخازن گاز مایع و CNG تا ١3٠٠ لیتر گنجایش 
را داراس��ت.  فرماندار شهرس��تان بروجن تصریح کرد: پس از امریکا، کانادا، آلمان و چین، استقرار 
تجهیزات و ماشین آالت تخصصی و های تک در این واحد تولیدی، ایران را به پنجمین کشور دارنده 

تکنولوژی تولید مخازن فول کمپوزیت جهان تبدیل کرده است.

نخستین واحد گازی نیروگاه کالس F هنگام افتتاح شد
نخستین واحد     هرمزگان
گازی نیروگاه 
س�یکل ترکیبی کالس F )راندم�ان ب�اال( 
هنگام بندرعباس به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات 
روزپنج  ش�نبه هفت�ه گذش�ته با دس�تور 
رئیس جمه�ور افتت�اح و راه اندازی ش�د. 
علیرضا نصراللهی، مج��ری طرح نیروگاه های 
سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی هرمزگان 
گفت : در راس��تای توس��عه تولید نیروی برق 

در منطقه جنوب کش��ور، احداث نیروگاه س��یکل ترکیبی 9٠6 مگاواتی هنگام به عنوان نخستین 
نیروگاه کالس F دولتی ایران با دو واح��د گازی 3٠۷ مگاواتی و یک واحد بخ��ار ۲9۲ مگاواتی در 
دستور کار شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی قرار گرفته است.  وی افزود: انتقال دانش 
فنی و ساخت داخل تجهیزات نیروگاه های س��یکل ترکیبی راندمان باال و توربین های گازی کالس

F، اشتغالزایی، استفاده از قابلیت های پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و مشاوران داخلی، افزایش 
متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی و بهبود پایداری شبکه برق در مناطق جنوبی و مرکزی کشور و 

عمر مفید طوالنی نیروگاه از جمله اهداف و مزیت های اجرای این پروژه است.

2 طرح عمرانی در دانشگاه گیالن به بهره برداری رسید
رئیس دانشگاه     گیالن
گیالن از افتتاح 
دو ط�رح عمرانی در این مرکز آموزش�ی با 
حضور مع�اون پژوهش و فن�اوری وزارت 
عل�وم، تحقیق�ات و فن�اوری خب�ر داد. 
دکتر احمد رضی، رئیس دانشگاه گیالن گفت : 
سالن تحقیقاتی و آموزشی دانشکده کشاورزی با 
زیربنای ٥١۲ مترمربع ، فاز دوم مجموعه دانشکده 
کشاورزی دانشگاه گیالن است و به منظور انجام 
پروژه های تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین اجرای طرح های پژوهشی اساتید با 
قابلیت پرورش انواع طیور راه اندازی شده است.  وی بهره برداری از طرح احداث ساختمان آزمایشگاه مهندسی 
رودخانه مربوط به پژوهشکده حوضه آبی خزر در دانشگاه گیالن را از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده 
عنوان و خاطرنشان کرد: آزمایشگاه مهندسی رودخانه با زیربنای 6۴٠ متر مربع طرح فاز یک پژوهشکده 
حوضه آبی خزر دانشگاه گیالن است که به منظور توس��عه فضای آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه و انجام 
پروژه های تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین اجرای طرح های پژوهشی اساتید 

رشته های مختلف دانشکده های مرتبط در موضوعات مربوط به دریای خزر راه اندازی شده است. 

 آموزش طرح خودمراقبتی 
به10 هزار و 25 خانواده در کردستان

 طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه 
تیرماه به بهره برداری می رسد

تاکن��ون ب�ه     کردستان
و  ۱۰ه���زار 
۲۵خانواده سالم در سطح استان کردستان 
در قالب طرح شهید سلیمانی از لحاظ الزام 
رعایت پروتکل های بهداشتی در برابر کرونا، 

آموزش های الزم ارائه شد. 
حس��ن محمودی، مدیر گروه آموزش و ارتقای 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره 
به تش��ریح اقداماتی که تاکنون در قالب طرح 
شهید سلیمانی در اس��تان در راستای مقابله با 
کرونا صورت گرفته اس��ت، گفت: در این طرح 
یک هزار و 3٠۴ تیم در قالب چهار تیم رهگیری، 
مراقبتی، حمایتی و نظارتی فعالیت دارند.   وی 
تصریح کرد: طرح شهید سلیمانی با محوریت 
وزارت بهداشت و با همکاری همه جانبه بسیج 
در زمینه مهار و مقابله ب��ا ویروس کرونا از آبان 
ماه س��ال گذش��ته تاکنون همزمان با سراسر 
کشور در اس��تان کردستان اجرا ش��ده است.   
مدیر گروه آموزش و ارتقای س��المت دانشگاه 
علوم پزش��کی با بیان اینکه شناسایی به موقع 
افراد مبتال به کرونا و پیشگیری از این ویروس 

از جمله مهم  ترین اهداف اجرای طرح ش��هید 
سلیمانی است، ادامه داد: بیشترین اطالع رسانی 
در زمینه پیشگیری از بیماری توسط تیم های 
مذکور در سطح استان انجام می شود.  محمودی 
خاطرنشان کرد: از هفته گذشته تاکنون 3هزار و 
996 تست کرونا در قالب طرح شهید سلیمانی 
در اس��تان از افراد دارای عالئ��م صورت گرفته  
اس��ت که از این تعداد تس��ت ۷6٠ نفر مثبت 
اعالم شده است.   وی با اشاره به اینکه در مدت 
زمان یادش��ده تاکنون ۲٨ نف��ر در منزل تحت 
مراقبت درمان��ی و حمایتی از لح��اظ بیماری 
کرونا قرار گرفته اند، اف��زود: همچنین یک نفر 
مبتال به ویروس توسط تیم های مذکور جهت 
درمان به بیمارس��تان اعزام ش��ده است .  مدیر 
گروه آموزش و ارتقای س��المت دانشگاه علوم 
پزشکی کردس��تان با بیان اینکه در بازه زمانی 
یادش��ده تاکنون تیم های مذکور به ١٠هزار و 
۲٥خانواده سالم در سطح استان از لحاظ رعایت 
پروتکل های بهداشتی آموزش های الزم را ارائه 
داده اند، گفت : به 69۷خانواده افراد بیمار مبتال 

آموزش داده شده است. به کووید ١9 

رئیس سازمان      آذربایجان شرقی
مدیری���ت و 
برنامه ری�زی آذربایج�ان ش�رقی از اختصاص 
۲۱۰میلی�ارد تومان ب�ه پروژه های زیرس�اخت 
اس�تان و 4۵۰ میلیارد تومان به پ�روژه احیای 
دریاچ�ه ارومیه در چن�د روز آینده خب�ر داد. 
داوود بهب��ودی، رئی��س س��ازمان مدیری��ت و 
برنامه ریزی آذربایجان شرقی در حاشیه بازدید 
رئیس سازمان برنامه و بودجه از روستای جهیزدان 
سراب گفت: دکتر نوبخت در سفر دو روزه ای که 
به اس��تان آذربایجان شرقی داش��ت، در بازدید 
از مراحل اجرایی م��دول دوم تصفیه خانه تبریز 
قول پرداخ��ت ۴٠ میلیارد تومان ب��ه این پروژه 
را در هفت��ه آینده داد که با اج��رای این طرح فاز 
مایع این مدول از تصفیه خانه تا ۲٠ تیرماه سال 
جاری وارد مدار خواهد شد.  وی افزود: همچنین 
در ادامه طی بازدید از مس��یر راه آهن بستان آباد 
– تبریز و ایس��تگاه خاوران با دس��تور پرداخت 
١٥٠ میلیارد تومان ط��ی هفته آتی، پیش بینی 
شد این ایستگاه و خط ریلی تا پایان تیرماه سال 
جاری قابل بهره برداری باش��د.  رئیس س��ازمان 

مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تصریح 
کرد: در این سفر همچنین مرکز رادیوتراپی تبریز 
با پیشرفته  ترین دس��تگاه های نصب شده مورد 
بهره برداری قرار گرفت.  بهبودی گفت : در جلساتی 
که برگزار شد، دستورات الزم در خصوص بررسی 
تأمین اعتبار خاتمه عملیات اجرایی س��دهای 
شهید مدنی تبریز و شهریار میانه داده شد تا شاهد 
تسریع در عملیات این دو س��د بزرگ در استان 
آذربایجان شرقی باشیم.  وی توضیح داد: همچنین 
تأمین اعتبار پایگاه هالل احمر شمال غرب کشور 
به میزان ١۲ میلی��ارد تومان و مرکز س��نجش 
مهارت فنی حرفه ای نیز به میزان ٨ میلیارد تومان 
در دستور کار قرار گرفت و دستور تسریع و پیگیری 
سایر پروژه های استان صادر شد.  رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در ادامه 
یادآور ش��د: همچنین دکتر نوبخت طی بازدید 
هوایی از طرح های احیای دریاچه ارومیه، در طرح 
انتقال آب زاب حاضر شد و پرداخت ۴٥٠ میلیارد 
تومان برای تسریع عملیات اجرایی تونل انتقال 
آب زاب طی چند روز آینده را صادر کرد تا شاهد 

خاتمه این طرح تا انتهای تیرماه باشیم.

 آجر به آجر، اتحاد دست ها 
برای ساختن مدارس در استان ها

چند سالی است که موضوع ایمن سازی فضاهای آموزشی به یکی 
از دغدغه ها و نگرانی ها در رابطه با تحصیل دانش آموزان در سراسر 
کشور تبدیل شده است. هرچند هر بار از الیحه اختصاص بودجه و 
تأمین اعتبار برای این کار صحبت می ش�ود اما خروجی کار نشان 
می دهد حرکت درس�تی در این رابطه صورت نگرفته است. اما در 
سال گذشته طرح تحولی مشارکت های مردمی موسوم به آجر به 
آجر آغاز شد؛ طرحی که یک حرکت و عزم ملی را در پی دارد و بر 
اساس آن فقط تا پایان سال 99 بیش از ۵۰۰ هزار نفر از هموطنان وارد 
عرصه مدرسه سازی شدند. حاال وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
مناطق محروم و نیازمند استان ها و با بیان اینکه طرح آجر به آجر 
می تواند همه ایرانیان را خیر مدرسه ساز کند، گفت: هدف این است 
که مردم با هر میزان داشته ای بتوانند در مدرسه سازی سهیم باشند. 

    
ایران کشوری حادثه خیز است و اتفاقات و حوادث مترقبه و غیرمترقبه 
نش��ان می دهد هر لحظه باید منتظ��ر خبری بود. در ای��ن میان یکی 
از نگرانی  های��ی که درباره تحصی��ل دانش آموزان وج��ود دارد، بحث 
ایمن سازی فضاهای آموزشی اس��ت، زیرا با توجه به فرسوده و ناایمن 
بودن بسیاری از مدارس هر حادثه ای می تواند فاجعه ای در پی داشته 
باشد.  چند سال پیش الیحه اختصاص۴ میلیون دالر برای تخریب و 
بازسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده به مجلس رفت و تصویب شد. 
با اینکه در ابت��دا تعدادی از مدارس با اس��تفاده از این بودجه تعمیر یا 
بازسازی شدند اما در ادامه معلوم نشد بقیه پول ها کجا رفت و چرا کار ها 
روی زمین ماند.  از سال گذشته طرح طرح »آجر به آجر« برای ساخت 
مدارس جدید در دس��تور کار قرار گرفت و یک بار دیگر با ورود بسیج 

برای کمک به سازمان ها و نهاد ها این طرح سرعت گرفت. 
دی ماه سال 99 بود که عملیات ساخت نخستین مدرسه طرح »آجر به 
آجر« با حضور سرتیپ محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی 

در منطقه محروم خضرآباد در شهرستان اشکذر یزد آغاز شد. 
احداث این مدرسه با سه کالس درس به یاد شهید مدافع حرم، اهلل دادی 
با زیربنای ۲٥٠ مترمربع و پیش بینی ١۲ میلیارد ریال کمک مردمی 
شروع شد. اعتبار ساخت این فضای آموزشی در راستای طرح یادشده 
با کمک های ُخرد ٥ هزار و ۲٠٠ نفر از مردم نیک اندیش استان یزد و با 
همت گروه جهادی ش��هید اهلل دادی تأمین شد و امسال قبل از شروع 
سال تحصیلی به بهره برداری می رسد.  جالب است بدانیم تعداد خیران 
مدرسه ساز در استان یزد یک هزار و 3٠٠ نفر اعالم شده است که از این 
تعداد ١٨٨ نفر از خانواده های معظم شهدا، ۲٥۴ تن زن ، 69 نفر نخبه 

و ١۴٥ تن از اقلیت دینی زرتشتیان هستند. 
   ساخت مدارس در کمترین زمان

ساخت مدرسه با استفاده از طرح آجر به آجر امسال با قدرت بیشتری 
پیش می رود و به گفته مسئوالن بیش از یک میلیون نفر در این حرکت 
مردمی و ملی ش��رکت خواهند کرد.  در همین رابط��ه وزیر آموزش و 
پرورش با بیان اینکه طرح آجر به آجر می تواند هم��ه ایرانیان را خیر 
مدرسه ساز کند، گفت:»هدف این طرح آن است که مردم با هر میزان 

داشته ای بتوانند در مدرسه سازی سهیم باشند.« 
محس��ن حاجی میرزایی که برای افتتاح یک دبیرس��تان کاردانش در 
مسکن مهر سمنان به این منطقه س��فر کرده بود، با بیان اینکه بنای 
مدرسه جزو بناهای روحانی است چراکه شخصیت انسان  ها شکل داده  
می شود و زمینه ساز توسعه فرهنگ و آبادانی و آینده ای بهتر و روشن تر 
برای تک تک افراد جامعه اس��ت، تأکید کرد: »هی��چ بنایی رفیع تر از 
مدرسه نیست. بسیاری افتتاح های باشکوه در کشور صورت می گیرد اما 

به نظر بنده عظیم تر و باشکوه تر از افتتاح مدرسه وجود ندارد.« 
وی با تأکید بر اینکه خداوند متعال در ق��رآن کریم در باب مکان ها از 
مسجد سخن گفتند که به نوعی می توان گفت کاربرد مساجد نیز در 
راستای تعلیم و تربیت است و در واقع می توان از این جهت به جایگاه 
رفیع و واالی مکان های تعلیم و تربیت و آموزشی از جمله مدرسه پی 
برد، تصریح کرد: »هر بنایی غیر از مکان آموزشی برای خدمت به انسان 
و تسهیل در امور زندگی او احداث می شود و در اختیار قرار می گیرد، اما 
مکان  ها و بناهای آموزشی همچون مدارس، بنا هایی هستند که با نفس 
و جان انسان سر و کار دارند و انسان در این مکان  ها هویت پیدا می کند 

و به نوعی فرهنگ و آبادانی جامعه از آن ریشه می گیرد.« 
حاجی میرزایی با بیان اینکه ما در طرح آجر ب��ه آجر درصدد بودیم تا 
همه مردم ایران مدرسه ساز شوند، زیرا کس��انی که در این امر اهتمام 
می کنند، توجه بیشتری به بحث آموزش دارند و طبیعتاً می توان گفت 
پیوند میان خانه و مدرس��ه در پرتو مش��ارکت مردم در مدرسه سازی 
ش��کل می گیرد، ابراز داش��ت: »آمار ها و اطالعات مطلوب و ارزنده ای 
توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و استان ارائه شد 

که بسیار ارزنده است.« 
وی افزود:»پروژه  هایی از این نوع مدارس، کمتر در دوره های سه ساله به 
بهره برداری می رسند. افتتاح و بهره برداری از این مجتمع آموزشی تنها 
پس از گذشت حدود سه سال، یعنی کلنگ زنی در سال 96 و افتتاح و 

بهره برداری در سال ١۴٠٠، امری بسیار ارزشمند است.«

 تجهیز 70 درصد اراضی اردبیل 
به سیستم آبیاری نوین 

آبیاری نوین، تنها راه حل مناسب برای حفظ منابع آبی و استفاده بهینه 
از آب موجود در صنعت کشاورزی است؛ سیستمی که سال هاست در 
مورد آن صحبت می شود اما برخی استان ها یا بهتر بگوییم کشاورزان 
سنتی نسبت به تغییر و تجهیز زمین هایشان به سیستم آبیاری نوین 
مقاومت نشان می دهند اما اردبیل که جزو مناطق پرباران ایران به شمار 
می آید، حاال اعالم کرده  حدود ۷۰درصد از اراضی این دشت در کشت 
و زرع متنوع به سیستم آبیاری مدرن و تحت فشار مجهز شده است. 

    
بخش کشاورزی ایران سهم 9 درصدی در تولید ناخالص داخلی، سهم 
حدود ١9 درصدی در اشتغال و س��هم ١٨ تا ۲٠ درصدی در صادرات 
غیرنفتی کش��ور دارد.  این شاخص ها در س��ال های اخیر که موضوع 
کم آبی در اس��تان های مختلف ش��دت گرفته بود، می توانست هم بر 
جمعیت بیکاران بیفزاید و هم درآمد بخش قابل توجهی از مردم را که 

در دهک های پایین درآمدی جای دارند، تحت الشعاع قرار دهد. 
در اوایل دهه 9٠ و در شرایطی که فش��ار و غلبه کم آبی در استان های 
مختلف، کشاورزی را به سمت زوال هدایت می کرد، توسعه سامانه های 
نوین آبیاری و کشت گلخانه ای توانست کمک کند تا بخش کشاورزی 
روی پای خ��ودش بایس��تد و همچن��ان در خدمت رش��د اقتصادی 
ایران باش��د.  با اینکه هنوز برای رس��یدن تا نقطه ایده آل در استفاده 
از سیس��تم های نوین آبیاری فاصله زیادی داریم اما برخی اس��تان ها 
توانسته اند در این مسیر گام های بزرگ و خوبی بردارند. از جمله اردبیل 
که در حال حاضر ۷٠ درصد از اراضی خود را در کش��ت و زرع متنوع به 
سیستم آبیاری مدرن و تحت فش��ار مجهز کرده است.  چند روز پیش 
که مسعود امامی یگانه، فرماندار شهرستان اردبیل برای بازدید از اراضی 
مزارع خشکه رود به این منطقه رفته بود، با بیان اینکه با کارهای آموزشی 
و ترویجی که به همت جهاد کشاورزی انجام شده است، توسعه کشت 
غالت دانه ریز و همچنین محصوالت دانه های روغنی را در دشت اردبیل 
به جای سیب زمینی و س��ایر محصوالت پر آب بر شاهد هستیم،گفت: 
»در حال حاضر ۷٠درصد اراضی دشت اردبیل در کشت و زرع متنوع به 

سیستم آبیاری مدرن و تحت فشار مجهز شده است.« 
وی این سیاست را در جهت بهینه سازی منابع آب یک رویکرد مناسب و 
مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد:» در شهرستان اردبیل بالغ بر ۴هزار و ۲٠٠ 
هکتار از اراضی به سیستم آبیاری مدرن مجهز شدند که دولت در حمایت 
از اجرای این س��امانه نوین آبیاری 6٠ میلیارد تومان منابع هزینه کرده 
اس��ت. ضمن اینکه این طرح با قوت و قدرت ادامه دارد و ما از کشاورزان 
انتظار داریم با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی اردبیل برای استفاده 
از تسهیالت بالعوض در این زمینه اقدام کرده تا اراضی خود را به سیستم 
نوین آبیاری مجهز کنند.«  به گفته امامی یگانه، اجرای این طرح در شرایط 
بحرانی آب به بهینه سازی تولید و اقتصادی بودن محصوالت کمک خواهد 
کرد که انتظار می رود همچنان با یک رویکرد حمایتی کشت جایگزین 
سیب زمینی و سایر محصوالت پر آب بر را در دشت اردبیل شاهد باشیم.  
وی با ابراز خرسندی از توسعه کشت غالت دانه ریز به ویژه نخود، ماش و 
لوبیا در دشت اردبیل خاطر نشان کرد:» در کنار این محصوالت امیدواریم 
کشت دانه های روغنی به ویژه کلزا و گلرنگ تقویت شود تا کشور از جهت 
تأمین نیازمندی روغن به خوداتکایی کامل برسد.«  فرماندار شهرستان 
اردبیل خاطر نشان کرد:» در سال های اخیر با پرداخت تسهیالت از سوی 
بانک کشاورزی خرید و نوس��ازی ناوگان مکانیزاسیون بخش کشاورزی 
تقویت شده است که در این زمینه پرداخت تس��هیالت تا ٨٠ درصد در 

اولویت برنامه ریزی  ها و هدف گذاری  ها قرار گرفته است.«

 بنیاد بین المللی امام رضا)ع( 
از پایان نامه های رضوی حمایت می کند

مدیر انتش�ارات و پژوه�ش بنیاد      خراسان رضوی
بین المللی ام�ام رضا)ع( از حمایت 
مالی از پایان نامه های رضوی دانش�جویان مراکز علمی خبر داد. 
علی رضا کریم دادیان مدیر انتش��ارات و پژوهش بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( در نشست خبری بنیاد بین المللی امام رضا)ع( به مناسبت دهه 
کرامت با اعالم خبر حمایت مالی از پایان نامه های رضوی دانشجویان 
گفت: در سطح کارشناسی ارشد تا 3میلیون تومان و در سطح دکتری 
تا 6 میلیون تومان، پس از اتمام پروژه پایان نامه و تحویل به بنیاد امام 

رضا)ع( به دانشجویان اعطا خواهیم کرد. 
وی افزود: در سه استان اردبیل،کرمانش��اه و مرکزی همایش علمی و 
پژوهشی رضوی برگزار می شود که موضوع نظارت بر عهده ما قرار دارد. 
در اردبیل گفت وگو و مناظرات رضوی برگزار می شود که شش دوره آن 
برگزار شده و در هر دوره دو کتاب چاپی خالصه مقاالت و مقاالت اصلی 
منتشر شده است . این نشست  ها جریانی در حوزه گفت وگو و مناظرات 
در بین الملل ایجاد کرده است و معموالً هر سال در هفته وحدت با حضور 

نماینده های ادیان کشور برگزار می شود. 
مدیر انتش��ارات و پژوهش بنیاد بین المللی امام رضا)ع( تصریح کرد: در 
کرمانشاه و مرکزی نیز برگزاری همایش های پژوهشی با موضوع ادبیات 
روایی صورت می گیرد که امس��ال تمرکز آن در ح��وزه کودک و نوجوان 
خواهد بود. فصلنامه فرهنگ رضوی را که تنها فصلنامه تخصصی با موضوع 
امام رضا)ع( است، نیز تولید کرده  و اکنون وارد سال نهم تولید آن شده ایم و 
اخیراً تجدیدچاپ و ۲۲9 مقاله مرتبط با امام رضا)ع( در آن چاپ شده است.  
کریم دادیان ادامه داد: در راستای ایجاد بانک جامع فرهنگ رضوی، شروع 
به جس��ت وجو پایان نامه  هایی کردیم که در حوزه امام رضا)ع( در سطح 
کارشناسی ارشد و دکتری در کشور کار شده است و ۴١٠ عنوان پایان نامه 
را تا کنون شناس��ایی کرده ایم. طرح حمایت از پایان نامه های رضوی در 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را نیز به دانشگاه  ها ارائه کرده ایم.  وی با 
اشاره به ایجاد کتابخانه تخصصی کتب رضوی توسط بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع(، طرح کتابخانه تخصصی امام رضا)ع( نیز در برنامه های ما وجود 
دارد و کتاب های مرتبط با حوزه رضوی را شناسایی کردیم که بخشی از آنها 
تهیه شده است. تاکنون 3هزار عنوان کتاب شناسایی کرده ایم که مشغول 
خرید و گردآوری آنها برای ایجاد کتابخانه تخصصی امام رضا)ع( هستیم .  
مدیر انتشارات و پژوهش بنیاد بین المللی امام رضا)ع( افزود: طرح گردآوری 
نسخه های خطی منتسب به امام رضا)ع( نیز در دستور کار ما قرار دارد که 
تاکنون 3٠٠ نس��خه خطی با موضوع رضوی که منتسب به ایشان است، 
شناسایی و بخش عمده ای از آن را تبدیل به نسخه الکترونیک کرده ایم و در 
بانک جامع اطالعات فرهنگ رضوی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت . 
هشت نمایشنامه نیز با موضوع رضوی به هشت نمایشنامه نویس مطرح 
هنری سفارش دادیم که پس از نگارش به چاپ رسید و در دسترس عموم 
قرار گرفت. دو طرح پژوهشی که یکی از آنها در رابطه با ترسیم نقش های 
علمی مطالعات و پژوهش های حوزه امام رضا)ع( در کشور است نیز ارائه 
خواهد شد و محققان دانشگاه های تهران مشغول آماده سازی آن هستند.

 157پروژه عمرانی و خدماتی 
در خراسان جنوبی افتتاح می شود

۱۵۷ پ�روژه عمرانی و خدمات�ی در خراس�ان جنوبی آماده 
بهره برداری است که در هفته جهاد کشاورزی افتتاح می شود. 
غالمرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
جمعیت برخوردار از این پروژه  ها را ۲۲ ه��زار خانوار اعالم کرد و 
گفت: با بهره برداری این ١٥۷پروژه زمینه اشتغال ۲هزار و ۲٨٨نفر 
فراهم و منجر به تثبیت اشتغال 6 هزار و ٥١6 نفر خواهد شد.  وی 
تصریح کرد: شهرستان های بیرجند با ۲٥ پروژه، زیرکوه با ۲١و 
خوسف با ١٨ پروژه بیشترین میزان پروژه های قابل افتتاح را به 
خود اختصاص داده اند.  رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی تصریح کرد : بیش��ترین فراوانی پروژه  ها نی��ز با توجه به 
اولویت های جهاد کشاورزی مربوط به حوزه آب و خاک، تولیدات 
دامی، باغبانی و منابع طبیعی است که به لحاظ شرایط اقلیمی و 
گرم و خشک استان پروژه های آب و خاک اولویت نخست استان 
است و توسعه سیستم های نوین آبیاری، مرمت و بازسازی قنوات و 

تجهیز و نوسازی اراضی بیشترین درصد فراوانی را دارد.

 تزریق 9 هزار و 401 دوز واکسن کرونا 
در ورامین

از آغ�از زمان تزریق واکس�ن کرونا تاکنون 9 ه�زار و 4۰۱ دوز 
به گروه های هدف در شهرس�تان ورامین تزریق ش�ده است. 
حس��ین کاغذلو، فرمان��دار شهرس��تان ورامین گف��ت: از آغاز 
زمان تزریق واکس��ن کرونا تاکنون 9 هزار و ۴٠١ دوز واکس��ن 
به گروه های هدف تزریق ش��ده اس��ت که از این تعداد، ٥ هزار 
و ۴3٠دوز آن مربوط به س��المندان باالی ۷٠ سال است.  وی با 
اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه بسیج محله محور شهید 
س��لیمانی از ابتدای خردادماه امس��ال تاکنون افزود : از ابتدای 
 )Rapid( خرداد تاکنون تعداد ١٠ هزار و ٥٨6 مورد تست سریع
و ٥هزار و ٥١٥ مورد تست PCR در مناطق مختلف شهرستان از 
مردم گرفته شده و افراد که نتیجه تست آنان مثبت بوده است، به 
مراکز درمانی فرستاده شدند.  فرماندار شهرستان ورامین تصریح 
کرد: در  این مدت، س��المتی ١۴ هزار و ۷6٥ نفر از افرادی که با 
بیماران کرونایی در تماس بودند رهگیری ش��د تا مشکلی برای 

آنان در ابتال به بیماری به وجود نیاید. 

رئیس جمهور سد » کنجانچم « ایالم را 
افتتاح کرد

مدیرعامل هلدینگ نیروی قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبیا از 
افتتاح سد بزرگ کنجانچم در ایالم از سوی رئیس جمهور خبر داد. 
محمد رس��تمی، مدیرعامل هلدینگ نیروی قرارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبیا گفت: طرح بزرگ سامانه گرمس��یری توسط قرارگاه 
خاتم االنبیا در نوار مرزی غرب کشور در حال اجراست.  وی افزود: 
این پروژه تاکنون بیش از ٨۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و شاهد 
افتتاح بخش دیگری از این سامانه بزرگ در سطح کنجانچم توسط 
رئیس جمهور بودیم.  مدیرعامل هلدینگ نیروی قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا تصریح کرد: سدخاکی شهدای کنجانچم با هسته رسی 
طویل  ترین سد خاکی در استان ایالم است که ٨6 متر ارتفاع و ٨٥ 
میلیون مترمکعب حجم دارد.  رستمی ادامه داد: آب آن از طریق 
آب های محلی استان ایالم و بخشی هم از طریق سامانه گرمسیری 
تأمین می شود.  وی گفت : اهداف احداث سد تأمین آب شرب و آب 
مورد نیاز کشاورزی و صنعت در استان ایالم در اطراف شهر مهران و 

توسعه کشت آبی اراضی کشت مهران است.

    ایالم    تهران   خراسان جنوبی


