
ب�راي اولي�ن بار      اردبيل
س�ند راهبردي 
ارتقاي بهره وري آب كشاورزي استان اردبيل 
به هم�ت كارشناس�ان بخش ه�اي اجرايي و 
تحقيقاتي س�ازمان جهاد كش�اورزي استان 
تدوين، مصوب و جهت اجرا به كليه بخش هاي 

كشاورزي استان ابالغ شد. 
معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كش��اورزي 
اس��تان اردبي��ل گف��ت: با اب��اغ وزي��ر جهاد 
كشاورزي، براي اولين بار سند راهبردي ارتقاي 
بهره وري آب كشاورزي استان اردبيل به همت 
كارشناس��ان بخش هاي اجراي��ي و تحقيقاتي 
سازمان جهاد كشاورزي استان تدوين، در كميته 
مربوطه مصوب و جهت اجرا به كليه بخش هاي 

كشاورزي استان اباغ شد. 
احمد ش��هريار ادام��ه داد: با توجه ب��ه كاهش 
بارندگي ه��ا و به تب��ع آن خشكس��الي حاكم بر 
كش��ور و مخاط��رات ناش��ي از اي��ن موضوع و 
ضرورت هاي مديريت منابع آبي اس��تان جهت 

تعادل بخشي به منابع آب سطحي و زيرزميني 
استان باهدف ارتقاي بهره وري آب كشاورزي در 
توليد محصوالت زراعي، باغ��ي و دامي با حفظ 
پايداري توليد و افزايش بهره وري آب، مديريت 
وضعيت موج��ود و تدوين برنام��ه كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت در اين س��ند به اين مهم 

پرداخت  شده است.  وي اضافه كرد: براساس اين 
س��ند از مجموع هزار و ۹۵۷ ميليون مترمكعب 
منابع و مصارف آب سطحي و زيرزميني استان 
اردبيل، هزار و ۸۱۶ ميلي��ون مترمكعب معادل 
۹2/۸ درص��د كل منابع آبي اس��تان در بخش 
كش��اورزي مصرف مي ش��ود و س��ازمان جهاد 

كش��اورزي اس��تان طي يك برنامه كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت متعهد ش��ده است ضمن 
افزايش توليد محصوالت كش��اورزي اس��تان از 
۳هزار و ۴۸2 ه��زار تن به ۳ ه��زار و ۹۰۸ هزار 
تن در س��ال، مصرف آب از كل منابع آبي استان 
را به مي��زان هزار و ۶۳۷ميلي��ون مترمكعب در 
س��ال معادل ۱۸۷ميليون مترمكعب در س��ال 
كاهش دهد. ش��هريار اظهار ك��رد: برنامه هاي 
كوتاه مدت س��ازمان شامل ش��ش برنامه كان 
تغذيه و حاصلخيزي خاك، بهنژادي، به زراعي 
و به باغي، آموزش و ترويج، توس��عه كشاورزي 
حفاظت��ي و بهبود تج��ارت و ب��ازار محصوالت 
كشاورزي و برنامه هاي بلندمدت هم شامل هشت 
برنامه توسعه سامانه هاي نوين آبياري، اصاح و 
بهبود روش هاي آبياري سطحي، اصاح الگوي 
كشت، توسعه كش��ت هاي گلخانه اي، اصاح و 
بهبود مكانيزاسيون، كاهش ضايعات محصوالت 
كشاورزي، بهبود در توليدات دام و طيور و توسعه 

آبزي پروري در نظر گرفته  شده است.

سند راهبردي ارتقاي بهره وري آب كشاورزي اردبيل تدوين شد
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88498441سرويس  شهرستان

زيبا احمدي

سدباغانبوشهرامسالآبگيريميشود
س��د باغ�ان     بوشهر
بوش���هر ب�ا 
55درصد پيشرفت فيزيكي امسال تكميل 
ش�ده و آبگي�ري آن آغ�از مي ش�ود. 
معاون امور عمراني استاندار بوشهر از آبگيري سد 
باغان در س��ال جاري خبرداد و گفت: پيشرفت 
فيزيكي پروژه احداث س��د باغان به ۵۵ درصد 
رس��يد.  مهرداد س��توده با بيان اينكه آب يكي 
از مس��ائل مهم و چالش هاي اساسي در استان 

بوشهر بوده كه تاش گسترده اي براي رفع مشكات در اين حوزه انجام شده است، ادامه داد: طي سال هاي 
اخير به منظور رفع مشكات حوزه آب استان اقدامات مهمي در حوزه احداث سدها، ساخت تأسيسات 
آب شيرين كن، نوسازي و بهسازي خطوط آبرساني و... در استان انجام شده است. اين مسئول از توسعه 
آب شيرين كن ها به عنوان يكي از راهكارهاي مهم براي تأمين آب شرب پايدار در استان نام برد و ادامه داد: 
با تكميل اين طرح ها بخش قابل توجهي از آب مصرفي استان با شيرين سازي آب دريا تأمين خواهد شد. 

افزايشروستاهايدارايتنشآبيلردگانبه۴۲درصد
د  ا تع����د     چهارمحال و بختياري
روس�تاهاي 
داراي تنش آبي در ل�ردگان از ۳۲ درصد به 

۴۲ درصد افزايش داشته است. 
مدير شركت آب و فاضاب شهرستان لردگان با 
اشاره به اينكه ۱۵ هزار نفر از جمعيت روستايي 
اين شهرس��تان در حال حاضر با تانكر آبرساني 
مي شوند، گفت: تعداد روس��تاهاي داراي تنش 
آبي در اين شهرستان از ۳2 درصد به ۴2 درصد 

افزايش داشته است.  يوسف حسني با بيان اينكه لردگان از توابع چهارمحال و بختياري نزديك به ۱۷۰ هزار 
نفر جمعيت دارد، اظهار كرد: اين شهرستان با دارا بودن 2۸۵ روستا بيش ترين تعداد روستا در شهرستان هاي 
استان را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر از لحاظ آب و هوايي گرم ترين شهرستان در استان 
محسوب مي شود.  وي  عنوان كرد: به علت كاهش نزوالت جوي و تنش آبي پيش آمده در اين شهرستان، 

تعداد روستاهايي كه به صورت سيار آبرساني مي شدند از 2۵ روستا به ۳۳ روستا افزايش پيدا كرده است.

اورژانسسوانحومركزسوختگيسمنانافتتاحشد
اورژانس سوانح و      سمنان
مركز سوختگي 
س�منان در آييني با حضور ويدئوكنفرانس�ي 
رئيس جمهور و همزمان با هفت طرح ملي درماني 

به بهره برداري رسيد. 
دكتر نويد دانايي رئيس دانش��گاه علوم پزشكي 
سمنان در مراسم افتتاح اورژانس سوانح و مركز 
سوختگي سمنان گفت: اين دانشگاه در دو سال 
اخير كه بخش عمده آن درگير با كوويد۱۹ بوديم 

۸۰ پروژه بهداشتي و درماني در استان افتتاح شده كه ۵۰ مورد از آنها مربوط به يك سال اخير است.  وي از 
افتتاح ۱۴۳ پروژه به مساحت بيش از ۱۵۴هزار مترمربع در مناطق تحت پوشش دانشگاه خبرداد و افزود: در 
اين دوره كه كرونا فشار زيادي به بخش بهداشت و درمان آورده از ديگر فعاليت ها و اقدامات زيرساختي غفلت 
نكرده ايم.  دكتر دانايي با اشاره به بهره برداري از اورژانس سوانح و مركز سوختگي سمنان اضافه كرد: اين پروژه 
با اعتباري ۱۵۰ ميليارد توماني و در زميني به وسعت ۷ هزار مترمربع در جنب مجموعه آموزشي كوثر سمنان 
به بهره برداري رسيد.  رئيس علوم پزشكي سمنان با بيان اينكه اين پروژه به منظور بهره برداري حداكثري، به 
صورت چندمنظوره طراحي و ساخته شده ادامه داد: همين االن از بخش هايي از اين پروژه استفاده مي شود. 

رشد ۴۰۰ درصدي طرح هاي سرمايه گذاري 
خارجي در خراسان رضوي

 توقف باغ موزه دفاع مقدس زنجان
 در ايستگاه كمبود بودجه

ط�ي ۴ م�اه اول      خراسان رضوي
ي  ر ل جا س���ا
۴5ط�رح س�رمايه گذاري خارج�ي ب�ه س�ازمان 
سرمايه گذاري خراسان رضوي ارسال شده كه ارزش 
آن مجموعًا ۳۶ ميلي�ون و ۶۴۷ هزار دالر اس�ت. 
مدير مركز خدمات سرمايه گذاري خراسان رضوي 
گف��ت: تا پاي��ان تيرم��اه س��ال جاري ۴۵ طرح 
سرمايه گذاري خارجي به سازمان سرمايه گذاري 
اس��تان ارس��ال ش��ده اس��ت.  فاضل خياط در 
خصوص طرح هاي س��رمايه گذاري خارجي در 
خراسان رضوي اظهار كرد: از اين تعداد طرح، ۳2 
مورد تصويب و اباغ ش��ده و ۱۳ پروژه همچنان 
در دست بررسي اس��ت كه تا هفته آينده اباغ و 
تصويب خواهد شد. ارزش اين ۴۵ طرح مجموعاً 
۳۶ ميليون و ۶۴۷ هزار دالر اس��ت كه نسبت به 
دوره مشابه سال گذش��ته، از لحاظ تعداد ۴۰۰ 
درص��د و از لحاظ ميزان س��رمايه گذاري نيز ۶۳ 
درصد رشد داشته اس��ت.  وي درباره مشخصات 
طرح هاي فوق بيان كرد: طرح هاي ارسال شده در 
شش زمينه مختلف از جمله صنعت، كشاورزي، 
س��اختمان، حمل ونقل، ارتباطات و گردشگري 

اس��ت. از ۳2 طرح تصويب ش��ده، 2۱ طرح در 
حوزه صنعت و توليد تعريف شده كه اين موضوع 
نشان دهنده پيشرفت ما در حوزه توليد، همسو 
با شعارهاي اقتصادي اس��ت. در واقع ۶۶ درصد 
از طرح هاي تصويب شده مرتبط به حوزه توليد و 
صنعت است. همچنين  هشت طرح از پروژه هاي 
تصويب شده مرتبط با حوزه كشاورزي بوده و دو 
طرح نيز مربوط به حوزه حمل ونقل است. در حوزه 
گردشگري نيز تنها يك طرح موجود است.  مدير 
مركز خدمات س��رمايه گذاري خراس��ان رضوي 
خاطرنشان كرد: تا تيرماه سال جاري هشت كشور 
راغب به سرمايه گذاري و همكاري با ما بوده اند. اين 
كشورها عبارتند از عراق، كويت، هلند، پاكستان، 
افغانس��تان، هند و آلمان. البته س��رمايه گذاري 
از جانب آلمان، تابعيت آلمان را دارد و س��رمايه 
وارد شده نيز از آلمان است اما افراد سرمايه گذار 
افغاني االصل هستند.  خياط ادامه داد: ۸۰ درصد 
از ميزان س��رمايه ۴۵ پروژه اي كه طراحي شده، 
مربوط به كشور افغانستان بوده كه بيشترين طرح 
سرمايه گذاري شده و بيشترين تعداد طرح متعلق 

به اين كشور است. 

مدي�ركل حفظ     زنجان
نش�ر  و  آث�ار 
ارزش هاي دفاع مقدس استان زنجان گفت: 
كمب�ود بودج�ه مهم ترين س�د راه تكميل 
باغ م�وزه دفاع مق�دس در زنج�ان اس�ت. 
قاس��م محمدي مدي��ركل حفظ آثار و نش��ر 
ارزش ه��اي دفاع مقدس اس��تان زنج��ان در 
مراس��م افتتاح باغ موزه دفاع مق��دس ابهر كه 
در راستاي كنگره ۳۵۳۵ شهيد استان زنجان 
صورت گرفت، گفت: در همه استان هاي كشور 
بنا به فرمايش مقام معظم رهب��ري بايد موزه 
ساخته شود كه ساخت اين موزه اغلب در مراكز 

استان ها انجام  مي شود.  
وي با بيان اينكه ابهر جزو معدود شهرستان ها 
در كش��ور اس��ت كه ميزبان موزه شهدا است، 
ادامه داد: غير از شهرس��تان هاي مرزي كه در 
دوران دفاع مقدس درگير جنگ بودند، س��اير 
شهرس��تان ها فاقد موزه دفاع مقدس هستند.  
اين مس��ئول با اش��اره به اينكه موزه شهداي 
زنجان در مركز اس��تان با مس��احت 22هكتار 
در بهترين نقطه زنجان در حال ساخت است، 

متذكر شد: در حال حاضر اين موزه ۶۰درصد 
پيش��رفت فيزيكي دارد.  وي با يادآوري اينكه 
يكي از مأموريت هاي اداره كل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس اين است كه نسبت به 
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان اهتمام جدي 
داشته باشد، افزود: همت خود را به كار بسته ايم 
تا همزمان با كنگره ۳۵۳۵ ش��هيد استان فاز 
اول اين پروژه در مركز استان افتتاح شود كه با 
توجه به وجود برخي از كاستي ها بعيد است اين 

موضوع محقق شود.  
محمدي، عمده دليل عقب ماندگ��ي پروژه را 
اعتبارات و مش��كات بودجه اي عنوان كرد و 
يادآور شد: اين امر در حالي است كه پروژه هايي 
از اين قبيل مي توان��د چ��راغ راه آيندگان در 
آشنايي با دفاع مقدس و ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت در جامعه باشد.  وي با تأكيد بر اينكه 
حفظ نام و ياد شهدا براي همه ما ضروري است، 
تصريح كرد: با توجه به اينكه دوران دفاع مقدس 
به تبعيت از سيدالشهدا)ع( است، بنا به تعبير 
مقام معظم رهبري اين  جنگ هش��ت س��ال 
حداقل ۸۰۰ سال بايد كشورمان را بيمه كند. 

  گلستان: قدرت نظري معاون پژوهش، برنامه ريزي و توسعه منابع 
آموزش و پرورش گلستان گفت: ۷۷ مدرسه در مناطق محروم گلستان 
با اعتباري معادل ۵۳ ميليارد و ۴۷۹ ميليون ريال و در قالب اسناد خزانه 
اسامي هوشمند شده و دانش آموزان آنها از اول مهرماه از تجهيزات آن 

بهره مند مي شوند. 
  بوشهر: با سرمايه گذاري ۳۰ ميليارد ريالي ش��وراي راهبردي صنايع 
پتروشيمي پارس جنوبي در احداث سد اََخند، تكميل بدنه اين سد تسريع 
خواهد شد. مديرعامل شركت سهامي آب منطقه اي بوشهر گفت: سد اََخند 
يكي از طرح هاي مهم توسعه منابع آب در جنوب استان و همجوار با تأسيسات 
نفت و گاز است كه نقش مهمي در كنترل سياب و تأمين آب شرب منطقه 
خواهد داشت.  علي محمدي خاطرنشان كرد: اين سد بتني- وزني در ۱۵ 
كيلومتري شهر عسلويه و در حوزه روس��تاي اخند در حال ساخت است و 

وظيفه تأمين آب شرب و كشاورزي منطقه را بر عهده خواهد داشت. 
  هرمزگان: مدير محيط زيست سازمان منطقه آزاد قشم از رهاسازي بيش 
از 2 هزار قطعه نوزاد الكپشت پوزه عقابي از سواحل جزيره قشم به آب هاي 
خليج فارس خبرداد. سيدمحمد هاشم داخته الكپشت هاي پوزه عقابي را يكي 
از هفت گونه الك پشت هاي دريايي شناخته شده در آب هاي جهان اعام كرد 
و گفت: اين نوع الكپشت ها همه ساله در سواحل ماسه اي روستاي شيب دراز 

در ۴۵ كيلومتري جنوب شهر قشم، تخم گذاري مي كنند.

نگاهمحصوالتگلخانهاييزد
بهبازاركشورهايحوزهاوراسيا

اس�تاندار يزد با تأكيد بر لزوم تمركز     يزد
گلخان�ه داران و توليدكنن�دگان ب�ر 
كشورهاي حوزه اوراسيا، گفت: بايد اين مقوله جايگزين تمركز بر 
چند كشور خاص ش�ود تا شاهد رش�د صادرات اين حوزه باشيم. 
محمدعلي طالبي استاندار يزد در نشست شوراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي در رابطه با جذب يارانه دولتي براي صادرات محصوالت 
گلخانه اي، گفت: عاوه بر اي��ن كار بايد پيگيري هاي الزم جهت جذب 
منابع پيش بيني ش��ده اين حوزه، براي يزد كه دومين استان كشور در 
كشت هاي گلخانه اي است، صورت بگيرد و روي ارتقای مزيت هاي نسبي 
محصوالت جهت حضور فعال در بازارهاي جهاني كار شود.  وي نقش 
دولت در صادرات محصوالت كشاورزي را تسهيل صادرات و مانع زدايي 
از اين مسير عنوان و خاطرنشان كرد: بايد در نگاه بلند مدت خود، كشت و 
صادرات محصوالت كشاورزي به نحو اقتصادي را داشته باشيم تا بتوانيم 
به راحتي در بازارهاي بين المللي رقابت كرده و با بهره گيري از مزيت هاي 
آن، صادرات مناس��بي را داشته باشيم.  اس��تاندار يزد بر بهره گيري از 
تجربيات موجود در امر صادرات هوايي محصوالت كشاورزي و تمركز بر 
كشورهاي حوزه اوراسيا و گسترش بازارهاي هدف خصوصاً كشورهاي 
اوراسيا به جاي تمركز بر چند كش��ور خاص مانند روسيه تأكيد كرد.  
طالبي با اشاره به لزوم استفاده رايزن هاي بازرگاني در بسياري از حوزه ها 
از جمله در بخش كش��اورزي و صادرات محصوالت كشاورزي استان، 
تصريح كرد: اين افراد مي توانند در كش��ورهاي هدف، اقدامات مؤثري 
در حوزه هاي بازاريابي و تسهيل صادرات انجام دهند، لذا الزم است در 
كارگروه توسعه صادرات يا در قالب هاي ديگر نحوه استفاده از اين شرايط 

و اعام آمادگي بخش خصوصي مشخص شود.

كمآبي،كشاورزانسمنانيرا
مجبوربهكاهشزمينهايزيركشتكرد

بي ش�ك ك�م آب�ي را باي�د در رأس همه درده�اي كش�اورزان و 
باغداران ديد. بارش كم و خشكس�الي بي س�ابقه در اس�تان هاي 
مختل�ف و به خص�وص مناطق�ي مث�ل س�منان ك�ه ب�ه صورت 
طبيع�ي ه�م از آب كافي برخ�وردار نيس�تند كار كش�اورزان را 
تحت الشعاع قرار داده اس�ت و حاال با كم شدن دبي و كاهش قابل 
توجه آبدهي چاه هاي كش�اورزي كش�اورزان هم ناچار، بخش�ي 
از زمين هايش�ان را از زير كش�ت خارج كرده و باير نگه مي دارند. 

    
سمناني ها كه سال هاست با كم آبي دست و پنجه نرم مي كنند، حاال با 
پايين رفتن سطح آب چاه هايشان مجبور شده اند ميزان زمين هاي زير 
كشت را هم كاهش دهند. اتفاقي كه رئيس خانه كشاورزي و دبير بنياد 
ملي گندم كاران اين استان با اشاره به كاهش قابل توجه آبدهي چاه هاي 
كشاورزي معتقد اس��ت، وقتي دبي چاه ها تا يك سوم كاهش مي يابد 
كشاورزان به ناگزير بايد از يك سوم زمين كشاورزي  خود نيز بگذرند. 

محمدحس��ين خنكال مي گويد: »كاه��ش ميزان آبده��ي چاه هاي 
كشاورزي از ۳۰ ليتر به ۱۶/۵ ليتر سبب ايجاد مشكات متعددي براي 

بهره برداران حوزه كشاورزي در سمنان شده است.«
وي از اين كاهش قاب��ل توجه منابع آبي به عنوان نابودي كش��اورزي 
و اقتصاد كش��اورزان تعبير ك��رده و با بيان اينكه امس��ال به نس��بت 
سال هاي گذشته س��ال كم آبي اس��ت، مي گويد: »وقتي  ميزان بارش 
در سرش��اخه هاي دماوند و ديگر منابع آبي كم شود، به تبع بقيه نقاط 
كشور نيز بارش كمتري خواهد داشت.« رئيس خانه كشاورزي استان 
س��منان، از »كم آبي« به عنوان رأس تمامي مش��كات كشاورزان نام 
برده و مي گويد: »با توجه به بارش كم و خشكسالي بي سابقه در استان، 
محصوالت باغي در همه جاي استان عاوه  بر كميت از كيفيت كمتري 

نسبت به سال هاي گذشته برخوردار است.«
   ضربه وزارت نيرو به كشاورزي 

حاال كم آبي فشار خود را بر روي تمام بخش ها به حداكثر رسانده و با بحران 
خشكسالي كه استان ها را فرا گرفته است، در بخش هاي مختلف از قبيل 
كشاورزي، دامداري و زنبورداري مي توان صداي ناله و شكست فعاالن 
اين عرصه ها را شنيد.  هر چند وزارت نيرو به عنوان متولي بخش آب در 
كشور، بايد پاسخگوي عملكرد خود وضع به وجود آمده باشد اما به تأييد 
اكثر كارشناسان اين وزارت خانه اصًا در انجام وظايف اصلي خود موفق 
نبوده و به غير از اقتصاد كشاورزان و باغداران، مي توان شاهد بود كه بخش 
بزرگي از كارگرها در بخش هاي مختلف صنايع نيز به خاطر بي تدبيري ها 
شغل خود را از دست داده اند.  دبير بنياد ملي گندم كاران استان سمنان به 
حمايت هاي دست و پا شكسته تسهياتي دولت از كشاورزان و روستاييان 
اش��اره كرده و مي گويد: »مصوبه هيئت دولت مبني بر اختصاص وام به 

كشاورزها در پيچ و خم داالن هاي اداري متوقف شده  است.«
به گفته اين مس��ئول، مصوبه  هيئت  دولت در خصوص اختصاص وام 
به كشاورزاني كه در شرايط كم آبي و كرونا آسيب ديده اند، به درستي 
اجرايي نمي شود و به دليل بوروكراسي پيچ درپيچ و افتادن در پيچ و خم 
داالن هاي اداري تا عملي  شدن طرح ها چند ماه طول مي كشد تا حدي 
كه عمًا آن وام ديگر اثر خود را از دست  داده و به كار كشاورز نمي آيد. 

خنكال با اش��اره به پيگيري هاي خانه كش��اورزي اس��تان سمنان در 
خصوص اجراي هر چه س��ريع تر مصوب��ه دولت مدعي مي ش��ود كه 
كشاورزان آس��يب ديده نه تنها از جهت مادي بلكه از منظر روحي نيز 
آسيب  ديده اند و متأسفانه در چنين ش��رايطي كمتر به اين مهم توجه 
مي شود.  وي به افزايش چاه هاي غيرمجاز در كشور نيز گريزي مي زند 
و مي گويد: »چاه هاي غيرمج��از به وفور در زمين ه��اي مختلف ديده 
مي شود. علتش هم كامًا روشن است. وقتي كه باغدار و كشاورز نتواند 
زمين خود س��يراب كند طبعاً براي جلوگيري از نابودي محصوالت و 
زمينش به حفر چاه هاي غيرمجاز روي مي آورد.« اين مس��ئول با بيان 
اينكه شوراي حفاظت آب استان و كش��ور به صورت كارشناسي شده 
و با حضور نماينده هاي كش��اورزان بايد آب شهرس��تان و استان را به 
درس��تي مديريت كنند، ادامه مي دهد: »توصيه ما اين است كه قانون 
ناصواب »عدم پرداخت هزينه پمپاژ ثانويه« هر چه سريع تر اصاح شود. 
هزينه برق پمپاژ اوليه آب به استخر يا محلي كه آب بايد در آن دپو شود 
را پمپاژ اوليه و هزينه انتقال دوم كه از آن محل به پاي درخت ها ريخته 
مي ش��ود را پمپاژ ثانويه مي گويند.« اين فعال بخش كشاورزي با بيان 
اينكه كشاورزان معموالً اراضي كشاورزي را متناسب با سهميه آب آنها 
خريداري يا اجاره مي كنند ادامه مي دهد: »وقتي به طور مثال دبي چاه را 
در شاهرود تا ۳۳ درصد كاهش مي دهند در واقع كشاورز بايد ۳۳ درصد 
از زميني كه خريداري يا اجاره كرده را ناديده بگيرد.« رئيس خانه كشاورز 
استان سمنان با گايه از عدم حمايت جدي از قشر زحمتكش كشاورز 
از استاندار و ديگر مسئوالن استان مي خواهد پيگير اعطاي تسهيات 

خشكسالي و كرونا به كشاورزان آسيب ديده از اين دو پديده باشند. 

افتتاحبيمارستان۷۰۰تختخوابيدرتبريز
بيمارستان خيرساز ۷۰۰ تختخوابي »زهرا      آذربايجان شرقي
مردان�ي آذري« ك�ه بزرگ تري�ن مرك�ز 
آموزشي، پژوهشي و درماني كودكان و نوجوانان در منطقه خاورميانه است 
با حمايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تبريز راه اندازي شد. 
محمدحس��ين صومي رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي تبريز با بيان 
اينكه يك هزار و ۱۰۰ پروژه ارزشمند بهداش��تي و درماني در استان 
آذربايجان ش��رقي با بيش از ۷۰۰ هزار مترمربع زيربنا طراحي، اجرا، 
تجهيز و راه اندازي شده اس��ت، گفت: طي سال هاي اخير يك ميليون 
و ۳۰۰ هزار مترمربع به عرصه دانشگاه علوم پزشكي تبريز اضافه شده 
است. ضمن اينكه بزرگ ترين خوابگاه دخترانه كشور با 2 هزار و ۵۰۰ 
نفر ظرفيت تير امسال به دست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

در اين استان به بهره برداري رسيد. 
وي ادامه داد: در س��ال جاري تاكنون 2۰۰ تخت بيمارس��تاني غير از 
تخت هاي خاص به ظرفيت تخت هاي بيمارستاني استان اضافه شده و با 
بهره برداري از بيمارستان هاي مرداني آذري و امام خميني)ره( عجبشير 

نيز ۸۰۰ تخت به تخت هاي بيمارستاني استان اضافه مي شود. 
به گفته صومي، اين بيمارستان در سال ۱۳۹۳ كلنگ زني شده بود كه 
يك ونيم سال براي احداث مركز همراه سرا و يك ونيم سال براي طراحي 
بيمارستان وقت صرف شد و بعد از آن نيز احداث بيمارستان آغاز شد. 
رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي تبريز با بيان اينكه ب��ا راه اندازي اين 
بيمارستان با تاش حاج كريم مرداني آذر خير تبريزي و همت و تاش 
مجموعه استان و دانشگاه علوم پزشكي تبريز معضل كمبود تخت هاي 
بيمارس��تاني براي كودكان و نوجوانان اس��تان رفع شد، گفت: در اين 
بيمارس��تان تمام خدمات مورد نياز نوزادان، ك��ودكان و نوجوانان از 

بيماري هاي داخلي تا مشكات رواني و توانبخشي ارائه مي شود. 
وي با بيان اينكه در اين بيمارس��تان خدمات جديدي مانند كاش��ت 
حلزون، پيوند اعضا و انتقال سلول ارائه مي شود، افزود: اين بيمارستان 
داراي اورژانس مجهز ب��ا ۸۴ تخت و بخش هاي ويژه ك��ه 2۵ درصد از 
ظرفيت بيمارس��تان را تش��كيل مي دهد داراي ۱۴ اتاق عمل مجهز و 
دستگاه هاي پيشرفته اس��ت.  به گفته صومي، در اين بيمارستان براي 
مادران همراه نوزادان، همراه س��را با ظرفيت اسكان ۱۰۰ نفر از اولياي 
نوزادان و كودكان احداث ش��ده است.  رئيس دانش��گاه علوم پزشكي 
تبريز گفت: زمين ۹ هكتاري اين بيمارس��تان از سوي شوراي اسامي 
و شهردار تبريز تأمين ش��ده و هزينه احداث ۵۵ هزار مترمربع را خير 
پرداخت كرده است.  صومي ادامه داد: اين دانشگاه هزينه زيرساخت ها و 
تأسيسات چهارگانه را تأمين كرده و اعتبار الزم براي تجهيز آن از محل 
اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ۱۰۰ ميليون تومان 
اعتبار تخصيصي س��فر دوم رئيس جمهوري به استان نيز محقق شده 
است.  وي متذكر شد: نيروي مورد نياز اين بيمارستان نيز از پرستاران 
تا فوق تخصص جذب شده اند و در روزهاي آينده با انتقال بخش اعصاب 
خدمت دهي اين بيمارس��تان آغاز مي ش��ود و تا يك ماه آينده تمامي 
رشته ها از بيمارستان هاي ديگر در اين بيمارستان مستقر خواهند شد.

پروژهفاضالبماكوبهكنديپيشميرود
پروژه فاضالب ماكو با اينكه در رديف      آذربايجان غربي
پروژه هاي ملي قرار گرفته و باالي ۶۰ 
درصد پيش�رفت فيزيكي دارد اما بنا به موقعيت منطقه و سنگي 
بودن زمين هاي اين شهرس�تان پيش�رفت بس�يار كن�دي دارد. 

    
محمد عليپور نماينده مردم شهرس��تان هاي ماكو، ش��وط، پلدشت و 
چالدران در مجلس شوراي اسامي در جلسه بررسي پروژه هاي عمراني و 
اقتصادي منطقه آزاد ماكو، گفت: پروژه سد كرم آباد پلدشت كه باالي ۹۵ 
درصد پيشرفت فيزيكي دارد متأسفانه در اين دولت نيز به بهره برداري 
نرسيد.  وي با اش��اره به اينكه مردم اين منطقه درخواست بهره برداري 
هرچه سريع اين پروژه را دارند، افزود: اين پروژه با اعتباري ۱۴۰ ميليارد 
تومان اجرايي شده است كه قريب به 2۰ هزار هكتار از اراضي پلدشت را 
آبياري خواهد كرد.  عليپور با بيان اينكه با توجه به شرايط كنوني، توسعه 
زيرس��اخت هاي حمل و نقل در پايانه هاي مرزي يكي از كارآمدترين 
راهكارهاي برون رفت از چالش هاي اقتصادي به ش��مار مي رود، افزود: 
از اين طريق مي توانيم مرزهاي بازرگان و جلفا را در شمال  به بندر امام 
خميني )ره( و مرزهاي آبي جنوب، از طريق بزرگراه متصل كنيم ولي 
كريدور بازرگان به بندر امام خميني به حال خود رها ش��ده است.  اين 
نماينده با اشاره به اينكه حدود ۶۰ كيلومتر از اين پروژه به همت سازمان 
منطقه آزاد ماكو به بزرگراه تبديل شد كه اين يك پيشرفت عالي است، 
افزود: با اتمام اين پروژه از لحاظ ترانزيت زميني تحولي شگرف را به وجود 
خواهد آورد و اقتصاد منطقه و در نهايت اي��ران را متحول خواهد كرد.  
نماينده مردم شهرستان هاي ماكو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس 
با تأكيد بر اينكه پروژه فاضاب ماكو متأسفانه بنا به موقعيت منطقه و 
سنگي بودن زمين هاي اين شهرستان پيشرفت بسيار كندي دارد، گفت: 
اين پروژه در رديف پروژه هاي ملي قرار گرفته اس��ت و باالي ۶۰ درصد 
پيشرفت فيزيكي دارد كه مسير انتقال شهري با مشكل مواجه است.  به 
گفته عليپور بر وضعيت اسفناك چالدران تصريح كرد: اين شهرستان 
با چهار شهرستان همجوار راه ارتباطي دارد، ولي متأسفانه هيچكدام از 

راه هاي اين شهرستان از استانداردهاي ابتدايي برخوردار نيستند.

راهاندازيمجدد۳۶واحدتوليدي
درسيستانوبلوچستان

۳۶ واحد توليدي در ش�هرك ها و نواحي صنعتي سيس�تان 
و بلوچس�تان دوب�اره ب�ه چرخ�ه تولي�د ب�از مي گردن�د. 
مديرعامل شركت ش��هرك هاي صنعتي سيستان و بلوچستان 
گفت: براساس شاخص هاي اباغي ۳۶ واحد توليدي در شهرك ها 
و نواحي صنعتي اين اس��تان امس��ال راه اندازي مجدد مي شود.  
عليرضا راشكي اظهار داش��ت: از ابتداي سال جاري تاكنون پنج 
واحد توليدي با اش��تغالزايی برای ۸۷نفر در شهرك ها و نواحي 
صنعتي سيستان و بلوچستان راه اندازي مجدد شده است.  وي 
افزود: پارسال 2۱ واحد توليدي مس��تقر در شهرك ها و نواحي 
صنعتي استان با سرمايه گذاري ۱۹۱ميليون و ۷۹۹ هزار تومان 
به چرخه توليد بازگش��تند.  مديرعامل ش��ركت ش��هرك هاي 
صنعتي سيس��تان و بلوچس��تان تصريح كرد: اي��ن تعداد واحد 
توليدي توانس��تند فرصت اش��تغال را براي ۳۸۴ نفر به صورت 

مستقيم ايجاد كنند.

۶ميلياردازمطالباتگندمكارانهمدان
پرداختشد

مدي�ركل غل�ه و خدم�ات بازرگان�ي اس�تان هم�دان از 
پرداخ�ت بي�ش از ۶ ميلي�ارد ري�ال از مطالب�ات خري�د 
تضمين�ي گن�دم كاران س�طح اي�ن اس�تان خب�رداد. 
مسعود بكايي مديركل غله و خدمات بازرگاني استان همدان با بيان 
اينكه از چهارم تير ماه تا هشتم مرداد ماه ۱۸۰ هزار و ۵۳ تُن گندم 
مازاد از گندم كاران و دهقانان سطح استان همدان توسط مراكز خريد 
تضميني به ارزش بيش از ۹ ميليارد و۸۷ ميليون ريال خريداري شده 
گفت: از اين ميزان گندم خريداري شده طي شش مرحله افزون بر 
۶ميليارد و ۳۳۸ ميليون ريال از مطالبات گندم كاران معادل ۷۰درصد 
پرداخت و مبلغي افزون بر 2 ميليارد و ۷۴۹ ميليون ريال از مطالبات 
كش��اورزان در صف پرداخت قرار دارد.  وي ميزان خريد تضميني 
گندم سطح استان در هشتم مرداد ماه را 2۹۶۷ تُن برشمرد و افزود: 
از ۱۸۰ هزار ۵۳ تُن گندم مازاد خريد تضميني سطح استان، مقدار 

خريد گندم توسط مراكز دولتي ۱۸۷۱ تُن بوده است. 

اولينكتابعكسحرممطهر
حضرتمعصومه)س(منتشرشد

اولي�ن كتاب عكس ح�رم مطهر حض�رت معصوم�ه)س( با 
۲۲۴ ف�رم عكس ب�ا ن�ام خواهر خورش�يد منتش�ر ش�د. 
امير حس��امي نژاد عكاس كتاب خواهر خورشيد در آيين رونمايي 
كتابش در حرم مطهر حضرت معصومه)س( كه با حضور مسئوالن 
و فعاالن عرصه فرهنگ و هنر در شبستان حضرت زهرا)س( برگزار 
شد، گفت: با حمايت هاي صورت گرفته اين كتاب نفيس در 2۱۶ 
صفحه با 22۴ فرم عكس از نماهاي مختلف حرم از زمان پرده برداري 
از ضريح در زمان حيات آيت اهلل بهجت تا همين چند روز پيش در 
مجموعه خواهر خورشيد ثبت شده اس��ت.  عكاس كتاب خواهر 
خورش��يد بيان كرد: اين مجموعه اولين كتاب عكس حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( است و با چاپ اين كتاب بخشي از بدهي خود 
به اهل بيت را ادا كردم.  حسامي نژاد با تشكر از همراهي و مساعدت 
توليت حرم كريمه اهل بيت، اظهار كرد: با همراهي مسئوالن حرم 

اين مجموعه تصاوير طي هشت سال جمع آوري شده است.

    قم    همدان    سيستان و بلوچستان

كنترلمباديمرزيكرمانشاهبرايمقابلهباكرونا
براي جلوگيري     كرمانشاه
از شيوع كرونا 
در مرزهاي كرمانش�اه، ن�اوگان ترانزيتي 
داخل�ي و خارجي از طريق ايجاد اس�تخر، 
ضدعفوني و رانندگان و ساير عوامل اجرايي 
با انجام تس�ت هاي كرونا كنترل مي شوند. 
مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان 
كرمانشاه با اشاره به ش��يوع ويروس كرونا در 
كشور گفت: مبادي مرزي كرمانشاه براي مقابله 
با كرونا كنترل مي شوند.  فريبرز كرمي ادامه داد: به دليل شيوع موج جديد ويروس كرونا در كشور و 
اينكه مرزهاي استان كرمانشاه بيش��ترين صادرات را به كشور عراق دارند، رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي به صورت جدي در مرزها اجرا مي شود.  وي افزود: براي جلوگيري از شيوع كرونا در مرزهاي 
استان كرمانشاه ناوگان ترانزيتي داخلي و خارجي در مرزها از طريق ايجاد استخر، ضدعفوني و رانندگان 
و ساير عوامل اجرايي با انجام تست هاي كرونا كنترل مي شوند.  مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
استان كرمانشاه تصريح كرد: همچنين ناوگان حمل ونقل مسافر بين شهري با ۵۰ درصد ظرفيت فعال 

هستند و بسته بهداشتي شامل ماسك و مواد ضدعفوني در اختيار مسافران قرار مي گيرد.


