
نخستین نیروگاه      خراسان رضوی
ش�رق  برقاب�ی 
کش�ور با ظرفیت اولیه تولی�د ۲۰۰ کیلووات 
س�اعت برق ، بر روی س�د ارداک در اس�تان 
خراس�ان رضوی ب�ه بهره ب�رداری رس�ید.

سیدمحمد الهی مدیرعامل ش��رکت سنگ باد 
بهمن ش��رق و مجری طرح در مراسم افتتاحیه 
این طرح بزرگ نیروگاهی برق در ش��رق کشور 
با بیان اینکه از ابتدای س��ال گذشته مأموریت 
یافتیم تا برای ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر 
اقدام کنیم گفت : این پروژه که نخستین نیروگاه 
برقابی شرق کشور نیز به حساب می آید در مرحله 
نخست توانایی تولید ۲۰۰ کیلووات ساعت برق 
را دارد که با ارتقای آن در مرحله بعدی این مقدار 
به ۴۰۰ کیلووات ساعت می رسد و دو برابر خواهد 
شد. وی افزود: بر اساس بررسی  هایی که صورت 
گرفته با توجه به ظرفیتی که در حوزه سدهای 

اس��تان وجود دارد با ایجاد نیروگاه های برقابی 
می توان ۵۰ مگاوات برق تولید کرد. 

مدیرعام��ل ش��رکت آب منطقه ای خراس��ان 
رضوی نیز در این مراسم گفت: با همت و تالش 

جوانان جوی��ای نام همین مرز و ب��وم امروز آبی 
که در خروجی س��د ارداک پ��س از خروج بعضاً 
خس��ارت  هایی به بار می آورد نه تنها پس از این 
تخریبی نخواهد داشت بلکه دارای مزیت خواهد 

ش��د و از نیروی آن ۲۰۰ کیلووات ب��رق تولید 
خواهد ش��د. محمد عالیی افزود: ش��رکت آب 
منطقه ای خراس��ان رض��وی آمادگ��ی دارد که 
زمینه همکاری برای اج��رای چنین پروژه  هایی 

را فراهم آورد. 
در ادامه این مراسم فرمانده س��پاه امام رضا)ع( 
گفت: همه باید دست به دست هم بدهیم تا چنین 
پروژه  ها و برنامه  هایی را گسترش دهیم و زمینه 
به ثمر رسیدن آنها را فراهم کنیم. سردار سرتیپ 
یعقوبعلی نظری افزود: به طور مثال همین سد که 
برای ساخت آن هزینه شده و در کنار تأمین آب 
ظرفیت ایجاد مزیت دیگری از جمله تولید برق 
را دارد باید به همین س��مت هدایت  می شد که 
مزیت دار شود که به یاری مهندس��ان و جوانان 
ضمن جلوگیری از تخریب آب پس از رهاسازی 
اکنون تخریب که ندارد هیچ، مزیت تولید برق هم 

بر آن افزوده شده است.

بهره برداری از نخستین نیروگاه برقابی شرق کشور در خراسان رضوی
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88498441سرویس  شهرستان

سجاد مرسلي حوریه ملکی

واکسیناسیون 100 درصدی دام های کردستان علیه طاعون
معاون سالمت      کردستان
ش�کی  مپز ا د
کردستان گفت: 1۰۰ درصد دام های کوچک 
طاع�ون  بیم�اری  ض�د  اس�تان  در 

نشخوارکنندگان واکسینه شدند.
ناصر مخ��دوم معاون س��المت دامپزش��کی 
کردس��تان ب��ا اش��اره واکسیناس��یون ۱۰۰ 
درصدی دام های کوچک در این اس��تان گفت : 
عملیات واکسیناس��یون علیه بیماری طاعون 
نشخوار کنندگان کوچک یا ppr از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری در سراسر استان با اولویت روستا های 
مرزی و پرخطر و همچنین روستا های همجوار با مناطق حفاظت شده از سوی محیط زیست آغاز شد. وی 
افزود: یک میلیون و ۵۰۱ هزار و ۷۴۰ رأس دام سبک در مراجعه به یک هزار و ۳۲۴ واحد اپیمیولوژیک 
استان واکسینه شده اند. معاون سالمت دامپزشکی کردستان ادامه داد: در این عملیات که با بهره گیری از 
توان بخش غیردولتی انجام گرفته، نسبت به سال گذشته افزایش فیزیکی ۴۶ درصدی داشته که با توجه 
به شرایط حادتر بیماری کووید ۱۹ در کشور، رقم بسیار باالیی است. بیماری طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک که با عنوان » طاعون بزی « نیز شناخته می شود، یک بیماری کشنده حاد با واگیر بسیار باالست.

بهره برداری از 10 مدرسه در شهر زلزله زده ثالث باباجانی 
ب�ا  همزم�ان     کرمانشاه
یی  گش�ا ز با
مدارس، 1۰ باب مدرسه با ۴۰ کالس درس در 
شهرستان ثالث باباجانی در استان کرمانشاه 
تکمیل ش�ده و ب�ه بهره برداری می رس�د.

رئوف محمدی مدیر آم��وزش و پرورش ثالث 
باباجانی با اش��اره به اینکه با نزدیک ش��دن به 
مهرماه و بازگشایی مدارس ۱۰ باب مدرسه با ۴۰ 
کالس درس به بهره برداری می رسد، گفت : برای 
ساخت این واحدهای آموزشی، در مجموع بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه شده که بیشتر آن از سوی 
خیرین نیک اندیش تأمین شده است. وی افزود: برای ساخت مدارس ۹ کالسه شهر تازه آباد و دو باب شش 
کالسه در شهرهای ازگله و میرآباد و شش کالسه روستای چم زرشک حدود ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شد 
ضمن اینکه هفت باب مدرسه روستایی نیز با ۱۹ کالس درس ساخته شده و تا مهر مورد بهره برداری خواهد 
گرفت. مدیر آموزش و پرورش ثالث باباجانی ادامه داد: دو باب مدرسه سه کالسه در روستای شیخ صله، 
یک باب شش کالسه در چم زرشک، سه باب مدرسه دو کالسه در روستاهای حرمیان، دشت لیل و نیرژ و 

یک باب مدرسه یک کالسه در بستان آباد مدارس روستایی آماده افتتاح این شهرستان هستند.

رونمایی از سند چشم انداز جامع مساجد بوشهر
از سند چشم انداز      بوشهر
جامع مس�اجد 
اس�تان بوش�هر با حض�ور تن�ی از چند از 
مسئوالن کشوری و اس�تانی رونمایی شد.
علیرضا پوالد مدیر س��تاد هماهنگ��ی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد بوشهر در مراسم رونمایی از 
سند چشم انداز جامع مساجد استان گفت : این سند 
که از سوی کارشناسان خبره حوزه فرهنگ و عمران 
تدوین شده است، به عنوان سند باالدستی تا سال 

۱۴۰۰ به عنوان برنامه پیش روی سازمان ها، نهاد ها و مراکز مرتبط و دست اندرکار مسجدی در استان بوشهر مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. وی افزود : در این سند که متشکل از ۱۱ صفحه و ۱۸ بند می شود، به مباحث متعددی از 
جمله عمران مسجد، موضوعات فرهنگی، موضوعات مرتبط با شرح وظایف روحانی مسجد و هیئت امنا، نهادهای 
فرهنگی مستقر در مسجد پرداخته شده است؛ ضمن اینکه در سند مذکور پیوست همه ادارات و دستگاه های 
اجرایی تدوین شده و پس از تصویب و رونمایی به آنها ابالغ می شود.  مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد بوشهر ادامه داد: در تهیه این سند ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد بوشهر، سازمان 

تبلیغات اسالمی استان، اداره کل اوقاف، سازمان بسیج مساجد و محالت استان بوشهر همکاری داشته اند.

 حمایت از 500 واحد تولیدی راکد
 و نیمه فعال در استان مرکزی

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
مغروقه های اروندرود را خارج می کند

به گفته مسئول     مرکزی
بسیج سازندگی 
استان مرکزی، طی سال های اخیر بیش از ۸ 
هزار فرص�ت ش�غلی پایدار در س�طح این 
اس�تان ایجاد ش�ده و در س�ال ج�اری نیز 
حمایت از 5۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ 
راک�د و نیمه فع�ال در دس�تور کار اس�ت.

امید محترمی مسئول بسیج س��ازندگی استان 
مرکزی در خصوص تش��ریح تحق��ق برنامه های 
اقتصاد مقاومتی و ایجاد اش��تغال در این اس��تان 
گفت : امسال با پیگیری های انجام شده بیش از ۲ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت برای استان مرکزی در 
نظر گرفته شده که از این مقدار تاکنون ۶۰ میلیارد 
تومان آن تخصیص که در کنار آموزش های الزم در 
اختیار افراد قرار می گیرد. وی افزود: امسال ایجاد 
یک هزار فرصت ش��غلی پایدار و حمایت از ۵۰۰ 
واحد تولیدی کوچک و بزرگ راکد و نیمه فعال در 
استان مرکزی هدفگذاری شده است. مسئول بسیج 
سازندگی استان مرکزی ادامه داد: فاصله گرفتن از 
اقتصاد تک محصولی یکی از راهبردهای اصلی در 
این مسیر اس��ت که باید همه توان و ظرفیت های 
الزم در این راستا به کارگیری شود. محترمی با بیان 

اینکه برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی 
برای افراد یکی از برنامه های مهم امس��ال اس��ت 
گفت: در س��ال های اخیر بیش از ۳۵ هزار نفر در 
اس��تان مرکزی از دوره های آموزش��ی بهره مند 
شدند و بسیاری از آنها با اخذ مدرک معتبر مهارتی 
موفقیت های زیادی کس��ب کردن��د. وی افزود: 
حمایت از افراد آموزش دیده با پرداخت تسهیالت 
گام بعدی بسیج سازندگی برای ایجاد اشتغال است 
هرچند ایجاد اشتغال همیشه نیاز به تسهیالت ندارد 
چراکه بسیاری از افراد می توانند با توجه به توانایی 
مالی شان در عرصه تولید ورود کنند. مسئول بسیج 
س��ازندگی اس��تان مرکزی ادامه داد: طی هفت 
سال گذشته بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت از سوی بسیج سازندگی در اختیار افراد 
قرار گرفته و بیش از ۸ هزار فرصت شغلی پایدار در 
سطح اس��تان مرکزی ایجاد شده است. محترمی 
از دیگر اقدام��ات این نهاد را ایج��اد صندوق های 
قرض الحس��نه دانس��ت و گفت: در سطح استان 
مرکزی ۶۸۰ صندوق قرض الحس��نه مردم محور 
ایجاد شده و بیش از ۳۰ هزار نفر در سطح استان 
مرکزی سازماندهی شدند که در دو سال اخیر بیش 

از ۲ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. 

منظ�ور  ب�ه     خوزستان
تسهیل حمل و 
نق�ل در ارون�درود ق�رارگاه س�ازندگی 
خاتم االنبیا ۳۹ مغروقه به جا مانده از دوران 
جنگ تحمیلی را از این آبراهه خارج می کند.

حسین گروسی سرپرست سازمان منطقه آزاد 
اروند در جریان بازدید دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد کش��ور از مرز دریایی اروند  »دهانه فاو « و 
مشاهده روند خارج سازی شناورهای غرق شده 
از این آبراه بین المللی، گفت : با خروج مغروقه ها 
و به دنبال آن الیروبی ارون��درود، قطعاً رونق و 
تسهیل تجارت در شهرهای آبادان و خرمشهر 
را مشاهده خواهیم کرد. وی با اشاره به تعیین 
تکلیف ش��ناورهای مغروقه در اروندرود افزود: 
برای خروج ۳۹ فروند شناور مغروقه شناسایی 
شده که پیش تر نیز تعدادی از آنها از آب خارج 
شده اند، با قرارگاه خاتم االنبیا به عنوان پیمانکار 
تفاهمنامه ای منعقد کرده ایم که آنها نیز در حال 
تجهیز کارگاه هستند. سرپرست سازمان منطقه 
آزاد اروند، ادامه داد: موضوع الیروبی اروندرود نیز 
به عنوان کاری مشترک میان ایران و عراق مطرح 
شده و قرارداد این عملیات مشترک به عنوان گام 

نخست به انجام رسیده است. گروسی گفت :  باید 
با حضور مس��ئوالن هر چه سریع تر تفاهمنامه 
مش��ترک انجام خروج مغروقه ها به عنوان گام 
دوم در جهت الیروب��ی آبراهه بین المللی اروند 
بین ایران و عراق منعقد شود. وی تصریح کرد: 
به طور قطع بر اس��اس م��اده ۶۵ احکام دائمی 
مناط��ق آزاد که در حقیق��ت تصمیم گیری بر 
عهده مدیران مناطق آزاد گذاشته شده، ما این 
آمادگی را داریم تا در هر زمینه به ویژه موضوع 
شناورسازی و خروج مغروقه ها و الیروبی اروند 
که با مسئله اقتصاد و کسب و کار مردم ارتباط 
دارد، به ش��کل جدی ورود کنیم. سرپرس��ت 
سازمان منطقه آزاد اروند توس��عه اقتصادی و 
تجاری در منطقه را عام��ل ماندگاری مردم در 
مرز ها دانست و گفت: برای کمک به ماندگاری 
مردم، ایجاد انگیزه در آنان و عدم مهاجرت شان از 
منطقه تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت و 
در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم 
کرد. گروس��ی افزود : از آنجا که اروندرود نقش 
مهمی در زمینه اقتصادی برای مردم اس��تان و 
کشور دارد، لذا حفظ و نگهداری از آنها به شدت 

مورد توجه است.

   قزوین: دادس��تان عمومی و انقالب اس��تان قزوین گفت: با وجود 
اینکه امسال به خاطر کرونا مراسم حضوری نداشتیم، به همت خیران 
و رسانه  ها دو برابر سال قبل عواید مالی برای آزادی زندانیان جمع آوری 
کردیم. محمد قاسمی افزود: برگزاری آیین گلریزان قرآنی دو وجه دارد 
که هر دو وجه هم نیکی و خوبی است چراکه آثار قرآنی کتابت شده که با 
هزینه و صرف وقت زیادی توسط استادان خوشنویسی نگاشته می شود، 
در بهترین جای ممکن یعنی برای آزادی و ر هایی افراد هزینه شده و در 

ضمن منجر به نشر فرهنگ و معارف دینی هم خواهد شد.
   کرمان : فرماندار رفس��نجان گفت : عملیات احداث گلخانه جدید 
تولید گوجه فرنگی س��یاه با متراژ ۵هزار  متر مربع در روستای کفائیه 
رفس��نجان آغاز ش��د. فصیحی هرندی افزود: محصول گوجه س��یاه 
نخستین بار در ایران و در رفسنجان به واس��طه خانواده کفایی تولید 
ش��د که عالوه بر ارزش مالی، در تأمین سالمت مردم مفید و خاصیت 

ضدسرطانی دارد.
   گلستان: آیین افتتاح زمین روباز چند منظوره ورزشی مجموعه 
آفتاب و کلنگ زنی زمین والیبال ساحلی دانش��گاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان برگزار شد. رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان در این آیین گفت: این زمین با مساحت ۸۰۰ مترمربع 
با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان س��اخته ش��د. دکتر علی نجفی نژاد 
خاطرنشان کرد: از این زمین چند منظوره برای ورزش های بسکتبال، 

تنیس، والیبال و بدمینتون استفاده خواهد شد.

 17 هزار شغل برکت
گلستان را شكوفا مي کند

مجم�وع مش�اغل بنی�اد برک�ت س�تاد اجرای�ي فرم�ان ام�ام 
در اس�تان گلس�تان تا پایان امس�ال به 17 هزار ش�غل مي رسد. 
معاون توسعه اش��تغال اجتماع محور بنیاد برکت از راه اندازي ۲ هزار و 
۶۰۰ طرح اشتغالزایي در گلستان تا پایان سال ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: 
راه اندازي این تعداد اش��تغالزایي اجتماع مح��ور در مناطق محروم و 
روستایي استان گلستان ایجاد ۷ هزار و ۸۰۰ شغل را براي ساکنان این 

مناطق به دنبال خواهد داشت. 
مرتضي نیازي افزود: از تعداد ۲ هزار و ۶۰۰ طرح اشتغالزایي پیش بیني 
ش��ده براي امس��ال، تاکنون یک هزار و ۷۳۰ طرح راه اندازي ش��ده یا 
در مرحله اخذ تس��هیالت قرار دارد.  وي درب��اره اقدامات بنیاد برکت 
در استان گلس��تان در سال گذش��ته خاطرنش��ان کرد: ۳ هزار و ۳۸ 
طرح اشتغالزایي اجتماع محور تا پایان س��ال ۹۹ در مناطق محروم و 
کم برخوردار استان به بهره برداري رسیده که باعث ایجاد فرصت هاي 

کسب و کار براي بیش از ۹ هزار و ۱۰۰ نفر شده است. 
به گفته معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت، ۱۹ شهرستان 
و ۲۱۱ روستاي استان گلستان تحت پوشش فعالیت هاي اشتغالزایي 
این بنیاد قرار دارند.  نی��ازي از فعالیت ۲۰ مجري و تس��هیلگر بنیاد 
برکت در گلس��تان خبر داد و افزود: تاکنون در مجموع ۳ هزار و ۳۶۲ 
طرح اشتغالزایي اجتماع محور در مناطق روستایي و محروم استان به 
بهره برداري رسیده که راه اندازي بیش از ۱۰ هزار شغل را در پي داشته 
است. در مجموع، مشاغل بنیاد برکت ستاد اجرایي فرمان امام در استان 

گلستان تا پایان امسال به ۱۷ هزار شغل مي رسد. 
وي در تشریح رس��ته هاي شغلي ایجاد شده در گلس��تان توضیح داد: 
پرورش دام سبک، خدمات فني عمومي، دام سنگین، تولیدي پوشاک و 
پرورش مرغ و ماهي بیشترین سهم را از مشاغل ایجاد شده در استان به 
خود اختصاص مي دهند.  معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت 
از راه اندازي ۷۰ هزار طرح اشتغالزایي تا پایان امسال خبر داد و بیان کرد: 
این تعداد طرح اشتغالزایي اجتماع محور جدید منجربه ایجاد ۲۱۰ هزار 

فرصت شغلي در مناطق محروم و روستایي کشور خواهد شد. 
به گفته نیازي، بنیاد برکت تا به ام��روز ۱۲۵ هزار طرح اجتماع محور با 
س��رمایه گذاري ۱۲۰ هزار میلیارد ریال را در مناطق محروم راه اندازي 
کرده که اش��تغالزایي براي ۳۷۵ هزار نفر را به دنبال داشته است.  وي 
خاطرنشان کرد: ۸ هزار روستا و ۴۴۰ شهر در سراسر کشور تحت پوشش 
فعالیت هاي اشتغالزایي بنیاد برکت قرار دارند.  گفتني است، بنیاد برکت 
۳ هزار و ۳۵۳ طرح در حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي، امور زیربنایي، 
فرهنگي، سالمت و سایر خدمات را با حجم کل سرمایه گذاري ۶ هزار 
و ۸۵۰ میلیارد ریال در مناطق محروم و کم برخوردار استان گلستان به 

بهره برداري رسانده یا در دست اقدام دارد. 

 کشت گلخانه ای،  تنها راه نجات کشاورزی 
در خراسان جنوبی کم آب

وقتی قرار شد طرح نهضت گلخانه ای در خراسان جنوبی اجرا شود 
همگان این حرکت را اقدامی تأثیرگذار و مثبت در بخش کشاورزی 
این اس�تان عنوان کرده و گروهی نیز آن را شاخص  ترین طرح در 
جهت حفظ و استفاده درست از منابع آبی به همراه ایجاد اشتغال 
و افزایش تولیدات کشاورزی با تنوع بیش�تر اعالم کردند اما بعد 
از گذشت چند سال معلوم ش�د این طرح با کندی پیش می رود و 
برای هر کاری باید راهی طوالنی رفت که همین امر سرمایه گذاران 
و فعاالن ای�ن عرص�ه را ب�رای ادام�ه رون�د از نفس می ان�دازد.

    
با اینکه سال هاست مس��ئوالن در کل کش��ور و به صورت خاص در 
خراسان جنوبی در مورد کاهش نزوالت آس��مانی و کم آبی هشدار 
داده و عنوان کرده اند که اولین تأثیرات نامطلوب این مسئله بر روی 
صنعت کشاورزی نمایان می شود اما کمترین اقدام برای جلوگیری 
از ادامه این مسیر یا جایگزین کردن کشت های دیگر در کشاورزی 
صورت گرفته است. در گام اول کش��ت های گلخانه ای بهترین و در 
دسترس  ترین اقدامی بود که  می شد در دستور کار قرار بگیرد. از جمله 
مزیت های این روش صرفه جویی در مصرف آب، اس��تفاده از اراضی 
غیرقابل کشت با سیستم هیدروپونیک، رشد تولید در واحد سطح، 
افزایش کیفیت محصوالت، وابسته نبودن تولید به شرایط محیطی، 
امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار است 

که می تواند در تمام نقاط کشور اجرایی شود.
با این تفاسیر مسئوالن خراسان جنوبی در حالی از کم آبی و هدررفت 
آب ها در کشت های س��نتی و لزوم جایگزینی کش��ت های جدید و 
بهره مندی از سیستم های نوین صحبت می کنند که هم اکنون بیش 
از ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می شود و در این 
استان خشک، کش��اورزی تا هنوز به صورت س��نتی و خرده مالک 

است.
   توافقنامه ای برای برگزاری همایش ها

تا اواخر سال ۹۹ تنها هشت مجتمع گلخانه ای در هشت شهرستان 
خراسان جنوبی فعال بود و سطح زیرکشت گلخانه ای به ۶۸ هکتار 
با تولید ساالنه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن می رس��ید. موضوعی که موجب 
شده بود تا بار ها مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و استان نسبت به 
عقب بودن خراسان جنوبی در زمینه کشت های گلخانه ای واکنش 

نشان دهند.
هرچند پیگیری ها و حمایت وزارت جهاد کش��اورزی باعث ش��د تا 
در کنار هدف گذاری برای ایجاد اش��تغال، برنامه توسعه کشت های 
گلخانه ای در این استان مرزی نیز ضرورتی انکار ناپذیر تشخیص داده 
شود و در دستور کار قرار گیرد ولی نتیجه کار نشان داد مسئوالن به 
همان حرف زدن و هشدار دادن بس��نده کرده و حالی برای اقدامات 
عملی ندارند. چون تمام اقدامات انجام شده به جلسات و همایش و 
توافقنامه ها ختم شد و آمارهای س��ال ۹۹ نشان می داد که در عمل 

هیچ حرکت چشمگیری صورت نگرفت.
گواه این ادعا همین بس که وقتی در مهرماه س��ال ۱۳۹۸ نخستین 
بار همایش روز ملی روستا و عشایر با حضور معاون اول رئیس جمهور 
وقت و ش��ماری از وزرا در خراسان  جنوبی برگزار ش��د، تفاهمنامه 
توسعه کش��ت های گلخانه ای نیز در این همایش بین استانداری و 
شرکت شهرک های کشاورزی ایران به عنوان نسخه ای برای توسعه 

هدفمند کشاورزی این استان به امضا رسید.
در قالب این تفاهمنامه احداث یک هزار هکتار کش��ت گلخانه ای با 
اعتبار ۱۹۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت و از مجموع هزار 
هکتار، احداث ۷۰۰ هکتار ش��هرک گلخانه ای، ۱۵۰ هکتار مجتمع 
بارگاه زرشک، ۱۰۰ هکتار مجتمع دامی و ۵۰ هکتار شهرک شیالت 

در استان هدف گذاری شد.
اما در پایان س��ال ۹۹ یعنی بعد از ۱۴ ماه از انعق��اد این تفاهمنامه، 
مشکالت و معضالتی مثل افزایش قیمت ها، باال بودن نرخ تسهیالت، 
تأمین نشدن وثایق بانکی، استقبال کم سرمایه گذاران بومی و موارد 
دیگر نشان داد این کار با کندی پیش می رود و برای رسیدن به اهداف 

از قبل تعیین شده راهی طوالنی در پیش است.
در همان زمان رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز 
گفت: » هرچند طرح توسعه گلخانه در استان کلنگ زنی شد اما کمی 
عقب هستیم چراکه دو بار فراخوان پیمانکار انجام شده اما پیمانکاران 

هنوز پای کار نیستند.«
غالمرضا قوس��ی اعتبار نهضت گلخانه استان را ۱۹۰ میلیارد تومان 
اعالم و اضافه کرد: » این رقم برآورد دو سال گذشته )۹۷ و ۹۸( است 
که ارزش آن در حال حاضر )۹۹( به ۶۰۰ میلیارد تومان معادل سه 

برابر رسیده است.«
البته در اواخر بهار ۱۴۰۰ هم رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه برای توسعه کشت های گلخانه ای استان به ۴۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت تسهیالت نیازمندیم، گفته بود: 
»در سال ۹۸ تسهیالت با بهره ۷درصد در اختیار متقاضیان گلخانه 
قرار می گرفت اما این رقم در س��ال ۹۹ به ۱۲درصد رسید که برای 

سرمایه گذاران کار را سخت تر می کند.«
   نیاز کار ها به مدیران جهادی

هم اکنون در استان پهناوری همچون خراسان جنوبی فقط ۱۲هزار 
هکتار از اراض��ی به سیس��تم های آبیاری نوین تجهیز ش��ده اند که 
رقمی بسیار ناچیز اس��ت. رقمی که رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خراس��ان جنوبی نیز آن را تأیید کرده و گفته: » سامانه آبیاری نوین 
در سطح ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در حال اجراست 
و از ابتدای امس��ال نیز ه��زار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کش��اورزی به 
س��امانه های نوین آبیاری مجهز ش��ده اس��ت و تا چند ماه آینده به 

بهره برداری می رسد.«
به گفته قوسی، در سال های قبل و در راستای نوسازی ماشین آالت 
کشاورزی هر سال ۷میلیارد تومان برای این کار هزینه  می شد اما این 

رقم در سال گذشته به ۵۶ میلیارد تومان رسید.«
وی اف��زود: » در زمینه گلخانه  ه��ا نیز ۱۱۸ میلیارد توم��ان قرارداد 
برای فراهم کردن زیرس��اخت های مجتمع ه��ای گلخانه ای منعقد 

شده است.«
هر چه هست با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود و اگر استان 
کم آبی مثل خراس��ان جنوبی بیش از دو دهه در خشکسالی دست 
و پا زده باید ب��ا یک طرح و برنامه جه��ادی و عملیاتی چاره ای برای 
بخش کشاورزی آن اندیشید. زمان نشان داده با امضای توافقنامه یا 
تفاهمنامه ها کاری پیش نمی رود و فقط باید مدیرانی بر مس��ند کار 
بنشینند که بدانند در پایان مسئولیت و مأموریت شان ملزم به ارائه 
گزارش کار و عملکرد هس��تند. مدیرانی که از جنس مردم باشند و 

نسبت به محل خدمت خود تعهد داشته باشند.

 7بیمارستان در آذربایجان غربی 
ساخته می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از در 
دست ساخت بودن 7 بیمارستان در شهرهای این استان خبر داد.

آیدین رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی 
با اشاره به اینکه هفت بیمارس��تان در شهرهای پیرانشهر، اشنویه، 
مهاباد، س��لماس، میاندوآب، نقده و ش��اهین دژ در حال س��اخت 
اس��ت، گفت : با اتمام مراکز یک هزار و ۹ تخت به تعداد تخت های 
بیمارستانی آذربایجان غربی اضافه می ش��ود. وی از افزایش تعداد 
تخت های بیمارستانی استان خبر داد و تصریح کرد: تعداد تخت های 
بیمارستانی استان به ۵ هزار و ۸۲۶ تخت ارتقا یافته به طوری که سرانه 
تخت استان در سال ۹۷، ۱/۲ بود که این رقم در حال حاضر به ۱/۷ 
ارتقا یافته است.  رحمانی ادامه داد: میانگین تخت های بیمارستانی 
نسبت به جمعیت، در سطح کشور ۱/۶ است که این امر نشان می دهد 

سرانه تخت در استان نسبت به میانگین کشوری، باالتر است.

 مهارت آموزی 
به 1520 سرباز یزدی 

در چهار م�اه ابتدایی امس�ال 15۲۰ نف�ر از کارکنان وظیفه 
نیروهای مس�لح اس�تان یزد آموزش مهارت آموزی دیدند.

احمد افروزیان معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد 
گفت : در چهار ماهه نخست امسال و در مرحله سوم طرح »سرباز ماهر« 
یک هزار و ۵۲۰ نفر از کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از سوی مرکز 
آموزش های تخصصی این س��ازمان تحت آموزش قرار گرفتند. وی 
افزود: با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداش��تی، نحوه برگزاری 
آموزش های کارکنان وظیفه در فاز سوم این طرح به صورت ارائه کتب و 
محتوای آموزشی و برگزاری جلسات حضوری رفع اشکال انجام گرفت.  
افروزیان تصریح کرد : در قالب این طرح که با مشارکت و همکاری سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی برگزار شد، دوره های آموزشی مهارت های 
عمومی اشتغال و مهارت های عمومی زندگی برای سربازان وظیفه سپاه 
در محل مراکز آموزش رزم مقدماتی شهرستان یزد و اردکان ارائه شد. 

لرستان رتبه دوم مقاوم سازی مسكن 
روستایی کشور 

لرستان با بهسازی و مقاوم س�ازی 116هزار واحد از مجموع 
15۳ هزار واحد روس�تایی رتبه دوم کشور را به دست آورد.

مسعود رضایی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان با اشاره 
به بهسازی و مقاوم سازی ۱۱۶هزار واحد از مجموع ۱۵۳ هزار واحد 
روستایی گفت  : امسال سهمیه مقاوم سازی ۷هزار مسکن روستایی 
به لرستان ابالغ ش��ده است که با احتس��اب ۵هزار واحد در دست 
ساخت، در مجموع ۱۲ هزار واحد با اعتبار یک هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی ساخته می شود. وی افزود : همچنین تعهد ساخت 
۲هزار واحد مسکن محرومان استان نیز به طور کامل اجرایی شده 
است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان تصریح کرد: 
سال ۹۶ میزان بهره مندی روستاهای لرستان از اجرای طرح ۳۱/۵ 
درصد بود و میانگین کشوری حدود ۴۲ درصد بود اما اکنون لرستان 

از ۵۲ درصد میانگین کشوری، دو درصد نیز جلوتر است.

    لرستان   یزد    آذربایجان غربی

 آغاز دوره آموزشی شهید بهنام محمدی 
در البرز

دوره آموزشی شهید بهنام محمدی با      البرز
محوریت خانه، مدرس�ه و مس�جد در 

استان البرز آغاز شد.
سیدجلیل موسوی مسئول بسیج دانش آموزی استان البرز در افتتاحیه 
دوره آموزش طرح شهید بهنام محمدی که در بستر شاد آموزش و پرورش 
البرز با محوریت خانه، مدرسه و مسجد اجرا می شود، گفت : تاکنون این 
طرح مهم در ۷۰ مدرسه دوره متوسطه استان البرز اجرا شده است. وی 
با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جدید ۱۰ مدرسه دیگر البرز در دوره 
ابتدایی زیر پوشش طرح شهید بهنام محمدی قرار می گیرند، افزود : این 
طرح برای دانش آموزان نقش تربیتی دارد که در این استان با نگاه کیفی 
دنبال می شود. مسئول بسیج دانش آموزی استان البرز ادامه داد: برای 
کیفیت بخشی به برنامه های این طرح دوره های آموزشی مختلفی چون 
مهدویت، بهائیت، سواد رسانه، کارگاه برنامه سازی، آموزش نرم افزار ها و 
ارتباط با نوجوانان اجرایی یا پیش بینی  شده است. موسوی تصریح کرد: 
مربیان طرح شهید بهنام محمدی از طریق اپلیکیشن روبیکا به صورت 
آنالین و آفالین در ایتا آموزش می بینند. وی با اشاره به اینکه بین آموزش 
و پرورش و حوزه بسیج تعامل کاری خوبی وجود دارد، گفت : الزم است در 
نواحی و مناطق آموزش و پرورش البرز نیز در راستای برگزاری برنامه های 
هفته دفاع مقدس ، همکالسی مهربان و بهنام محمدی کمیته پشتیبانی 
تشکیل شود. مسئول بسیج دانش آموزی استان البرز افزود: در قالب طرح 
ش��هید بهنام محمدی برای دانش آموزان برنامه های علمی، فرهنگی، 
آموزش��ی ، اردویی و یادواره ش��هدای دانش آموزی تدوین شده است. 
موس��وی تأکید کرد: مربیان البرز در اجرای طرح شهید بهنام محمدی 
توانستند به دستاوردهای مهم فرهنگی و تربیتی در بین دانش آموزان 
دست پیدا کنند. شهید بهنام محمدی دانش آموز ۱۳ ساله ای بود که در 
تمام روزهای مقاومت از ۳۱ ش��هریور تا ۲۸ مهر ۵۹ در خرمشهر ماند و 
سرانجام در نبرد با دش��منان بعثی با اصابت ترکش خمپاره، در خیابان 

آرش خرمشهر از ناحیه قلب دچار جراحت شد و به شهادت رسید.

پیشرفت ۹0 درصدی طرح آبرسانی به شهرهای گمیشان و بندرترکمن 
آبرس�انی ب�ه     گلستان
شهر های بندر 
ترکمن و گمیش�ان در اس�تان گلستان با 
پیشرفت بیش از ۹۰ درصد درحال اجراست.
محمدرضا حس��ینی رئیس گ��روه طرح های 
آبرس��انی ش��رکت آب منطقه ای گلستان از 
پیش��رفت بیش از ۹۰ درصدی طرح آبرسانی 
به شهر های بندر ترکمن و گمیشان خبر داد و 
گفت: طرح آبرسانی به شهر های بندرترکمن و 
گمیشان از جمله شش طرح آبرسانی است که شرکت آب منطقه ای استان در حال انجام آن است. وی 
هدف این طرح را تأمین آب شرب شهر های بندرترکمن و گمیشان برای افق سال ۱۴۱۳ با جمعیتی 
بالغ بر ۱۸۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: سیمای طرح ش��امل حفر و تجهیز تعدادی چاه، احداث ۴۰ 
هزار متر مکعب مخزن ذخیره و ۷۷ کیلومتر خطوط جمع آوری و انتقال است. رئیس گروه طرح های 
آبرسانی شرکت آب منطقه ای گلستان تصریح کرد: به دلیل اینکه در شمال استان سفره های آب های 
زیرزمینی فقیر و فاقد کمیت مدیریت کیفیت الزم برای شرب هستند، از سفره های غنی آب زیرزمینی 

جنوب استان برای آبرسانی به گمیشان و بندر ترکمن استفاده می شود.


