
به زودی خط تولید     البرز
ماده شیرین کننده 
آب شور در یک شرکت دانش بنیان مستقر در 
پارک علم و فناوری البرز راه اندازی می ش�ود.
زهرا سلطانی مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان 
مس��تقر در پارک علم و فناوری البرز با بیان اینکه 
محصول TMC یک ماده شیرین کننده آب است که 
از سوی این شرکت بازار می شود و با اشاره به اینکه این 
محصول مهم با هدف صادرات دنبال می شود گفت : 
با حمایت دس��تگاه های مختلف از جمله صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی ریاست جمهوری و پارک علم 
و فناوری البرز، به زودی خ��ط تولید این محصول 
در پارک نیز راه اندازی می شود. وی با اشاره به اینکه 
۴۰ نیروی دانش آموخته و متخصص در این شرکت 
فعالیت دارند افزود : مهم  ترین مشکالت ما در زمینه 
تولید، تأمین تسهیالت و حمایت های الزم است و 
می خواهیم از حمایت های صندوق برای راه اندازی 

و توس��عه خطوط تولیدی و همچنین تولید دیگر 
محصوالت خود استفاده کنیم. مدیرعامل شرکت 
حافظ وارش البرز ادامه داد: این شرکت دانش بنیان 
موفق شد یکی از پیش ماده های اصلی تهیه الیه سوم 

از جنس پلی آمید غشای تصفیه آب به روش اسمز 
معکوس را تولید و روانه بازار کند. کاربرد این محصول 
تصفیه و شیرین سازی آب اس��ت. سلطانی گفت: 
نام این محصول » تری مزوییل کلراید « است؛ این 

محصول با نام مخفف TMC یکی از پیش ماده های 
اصلی تهیه الیه سوم از جنس پلی آمید غشای تصفیه 
آب به روش اسمز معکوس است که در اثر واکنش با 
پیش ماده دیگر بر روی سایر الیه  ها سنتز می گردد 
و کاربرد آن تصفیه و شیرین س��ازی آب است. وی 
افزود: این محصول ضمن برخورداری از دانش فنی 
باال آنالیزهای تأیید کننده ساختار و درجه خلوص 
را داراس��ت. ش��رکت محصول TMCرا از همان 
ابتدای امر با هدف فروش صادراتی در پروسه تولید 
قرار داده اس��ت و مقاصد صادراتی غالباً کشورهای 
آسیای شرقی و حوزه خلیج فارس است. این محقق 
به تولیدات دیگر این شرکت دانش بنیان اشاره کرد و 
ادامه داد: این شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم 
و فناوری البرز همچنین در ماه های گذشته موفق شد 
به دانش فنی گالیکولیک اسید و گلی اگزیلیک اسید 
و همچنین » آنزیم لیپاز « آنزیم  محلول در آب مورد 

استفاده در متابولیسم تری گلیسیرید ها دست یابد.

خطتولیدمادهشیرینکنندهآبشوربهزودیدرالبرزراهاندازیمیشود
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پلشهیدسلیمانیاردبیلماهآیندهافتتاحمیشود
ش�هید  پ�ل     اردبیل
س�م  ج قا حا

سلیمانی در ورودی ش�هر اردبیل از سمت 
آس�تارا ماه آینده به بهره برداری می رسد.

حمید لطف اللهیان ش��هردار اردبیل در جریان 
بازدید اس��تاندار و اعضای ش��ورای فنی استان 
از پل ش��هید حاج قاسم س��لیمانی در ورودی 
اردبیل از سمت آس��تارا گفت: با تالش قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا احداث این پل در هشت 

ماه اخیر با سرعت مناسب در حال انجام است که با اجرای این پل بازگشایی در خیابان جام جم اردبیل و 
رفع مسدودیت را در این مسیر شاهد خواهیم بود. وی افزود: با تصمیم شورای ترافیک استان و با بررسی 
گزینه های مختلف مقرر ش��د در این مسیر تقاطع غیرهمسطح روگذر اجرا ش��ود که با حل معارض و 
جابه جایی تأسیسات احداث پل از آذرماه سال گذشته آغاز شده و هم اکنون نیز پیشرفت ۹۲ درصدی دارد. 
شهردار اردبیل گفت: تا ۱۰ روز آینده با اتمام بتن ریزی نصب عرشه و عایق گذاری انجام و تا پایان مرداد 

شاهد بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح شهید حاج قاسم سلیمانی در ورودی شهر اردبیل خواهیم بود.

ساختسنسورپوشیدنیکنترلدمابرایبیمارانسرطانیدرفارس
عض�و هیئ�ت      فارس
علمی دانشگاه 
صنعتی ش�یراز، برای اولین ب�ار در ایران، 
موفق به ساخت سنسور پوشیدنی کنترل 
دم�ا، وی�ژه بیم�اران س�رطانی ش�د.

سمانه حامدی، طراح و سازنده سنسور پوشیدنی 
کنترل دما با بیان اینکه اجرای این پروژه نتیجه 
تالشی ۲5 ماهه است، گفت: دیوایس کنترل یا 
سنسور پوشیدنی دمای بدن با هدف اندازه گیری 

دقیق دمای بدن بیماران مبتال به سرطان، انجام شده است. وی افزود: این پروژه تحقیقاتی برای نخستین 
مرتبه در کشور طراحی و ساخته شد. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز با بیان اینکه دانشگاه 
صنعتی شیراز در انجام تعداد قابل توجهی از پروژه های تحقیقاتی و علمی نه تنها در کشور بلکه در مجامع 
بین الملی پیشرو است، تصریح کرد : این موضوع باعث شده اساتید و دانشجویان این دانشگاه بتوانند ساالنه 
پروژه های قابل توجهی را در این دانشگاه ارائه دهند. این استاد بخش مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز 

گفت: طی مدت فعالیت در این دانشگاه، هشت پروژه علمی و تحقیقاتی را طراحی و اجرا کرده است.

تکمیلبیمارستان540تختخوابیایرانشهرتاپایانامسال
رئیس دانشگاه      سیستان و بلوچستان 
علوم پزشکی 
ایرانشهر از تکمیل بیمارستان 540 تختخوابی 
این شهرستان تا پایان سال جاری خبر داد.

کامران کردی رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
ایرانش��هر گفت : بیمارس��تان 5۴۰ تختخوابی 
ایرانشهر در سال ۹7 با حضور وزیر سابق بهداشت 
کلنگ زنی شده و با تالش نماینده فعلی ایرانشهر 
در مجلس اعتبار 7 میلیارد تومانی آن در س��ال 

۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق به 5۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. وی با بیان اینکه سازه بیمارستان شروع 
شده، افزود: در سال ۹۹ به خاطر محدودیت منابع، بیمارستان پیشرفت خوبی نداشت اما امسال با 5۰ میلیارد 
تومان اعتبار ملی و به همین میزان هم قول جذب منابع تملک دارایی استان را گرفتیم و پیش بینی می کنیم 
در صورت جذب اعتبارات سازه بیمارستان امسال تکمیل شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در 
مورد وضعیت کرونا در این استان هم توضیح داد: پایین   ترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 
مربوط به سیستان و بلوچستان و در این استان هم پایین  ترین در میان حوزه های دانشگاه های سه گانه علوم 
پزشکی زاهدان، زابل و ایرانشهر مربوط به ایرانشهر و حوزه تحت پوشش این دانشگاه یعنی بلوچستان است.

سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( اصفهان 
3مرکز تزریق واکسن افتتاح کرد

 تانکرهای آبرسان سپاه روح اهلل 
به خوزستان فرستاده شد

س�ه مرک����ز      اصفهان
واکسیناسیون از 
سوی س�پاه حضرت صاحب الزمان)عج( در 
ش�هر اصفهان برای واکسیناسیون عمومی 
ش�د.  افتت�اح  ش�هر  ای�ن  م�ردم 
عل��ی قمی��ان س��خنگوی س��پاه حض��رت 
صاحب الزمان)عج( گفت: به مناس��بت میالد 
امام ه��ادی)ع( و ده��ه والیت ش��اهد افتتاح 
مرکز تجمعی واکسیناس��یون در دانشگاه آزاد 
اصفهان واحد خوراسگان به همت و تالش سپاه 
صاحب الزمان)ع��ج( اصفهان انج��ام پذیرفت. 
وی با بیان اینکه پیرو توافق وزارت بهداش��ت 
وسازمان بسیج مستضعفین مقرر شد تعدادی 
واکس��ن در اختیار سازمان بس��یج قرار بگیرد 
و س��ازمان بس��یج با هدف تس��ریع و تسهیل 
واکسیناس��یون عمومی مراکز واکسیناسیون 
راه اندازی کند افزود: بر همین اس��اس س��پاه 
حض��رت صاحب الزمان)عج( اس��تان اصفهان 
راه اندازی س��ه مرکز واکسیناسیون کووید ۱۹ 
را در دس��تور کار قرار داد و با افتتاح این مراکز 
ظرفیت واکسیناسیون شهر اصفهان 3۰ درصد 
افزایش خواهد یافت و مشارکت همه دستگاه  ها 
در مقابله با ویروس کرونا به کمک کادر درمان و 

کمک مردم آمده است. سخنگوی سپاه حضرت 
صاحب الزمان)ع��ج( با بیان اینکه ب��ا توجه به 
مکان فعلی مراکز واکسیناس��یون موجود در 
شهر اصفهان س��ه مرکز دیگر در دانشگاه آزاد 
اصفهان واحد خوراسگان ، مصالی نماز جمعه 
رهنان و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 
)در محدوده ملک شهر( انتخاب شده است و در 
روزهای آینده دو مرکز دیگر نیز افتتاح خواهد 
ش��د ادامه داد: برای راه ان��دازی مراکز مذکور 
عالوه بر پش��تیبانی های عمومی شهرداری ها، 
فوالد مبارکه و تأمین واکسن از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و مس��اعدت مسئوالن 
مراکز فوق از پشتیبانی تخصیص سایر نیروهای 
نظامی اصفهان بهره مند شدیم. قمیان همچنین 
افزود: با راه اندازی این مرکز روزانه بالغ بر 3 هزار 
نفر افراد مش��مول واکس��ینه خواهند شد که 
گام مهمی در راس��تای کنترل بیماری کووید 
۱۹ در ش��هر اصفهان خواهد بود. وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: بسیج و سپاه در همه اتفاقات 
در کشور در میدان هس��تند و از ابتدای شروع 
ویروس کرونا بسیجیان با تالش خالصانه اقدام 
به غربالگری در طرح شهید سیمانی و اقدامات 

دیگر در زمینه مقابله با کرونا کرده اند. 

در راستای رفع      مرکزی
ت  مش�کال
کم آبی در برخی مناطق اس�تان خوزستان 
تی�پ ۷1 مردم پایه س�پاه روح اهلل اس�تان 
مرکزی در مرحله اول تانکرهای آبرسان خود 
فرس�تاد. ه�دف  مناط�ق  ب�ه  را 

سردار سرتیپ دوم پاسدار »رضا کریمی « فرمانده 
تیپ 7۱ مردم پایه سپاه روح اهلل استان مرکزی در 
آیین اعزام تانکرهای آبرسان این تیپ به استان 
خوزس��تان گفت : بیانات مقام معظم رهبری در 
خصوص رفع مشکالت خوزستان فصل الخطاب 
همه مسئوالن است و برای تحقق آن باید همه 
توان دس��تگاه ها و نهاد ها به کارگیری شود. وی 
افزود : مردم خوزستان از ابتدای انقالب اسالمی 
و خصوصاً در مقط��ع دفاع مقدس هم��واره در 
پاس��داری از نظام اس��المی و ارزش ها پیشگام 
بوده اند و در همه شرایط وفاداری خود را به انقالب 
اس��المی اثبات کرده اند و امروز نوبت ماست که 
برای رفع مش��کالت آنها جهادگون��ه در میدان 
باشیم. وی ادامه داد: خوزس��تان از دیرباز برای 
ملت ایران و همه مسئوالن مقدس بوده چراکه 
این مناطق سرزمین ش��هدا و دالورمردان ایران 
اسالمی اس��ت و مردم مقاوم و پایدار این استان 

افتخار ملت ایران محس��وب می شوند. کریمی 
یادآور شد: استان مرکزی همان گونه که در سیل 
۹۸ برای یاری مردم عزیز خوزستان و استان های 
دیگر همه توان و ظرفیت ها را پای کار آورد در این 
مقطع که مشکالتی برای این استان به وجود آمده 
قطعاً بار دیگر مردم و مسئوالن استان همراهی و 
همدلی خود را عملی اثبات می کنند. فرمانده تیپ 
7۱ مردم پایه سپاه روح اهلل استان مرکزی گفت : 
در راستای رفع مشکالت کم آبی در برخی مناطق 
استان خوزستان تیپ 7۱ مردم پایه سپاه روح اهلل 
استان مرکزی در مرحله اول تانکرهای آبرسان 
خود را به مناطق هدف اعزام کرد و در صورت نیاز 
سایر امکانات و تجهیزات دیگر نیز اعزام خواهد 
شد. سردار کریمی افزود : عزم مسئوالن و مردم 
اس��تان مرکزی و خصوصاً بسیجیان برای انجام 
هرگونه خدمت رسانی در راستای رفع مشکالت 
مردم خوزستان جدی است و در این راستا از هیچ 
تالش��ی فروگذار نخواهیم کرد. وی خاطرنشان 
کرد: آمادگی کامل برای هرگونه خدمت رسانی به 
مردم عزیز خوزستان و اقدام برای رفع مشکالت 
کم آبی آنها وجود دارد و در کنار سایر رده های سپاه 
و دستگاه های خدمت رسان در استان خوزستان 

آماده خدمتگزاری خواهیم بود.

    کرمان : فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بم گفت: در 
ادامه اجرای اقدامات قرارگاه نهضت آبرس��انی »مرد میدان « عملیات 
اجرایی آبرسانی به هشت روستای شهرستان بم آغاز شد. احمد بدرآبادی 
با اشاره به اینکه آغاز عملیاتی این طرح در هفته جاری بوده و در هفته 
دفاع مقدس به بهره برداری می رس��د، افزود : روستاهای داردین، دربر، 
دریجان و نیسان از توابع بخش مرکزی و روستاهای باغ باال، تاج آباد، ذیل 

و روستای روتک از توابع بخش بروات شامل این طرح می شوند.
   یزد: ک��ودکان و نوجوانان ی��زدی با به تصویر کش��یدن نمادهای 
فرهنگی، هنری و تاریخی شهر میراث جهانی، دیپلم افتخار مسابقات 
نقاشی کودکان اسلواکی که توسط OWHC برگزار شد را از آن خود 
کردند. در این دوره از مسابقات س��ه کودک و نوجوان یزدی به نام های 
»درسا خداداد « در گروه سنی ۹ سال مقام دوم، »آیلین سادات رهاوی« 
در گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال برگزیده داوران و »مبینا زارع بیدکی « در 

گروه سنی ۱3 تا ۱5 سال مقام سوم را کسب کردند.
   اردبیل: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل از اجرای خط 
لوله بای  پس آب شرب مشگین شهر خبر داد. عباس جنگی مرنی گفت : 
در اثر رانش کوه مجاور جاده قدیم آبگرم قینرجه، خط لوله اصلی انتقال 
آب مشگین ش��هر از خیاوچایی که قباًل در سه نقطه شکسته شده بود، 
بالفاصله به صورت موقت ترمیم شده بود و برای مرمت اساسی آن، اقدام 
به اجرای خط لوله اضطراری و بای پس شد و روز گذشته احداث این خط 

لوله بای پس به اتمام رسید.
   خراسان جنوبی: رئیس اداره مشاوره آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
گفت: 7۰ مشاور در شهرستان بیرجند به دانش آموزان مشاوره می دهند. 
زهرا فرازی افزود: مشاوره  ها در شیفت صبح به صورت رایگان ارائه می شود اما 
مشاورینی که در شیفت بعد از ظهر با آموزش و پرورش کار می کنند، هزینه 
دریافت می کنند. وی با تأکید بر مراجعه دانش آموزان به مدارس یا مراکز 
مشاوره، ادامه داد: دانش آموزان برای استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی 

می توانند با شماره های 3۲۲۱۲۰۸۲ و 3۲۲3۶۹۴۴ تماس بگیرند.

155هزارخانهروستاییخوزستان
بیمهبرکتشدند

155 ه�زار خان�ه روس�تایی در اس�تان خوزس�تان زی�ر چت�ر 
حمایت�ی بیم�ه برکت س�تاد اجرای�ی فرمان ام�ام ق�رار گرفت.

مدیرعامل بنیاد برکت با بیان اینکه ۱55 هزار باب منزل مسکونی در 
روستاهای استان خوزستان تحت پوشش بیمه حوادث برکت شامل 
آتش س��وزی، صاعقه، انفجار، س��یل، زلزله، آتشفش��ان، طغیان آب 
رودخانه  ها و آب گرفتگی قرار گرفت، گف��ت: در صورت وقوع هر یک 
از این حوادث، به هر بیمه ش��ده ۲۰۰ میلیون ریال خسارت پرداخت 
خواهد ش��د. امیرحس��ین مدنی مدت این بیمه نامه را یک سال اعالم 
کرد و افزود: شرکت بیمه برکت وابسته به بنیاد برکت با هدف توسعه 
فرهنگ بیمه ای در مناطق روستایی و محروم و ایجاد چتر حمایتی برای 
ساکنان آسیب پذیر این مناطق ضمن هماهنگی های الزم با استانداری 
خوزس��تان و انعقاد تفاهم نامه همکاری، نسبت به بیمه آتش سوزی و 
حوادث طبیعی منازل مسکونی روستایی این استان اقدام کرده است.

وی یادآور شد: بیمه برکت پیش از این نیز تجربیات موفقی در پوشش 
بیمه ای منازل مسکونی استان های مختلف کشور داشته است.

به گفته مدیرعام��ل بنیاد برکت، ای��ن بنیاد نیز با توجه به رس��الت و 
مأموریت های خود و جهت تسهیل در اجرایی شدن این موضوع مهم 
در پرداخت حق بیمه بیمه نامه های صادره با اس��تانداری خوزس��تان 
مشارکت کرده است. وی تصریح کرد: تا به امروز یک میلیون و 35۰ هزار 
خانه روستایی تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی شامل سیل، زلزله، 

آتش سوزی و دیگر حوادث قرار گرفته است.
مدنی درباره فعالیت های بنیاد برکت در بیمه خانه های روس��تایی در 
سال های گذش��ته گفت: برای نمونه، سال گذش��ته منازل همه 7۲۱ 
روستای استان خراسان شمالی مش��تمل بر ۸۰ هزار خانه با مشارکت 
استانداری بیمه حوادث شد و بر این اساس، تمام خانوارهای آسیب دیده 
تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال جهت جبران خسارت و بازسازی منازل به 

شکل بالعوض دریافت خواهند کرد.
مدیرعامل بنیاد برکت ادامه داد: همچنین پس از وقوع زلزله سال گذشته 
در استان کهگیلویه و بویراحمد، به 5 هزار و ۹7۱ خانوار در 5۲ روستای 
منطقه دنا و شهرس��تان سی سخت که دچار آس��یب زلزله شده بودند 
تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال خسارت پرداخت ش��د. در جریان سیل در 
استان های لرستان، خوزستان و گلستان نیز به هر خانوار آسیب دیده تا 
سقف ۲۰۰ میلیون ریال خسارت پرداخت شده است. مدنی خاطرنشان 
کرد: ۱۱ هزار و 5۰۰ روستا و ۲ میلیون و ۲5 هزار خانوار تحت پوشش 

فعالیت  ها و خدمات بیمه برکت در سراسر کشور قرار دارند. 

تحویل800کالسدرسجدید
ازسویسازماننوسازیمدارسهرمزگان

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان  از     هرمزگان
تحوی�ل ۸00 کالس درس جدید برای 

سال 1400 خبر داد.
سیدفخرالدین هاشمی مدیرکل نوسازی، توس��عه و تجهیز مدارس استان 
هرمزگان گفت : در سال ۱3۹۹ گام های بلندی برای توسعه زیرساخت های 
آموزشی در استان هرمزگان برداشته شده و در همین راستا ۶37 کالس درس 
به بهره برداری رسیده اس��ت. وی افزود: برای تحویل این ۶37 کالس درس 
اعتباری بالغ بر 3۶7 میلیارد تومان صرف شده است که بخشی از این اعتبارات 
از محل اعتبارات ملی، بخشی از بودجه اس��تانی و بخشی دیگر با مشارکت 
خیرین نیک اندیش مدرسه ساز محقق شده است. مدیرکل نوسازی مدارس 
هرمزگان تصریح کرد: برای س��ال ۱۴۰۰ نیز ۲۲۰ پروژه آموزشی در دست 
اجراست که چنانچه اعتبارات الزم در موعد مقرر جذب شود تکمیل و تحویل 
این پروژه  ها سرانه آموزشی ایمن در استان را با رشد قابل توجهی روبه رو خواهد 
کرد. هاشمی گفت : استان هرمزگان دارای 3۰۰ فضای آموزشی غیراستاندارد 
است که به ترتیب بیشترین میزان آن در شهرستان های بندرعباس، میناب 
و رودان قرار گرفته است. وی تصریح کرد: با تکمیل ۲۲۰ پروژه سال ۱۴۰۰ 
تعداد ۸۰۰ کالس درس به فضای آموزشی استان هرمزگان افزوده خواهد شد 

که از کل کالس های درس تحویل داده شده در سال ۹۹ بیشتر است.

خسارت8۲8میلیاردریالیفرسایشخاک
بهخراسانجنوبی

مدیرکل منابع طبیع�ی و آبخیزداری     خراسان جنوبی
خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۲ منطقه 
در استان تحت تأثیر فرسایش بادی است، گفت: میزان خسارت وارده 
از فرسایش بادی به استان، بیش از ۸۲۸ میلیارد ریال در هر سال است.

علیرضا نصرآبادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
گفت : طبق مطالعات انجام شده در سال ۹7، بیش از یک میلیون و ۱۴۴ 
هزار هکتار از اراضی استان، کانون بحران فرسایش بادی است و بیشترین 
میزان فرسایش در شهرستان طبس است. وی افزود: این میزان نسبت به 
مطالعات سال ۸۹، 55درصد افزایش داشته است. مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری خراسان جنوبی با اش��اره به مناطق تحت تأثیر فرسایش 
بادی در استان تصریح کرد : 5 میلیون و ۲۴3 هزار و ۹۶ هکتار از اراضی 
استان طی مطالعات سال ۹7 تحت تأثیر فرسایش بادی شناسایی شده و 
شهرستان خوسف بیشترین مناطق تحت تأثیر را دارد. نصرآبادی گفت : 
در استان، ۲۹ منطقه کانون بحرانی و ۲۲ منطقه، تحت تأثیر فرسایش 
بادی است. وی افزود : میزان خسارت وارده از فرسایش بادی به استان، 
بیش از ۸۲۸ هزار میلیون ریال در هر سال است. مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان جنوبی گفت : سال گذشته، ۸5۰ هکتار نهالکاری در 
استان انجام شده و در حوزه مدیریت هرزآب و آبیاری و مراقبت سنواتی 

7 هزار و 5۸5 هکتار کار انجام شده است. 

آغازواکسیناسیونمعلمانلرستانی
همزمانباعیدسعیدغدیر

سرپرست آموزش و پرورش لرستان     لرستان
آغاز واکسیناس�یون معلمان استان 

همزمان با عید سعید غدیر خبر داد.
سیدعیسی سهرابی سرپرس��ت آموزش و پرورش لرس��تان در خصوص 
واکسیناسیون معلمان در استان گفت : بر اس��اس اعالم وزارت بهداشت از 
روز عید بزرگ غدیر واکسیناسیون معلمان در سراسر کشور برای تزریق دز 
اول آغاز می شود. وی افزود : همچنین دومین دز در شهریورماه برای معلمان 
تزریق می شود و هنوز برای واکسیناسیون دانش آموزان تصمیمی اتخاذ نشده 
است. سرپرست آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: در لرستان ۲7 هزار معلم 
را برای تزریق واکسیناسون در اولویت قرار دادیم و در فاز دوم واکسیناسیون  

رانندگان سرویس های مدارس استان نیز واکسینه خواهند شد.

خشکسالیضربهآخررا
بهخرماکارانواردکرد

مشکالت خرماکاران در اس�تان های مختلف تمامی ندارد. از نبود 
قیمت مشخص، جای خالی بسته بندی مناس�ب و مشتری پسند 
و دپوی محصول در خانه ها و س�ردخانه  ها گرفته تا حضور دالالن 
و ترشیده ش�دن محصوالت و نبود تجهیزات فرآوری که موجب 
ش�ده بخش�ی از این محصول خوراک دام ش�ود. ولی آن طور که 
مش�خص اس�ت امس�ال خرماکاران با معضل دیگری نیز روبه رو 
هستند و آن خشکسالی و کاهش شدید تولید خرماست. اتفاقی 
که ع�الوه بر مناطق گرم و ک�م آب، صدای قصرش�یرینی ها را هم 
درآورده و اعالم شده خرمای آنها با کاهش 30درصدی مواجه است.

    
یکی از معروف ترین شهرهای خاورمیانه که نامش با خرما گره خورده، 
طبس است. این شهر از نظر وسعت بزرگ ترین شهر خاورمیانه به شمار 
می آید که در ایام تابستان به ویژه در فصل خرماپزان دمایش به باالی 
۴5 درجه می رسد. خرماکاران و بهره برداران طبسی به تولید محصولی 
شیرین و پرخاصیت معروفند. زحمتکشانی که دو سالی می شود فقط 
کار می کنند و حسرت می خورند. چون بعد از ورود کرونا ابتدا خرماهای 
برداشت شده در انبارهایشان ماند و ترشید و حاال به خاطر خشکسالی 
با کاهش ش��دید تولید روبه رو ش��ده اند. اتفاقی که در مناطق مختلف 
خوزستان و سیستان و حاال در کرمانشاه هم رخ داده و قصرشیرینی ها 

می گویند امسال با کاهش 3۰درصدی خرما روبه رو شده اند.
   بی اعتنایی به بزرگ ترین تولیدکنندگان جهان

سال هاس��ت که خرماکاران می گویند چرا قیمت مشخصی برای این 
محصول تعیین نمی شود و هر وقت زمان برداشت خرما می شود بازار 
با بی تفاوتی، فعاالن این عرصه را به حال خود ر ها می کند تا دالالن هر 

بالیی می خواهند بر سر خرماکار بیاورند؟
امسال هم قیمت خرما نامشخص است اما این تمام ماجرا نیست و به 
خاطر نبود بسته بندی درس��ت و مشتری پسند برای خرماها، مردم به 
دلیل شیوع کرونا رغبتی به خرید خرمای باز نشان نمی دهند. هر چند 
سال قبل قرار بود برای حمایت از کشاورز بازارچه محلی برای فروش 
محصوالت کشاورزی در طبس راه اندازی شود اما هنوز این طرح اجرایی 
نشده. درست مثل بمی ها که چش��م انتظار راه اندازی » دهکده خرما « 
هس��تند. البته فرماندار بم هم در حالی راه اندازی دهکده خرما در بم 
را گامی مؤثر برای حل مشکالت نخلستان داران شرق کرمان می داند 
که در حال حاضر بخش زیادی از خرمای این ش��هر به صورت خانگی 
بسته بندی می شود و این مسئله به چالشی بر سر راه صادرات خرمای 
بمی ها تبدیل شده اس��ت. برای پی بردن به علت بی تفاوتی مسئوالن 
نس��بت به خرمای بم همین بس که بدانیم ۲5 درصد خرمای کش��ور 
در استان کرمان تولید می شود و ش��غل و زندگی مردم مناطق شرقی 
و جنوب این استان به خرما وابسته اس��ت. مهم  ترین شهرستان های 
خرماخیز اس��تان از جمله بم بوده و به گفته فرماندار این شهرس��تان 
س��االنه بیش از ۲۰۰ هزار تن خرمای تولیدی اس��تان مربوط به این 

شهرستان است و خرمای مضافتی بم شهرت جهانی دارد.
   پیوند خشکسالی با مشکالت دیگر

امسال در کنار تمام مشکالت و معضالت، خشکسالی هم ضربه خود را به 
خرماکاران وارد کرده و با کاهش میزان بارش ها در چند سال اخیر میزان 

تولید خرما در مناطق مختلف کشور به شدت کاهش یافته است.
روز گذش��ته صدای کرمانش��اهی ها درآمد و مدیر جهاد کش��اورزی 
قصرش��یرین با پیش بینی وضعیت آب و هوایی، طی ماه های گذشته 
و خشکس��الی های اخیر از کاه��ش 3۰ درصدی تولی��د خرما در این 
شهرستان خبر داد. مراد محمودیان فرد با بیان اینکه با توجه به کاهش 
نزوالت آسمانی و در نتیجه خشکسالی طبق پیش بینی های انجام شده 
میزان تولید خرما در شهرستان قصرش��یرین در سال جاری یک سوم 
کاهش پیدا می کند، گفت: »با توجه به برداش��ت ۴/5 تن خرما در هر 
هکتار و وجود 7۰۰ هکتار نخلس��تان مثمر در این شهرستان بیش از 

3هزار تن خرما در سال جاری برداشت می شود.«
وی با اشاره به وجود ارقام مختلف خرما در این شهرستان تصریح کرد: 
»۱۰ رقم خرما از جمل��ه زاهدی، خضراوی و جعفری در شهرس��تان 

قصرشیرین برداشت می شود.«
محمودیان فرد زمان برداشت خرما در شهرستان قصرشیرین را اواخر 
شهریور لغایت اوایل آذرماه سال جاری برحسب نوع ارقام خرما اعالم و 
تأکید کرد: »اگر حمایت ها از خرماکاران شروع نشود دیگر نمی توانیم به 
فعالیت این افراد در سال های آینده امیدوار باشیم چون کاهش محصول 
درکنار بی ثباتی در قیمت ها و بی توجهی به صنعت فرآوری برای خرما ها 

فقط ضرر به همراه دارد و ر ها کردن این شغل آخرین تصمیم است.«

4000دانشآموزدبستانی
چهارمحالوبختیاریدورهجبرانیمیبینند
4ه�زار دانش آم�وز س�اکن مناط�ق مح�روم و حاش�یه 
ش�هرهای اس�تان چهارمحال و بختی�اری برای اس�تفاده 
ش�دند. کالس بن�دی  تابس�تان  جبران�ی  دوره  از 

محمد محمدی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختیاری گفت: بر اس��اس تفاهم نامه منعقد شده بین آموزش و 
پرورش، بس��یج و دانش��گاه فرهنگیان دوره جبرانی برای ۴ هزار 
دانش آموز مقطع ابتدایی برگزار می شود. وی افزود: 5۰۰ معلم که 
35۰ نفر از آنها دانشجوی فرهنگی و مابقی معلم بسیجی هستند در 
این طرح شرکت کرده اند. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۴ هزار دانش آموز در مناطق محروم 
لردگان، خان میرزا، فالرد، اردل، میانکوه، منطقه عشایری کوهرنگ، 
حاشیه شهر شهرکرد، شهرک الهیه بروجن و منظریه کالس بندی 

شده اند و این کالس  ها به صورت رایگان برگزار می شود.

سپاهگچساران4۲منبعذخیرهآب
بهخوزستانیهااهداکرد

فرمان�ده ناحی�ه مقاوم�ت بس�یج گچس�اران گف�ت: 4۲ 
منب�ع ذخی�ره آب 500 لیت�ری ب�ه ارزش ریال�ی 6 میلیارد 
ری�ال خری�داری و ب�ه اس�تان خوزس�تان اه�دا ش�د.

 باقر پسنده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران بیان کرد: با توجه 
به مشکالت به وجود آمده در حوزه آب برای استان خوزستان به دستور 
سردار خرمدل و با همکاری بسیج صنعت نفت گچساران خرید و ارسال 
تانکرهای آبرسانی در دستور کار قرار گرفت . وی افزود : در همین راستا 
افزون بر ۴۲ منبع 5۰۰ لیتری به ارزش ریالی ۶ میلیارد ریال خریداری 
و به استان خوزستان ارسال شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران 
ادامه داد: این منبع های ذخیره آب به سپاه استان خوزستان تحویل داده 
می شود و در آنجا نیز بین روستا هایی که با تنش آب مواجه هستند توزیع 
می گردد. پسنده گفت: در ابتدای تنش آبی خوزستان نیز یک عدد تانکر 

۲۰ هزار لیتری توسط سپاه گچساران به این استان فرستاده شد. 

افتتاحاولینمجتمعآموزش
گلوگیاهانزینتیکشوردرقزوین

اولین مجتمع آموزش مهارت های پرورش و تکثیر انواع گل 
و گیاهان زینتی و دارویی کشور با همکاری بخش خصوصی 
در اس�تان قزوین ب�ه زودی راه ان�دازی و افتتاح می ش�ود.

محسن مددی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای قزوین با اشاره به راه اندازی 
اولین مجتمع آموزش مهارت های پرورش و تکثیر انواع گل و گیاهان 
زینتی و دارویی کشور در قزوین گفت: این مجتمع آموزشی با همکاری 
یکی از شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه تکثیر و پرورش گل و گیاه 
در شهرستان آبیک به زودی در مرداد ماه جاری راه اندازی خواهد شد. 
وی افزود : با ایجاد محیط آموزشی در قالب جوار کارگاهی کار آموزش 
به بهره برداران، کارفرمایان، دانشجویان و عالقه مندان به تولید و پرورش 
گل و گیاهان زینتی در این مجتمع آموزشی دنبال و پیگیری خواهد شد 
و مهارت جویان در این مجتمع در محیط کار واقعی آموزش های مربوط 

به تکثیر و پرورش انواع گل و گیاهان را فرامی گیرند.

    قزوین   کهگیلویه و بویراحمد   چهارمحال و بختیاری

افتتاح1۳۳پروژهعمرانیومحرومیتزداییدرکرمان
133پ�روژه     کرمان
و  عمران�ی 
محرومیت زدای�ی روز گذش�ته ب�ا حضور 
فرمانده سپاه کرمان در این استان افتتاح 

شد و به بهره برداری رسید.
سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان 
کرمان در مراس��م افتتاح چندین پ��روژه عمرانی 
و محرومیت زدایی در شهرس��تان منوجان گفت : 
به مناسبت ایام دهه والیت و امامت ۱33 پروژه که 
به صورت جهادی و انقالبی در استان آماده شده بود، افتتاح ش��د. وی افزود : این پروژه  ها شامل ۸۶ پروژه احداث 
مسکن مددجویان و محرومان دو پروژه آب، احداث خانه عالم، احداث پایگاه مقاومت و هفت پروژه اشتغالزایی است. 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان ادامه داد: از مجموع پروژه ها، 7۹ پروژه متعلق به مردم منوجان و با ارزش بیش از ۶ 
میلیارد ریال است که شامل ۶۰ مسکن محرومان است. معروفی خاطرنشان کرد: در حوزه محرومیت زدایی به صورت 
قرارگاهی انجام می شود که در بحث مسکن مددجویی قرارداد با کمیته امداد و مشارکت انجام می شود و در حوزه 
اشتغال که مهم  ترین حوزه است، در قالب قرارگاه امام حسن)ع( همه خیران در این قرارگاه بر اساس اولویت که آب، 

مسکن، اشتغال و کمک به حاشیه شهر ها و حوزه خدمات اجتماعی شامل جهیزیه و کمک های مؤمنانه است.


