
نخستين و بزرگترين      يزد
و مجهزترين مركز 
پايش بيابان و سنجش فرسايش بادي و ريزگرد 
كشور در شهرستان ميبد به بهره برداري رسيد. 
محمد شرافتي؛ معاون دفتر طرح و هماهنگي حوزه 
آبخيزداري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور در مراسم بهره برداری از نخستين و بزرگترين 
و مجهزترين مركز پايش بيابان و سنجش فرسايش 
بادي و ريزگرد كشور در شهرستان ميبد هدف از راه 
اندازي اين مركز را پايش و اندازه گيري اثر بخشي 
اجراي پروژه هاي آبخيزداري در سطح كشور بيان 
كرد.  وي اف��زود: ارزيابي كم��ي كيفي و فيزيكي 
فاكتورهاي تاثيرگ��ذار، توليد آم��ار و اطالعات و 
اس��تفاده مراكز آموزش عالي و بخش هاي مراكز 
تخصصي تحقيقاتي از آمار اطالع��ات اين مركز 
براي برنامه ريزي كشور از ديگر اهداف است.  معاون 
دفتر طرح و هماهنگي حوزه آبخيزداري سازمان 

جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه 
مركز ياد شده در مساحت يك هزار هكتار با اعتبار 
2 هزار و ۶۰۰ ميلي��ون ريال بهره برداري ش��ده 
خاطرنشان كرد: دس��تيابي به آمار و اطالعات در 

همه ابعاد فردي و اجتماعي بشر از اهميت ويژه اي 
برخوردار است كه اين مبنا و زيربناي هر نظام پويا و 
فعال اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.  شرافتي 
ادامه داد: مركز ياد ش��ده مي توان عالوه بر توليد 

آمار و اطالعات از حوزه آبخيز، نتايج و اثرات مثبت 
اجراي طرح ها و پروژه ه��اي حفاظت آب وخاك 
را در اختيار مس��ئوالن، كارشناس��ان، محققان، 
دانشجويان و بهره برداران مستقيم از منابع طبيعي 
)افراد س��اكن در عرصه هاي آبخيز( گذاشت.  وي 
گفت: همچنين با اس��تفاده از نتايج اجراي مركز 
ياد شده مي توان با شناسايي مناطق حاد و بحراني، 
برنامه ها را در سطوح مختلف محلي، منطقه اي و 
ملي اجرا و آنها را در قالب برنامه هاي كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلند مدت، تدوين و برنامه ريزي كرد.  
۹۸ درصد مساحت استان يزد به وسعت 7 ميليون 
و ۳۰۰هزار هكت��ار از عرصه ه��اي منابع طبيعي 
تشكيل شده كه از اين ميزان ۳۸ درصد مساحت 
اين عرصه ها معادل 2 ميليون و ۶۵۰ هزار هكتار 
شامل اراضي هاي بياباني اس��ت. كه از اين ميزان 
۳۶درصد آن كه يك ميلي��ون و 2۰۰ هزار هكتار 

مي شود، تحت تأثير فرسايش بادي قرار دارد.

بهره برداري از مجهزترين مركز پايش بيابان كشوردر ميبد
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مركز مهارت آموزي جوار صنعت در خرمشهر راه اندازي شد 
رئيس آموزش      خوزستان
فني و حرفه اي 
خرمشهر از راه اندازي مركز مهارت آموزي 
جوار صنعت در شركت كشت و صنعت ميرزا 

كوچك خان خبرداد. 
خديجه مطوري رئيس آموزش فني و حرفه اي 
خرمشهر با اش��اره به راه اندازي يك مركز جوار 
صنعت، گفت: يك كارگاه در جوار شركت نيشكر 
ميرزا كوچك خان با ظرفي��ت آموزش حدود ۳ 
هزار نفر ثابت، راه اندازي شد و اين مركز در شركت در حال فعاليت است.  وي افزود: نيروهاي شاغل همزمان 
با اشتغال، آموزش الزم براي توانمندس��ازي را دريافت مي كنند كه اين آموزش شامل ارتقاي مهارت يا 
يادگيري يك مهارت جديد اس��ت. راه اندازي اين مركز گامي مهم در راس��تاي توانمندسازي نيروهاي 
شاغل در صنعت نيشكر است.  رئيس آموزش فني و حرفه اي خرمشهر با اشاره به استقبال خوب از مركز 
جوار صنعت، گفت: اين مركز با هدف آموزش روستاييان اطراف شركت ميرزا كوچك خان و توانمندسازي 
آنها و براي افزايش مهارت پرسنل شركت نيشكر راه اندازي شد. عالوه براين شركت اعالم مي كند كه چه 

نيروهايي نياز دارد، اين نيروها آموزش مي بينند و به عنوان كارورز وارد شركت مي شوند.

آزادي ۱۰ زنداني جرايم غيرعمد به همت بسيجيان مازندران
   مازندران رئيس س�تاد 
به  رس�يدگي 
امور دي�ه و كم�ك ب�ه زنداني�ان نيازمند 
مازن�دران از فراهم ش�دن زمين�ه آزادي 
1۰زنداني جرايم غيرعمد و نيازمند استان با 
همكاري بس�يجيان س�پاه كربال خبرداد. 
غالمرضا عشريه رئيس ستاد رسيدگي به امور 
ديه و كمك به زندانيان نيازمند مازندران گفت: 
س��ازمان بس��يج ادارات، كاركنان سپاه كربال و 
كانون بسيج حقوقي استان مازندران به مناسبت هفته بسيج با كمك يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريالي، 
۱۰زنداني جرايم غيرعمد مالي استان آزاد ش��دند.  وي تعداد زندانيان آزاده شده امسال مازندران كه 
مشمول كمك هاي ستاد ديه استان شدند را ۳۱۰ نفر اعالم كرد و افزود: براي آزادي اين تعداد زنداني 
۱۳7ميليارد و ۴۹۶ميليون ريال با كمك خيرين پرداخت شد. رئيس ستاد رسيدگي به امور ديه و كمك 
به زندانيان نيازمند مازندران ادامه داد: پرونده ۴۰۰ نفر از زندانيان جرايم غيرعمد مشمول آزادي با كمك 
ستاد ديه نيز در حال بررسي است.  عشريه گفت: همكاري برخي از طلبكاران براي تخفيف بدهي زندانيان 

جرايم غيرعمد مالي در استان نيز سبب شد تا زمينه آزادي بيشتري از اين افراد فراهم شود.

مشاركت ۵۰۰ دانشجوي بسيجي آذربايجان غربي در واكسيناسيون
فرمانده ناحيه      آذربايجان غربي
مقاومت بسيج 
دانش�جويي آذربايجان غربي از مشاركت 
بيش از ۵۰۰ دانش�جوي بس�يجي در بحث 
واكسيناسيون در سطح اين استان خبرداد. 
محمود صفري فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج 
دانش��جويي آذربايجان غربي گف��ت: در طول 
سال جاري ۱۱۰ اردوي جهادي شامل پروژه هاي 
عمراني و بهداش��تي باحضور 2هزار دانشجوي 

بسيجي استان برگزار شد.  وي افزود: همچنين در رابطه با واكسيناسيون بيش از ۵۰۰ دانشجوي بسيجي 
در اين رابطه در سطح استان فعاليت دارند.  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج دانشجويي آذربايجان غربي تصريح 
كرد: از زمان صدور فرمان جهاد تبييني از سوی رهبر انقالب تاكنون در ۱۶شهرستان استان همايش جهاد 
تبييني با موضوعات اولويت دار جامعه و ۳۶ نشس��ت تخصصي علمي و 2۵ رويداد راهيان پيشرفت در 
استان برگزار شده است.  صفري گفت: هدف و عايت بسيج دانشجويي اين است كه نيروهاي بومي متعهد و 

متخصص در انتصابات قرار گيرند و اين انتصابات منجربه افزايش شكاف قوميتي در استان نشود.

 امسال 41هزار دانش آموز كردستاني 
آموزش هاي بهداشتي و سالمتي مي بينند

 4 طرح سازمان بسيج مهندسين عمران 
و معماري خراسان جنوبي رونمايي شد

به گفته معاون    كردستان
تربي�ت بدني و 
سالمت آموزش وپرورش كردستان ۴1 هزار 
دانش آموز استان در قالب سفيران سالمت 

آموزش مي بينند. 
افش��ين خوش گوار معاون تربيت بدني و سالمت 
آموزش و پرورش كردس��تان در آيي��ن افتتاحيه 
سفيران سالمت دانش آموزي در اين استان يكي از 
طرح هاي محوري و اصلي حوزه سالمت و بهداشت 
آموزش و پرورش را جش��نواره س��فيران سالمت 
دانش آموزي عنوان كرد و گفت: هرس��اله در اوائل 
آذر ماه شاهد آغاز عمليات اجرايي سفيران سالمت 
دانش آموزي هستيم، هرچند جريان سازي موضوع، 
ابالغ بخشنامه ها، نشست توجيهي مديران مدارس 
در ابتداي آبان ماه انجام شده است.  وي با بيان اينكه 
در بحث سفيران سالمت آموزش همساالن اتفاق 
مي افتد؛ افزود: يكي از روش ه��اي به روز و مؤثر در 
ميان روش هاي آموزشي كه در دنيا دنبال مي شود 
آموزش همساالن اس��ت و به قول معروف بچه ها 
زبان همديگر را بهتر مي فهمند. معاون تربيت بدني 
و س��المت آموزش و پرورش كردس��تان آموزش 
همس��االن و آموزش دانش آموز ب��ه دانش آموز را 
وجه غالب و اثرگذار در بحث س��فيران س��المت 

دانش آموزي دانست و تصريح كرد: بعد از انتخاب 
سفيران س��المت و آموزش آنها از سوي دانشگاه 
علوم پزش��كي، اين سفيران س��المت، دوستان و 
همكالسي هاي خود را مورد آموزش مفاهيم اصلي 
و پايه اي در حوزه سالمت قرار مي دهند.  خوش گوار 
با بيان اينكه سال تحصيلي گذشته حدود ۴۰ هزار 
دانش آموز در مجموعه ۳۰۰ هزار نفري دانش آموزان 
استان به عنوان سفيران سالمت انتخاب كرديم؛ 
گفت: امسال هدفي كه در وزارت آموزش و پرورش 
براي استان كردستان تعيين شده است ۴۱ هزار نفر 
از دانش آموزان استان را در قالب سفيران سالمت 
مورد آموزش قرار خواهيم داد.  وي با اشاره به اينكه 
خود مراقبتي كليدواژه س��فيران س��المت است؛ 
افزود: اگر بتوانيم مفاهيم اصلي حوزه سالمت را به 
دانش آموزان آموزش بدهيم و زمينه به كار گيري 
اين مفاهي��م را در زندگي روزم��ره دانش آموزان 
فراهم كنيم؛ قطعاً سالمت جسمي و روحي و رواني 
دانش آموزان را تأمين كنيم.  معاون تربيت بدني و 
سالمت آموزش و پرورش كردستان ادامه داد: در 
طول 22 ماه از زمان شيوع كرونا، شاهد تغييرات 
گسترده اي در سبك زندگي انسان ها بوديم و حوزه 
آموزش و پرورش در كنار حوزه اقتصاد بيشترين 

تغييرات را تجربه كرد. 

ب�ا  همزم�ان     خراسان جنوبي
س�ومين روز از 
هفته بسيج، از چهار طرح محوري سازمان 
بس�يج مهندس�ين عم�ران و معم�اري 

خراسان جنوبي رونمايي شد. 
سرهنگ باللي، مسئول سازمان بسيج مهندسين و 
عمران خراسان جنوبي، در مراسم رونمايي از چهار 
طرح محوري سازمان بسيج مهندسين عمران و 
معماري خراسان جنوبي گفت: دو مأموريت اصلي 
براي بسيج مهندسين و عمران تعريف شده، يك 
حوزه در بحث خدمت رس��اني، الگو سازي و اميد 
آفريني اس��ت كه در حوزه فعاليت هاي عمراني 
نقش آفريني و اثر بخشي مي كند.  وي افزود: حوزه 
بعدي در قالب هفت كارگروه مديريت ش��هري، 
معماري و شهرس��ازي اس��المي، كارگروه آب، 
مسكن، محيط زيست، كارگروه انجمن هاي صنفي 
و تخصصي و كارگروه حمل و نقل است.  مسئول 
سازمان بسيج مهندسين و عمران خراسان جنوبي 
با بيان اينكه يكي از شاخص هاي ما شهدا هستند، 
گفت: طرح »هر مهندس يك شهيد« در راستاي 
همين هدف اس��ت كه بتوانيم در راستاي اقتدار 
معنويت و اخالق و جلوگي��ري از نفوذ انفرادي، 
شبكه اي و استحاله بخش��ي آرمان هاي انقالب 

توسط دشمن ايس��تادگي كنيم.  باللي در مورد 
طرح »عمران روس��تا«، هم افزود: يكي از اهداف 
بس��يج فعاليت در عرصه عمراني است و معتقد 
هستيم با بضاعت استان و كشور مي توان خيلي 
از مشكالت روستاها و ش��هرها را حل كرد.  وي 
ادامه داد: عنوان طرح بعدي »نذر تخصص« است. 
معتقد هستيم در اصل بايد در حوزه توانمند سازي 
كار كنيم اما اينكه بتوانيم مش��كالت بخش��ي و 
مقطعي را برطرف كنيم خالي از لطف نيس��ت.  
مسئول س��ازمان بس��يج مهندس��ين و عمران 
خراس��ان جنوبي گفت: طرح بع��دي طرح »نذر 
پژوهش و عارضه يابي« است؛ يكي از مأموريت هاي 
اصلي بسيج مهندسين و عمران، عارضه يابي است، 
كه در قالب هفت كارگروه مطرح شده هيئت هاي 
انديشه ورز و جامعه نخبگاني بايد پاي كار آمده، 
چالش ها را رصد كرده و تحليل پيش بينانه داشته 
باش��ند.  باللي افزود: در كارگروه آب در كش��ور 
مشكل داريم نه اس��تان، ترافيك شهري، حمل 
ونقل، مديريت ش��هري، معماري و شهرسازي 
اسالمي و تأثير آن بر سبك زندگي مردم، مسكن، 
فناوري هاي نوين در س��اخت وساز و ساير موارد 
مباحثي اس��ت كه در اين م��وارد از تمام جامعه 

مهندسين و پژوهشگران كمك مي خواهيم.

  آذربايجان غربي: رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: 
در سال جاري ۵۳ هزار و ۴۰۰ تن انواع كشمش در استان توليد شد كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته خود كه ۴۳هزارو ۹۴۰ تن بوده افزايش توليد را 
نشان مي دهد.  اكبر كرامتي در خصوص ميزان انگور برداشت شده از باغات 
استان در سال جاري نيز افزود: ميزان انگور توليدي استان 22۳ هزار و ۵۴۳ 
تن بوده كه از اين ميزان نزديك ۶۰ درصد كه ۱۳۴هزار و ۱2۵ تن مي شود به 

صورت تازه خوري و صادرات مصرف شده است. 
  آذربايجان شرقي: رئيس پليس راه آذربايجان شرقي از افزايش ۱۶درصدي 
تصادفات منجربه مرگ استان در سال جاري خبرداد و گفت: در آبان ماه كه آمار 
تصادفات استان باال بوده نيز اين روند افزايشي تداوم دارد.  سرهنگ رضا كريمي 
افزود: عمده علت بروز تصادفات استان در سال جاري، عدم توجه به جلو بوده كه 
داليل اصلي آن نيز شامل استفاده از تلفن همراه در رانندگي، صحبت با ساير 
سرنشينان، خوردن و آشاميدن، انحراف به چپ، عجله و شتاب بي مورد راننده، 

سرعت غيرمجاز و خستگي و خواب  آلودگي مي شود. 
  سيستان وبلوچستان: معاون محروميت زدايي قرارگاه قدس سيستان 
وبلوچستان گفت: پس از شناسايي دقيق واجدين شرايط، توسط گروه هاي 
كارشناسي در مرحله اول ۱۰۰ واحد مس��كوني محرومين در حاشيه شهر 
زاهدان كه امكان گاز كشيدن برايشان ميسر نبود، خدماتي به نيازمندان ارائه 
گرديد.  سرهنگ رضا جعفري افزود: براي ۴۰۰ نفر از واجدين شرايط پرونده 
تشكيل و براي 2۰۰ نفر از واجدين شرايط گازكشي رايگان از سوي تيم هاي 
فني به همراه مجوز رسمي صورت گرفت.  به گفته وي تعداد ۱۰۰ عدد بخاري 
گاز شهري به مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان به صورت رايگان اهدا و تحويل گرديد.

   همدان: دادستان عمومي و انقالب شهرستان نهاوند از كالهبرداري ۴7 
ميليارد توماني يكي از نمايندگي هاي ايران خودرو نهاوند از مردم خبرداد.  
عباس آزادبخت افزود: يكي از نمايندگي هاي شركت ايران خودرو نهاوند از 
مردم ۴7 ميليارد تومان كالهبرداري كرده است كه در اين رابطه 22۰ شكايت 
توسط شاكيان به دستگاه قضايي ارجاع شد.  به گفته وي، از اين تعداد شكايت 
۱۹۶ نفر مورد قبول واقع شد و شكايت 2۴ نفر ديگر به علت اينكه واجد شرايط 

كيفري نبوده اند و بحث حقوقي بوده به دادگستري ارجاع شده است. 
   مازندران: مدير جهاد كشاورزي آمل گفت: ساالنه ۱۴ تن گوشت، يك 
هزار و ۳۰۰ قطعه جوجه و يك هزار و ۱۰۰ عدد تخم از پرورش شترمرغ در 
اين شهرستان توليد مي شود.  سيدحسين اسالمي با بيان اينكه شهرستان 
آمل داراي ۴۰۰ قطعه شترمرغ بوده كه ۶۰ قطعه آن مولد و ۳۴۵ قطعه ديگر 
پرواري است، افزود: ساالنه ۱۴ تن گوشت، يك هزار و ۳۰۰ قطعه جوجه و 
يك هزار و ۱۰۰ عدد تخم از پرورش شتر مرغ در اين شهرستان توليد مي شود.  
وي ادامه داد: پرهاي شترمرغ كاربرد زينتي و پوشاك دارد و پوست آنها براي 

توليد چرم استفاده شده و گوشت شان نيز در بازار عرضه مي شود. 
   لرستان: مديركل دامپزشكي لرستان از واكسيناسيون ۳ ميليون نوبت 
سر دام عشايري استان تا پايان سال جاري خبرداد.  مصطفي زبردست افزود: 
تا پايان سال جاري دام هاي عشاير استان عليه چهار بيماري آبله، تب مالت، 
طاعون نشخواركنندگان كوچك و تب برفكي واكسينه خواهند شد.  وي 
تصريح كرد: حدود 7۵۰ هزار رأس دام عشايري استان در مناطق قشالقي 
شامل قسمت هايي از استان هاي ايالم، خوزستان و اطراف شهرستان پلدختر 

و رومشكان مستقر خواهند شد. 
  هرمزگان: رئيس بنياد مس��كن انقالب اسالمي گفت: براي تسريع در 
ساخت مسكن زلزله زدگان بخش فين در هرمزگان از چهار استان كمك 
گرفته ايم.  اكبر نيكزاد در خصوص بازديدش از مناطق زلزله زده هرمزگان، 
افزود: با توجه به اينكه حجم عمليات بازسازي زياد بود ما از بنياد مسكن هاي 
چهار استان كردستان، يزد، كرمان و سيستان وبلوچستان هم كمك گرفتيم 

تا كار ساخت منازل مسكوني مردم زودتر به سرانجام برسد.

 اجراي ۵ پروژه آبي 
از سوی سپاه الغدير يزد

قرارگاه امام حسن سپاه الغدير استان يزد پنج پروژه آبي را با اعتبار ۹۲ ميليارد 
تومان در بخش بهمن ابركوه، عقدا و ش�هرياري خاتم و يزد اجرا مي كند. 
فرمانده سپاه الغدير يزد با اشاره به بحران جدي آب در اين استان گفت: 
تنش آبي، ويژه يك يا دو شهر نيست بلكه كل كشور با بحران آب مواجه 
هستند و بايد براي آن چاره انديشي شود.  سردار رضا پورشمسي ادامه 
داد: مسئله آب كه به فرموده رهبري نيز مسئله مهم استان يزد است، 
به يك بحران تبديل شده بر اين اساس قرارگاه امام حسن )ع( به دنبال 
اجراي پروژه هايي براي كاهش اين بحران اس��ت.  وي عنوان كرد: اين 
قرارگاه با اعتب��ار ۹2 ميليارد تومان، پنج پروژه آب��ي را به مرحله اجرا 
درآورده كه تاكنون 22 ميليارد تومان آن محقق ش��ده است.  فرمانده 
سپاه الغدير اس��تان يزد بيان كرد: اين پروژه ها در بخش بهمن ابركوه، 
عقدا و شهرياري خاتم و يزد اجرا مي شود كه در بخش مركزي يزد دو 
پروژه اجرا مي شود.  پورشمس��ي از آغاز مطالعات اين طرح خبرداد و 
عنوان كرد: با همكاري آب و فاضالب يزد مطالعات طرح ها آغاز شده كه 
اميدواريم با تأمين اعتبار، اين پروژه ها هر چه سريع تر اجرايي شود.  وي 
ادامه داد: تمركز بسيج در مناطق محروم و روستايي است و طرح هاي 
حوزه آبرساني نيز در اين مناطق اجرا مي ش��ود و اميدواريم به زودي 

شاهد اتفاقات خوبي در حوزه آب روستايي شاهد باشيم. 

 زيتون كاران رودبار 
اسير دست مافيای واردات و آفت مگس

از سال گذشته اعالم شده بود 1۴۰۰ سال با بركتي براي زيتون كاران 
خواهد بود و به گفته خودشان »س�ال آور زيتون« است. بر همين 
اس�اس پيش بيني ش�ده بود بيش از ۲۰ هزار تن زيت�ون از باغات 
رودبار برداش�ت ش�ود. ولي حاال فقط 1۲ هزار تن زيتون برداشت 
شده است. مس�ئوالن داليلي همچون سرماي زمس�تانه و وزش 
باد گرم در زمان گلدهي زيت�ون را موجب بي باري درختان عنوان 
مي كنن�د و زيت�ون كاران مي گويند چ�را آفت مگ�س زيتون كه 
سال هاس�ت مثل خ�وره به ج�ان درختان افت�اده و ب�راي از بين 
بردنش فقط وعده داده مي ش�ود، به چش�م متوليان امر نمي آيد 
و اشاره اي به آن نمي ش�ود. هر چند مافياي واردات زيتون از اين 
اتفاق خوشنود و در سايه بي خيالي مسئوالن، سود كالني مي برد. 

    
امس��ال هم آفت ويرانگر مگس زيتون، چنان ضربه اي به اقتصاد و معيشت 
باغداران زيتون وارد كرده كه صداي تمام فعاالن اين عرصه را درآورده است. 

  صندوق بيمه حمايت نمي كند
سال هاست در مورد حمايت از زيتون كاران صحبت مي شود اما هر وقت 
زمان برداشت اين محصول از راه مي رسد و فعاالن و باغداران اين عرصه 

از اجرايی شدن وعده های حمايتی شكايت دارند. 
وزارت جهادكش��اورزي و س��ازمان هاي زير مجموعه اش در استان ها 
و شهرس��تان ها به عنوان اولين حلقه حاميان باغداران و زيتون كاران 
به شمار مي آيند كه امسال بعد از حمله و آس��يب هاي جدي و ويران 
كننده آفت مگس به زيتون هاي شهرستان رودبار، مشخص شد جهاد 
كش��اورزي در راس��تاي مبارزه با اين آفت كاري نك��رده و اگر به قول 

خودشان اقدامي كرده باشد هم چندان اثرگذار نبوده است. 
در حال حاضر در رودبار شش ايستگاه رديابي آفت مگس زيتون مستقر 
شده كه براساس رديابي اين ايس��تگاه ها توصيه هاي فني به باغداران 
براي انج��ام بهترين زمان مبارزه ارائه مي ش��ود. با اي��ن حال به گفته 
فرماندار اين شهرس��تان صندوق بيمه محصوالت كشاورزي خسارت 
آفت مگس زيتون را ناش��ي از عدم مديريت در باغ مي داند و خسارت 
پرداخت نمي كند.  عباس��قلي زاده با بيان اينكه ۳ هزار هكتار از باغات 
زيتون رودبار آلوده به آفت مگس زيتون هستند، مي گويد: »مهم ترين 
مس��ئله در كنترل آفت هرس و تغذيه مناسب باغ زيتون است كه بعد 
از هرس و تغذيه و مديريت كف باغ و آبياري مناسب با انجام سم پاشي 

مي توان اين آفت را كنترل كرد.«
فرماندار رودبار آفت مگس زيتون در كاهش توليد زيتون را تأثيرگذار 
نمي داند و تأكيد مي كند: »اين آفت فقط كيفيت محصول را به شدت 
پايين مي آورد.« اگر به حرف هاي فرماندار توجه كنيم مشخص مي شود، 
آفت مگس خيلي هم مهم نيست و به جاي اينكه براي از بين بردن آن 
كاري شود، مي توان از صندوق بيمه محصوالت كشاورزي خواست تا 

خسارت وارد شده به زيتون كاران را پرداخت كند. 
   زيتون كاران مقصرند و بس!

حرف هاي مدير جهاد كشاورزي رودبار شنيدني است كه مثل همتايان 
خود به ارائه آمار و ارقام مي پردازد و كاري به خروجي ها و ميزان كاهش 

چشم گير محصول ندارد. 
س��روش ابراهيمي مي گويد: »هرس و جوان سازي ۴۵ هكتار از باغات 
منطق��ه، افزايش اعتبار طرح مب��ارزه با آفات كه ش��امل ملخ و مگس 
زيتون از يك ميليارد تومان ب��ه ۵ ميليارد و ۶۵۰ ميلي��ون تومان در 
كميته برنامه ريزي شهرستان، محلول پاش��ي و تغذيه ۱7۰ هكتار از 
باغات زيتون از محل اعتبارات ملي و تهيه س��م، پروتئين و كارت زرد 
براي باغداران بخشي از اقدامات كنترلي در مبارزه با آفت مگس زيتون 
است.« به گفته اين مسئول امسال ۱۰ هزار كارت زرد چسبنده و حدود 
۵۰۰ ليتر سم به همراه پروتئين مخلوط ش��ده و كاماًل رايگان و بدون 

محدوديت در بين باغداران توزيع شده است. 
مدير جهاد كش��اورزي رودبار تمام تقصير ها را به گردن زيتون كاران 
مي اندازد و با تأكيد بر اينكه مديريت كف باغ و آبياري مناسب، بعد از 
هرس و تغذيه يكي از بهترين روش ها ب��راي كنترل و از بين بردن اين 
آفت است، ادامه مي دهد: »در رودبار هنوز به صورت سنتي به كاشت و 
برداشت زيتون مي پردازند و باغ ها به خاطر قديمي بودن به محل امن و 

كانون آفت مگس زيتون تبديل شده اند.«
آلوده شدن يك سوم باغات زيتون رودبار به آفت مگس، تمام ماجرای 
زيتون كاران نيس��ت و واردات زيتون از كش��ورهاي ديگر و عرضه آن 
در بازار رودبار كه خودش بزرگ ترين بازار زيتون خاورميانه به ش��مار 

مي آيد، تير خالصي بر قلب رنجور زيتون ايران است.

 غربالگري 6۰ هزار مسافر خارجي 
و ايراني در مرز دوغارون 

۲1 مس�افر  و  ۶۰ ه�زار  تاكن�ون  امس�ال  ابت�داي  از 
خارج�ي و ايران�ي وارد ش�ده از افغانس�تان در گ�ذرگاه 
زمين�ي دوغ�ارون اي�ن شهرس�تان از نظ�ر س�المت 
پاي�ش ش�ده و م�ورد غربالگ�ري كرون�ا ق�رار گرفتن�د. 
حيدر احس��اني مدير شبكه بهداش��ت و درمان تايباد در استان 
خراس��ان رضوي با اش��اره به غربالگ��ري ۶۰ هزار و 2۱ مس��افر 
خارجي و ايراني وارد ش��ده از افغانستان گفت: اين تعداد مسافر 
در اجراي طرح »مراقبت بهداش��تي از مسافران مشكوك مبتال 
به كرونا« توس��ط ۱۰ نف��ر از كادر درمان و تيم ه��اي داوطلبان 
جمعيت هالل احمر تايباد مورد آزمايش پي، سي، آر و تب سنجي 
قرار گرفتند.  وي اف��زود: در اين طرح غربالگ��ري روزانه افزون 
بر ۴۰۰مسافر خارجي و ايراني و آزمايش��ات مربوط به بيماري 

كوويد۱۹ در پايگاه مراقبت مرزي دوغارون انجام مي شود.

 ايجاد ۲۹۳ طرح اشتغالزايي 
براي مددجويان ايواني 

۲۹۳ طرح اشتغالزايي براي مددجويان تحت حمايت كميته امداد 
در شهرستان ايوان در هش�ت ماه سال جاري  اجرا شده است. 
حميد ايراندوست رئيس كميته امداد امام خميني)ره( ايوان با اشاره 
به ايجاد 2۹۳ طرح اشتغالزايي براي مددجويان تحت حمايت كميته 
امداد در اين شهرستان گفت:  2۵۴ طرح از محل اعتبارات تبصره ۱۶ 
منابع بانكي با اعتبار ۱۱۰ ميليارد و ۶۵۰ ميليون ريال، ۶ طرح از محل 
اعتبارات بنياد بركت با اعتبار 2 ميلي��ارد و ۱2۰ ميليون ريال و يك 
طرح نيز از محل كمك خيرين با اعتبار 2۶۰ ميليون ريال اجرا شده 
است.  وي افزود: همچنين از اين تعداد 2۰ طرح نيز از محل اعتبارات 
صندوق امداد واليت به ارزش ۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال و ۱۰ طرح 
اشتغالزايي از محل اعتبارات اشتغال روستايي به ارزش يك ميليارد و 
۹۵۰ ميليون ريال اجرا شده كه اين طرح ها در زمينه دامداري، پرورش  

گاو شيري، كسب و كار و ساير مشاغل خانگي بوده است.

 اجراي طرح همدل 
در ۱۱۹ مدرسه سمنان 

به گفته معاون امور فرهنگي كميته ام�داد امام خميني)ره( 
س�منان ط�رح ملي م�دارس هم�دل در راس�تاي توس�عه 
كل  اداره  هم�كاري  ب�ا  انسان دوس�تانه  تعام�الت 
آموزش وپ�رورش اس�تان در 11۹ مدرس�ه اج�را مي ش�ود. 
سعيد اسعدي معاون امور فرهنگي كميته امداد امام خميني)ره( 
س��منان گفت: طرح مدارس همدل با هدف گس��ترش و تأمين 
همه جانبه عدالت آموزشي و تربيتي و با همكاري كميته امداد و 
وزارت آموزش وپرورش طراحي و اجرا شده است كه به واسطه آن 
دانش آموزان مستعد تحت حمايت اين نهاد از خدمات آموزشي در 
مدارس هيئت امنايي و غيردولتي بهره مند مي شوند.  وي افزود: 
۱۱۹ مدرسه نيكوكار هيئت امنايي، غيرانتفاعي و نمونه دولتي 
استان سمنان با همكاري كميته امداد استان سمنان در راستاي 

تحصيل دانش آموزان نيازمند فعاليت مي كنند.

   سمنان   ايالم    خراسان رضوي

واكسيناسيون ۹۲ درصد جامعه هدف هرمزگان 
عليه سرخك و سرخجه

به گفته معاون بهداشتي دانشگاه علوم     هرمزگان
پزشكي هرمزگان طرح واكسيناسيون 
سرخك و سرخجه براي جمعيت هدف كودكان ۹ ماهه تا ۷ سال در 
استان هرمزگان از هشتم آبان  شروع شده و تا دوم آذرماه ادامه دارد. 
دكتر حسين پور معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با اعالم 
اينكه جامعه هدف واكسيناسيون ۳۰۱ هزارو ۱۱۵ نفر در استان هرمزگان 
هستند، گفت: تاكنون 27۶ هزارو 2۸۱ نفر يا به عبارتي ۹2 درصد جامعه 
هدف در استان عليه سرخك و سرخجه واكسينه شده اند.  وي افزود: در 
بررسي جدول آماري انجام واكسيناسيون در شهرهاي استان به ترتيب 
درصد انجام واكسيناسيون بشاگرد، بندرخمير، سيريك، ميناب، ابوموسي، 
بستك، جاسك، حاجي آباد، پارسيان، رودان، بندرعباس، بندرلنگه، قشم و 
كيش مي باشند كه بشاگرد با ۱۱۶ درصد و بندرخمير ۱۰۰ درصد بهترين 
عملكرد را داشتند و جزيره كيش با ۶7 درصد كمترين ميزان واكسيناسيون 
را داشته است.  معاون بهداشتي استان هرمزگان خاطرنشان كرد: با توجه 
به اينكه تنها فردا مهلت انجام واكسيناسيون سرخك و سرخجه مي باشد 
از تمامي هم استاني هاي عزيز كه تاكنون موفق به انجام واكسيناسيون 

نشده اند درخواست كرد هر چه سريع تر اقدام كنند.

 ۱4 هزار بسته معيشتي كمك آموزشي 
در مازندران توزيع شد

به گفته فرمانده سپاه كربال مازندران      مازندران
تاكنون 1۴هزار بسته معيشتي كمك 
ش�د.  توزي�ع  نيازمن�دان  بي�ن  اس�تان  در  آموزش�ي 
سردار سياوش مسلمي فرمانده سپاه كربال مازندران در حاشيه رزمايش 
كمك مؤمنانه در ساري با بيان اينكه ۱2 هزار بسته معيشتي طرح كمك 
مؤمنانه به مناسبت هفته بسيج در سراسر مازندران توزيع مي شود، گفت: 
همچنين 2 هزار بسته كمك آموزش��ي نيز براي دانش آموزان تهيه شده 
است كه توزيع آن در سراسر استان آغاز ش��د.  وي افزود: از ابتداي امسال 
تاكنون ۱۵2 ميليارد تومان در طرح كمك مؤمنانه از سوي مردم و خيرين 
مازندران، بسيج و سپاه، نهادهاي حمايتي و دستگاه هاي دولتي هزينه شده 
است.  فرمانده سپاه كربال استان مازندران با اشاره به اينكه از ابتداي امسال 
تاكنون 2۱۴ هزار و ۴7۸ بسته معيشتي به ارزش ۸۶ ميليارد تومان توزيع 
شد، تصريح كرد: 7۸۳ سري جهيزيه نيز در اين مدت به ارزش 2۳ ميليارد 
تومان تهيه و به نوعروسان اهدا شد.  سردار مسلمي همچنين از توزيع ۳۵ 
ميليارد تومان لوازم كمك آموزش��ي و پوش��اك، كارت هديه، طعام و نذر 
قرباني از ابتداي امسال خبرداد و يادآور شد: بيش از ۶۰ هزار بسته بهداشتي 
به ارزش ۳ ميليارد تومان نيز توزيع گرديده است.  وي تعداد ماسك، لباس 
بيمارستاني، و ديگر لوازم تهيه شده از سوي بسيج و سپاه را حدود ۶۰۰ هزار 
مورد اعالم و تصريح كرد: در هفت ماه گذشته بيش از ۱۳ هزار مورد از اماكن 
عمومي و معابر به دست بسيجيان در سطح استان مازندران ضدعفوني شد.

فعاليت 4۰۰ بجنوردی در حلقه هاي صالحين 
به گفته مسئول     خراسان شمالي
تعليم و تربيت 
ناحيه مقاومت بس�يج شهرستان بجنورد 
۴۰۰ زن وم�رد در حلقه ه�اي صالحين اين 

شهرستان فعاليت دارند. 
ابراهيم يكتا، مس��ئول تعلي��م و تربيت ناحيه 
مقاومت بسيج شهرستان بجنورد با اشاره به اينكه 
بيش از ۴۰۰ نفر در حلقه هاي صالحين شهرستان 
بجنورد فعاليت مي كنند، گفت: 2۵۰ نفر از اين 
تعداد خانم ها و مابقي آقايان هستند.  وي با اشاره به موضوع فعاليت آنها افزود: در اين حلقه ها به آموزش 
مسائل عقيدتي، سياسي، اقتصادي، اخالقي و مهارتي، سيره شهدا و مباحث اخالقي پرداخته مي شود.  
مسئول تعليم و تربيت ناحيه مقاومت بسيج شهرستان بجنورد تصريح كرد: با شيوع ويروس منحوس كرونا 
حلقه هاي صالحين را به صورت مجازي برگزار كرديم كه استقبال خوبي از تشكيل آن به عمل آمد.  يكتا به 
اجتماع حلقه هاي صالحين در هفته بسيج در تاريخ جمعه پنجم آذرماه ساعت ۱۰ صبح در محل مصلي امام 

خميني)ره( اشاره كرد و افزود: بيش از ۵۰ حلقه صالحين در اين مراسم حضور پيدا مي كنند.


