
با ارسال ۱۵۰۰ اثر      خراسان رضوي
دبيرخان�ه  ب�ه 
جش�نواره »ش�بيه  ياس« در مش�هد، فردا 

برگزيدگان آن اعالم خواهد شد. 
رؤيا حيدرزاده، مسئول سازمان بسيج جامعه زنان 
در خصوص برگزاري جشنواره شبيه ياس گفت: 
جش��نواره بزرگ فرهنگي - هنري شبيه ياس با 
هدف كشف اس��تعدادها، فعالس��ازي گروه هاي 
هنرمند و شكوفايي ذوق هنري بانوان دغدغه مند 
براي توليد آثار فاخر با محتواي ارزشي در شش 
سال گذشته در سطح اس��تان برگزار شد و مورد 
استقبال دختران جوان و نوجوان هم قرار گرفت.  
وي افزود: توليد آثار ارزشي با موضوعات محوري 
همچون ترويج فرهنگ فاطمي، س��بك زندگي 
ايراني - اسالمي و زن تراز انقالب اسالمي صورت 
گرفته است.  مسئول سازمان بسيج جامعه زنان 
خراس��ان رضوي ادامه داد: از آنجايي كه رسالت 
بسيج جامعه زنان پرداختن به مسائل فرهنگي و 

تربيتي است، بنابراين بايد به شيوه هاي تأثيرگذار 
روي آورد كه يكي از مهم ترين اين شيوه ها هنر و 
استفاده از قالب هاي جذاب هنري است.  حيدرزاده 
تصريح كرد: جشنواره شبيه ياس امسال در شش 
قالب هنري، گويندگي و اجرا، پادكست، كليپ، 

پوستر، سرود و استندآپ برگزار شد. آثار ارسالي 
به اين جشنواره در دو مرحله نيمه نهايي، سطح 
شهرستان ها و مرحله نهايي، سطح استاني بررسي 
و داوري شده است.  وي گفت: با انتخاب آثار برتر 
اين جشنواره فردا )چهارشنبه  ششم بهمن ماه(

همزمان با ايام والدت حضرت زهرا)س( با هدف 
پاسداش��ت هنر ش��ركت كنندگان در جشنواره 
و ارائه آثار هنري تأثيرگذار به جامعه در س��الن 
انقالب مجتمع آيه هاي مش��هد برگ��زار خواهد 
شد.  مسئول سازمان بسيج جامعه زنان خراسان 
رضوي با بيان اينكه پايان اين دوره آغازي است 
براي برگزاري جش��نواره ۱۴۰۱ اف��زود: در اين 
مراسم از آثار برتر با حضور بانوان فعال، ميهمانان 
ويژه  و مسئوالن امور بانوان در نهادهاي مختلف 
استاني رونمايي مي شود.  حيدري ادامه داد: بالغ 
بر ۱۵۰۰ اثر در سال ۱۴۰۰ به دبيرخانه جشنواره 
ارسال ش��ده اس��ت كه با انتخاب آثار برتر، اين 
جش��نواره به كار خود پايان مي دهد.  وي گفت: 
با توجه به اس��تقبال خوبي كه در زمينه ارس��ال 
آثار و حضور بسيار خوبي از سوي عالقه مندان در 
جشنواره شبيه ياس در استان داشتيم، مي توانيم 
اين مراسم را در سال هاي آينده گسترده تر و در 

زمان طوالني تر برگزار كنيم.

برگزيدگانششميندورهجشنواره»شبيهياس«مشهدفردااعالمميشود

۱۱ | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6408  سه ش��نبه 5 بهم��ن 1400 | 22جمادی الثانی 1443 |

88498441سرويس  شهرستان

احمد هاشمي

اهداي 110 سري كمك جهيزيه به نوعروسان در قم
ب�ا  همزم�ان      قم
سالروز ميالد 
با س�عادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز 
زن، ۱۱۰ سري كمك جهيزيه به نوعروسان 
تحت حمايت كميته امداد استان اهدا شد. 
محسن مسعوديان راد، مديركل كميته امداد استان 
قم در مراسم اهداي ۱۱۰ س��ري جهيزيه سبك 
زندگي و همسرداري حضرت زهرا)س( را دانشگاهي 
براي نوعروسان دانست و گفت: نوعروسان بايد آن 
حضرت را الگوي زندگي خود قرار دهند و درس بگيرند.  محمدكاظم پوراميني، قائم مقام توليت مسجد مقدس 
جمكران نيز در اين مراسم از نوعروسان خواست تا س��بك زندگي فاطمي را در تمام امور خود به ويژه تربيت 
فرزندان سرلوحه قرار دهند تا تحوالت عميق و بركات آن را شاهد باشند.  در ادامه اين مراسم ۱۱۰ سري جهيزيه 
به نوعروسان تحت حمايت كميته امداد استان قم شامل پنج قلم كاال از جمله يخچال فريزر، ماشين لباسشويي 
اتوماتيك، تلويزيون ال اي دي، اجاق گاز، و جارو برقي، هر كدام به ارزش ۳۰ ميليون تومان اهدا شد.  در پايان 

مراسم همچنين به نوعروسان با مهريه كم و داراي اسامي فاطمه و زهرا نيز هداياي ويژه اي تقديم شد.

ساخت پل آهني روي رودخانه پاسرخ در ريگان توسط سپاه 
فرمانده س�پاه     كرمان
ثاراهلل كرمان از 
ساخت يك پل آهنی روي رودخانه پاسرخ 

در شهرستان ريگان خبر داد. 
سردار حس��ين معروفي، فرمانده سپاه ثاراهلل 
كرمان در حاش��يه بازديد از مناطق سيل زده 
شرق استان گفت: در راستاي كمك به مردم 
كوهشاه با هماهنگي هاي انجام شده پلي فلزي 
روي رودخانه پاس��رخ ازسوي س��پاه ساخته 
مي شود تا رفت و آمد مردم تسهيل و در موارد طغيان رودخانه مردم از بن بست و محاصره سيل نجات 
يابند.  وي تصريح كرد: ارزش اين پل يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اس��ت.  فرمانده سپاه ثاراهلل 
كرمان طول اين پل را ۶۰ متر عنوان كرد و افزود: ارتباط اين منطقه حدود هشت روز است كه قطع 
شده و با احداث اين سازه ۶ هزار نفر جمعيت كوهش��اه در زمان بروز سيالب وضعيت مناسب تري 
خواهند داشت.  سردار معروفي با اشاره به مسدود شدن راه اصلي اين منطقه به ريگان افزود: يك راه 

فرعي با تالش جهادگران باز شده است و تالش براي بازگشايي راه اصلي نيز ادامه دارد. 

برگزاري كنگره ملي ميرزا كوچك خان در سال آينده
نماينده ولي فقيه در      گيالن
گيالن، از برگزاري 
كنگره بين المللي مي�رزا كوچك خان جنگلي در 
داد.  خب�ر  اس�تان  اي�ن  در  آين�ده  س�ال 
آيت اهلل رس��ول فالحتي، نماينده ول��ي فقيه در 
گيالن در مراسم تقدير از دست اندركاران برگزاري 
يادواره ۱۵۲ ش��هيد و طلبه استان و يكصدمين 
سالگرد شهادت روحاني شهيد ميرزاكوچك خان 
 جنگلي، گفت: ميرزاكوچك جنگلي سهم بزرگي 

در تاريخ انقالب اسالمي دارد.  وي با تبريك والدت حضرت فاطمه)س( به عنوان برجسته ترين موجود عالم 
بشريت افزود: پيامبر گرامي اسالم)ص( فرمودند كه كتاب و عترت را ميان شما مي گذارم.  نماينده  ولي فقيه در 
گيالن اهل بيت)ع( را عترت پيامبر عنوان كرد و ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا عصاره خلقت و جهان هستي 
است و جمع همه زيبايي ها محسوب مي شود.  رسولي فالحتي در ادامه با اشاره به فرازي از نامه ۵۳ نهج البالغه 
اميرمؤمنان امام علي)ع( گفت: اين نامه بهترين شيوه نامه براي كارگزاران، مديران، مربيان و حتي متربيان است.   

وي افزود: سال آينده كنگره بين المللي ميرزا كوچك جنگلي به صورت ويژه در رشت برگزار مي شود.

 طرح عدالت و تعالي نظام سالمت 
در ساوه آغاز شد

راه اندازي اردوگاه راهيان نور دانش آموزي 
در جوار مزار شهيد سليماني

سرپرس���ت     مركزي
ه  نش���كد ا د
علوم پزش�كي س�اوه از آغاز اج�راي طرح 
عدال�ت و تعال�ي نظ�ام س�المت در اي�ن 
شهرستان همزمان با سراسر كشور خبر داد. 
دكتر محمود كريمي، سرپرست دانشكده علوم 
پزشكي ساوه با تأكيد بر اينكه هدف اصلي طرح 
عدال��ت و تعالي نظام س��المت ارتقاي كمي و 
كيفي عادالنه شاخص هاي سالمت و آموزش 
پزش��كي اس��ت، گفت: افزايش ظرفيت هاي 
پزش��كي توأم با انجام تحقيقات و پژوهش در 
اين طرح مدنظر گرفته شده است.  وي با تأكيد 
بر اينكه مهم ترين مسئله در اين طرح، تقويت، 
بازس��ازي و گسترش نظام ش��بكه بهداشت و 
درمان كشور است كه از تأكيدات رهبر معظم 
انقالب است، افزود: دسترسي عادالنه همه آحاد 
جامعه به خدمات س��المت، عدالت آموزشي، 
پژوهش��ي و درماني، توزيع مت��وازن و عادالنه 
نيروي انس��اني، تأمين منابع پايدار در بخش 
سالمت، پوشش حداكثري بيمه پايه سالمت، 
تقوي��ت و ارتقاي كمي و كيف��ي پژوهش هاي 
كارب��ردي از مهم ترين ويژگي ه��اي اين طرح 
است.  سرپرست دانشكده علوم پزشكي ساوه 

ادامه داد: اصالح س��اختار وزارت بهداش��ت و 
دانشگاه هاي علوم پزش��كي براي پاسخگويي 
مؤثر ب��ه نيازه��اي جامعه، اجتماع��ي كردن 
سالمت و تقويت نقش مردم و همكاري تمامي 
نهادها و سازمان هاي دخيل در حوزه سالمت، 
اس��تفاده حداكثري از ظرفيت خيرين حوزه، 
حركت به س��مت خودكفايي كشور در تأمين 
دارو، تجهيزات پزش��كي و واكس��ن، از جمله 
اهداف اين طرح بزرگ اس��ت.  كريمي گفت: 
حمايت از شركت هاي دانش بنيان در تقويت 
بازسازي و نوسازي اورژانس، افزايش بهره وري 
خدمات نظام س��المت، تغيير رويك��رد نظام 
سالمت از درمان محوري به پيشگيري محوري، 
هوشمند س��ازي و يكپارچه س��ازي نظام ارائه 
خدمات سالمت، ارتقاي سطح سالمت جامعه 
در راستاي افزايش خود مراقبتي، اصالح سبك 
زندگي، محروميت زدايي، اجراي پزشك خانواده 
و كاهش خدمات كاذب و القايي از ديگر رئوس 
اين طرح است.  وي تصريح كرد: مبارزه با فساد 
و زيرميزي و تعارض منافع در نظام سالمت خط 
قرمز در اجراي اين طرح است و خودمراقبتي و 
پرهيز از خوددرماني به عنوان يك اصل در طرح 

عدالت و تعالي نظام سالمت ديده شده است. 

به گفته مديركل     كرمان
آموزش و پرورش 
استان كرمان اردوگاه سپهبد شهيد حاج قاسم 
سليماني با هدف سفر راهيان نور دانش آموزي 
در جوار مزار وي به زودي راه اندازي مي شود. 
رضا رضايي، مديركل آموزش و پرورش استان 
كرمان كه به رفسنجان سفر كرده بود، گفت: اين 
شهرستان ديار فاتحان اروند و شهداي گرانقدري  
اس��ت كه نام آنها بر تارك تاريخ مي درخشد و 
سردار سليماني بارها از آنها خاطره گفت و ياد 
و نام آنها را گرامي داشت.  وي با اشاره به اينكه 
آموزش و پرورش وقت نمي شناس��د و مشكل 
آموزش��ي آموزش و پرورش و با آمدن س��اعت 
7:۳۰ تا ۱۴:۳۰ به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد، 
افزود: آموزش و پرورش نياز به ۱7، ۱۸ ساعت 
كار دارد كه مجموعه بسيار عظيم نسل نوجوان، 
جوان و نوآموز را تربيت  كند.  مديركل آموزش 
و پرورش استان كرمان تصريح كرد:۸۰ درصد 
از جمعيت كشور، استان و شهرستان مستقيم 
و غيرمس��تقيم با آموزش و پرورش در ارتباط 
هستند و اگر بخواهيم به توسعه پايدار برسيم 
و مدير براي آينده تربيت كنيم، اين موضوع در 
آموزش و پرورش رقم مي خورد.  رضايي با بيان 

اينكه وزير آموزش و پرورش طي دو سفر كه به 
استان كرمان داشت مصوبات بسيار عالي ای در 
سطح استان گرفته شده اس��ت، گفت: يكي از 
آنها ساخت اردوگاه س��پهبد شهيد حاج قاسم 
س��ليماني براي راهي��ان ن��ور دانش آموزي در 
جوار مزار اين سردار بزرگوار با اعتبار اوليه ۱۰۰ 
ميليارد تومان است و اين اردوگاه ما را در استان 
از مكاني كه بچه ها بخواهند اردوي راهيان نور 
داشته باشند، بي نياز مي كند و اگر به سرانجام 
برسد در بحث گردشگري مذهبي كه مردم براي 
زيارت قبر سردار س��ليماني مي آيند، مشكلي 
نخواهيم داشت.  وي ادامه داد: مصوبه ديگري كه 
در شوراي آموزش و پرورش استان با حضور وزير 
رقم خورد، نوس��ازي مدارس موظف شد ظرف 
مدت سه سال فضاي آموزشي استان را به سطح 
متوسط كشوري برس��اند همچنين پروژه هاي 
باالي ۵۰ درصد باي��د تا پايان س��ال ۱۴۰۱ با 
اولويت خوابگاه هاي دانش آموزي تكميل شوند.  
مديركل آموزش و پرورش استان كرمان در ادامه 
به مسائلي از جمله حضور مديران و معلمان در 
نمازهاي جماع��ت مدارس، حج��اب و عفاف، 
استفاده از ظرفيت خيران، دانشجويان دانشگاه 

فرهنگيان و سند تحول بنيادين پرداخت.

  آذربايجان غربي: مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهي��ز مدارس 
آذربايجان غربي گفت: در حال حاضر سيستم گرمايش در ۹۸ درصد از 
كالس هاي درس اين استان استاندارد بوده و استانداردسازي مابقي در 
دست پيگيري است.  سپيده طيب قاسمي افزود: امسال استانداردسازي 
حدود يك هزار و ۹۰۰ كالس درس در دست اجراست كه با آغاز عمليات 

پروژه هاي جديد تعريف شده اين تعداد افزايش خواهد يافت. 

  كرمان: علي زيني وند، اس��تاندار كرمان گفت: ۲۵۰ هزار هكتار از 
تاالب جازموريان در جنوب استان كرمان را آب گرفته است كه در طول 

۵۰ سال گذشته بي سابقه است. 

   فارس: رئيس سازمان حج و زيارت استان فارس از برقراري سفرهاي 
عتبات خبر داد و گفت: نخستين پرواز از شيراز به نجف اشرف در دهه 
فجر انجام مي شود كه اين نخستين سفر در ۲۳ ماه گذشته است كه به 
دليل كرونا تمامي سفرها لغو شده بود.  عليرضا زينلي با بيان اينكه پرواز 
با عنوان حرم تا حرم برقرار مي ش��ود و زائران شب جمعه را در كربالي 
معلي به سر مي برند، افزود: در حال حاضر يك پرواز در هفته برقرار شده 

كه البته در حال رايزني براي افزايش پروازها هستيم. 

   گلستان: دادستان مركز استان گلستان گفت: ۲۲ بناي غيرمجاز در 
زمين هاي كشاورزي روستاي »نوچمن« گرگان تخريب شد.  محمود 
اسپانلو افزود: عالوه بر آن هشت بناي غيرمجاز هم جمعاً به مساحت بيش 
از يك هزار مترمربع با رأي دادگاه در روستاي »نوچمن« و جاده قديم 

گرگان به كردكوي تخريب شد. 

   سيستان و بلوچستان: مدير كل راه و شهرسازي استان سيستان 
و بلوچستان گفت: 7۶ هزار و 7۲۳ نفر از شهروندان استان از ۲۸ مهرماه 
تاكنون در طرح نهضت ملي مس��كن ثبت نام كردن��د.  عطاء اهلل اكبري 
افزود: بر اساس دستورالعمل هاي ابالغي تا ۲۰ بهمن ماه امكان ثبت نام 
مجردين مرد ۲۳ تا ۴۴ سال و س��اير واجد شرايط در تمامي شهرهاي 
اس��تان به جز زاهدان از طريق سامانه نهضت ملي مس��كن به آدرس 

اينترنتي ) saman. mrud. ir ( وجود دارد. 

   خراس�ان رضوي: رئيس اتحاديه فرش دس��تباف مش��هد گفت: از 
ابتداي سال جاري تاكنون ۴۱ پروانه بهره برداري كارگاه قاليبافي متمركز و 
غيرمتمركز از طريق سامانه كشوري و به مدت پنج سال در استان صادر شده 
است.  هادي مخملي افزود: فرش توليد شده در مشهد از گمركات مختلف 
سطح كش��ور صادر  و پيش بيني مي ش��ود مجموع ارزش صادرات فرش 

دستباف كشور تا پايان سال نزديك به ۵۰ ميليون دالر باشد. 

   فارس: مدير جهاد كشاورزي ارسنجان از جذب ۱۵ميليارد تومان تسهيالت 
از منابع مختلف در ۹ماهه امسال در اين شهرستان خبر داد.  سيدناصر حسيني 
خرمي افزود: اين تس��هيالت از محل تس��هيالت فني و اعتباري، تسهيالت 
»بند الف« ماده ۵۲ و »بند الف« تبصره ۱۸، آبياري تحت فشار، مكانيزاسيون 
كشاورزي، كشاورز كارت، توسعه گلخانه و كاشت گياهان دارويي پرداخت شده 

و در مجموع تعداد ۵۸نفر از تسهيالت مذكور بهره مند شدند. 

   كردس�تان: مديركل كميته امداد كردس��تان از پرداخت ۱۱۰ فقره 
تسهيالت اشتغالزايي و تحويل ۶۴ واحد مسكن به مددجويان كردستاني به 
مناسبت دهه مبارك فجر خبر داد.  رضا طوسي با اشاره به تشكيل كميته 
همياري و س��ازمان هاي حمايتي در دهه فجر افزود: هدف از تشكيل اين 
كميته فراهم سازي زمينه بهره گيري هر چه بيشتر محرومان و نيازمندان 

جامعه از امكانات خدماتي و رفاهي دستگاه هاي دولتي و غيردولتي است.

 كنترل عوامل خسارت زاي صيفيجات 
در عجبشير

به گفته مدير جهاد كشاورزي عجبشير،      آذربايجان شرقي
پروژه مديري�ت تلفيقي كنت�رل عوامل 
خسارت زاي محصوالت سبزي و صيفي )IPM( در اين شهرستان اجرا شد. 
احمد اسالمي مدير جهاد كشاورزي عجبش��ير گفت: پروژه مديريت 
تلفيقي در كنترل عوامل خس��ارت زاي محصوالت س��بزي و صيفي 
)IPM( در س��طح چهار هكتار از گلخانه هاي شهرس��تان با اولويت 
كشت گوجه فرنگي و خيار و با همكاري كلينيك هاي گياه پزشكي اين 
شهرستان در سال جاري اجرا شد.  وي با بيان اينكه موقعيت جغرافيايي 
شهرستان عجبشير باعث ايجاد شرايط كم آبي و خشكي شده است، 
افزود: با توجه به مزاياي كش��ت گلخانه اي مانند عملكرد باالي توليد 
محصول، توليد خارج از فصل، كيفيت باالي محصول توليدي، مصرف 
كم آب، به خصوص در فصول خشكسالي و ايجاد اشتغال شاهد افزايش 
س��طح زيركش��ت گلخانه اي در اين شهرستان هس��تيم.  مدير جهاد 
كشاورزي عجبشير ادامه داد: روش هاي غيرش��يميايي كنترل آفات 
و بيماري ها اعم از نص��ب كارت هاي زرد، اس��تفاده از تله هاي نوري و 
استفاده از تله هاي فرموني در كنار كنترل شيميايي با اولويت استفاده از 
سموم مجاز به كار برده شده از جمله اقدامات مديريت جهاد كشاورزي 

عجبشير در اين خصوص بوده است.

 درد بيكاري در خراسان جنوبي 
با گياهان دارويي درمان مي شود

خراسان جنوبي از جمله استان هايي  است كه به خاطر بهره مندي از 
۳۰۰ روز آفتابي در سال و همچنين وجود تنوع گياهي شرايط خوبي 
براي كش�ت و فرآوري گياهان دارويي دارد.  گياه�ان دارويي اين 
منطقه مي توانند عالوه بر حفظ و احيای عرصه هاي منابع طبيعي به 
اش�تغالزايي و حتي صادرات و ارز آوري هم كمك كنند.  هم اكنون 
در اين استان ۱۵۰۰ گونه گياهي شناسايي شده است كه از اين تعداد 
۸۰۰ گونه گياهي مفيد توليد مي ش�ود و بايد در زمينه فرآوري اين 
گياهان سرمايه گذاري شود. اما بي توجهي جهاد كشاورزي به توسعه 
و كشت گياهان دارويي در اين منطقه باعث شده كشاورزان از سود 
آن بي نصيب شوند. در همين رابطه مدير مجتمع تحقيقات گياهان 
دارويي جهاد دانش�گاهي خراس�ان جنوبي معتقد است توجه به 
گياهي به نام »اروانه« در اين استان مي تواند درمان بسياري از دردها 
بوده و با فرآوري آن براي جمع زيادي از جوانان شغل ايجاد كرد و با 
صادرات داروهاي به دست آمده به اقتصاد استان و كشور كمك كرد. 

    
گياه اروانه كه در بازار به بادرنجبويه كوهي هم ش��هرت دارد، مي تواند 
درمانگر بسياري از دردها باشد. اين گياه وقتي كه رشد مي كند، هم از 
دانه و هم از ريشه هاي سال گذشته اش كه گل هاي آبي رنگ و بنفش 
رشد مي كند، استفاده درماني مي شود.  اروانه را مي توان در فصل بهار در 
دامنه كوه ها ديد كه بسيار هم زيباست.  مدير مجتمع تحقيقات گياهان 
دارويي جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي با بيان اينكه يكي از گياهاني 
كه در دامنه هاي اين استان و حتي بيشتر نقاط ايران در فصل بهار قابل 
مشاهده است گياه اروانه مي باش��د، مي گويد:» اين گياه براي درمان 
سرخي پروانه اي پوست و خون مردگي اثرات بسيار خوب و منحصر به 
فردي دارد.« محسن پويان با تأكيد بر اينكه اگر دچار سردرد مي شويد 
مي توانيد در فصل بهار از صخره هاي گلدار گياه اروانه تهيه كنيد، ادامه 
مي دهد:» عالوه بر اين اگر خواب طوالني نداريد و مقطع است مي توانيد 
اول شب با مصرف يك ليوان دمنوش اروانه خواب آرامي در طول شب 
داشته باشيد.« به گفته اين محقق علوم گياهي، اگر دچار كابوس هايي 
در خواب مي شويد كه ناشي از افكار روزانه است، باز هم اروانه خواب شما 
را بسيار آرام خواهد كرد. براي استفاده از اين دمنوش مي توانيد حدود 
۲ يا ۵ گرم از گل ها و سرشاخه هاي گلدار اين گياه را در يك ليوان آب 

۱۰ تا ۱۵ دقيقه بگذاريد تا عصاره گياه بيرون آيد. 
   ايجاد اشتغال و ارزآوري با اروانه

گياهان دارويي ذخاير ارزش��مند خراس��ان جنوبي به شمار مي روند 
كه عالوه بر حفاظت و احيا، بهره برداري صحي��ح از آن در عرصه هاي 
منابع طبيعي، س��بب بهبود سطح س��المت و ارتقای كيفيت زندگي 
مردم مي شود. در حال حاضر در خراسان جنوبي ۱۵۰۰ گونه گياهي 
شناسايي شده كه از اين تعداد ۸۰۰ گونه گياهي مفيد توليد مي شود 

كه بايد در زمينه فرآوري اين گياهان سرمايه گذاري شود. 
به گفته كارشناسان، كشاورزان خراسان جنوبي مي توانند از درآمد زايي 
۱۵۹درصدي گياهان دارويي نسبت به كش��ت محصوالت زراعي در 
اين منطقه برخوردار شوند.  اما غفلت جهاد كشاورزي از توسعه كشت 
گياهان دارويي در منطقه باعث بي نصيب ماندن كشاورزان به خصوص 

در روستاهاي كم برخوردار از اين درآمد زايي و سود باال شده است. 
هم اكنون گرايش به مصرف گياهان دارويي نسبت به مصرف داروهاي 
ش��يميايي در تمام اس��تان ها رو به افزايش است. خراس��ان جنوبي با 
برخورداري از سابقه درخشان در طب و استعدادهاي بالقوه جغرافيايي 
و ۳۰۰ روز آفتابي در سال و همچنين وجود تنوع گياهي هزاران گونه 

شرايط خوبي براي كشت و فرآوري گياهان دارويي دارد. 
با توجه به وضعيت اقتصادي فعلي كش��ور و همچنين هجوم اقش��ار 
كم درآمد روستاها به كالنشهرها ضرورت پرداختن به موضوع روستا و 
توسعه آن از سوي دولت و سازمان هاي حمايتي مربوطه بيش ازپيش 
احساس ش��ده و ذيل محور سياست هاي توس��عه كالن كشور تلقي 
مي ش��ود.  در اين ميان ورود جدي و كارشناسي شده جهاد كشاورزي 
به عرصه توس��عه كش��ت گياهان دارويي در مناطق مستعد مي تواند 

گشايشي مؤثر در حوزه اقتصاد كشاورزي استان ايجاد كند. 
در خراسان جنوبي فقط با گياه اروانه مي توان دنياي كشاورزي را تغيير 
داد.  مدير مجتمع تحقيقات گياهان دارويي جهاد دانشگاهي خراسان 
جنوبي با بيان اينكه گي��اه اروانه خاصيت س��م زدايي دارد و مي تواند 
سمومي را كه در بدن تشكيل ش��ده اند از بدن دفع كند، بنابراين براي 
حفظ سالمت قلب اين دمنوش بسيار اثربخش خواهد بود، مي گويد:»در 
حال حاضر اگر روي صادرات اين گياه و فرآورده هاي حاصل از آن فكر 

كنيم، عالوه بر اشتغالزايي مي تواند ارز خوبي هم وارد كشور كند.«
پويان ادامه مي دهد:»دمنوش اروانه، آرامبخش بوده و براي پيشگيري 
از سردردها و تنش هاي عصبي مؤثر است كه مي توان از آن روزانه سه بار 
به اندازه يك ليوان استفاده كرد. اين دمنوش وقتي آماده شد طعم خوب 
و رنگ زيباي صورتي دارد. طعم آن نياز زيادي به شيرين كننده ندارد و 
بهتر است كه به طور كلي دمنوش ها را بدون شكر مصرف كنيم و اگر به 
طعم دمنوش ها عادت نداريد مي توانيد وقتي سرد شد با مقداري عسل 
يا  يك تكه نبات آن را شيرين كنيد و ترجيحاً از شكر استفاده نكنيد.«

   كارگاه هايي خوب اما بي اثر
چندي پي��ش مركز خدمات تخصص��ي گياهان دارويي اس��تراتژيك 
خراسان جنوبي اقدام به برگزاري كارگاه كسب درآمد از پرورش گياهان 
دارويي كرد.  اين كارگاه ها و دوره هاي آموزشي به منظور توانمندسازي 
شركت كنندگان در راستاي ايجاد كسب و كارهاي كوچك و بزرگ در 
حوزه گياهان دارويي بود كه قرار است با برنامه ريزي هاي صورت گرفته 

به صورت مدون و مستمر برگزار شود. 
اما انگار اس��تقبال خوبي از اين كارگاه ها نمي شود و آن هم به دليل در 

دسترس نبودن زمين براي شركت كنندگان در اين كالس هاست. 
بيشتر ش��ركت كنندگان در اين كارگاه ها را خانم ها تشكيل مي دهند 
كه با كس��ب و كارهاي مرتبط با پرورش گياهان دارويي شامل توليد 
محصوالت خام اوليه از گياهان دارويي، توليد بذر، توليد نش��ا، قلمه و 
نهال، ساخت تراريوم، توليد درختچه هاي بنساي و توليد گياهان زينتي 
و آپارتماني آشنا ش��دند.  ناگفته نماند يكي از مسئوالن سازمان جهاد 
كشاورزي خراسان جنوبي با بيان اينكه گياهان دارويي در اين استان به 
دليل سابقه طوالني كشت از اهميت زيادي برخوردار است، گفته بود: » 
كيفيت محصوالت گياهي به عنوان يك مزيت نسبي در استان به شمار 
مي آيد. اين گياهان به دو شكل يكس��اله و نشايي توليد مي شوند.« به 
گفته اين مسئول، با توجه به كمبود آب، كشت نشايي گياهان دارويي 
در دستور كار است و ساالنه ۲/۵ ميليون نشا در خراسان جنوبي توليد 
مي ش��ود كه ظرفيت خوبي براي اس��تان و هم تأمين كننده نشا ساير 
استان هاس��ت.  اما وقتي به خروجي كار و ميزان فعاليت كشاورزان در 
اين عرصه نگاه مي اندازيم، مي بينيم اينها فقط در حد حرف است و كار 
خاصي در زمينه حمايت از توليد گياهان دارويي صورت نگرفته است.

 50 درصد 
مخزن سد  رئيسعلي بوشهر پرشد

مديرعامل شركت آب منطقه اي بوش�هر از پر شدن نيمي از 
سد رئيسعلي و سرريز شدن چهار س�د در استان خبر داد. 
علي محمدي، مديرعامل شركت آب منطقه اي بوشهر با اشاره به حجم 
باالي بارندگي ها در استان گفت: حجم اين سد ۶۹۵ ميليون مترمكعب 
است كه بارش باران سبب پرشدن ۵۰ درصد حجم مخزن اين سد به 
ميزان ۳۸۰ ميليون مترمكعب شد.  وي از سرريز شدن سد سنا خبر داد 
و افزود: در بارندگي اخير اين سد با حجم ۱/۲ ميليون مترمكعب سرريز 
و سد قيز قلعه هم با ظرفيت ۱/۳ميليون مترمكعب پرشد.  مديرعامل 
شركت آب منطقه اي بوشهر با بيان اينكه ميانگين بارش باران در سال 
آبي جاري نسبت به سال قبل شش درصد افزايش يافته است، ادامه 
داد: همچنين بارش ها نسبت به ميانگين بلندمدت ۱۰درصد افزايش 
نشان مي دهد.   محمدي گفت: سد خاييز كه ظرفيت آن ۱۶ ميليون 

مترمكعب است، ۲ميليون مترمكعب آبگيري شد.

 آغاز اجراي ۷ طرح آبياري تحت فشار 
و كم فشار در دهلران

مدير جهاد كشاورزي شهرستان دهلران از آغاز اجراي طرح هاي 
آبياري تحت فشار و كم فشار در مناطق مختلف اين شهرستان خبر داد. 
علي غالمي، مدير جهاد كشاورزي دهلران گفت: در حال حاضر در اين 
شهرستان تعداد هفت طرح آبياري تحت فشار و كم فشار در مناطق 
برتش، بيات، پتك ديناروند، عين خوش، عين صوله و بيت فزيع در 
دست اجراست.  وي افزود: با توجه به اهميت موضوع خشكسالي و به 
تبع آن مصرف درست آب، پيشگيري از رواناب در مزارع و مديريت 
آب هاي موجود و اهميت اجراي طرح هاي آبياري تحت فش��ار در 
اين راستای تعداد چهار طرح تحت فشار )باراني( و تعداد سه طرح 
كم فشار در دست اجراست.  مديرجهاد كشاورزي دهلران تصريح 
كرد: مساحت اراضي تحت پوشش طرح هاي تحت فشار ۱۰۱هكتار 
و اراضي تحت پوشش طرح هاي كم فشار ۱۳۰ هكتار است و با اجراي 

اين طرح ها به اراضي ۲۹ خانوار آبرساني خواهد شد.

 آبرساني به 904 روستاي خوزستان 
در دهه فجر 

در دهه فجر امسال طرح آبرساني به ۹۰۴ روستاي خوزستان 
به بهره برداري مي رسد. 

محمدرضا كرمي نژاد، مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان گفت: 
پس از وقوع تنش آبي در مناطق روستايي حوضه آبي كرخه و كارون، 
اقدامات الزم براي رفع تنش آبي در اين مناطق و نيز ساير مناطق استان 
از جمله شمال شرق خوزستان در دستور كار قرار گرفت.  وي افزود: 
در دهه مبارك فجر امسال، طرح آبرساني به ۹۰۴ روستاي خوزستان 
كه با اعتبار 7۰۰ ميليارد تومان اجرا شده اند، به بهره برداري مي رسد.  
مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان ادامه داد: همچنين عمليات 
آبرساني به ۲۴۶ روستا از محل اعتبارات محروميت زدايي و شركت آبفا 
آغاز مي شود.  كرمي نژاد اعالم كرد: آبرساني به يك هزار روستاي ديگر 
نيز در دستور كار قرار گرفته  است و پيش بيني مي شود تا تابستان يا  

پس از تابستان سال آينده به بهره برداري برسد.

    خوزستان   ايالم    بوشهر

 درختان خرمای سيستان وبلوچستان 
بيمه مي شوند

معاون بيمه اي بانك كشاورزي استان      سيستان وبلوچستان
سيستان و بلوچستان از آغاز اجراي 

طرح بيمه درختان خرما در اين استان خبر داد. 
عبدالحميد فيروزي، معاون بيمه اي بانك كشاورزي سيستان و بلوچستان 
گفت: با توجه به اينكه محصول خرما يكي از محصوالت مهم و غالب در 
استان تحت پوشش صندوق بيمه قرار دارد، از ابتداي بهمن ماه سال جاري 
هر نفر نخل خرما در قالب طرح هاي بيمه اي ويژه، جامع و آتش سوزي با 
عملكرد ۱۰ الي ۵۰ كيلوگرم به انتخاب بيمه گذار، تحت پوشش صندوق 
بيمه قرار مي گيرد.   وي افزود: در س��ال زراعي ج��اري با هدف كاهش 
هزينه ها و حماي��ت از بهره برداران بخش كش��اورزي، برابر ماده ۹ فصل 
سوم قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شوراي اسالمي ايران، 
بيمه گذاران در تمامی زيربخش هاي زراعي، باغي، دام، طيور، آبزيان و منابع 
طبيعي از پرداخت ۹ درصد ماليات ب��ر ارزش افزوده حق بيمه پرداختي 
سهم بيمه گذار معاف مي باشند.   معاون بيمه اي بانك كشاورزي سيستان و 
بلوچستان با بيان اينكه در اين استان بيش از ۶۲هزار هكتار نخلستان وجود 

دارد، اجراي آن را الزم و ضروري اعالم كرد.

اهداي 1300 سري جهيزيه و بسته معيشتي  به مردم هرمزگان 
ب�ا  همزم�ان     هرمزگان
س�الروز تول�د 
حضرت زهرا)س( ۳۰۰ سري جهيزيه و يكهزار 
بسته معيشتي اهدايي فرمانده سپاه در مناطق 
كم برخوردار غرب استان هرمزگان توزيع شد. 
س��ردار عليرضا تنگس��يري فرمان��ده نيروي 
دريايي سپاه گفت: تاكنون يكصد هزار بسته 
معيش��تي و بالغ بر ه��زار س��ري جهيزيه به 
زوج ه��اي ج��وان در مناطق كم برخ��وردار و 
صعب العبور تقدي��م مردم كرديم.  وي افزود: همزمان با س��الروز تولد حض��رت زهرا)س( يك هزار 
بسته كمك معيشتي و ۳۰۰سري جهيزيه به نيت سيدالشهداي مقاومت شهيد حاج قاسم سليماني 
و مجاهد همراهش شهيد ابومهدي المهندس و شهداي مدافع حرم از طرف سردار سالمي به مردم 
مناطق كم برخوردار غرب استان هرمزگان تقديم شد.  فرمانده نيروي دريايي سپاه ادامه داد: ارزش 
مالي هر بسته كمك معيشتي غذايي بالغ بر ۵ميليون ريال و هر سري جهيزيه با بيش از ۱۵۰ميليون 

ريال و جمعاً به مبلغ بيش از ۵۰ميليارد ريال ارزش مالي دارد.


