
۴۰درص��د آب      خوزستان
مصرف�ي صنعت 
نيشكر از طريق زهكش هاي زيرزميني دوباره 
ب�ه چرخ�ه اكولوژيك�ي ب�از مي گ�ردد. 
دكتر عبدعلي ناصري مديرعامل ش��ركت توسعه 
نيش��كر و صنايع جانبي گفت: ح��دود ۴۰درصد 
آب مصرفي صنعت نيش��كر از طريق زهكش هاي 
زيرزميني به چرخه اكولوژيكي باز مي گردد كه به 
دليل شيرين شدن اراضي و روش مبارزه بيولوژيك، 
امكان استفاده مطلوب از زهاب و پروسه بازچرخاني 
مصرف آب فراهم شده است.  وي به ميزان مصرف آب 
در كشت و صنعت هاي هفت تپه و كارون اشاره كرد 
و افزود: ميزان مصرف آب در اين واحدهاي نيشكري 
۴۰ تا ۵۰ هزار مترمكعب در هكتار در طول يك سال 
برآورد شده است. براساس اين آمار، ميزان هدر رفت 
آب در شبكه آبياري هفت تپه و كارون در آن مقطع 
زماني، حدود ۶۰ درصد بود.  اين مسئول ادامه داد: 

طراحي واحدهاي هفتگانه توس��عه نيشكر بر پايه 
مطالعات علمي و تجارب هفت تپه و كارون صورت 
گرفته و اين شركت با استفاده از روش هاي آبياري 
نوين توانسته تلفات آب را به حداقل ميزان برساند.  

ناصري از شيوه آبياري »هيدروفلوم« مزارع نيشكر 
به عنوان پيشرفته ترين روش آبياري كم فشار دنيا 
ياد نمود و تأكيد كرد: استفاده از اين روش موجب 
افزايش بهره وري آب در صنعت نيشكر شده است. 

در حال حاضر، راندمان آبي��اري در اين صنعت ۲۰ 
درصد باالتر از ميانگين راندمان آبياري سطح كشور 
است.  وي مجموع آب مصرفي طرح هاي نيشكر را 
۲/7 ميليارد مترمكعب برآورد كرد كه از اين ميزان، 
1/8 ميليارد متر مكعب آب به اراضي هفتگانه توسعه 
نيش��كر و 9۰۰ ميليون متر مكعب ب��ه واحدهاي 
نيشكري هفت تپه، كارون و ميان آب تخصيص داده 
مي شود.  مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي گفت: طرح هاي نيشكر با سهم 1۰درصدي 
از منابع آبي، تأثي��ري بر كيفي��ت آب رودخانه اي 
خوزستان ندارند و ضمن آنكه با توجه به استفاده از 
روش بيولوژيك در مبارزه با آفات نيشكر و همچنين 
اس��تفاده حداكثري از كودهاي آلي و ارگانيك اين 
كيفيت و EC« زه آب ها در وضعيت بسيار مناسبي 
قرار دارد كه كشت گندم، آبزي پروري و بازچرخاني 
آن براي آبياري مجدد مزارع از نمونه هاي استفاده 

موفقيت آميز از زهاب نيشكر است.

بازگشت۴۰درصد آب مصرفي صنعت نيشكر به چرخه اكولوژيكي

محمدرضا افشاريسيداحمد هاشمي اشكا

توزيع ۳۸۴ سري جهيزيه ميان نوعروسان نيازمند
۳۸۴ س�ري      چهارمحال و بختياري 
جهيزي���ه 
ميان نوعروسان نيازمند استان چهارمحال 
وبختي�اري همزم�ان ب�ا والدت حض�رت 

زينب)س(، توزيع شد. 
جاسم محمدي فارساني مديركل كميته امداد 
امام خمين��ي)ره( چهارمحال وبختياري گفت: 
همزمان با والدت حضرت زينب)س(، ۳8۴سري 
جهيزيه ميان نوعروسان نيازمند استان توزيع 
ش��د.  وي افزود: جهيزيه اهدايي به  نوعروسان ش��امل لوازم ضروري زندگي از جمله يخچال، اجاق گاز، 
جاروبرقي، فرش و ماشين لباسشويي است.  اين مسئول با بيان اينكه توزيع جهيزيه تا پايان سال ادامه دارد، 
تصريح كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون 787 سري جهيزيه با مشاركت خيران، نيكوكاران، كمك هاي 
مردمي و مؤسسات خيريه تهيه و ميان نوعروسان نيازمند توزيع شده است.  محمدي با بيان اينكه نيكوكاران 
و خيرين مي توانند با پرداخت هر مبلغي يا اهداي جهيزيه زمينه ازدواج آسان نيازمندان را فراهم كنند، 
خاطرنشان كرد: عالوه بر مراجعه حضوري به ادارات كميته امداد و مراكز نيكوكاري در سراسر استان كد 

دستوري #۰۳8*8877* نيز براي دريافت غيرحضوري كمك هاي مردمي در نظر گرفته شده است.

جمع آوري ۴۰ مدرسه كانكسي در خراسان رضوي
با هدف تحقق     خراسان رضوي
سفر  مصوبات 
رئيس جمه�ور به اس�تان، جم�ع آوري ۴۰ 
مدرسه كانكسي در خراسان رضوي آغاز شد. 
رضا شوش��تري مديركل آم��وزش و پرورش 
خراسان رضوي گفت: جمع آوري ۳۰۰ كالس 
كانكسي در استان از مهم ترين مصوبات سفر 
امسال رئيس جمهور در حوزه تعليم و تربيت 
است كه تا پايان سال آينده به اتمام مي رسد.  
وي افزود: در اس��تان دو نوع مدرسه كانكسي داريم كه شامل مدرس��ه كانكسي مستقل و ضميمه 
مي شود به اين معنا كه در مدل نخست مدرسه به صورت كانكس فعاليت دارد و در مدل دوم به دليل 
كمبود كالس در ساختمان مدرسه يا تراكم زياد دانش آموز، يك يا چند كالس مدرسه در كانكس 
برگزار مي شود.   اين مسئول ادامه داد: در اس��تان ۶۰ مدرسه كانكسي داريم كه قرارداد جمع آوري 
۴۰مدرسه از اين تعداد و جايگزيني آنها با ساختمان مدرسه بسته و در اين راستا زمين ها هم جانمايي 
شده اس��ت.  شوش��تري گفت: در مجموع ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار براي جمع آوري كالس هاي 

كانكسي و تكميل طرح هاي ناتمام آموزشي در نظر گرفته شده است.

گردشگري مقاومت در بوشهر تقويت مي شود
مدي�ركل امور      بوشهر
و  اجتماع�ي 
فرهنگي استانداري بوشهر گفت: گردشگري 
مقاوم�ت در اين اس�تان تقويت مي ش�ود. 
سيدعباس موسوي نژاد مديركل امور اجتماعي 
وفرهنگي استانداري بوشهر گفت: اين استان در 
عرصه مبارزه با استعمار و استكبار داراي فرصت هاي 
مهم گردش��گري مقاومت اس��ت كه معرفي اين 
ظرفيت ها و تقويت آن يكي از اولويت هاي استان 

است.  وي افزود: بوشهر به واسطه سال ها مبارزه با استعمار، استكبار و دوران دفاع مقدس ظرفيت هاي در 
گردشگري مقاومت مهمي دارد كه معرفي و تقويت آن در اولويت دستوركارمسئوالن قرار دارد.  اين مسئول 
ادامه داد: رئيس علي دلواري نماد مبارزه با استعمار، نادرمهدوي قهرمان مبارزه با امريكا در خليج فارس از 
جمله ظرفيت هاي مهم گردشگري مقاومت است.  موسوي نژاد گفت: گردشگري مقاومت نماد هاي مقاومت 
مردم استان محسوب مي شود كه ظرفيت هاي مهمي براي معرفي اين قابليت فراهم كرده است.  وي هدف از 

اين برنامه را آشنايي با هويت ايراني اسالمي و هويت ملي و منطقه اي استان بوشهر دانست.

 ساخت 2 هزار واحد دامداري 
در مازندران

 اراک میزبان
 يادواره حر انقالب اسالمي

با هدف توس�عه     مازندران
اشتغال و اقتصاد 
روستايي در مازندران 2هزار واحد دامداري 

احداث مي شود. 
سيد محمود حسيني استاندار مازندران بازديد 
از پااليشگاه شير در آمل با اشاره به اينكه بخشي 
از سياس��ت هاي اجرايي استان اقتصاد روستا به 
خصوص توسعه فعاليت دامپروري است، افزود: 
براي توانمندسازي اقتصاد حدود ۳ هزارو ۶۰۰ 
روستاي مازندران، برنامه هاي متناسب و خوب 
اقتصادي تعريف شده كه توس��عه دامپروري و 
حمايت از اين صنعت از اهدافي اس��ت كه براي 
تحقق آن با مديران به دنب��ال ايجاد برنامه هاي 
ميداني هس��تيم.  وي افزود: ايجاد ۲هزار واحد 
دامداري هاي 1۰۰ رأسي در روستاها كه دولت 
در اين بخش نق��ش مهمی دارد، ب��ه زودي در 
مازندران اجرا مي ش��ود.  اين مس��ئول با اشاره 
به تأمين زمين مورد ني��از تصريح كرد: به جهاد 
كشاورزي مازندران دستور داده شده تا در مدت 
كمتر از يك هفته زمين مورد ني��از براي ايجاد 
يك مركز دانشگاهي و آموزشي واگذار تا زمينه 
آموزش به متقاضيان ايجاد دامداري هاي كوچك 
در روستاها با پشتيباني انجام شود.  حسيني ادامه 

داد، ايجاد شهرك هاي دامپروري در روستاها از 
سياست هاي جدي هست كه براي تأمين شير 
مورد نياز واحدهاي توليد لبنيات در دستور كار 
اس��ت و به همين منظور در ۶۴ بخش مازندران 
به بخش��داران دس��تور داده ش��ده تا سكوهاي 
جمع آوري ش��يرخام در هر بخش جمع آوري و 
پس از آن حمل و فرآيند تبديل ساير محصوالت 
در پااليشگاه انجام شود.  وي پيشنهاد داد در هر 
روستا، واحدهاي دامداري 1۰۰ رأسي يا كمتر از 
آن با مش��اركت چند جوان، يا با ايجاد تعاوني ها 
ايجاد و باعث رونق در اقتصاد و درآمدزايي روستاها 
ش��ود.  نماينده دولت در مازندران با بيان اينكه 
شرايط توليد شير در مازندران با توجه به اقليم به 
هيچ عنوان شايسته اين استان نيست و پذيرفته 
نيست كه ش��ركت توليد لبنيات با اين حجم از 
گستردگي توليد و صادرات شير مورد نياز خود را 
از استان هاي مختلف كشور تأمين كند.  حسيني 
با بيان اينكه مازندران در توليد شير خام رتبه سوم 
را دارد، ادامه داد: در 11 ماهه امسال ۵8۲ هزار تن 
شير در استان توليد شده است.  به گفته استاندار 
مازندران، در حال حاضر بي��ش از ۳هزارو ۵۰۰ 
روستا در مازندران وجود دارد كه اكثر جوامع آن 

به شغل دامپروري مشغول هستند.

اولين يادواره حر     مركزي
انقالب اسالمي 
شهيد ش�اهرخ ضرغام ١٧ آذرماه در زندان 
مركزي شهرس�تان اراك برگزار مي ش�ود. 
سيدعباس حسيني دبير قرارگاه جهادي شهيد 
الجوردي اس��تان گفت: همزمان با فرارسيدن 
سالگرد شهادت حر انقالب اسالمي شهيد شاهرخ 
ضرغام اولين يادواره اين شهيد در زندان مركزي 
اراك برگزار مي شود.  وي افزود: گراميداشت ياد 
و خاطره شهدا به عنوان بهترين الگو براي جامعه 
سبب ش��د تا جهادگران قرارگاه جهادي شهيد 
الجوردي يادبود شهيد ضرغام را براي اولين بار در 
زندان برگزار نمايند.  اين مسئول ادامه داد: امروز 
بيش از هر زمان ديگ��ري نيازمند جهاد تبيين 
هستيم و دشمن تالش مي كند با جنگ شناختي 
و تركيبي جامعه اس��المي را تح��ت تأثير آماج 
حمالت خود قرار دهد لذا بايد به بهترين شكل 
سيره و روش زندگي ش��هدا را به جامعه انتقال 
داد.  حس��يني با بيان اينكه ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت يكي از برنامه هاي محوري اين قرارگاه 
بوده است، افزود: تمامي برنامه هاي اجرا شده در 
سطح زندان با تأسي از فرهنگ و سيره شهدا بوده 
و اخيراً برنامه اي تحت عنوان جام ورزشي شهيد 

زين الدين برگزار شد كه مورد استقبال زندانيان 
قرار گرفت.  وي ادامه داد: تمام تالش جهادگران 
قرارگاه جهادي در استان ارائه خدمت به زندانيان 
با هدف بازگشت به آغوش جامعه و احيای يك 
زندگي سالم در جامعه خواهد بود.  دبير قرارگاه 
جهادي ش��هيد الجوردي استان مركزي گفت: 
برگزاري مسابقات ورزشي در سطح زندان، اهدای 
بسته هاي معيشتي به مناسبت هاي مختلف ويژه 
خانواده زندانيان، تهي��ه جهيزيه، مرمت منازل 
زندانيان، راه اندازي كارگاه هاي اشتغالزايي براي 
خانواده ه��اي زندانيان و همچنين ايج��اد بازار 
فروش محصوالت از جمله اقدام��ات قرارگاه در 
سطح زندان هاي استان بوده است.  شهيد ضرغام 
در يكم دي ماه سال 1۳۲7 ديده به جهان گشود 
و از همان دوران كودكي، با آن جثه درشت و قوي 
نشان داد كه خلق و خوي پهلوانان را دارد.   اين 
ش��هيد جاويداالثر واالمقام در جواني به س��راغ 
كشتي رفت و در سنگين وزن كشتي مي گرفت، 
در دوران انقالب در مقابل ظلم و زور و اس��تبداد 
ايستاد و لقب حر انقالب را به شاهرخ دادند و با آغاز 
جنگ تحميلي به ميدان مبارزه حق عليه باطل 
گذاشت و به درجه رفيع شهادت نائل آمد، از آن 

پس نيز اثري از پيكر او مشاهده نشد. 

  خراسان جنوبي: محمد عرب مديركل كميته امداد خراسان جنوبي 
سهميه استان در سال 1۴۰1 را ايجاد 8 هزارو 19۲ فرصت شغلي عنوان 
كرد و افزود: در اين راستا از ابتداي امسال تاكنون قريب به ۴ هزار فرصت 

شغلي معادل ۴8درصد در خراسان جنوبي ايجاد شده است. 

  سيستان وبلوچستان: محمد اكرم هودياني مدير جهاد كشاورزي 
بمپور گفت: در سال زراعي جاري كشت گندم در اين شهرستان با افزايش 

۲۵درصدي به بيش از ۳۵۰۰ هكتار رسيده است. 

  اصفهان: حميد محمدبيگي رئيس بيمارستان فارابي اصفهان از احداث 
پت اسكن در اين بيمارستان خبرداد و افزود: تا دو ماه آينده اولين دستگاه 
پت اسكن در اين مركز درماني شروع به فعاليت مي كند و كمك زيادي به 

تشخيص بيماري سرطان و جلوگيري از سرگرداني بيماران خواهد كرد. 

  خوزستان: س��ي وچهارمين دوره جشنواره تئاتر خوزستان با حضور 
اصحاب فرهنگ و هنر و اهالي تئاتر استان در محل يادمان شهداي گمنام 

شهرستان بهبهان آغاز به كار كرد. 

  آذربايجان غربي: قهرمان رحماني مديركل نوسازي و تجهيز مدارس 
آذربايجان غربي از استاندارد سازي سيستم گرمايشي 9 هزارو 118 باب 

مدرسه در استان خبرداد. 

  خراسان شمالي: احمد ياقوتي رئيس كميته امداد فاروج با اشاره به 
توزيع ۶۰ سري جهيزيه به مناسبت هفته بسيج در اين شهرستان  افزود: در 
اين مراسم عالوه بر توزيع جهيزيه، كارگاه آموزشي نيز ويژه نوعروسان در 

محل كانون فرهنگي فاروج برگزار شد. 

  گيالن: مرتضي ميرزايي مدير بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آبي و 
برق آبي شركت آب منطقه اي گيالن گفت: ذخيره دو سد بيجار و سفيد رود 
در استان به طور متوسط حدود ۴8 درصد كاهش يافت چنانكه سد بيجار 
۶۰ درصد و سفيد رود ۳۶ درصد ميزان ذخيره آبي آنها نسبت به سال قبل 

در همين زمان كاهش نشان مي دهد. 

  زنجان: روح اهلل صالحي مديركل كميته امداد استان زنجان از جمع  آوري 
1۰۶ ميليارد تومان كمك هاي مردمي در مراكز نيكوكاري اين استان طي 
هشت ماهه امسال خبرداد و افزود: اين كمك ها با نظارت كميته امداد و 
محوريت هيئت عامل مراكز نيكوكاري در بين نيازمندان توزيع شده است. 

   مركزي: رضا دوداني معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
اس��تان مركزي گفت: كپه كاري و بذركاري در سطح ۶۵ هكتار از اراضي 
مرتعي شهرستان شازند انجام شد.  وي سطح اراضي مرتعي اين منطقه 
را 7۴۰ هكتار عنوان كرد و ادامه داد: در بقي��ه اراضي مرتعي اين منطقه 
طرح حفاظت و ُقرق براي حفاظت از گونه ه��اي مرتعي و براي چراي دام 

بهره برداران مورد استفاده قرار مي گيرد. 

   گلستان: سيدحسين حسيني معاون وزير جهادكشاورزي و رئيس 
سازمان شيالت ايران با اش��اره به تكميل فرآيند توليد و صادرات آبزيان 
كشور گفت: صادرات ميگو به روسيه در ابتداي امسال تاكنون نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۳/۵ برابر بيشتر شد وي تصريح كرد: مشكل صادرات 
ميگوي گلستان به روسيه برطرف شده و اين محصول از اين پس به طور 

مستقيم به اين كشور صادر خواهد شد. 

   قزوين: محمد احمدي مدير پيشران پروژه كاداستر جهاد كشاورزي 
قزوين گفت: تاكنون براي ۲۳۵ هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان نقشه 
حدنگاري يا كاداستر تهيه و براي تطريق و مستندسازي به ثبت اسناد و 

امالك ارسال شده است.

 باغداران كرماني 
ناتوان در مقابل هجوم مگس مديترانه اي 
مسئوالن مي گويند امكان مبارزه شيميايي نداريم

سيل، خشكسالي، كمبود و گراني س�م و كود و بذر، آشفتگي بازار 
و حضور دالالن در زمان برداش�ت محصول، بي توجهي نس�بت به 
مشكالت كشاورزان و نبود سردخانه جهت نگهداري و تزلزل قوانين 
براي صادرات محصوالت از جمله معضالتي اس�ت ك�ه تقريباً تمام 
كشاورزان و باغداران هر سال با آنها دس�ت به گريبان هستند.  اما 
در ميان اين گرفتاري ها، شيوع آفت هاي مختلف در هر استان باليي 
است كه به يكباره مي تواند تمام محصول را از بين ببرد. درست مثل 
مگس مديترانه اي كه در كرمان به عنوان سومين توليد كننده مركبات 
كش�ور در حال جوالن اس�ت و خس�ارات زيادي به بار آورده است. 

    
چند سال پيش بود كه حشره اي به نام مگس مديترانه اي وارد كرمان 
شد. هر چند در ابتدا كسي توجهي به آن نمي كرد و به خاطر غير بومي 
بودن و شيوع آن در بخش هاي كوچكي از استان، فكر مي كردند خودش 
از بين مي رود اما حاال اين مگس آنقدر قدرتمند شده كه شمال كرمان 
را هم به تصرف خود درآورده و كشاورزان اذعان مي كنند در مهار و از 

بين بردنش ناتوان هستند. 
كرمان فقط درگير مگس مديترانه اي نيس��ت و در كنار آن، آفت هاي 
ديگري از جمله سوسك س��رخرطومي و پسيل نيز در باغ هاي خرما و 

پسته وجود دارد و كرم خراط هم به آفت گردو تبديل شده است. 
آفاتي كه وقتي دس��ت به دس��ت هم مي دهند ديگر اجازه نمي دهند 

محصولي باقي بماند و خواب را براي كشاورزان حرام مي كنند. 
   خبري از فارغ التحصيالن كشاورزي نيست

با اينكه هر سال و از استان هاي مختلف خبر ورود و شيوع چند آفت كه 
مي توانند ضرر زيادي به مزارع و باغات بزنند، منتشر مي شود اما چرا تا 
حاال علم كشاورزي به كمك فعاالن اين عرصه نيامده تا حداقل شر چند 

آفت تكراري را براي هميشه از سر زمين هاي زراعي كم كند. 
جالب اينجاست هر س��ال، گروهي دانش آموخته علوم كشاورزي در 
رشته هاي مختلف نيز در ليست خروجي دانشگاه ها قرار مي گيرند ولي 

در عمل تأثيری در حضور آنها مشاهده نمي شود. 
براساس گزارش هاي موجود حدود يك چهارم باغات كشور در كرمان 
قرار دارند و با همين آمار مي توان متوجه شد كه شغل اكثر مردم اين 
منطقه نيز كشاورزي است و اقتصاد اس��تان به صورت ويژه وابسته به 
اين صنعت مي باشد. ولي در مقابل، بيش��ترين نرخ بيكاران در حوزه 
فارغ التحصيالن دانش��گاهي هم به خروجي هاي رش��ته كش��اورزي 
برمي گردد.  در حال حاضر مگس مديتران��ه اي بخش زيادي از باغات 
و محصوالت كرمان را آلوده كرده و به س��رعت در حال هجوم به ديگر 
مناطق است اما مسئوالن فقط به جمله »راهي مؤثر براي مبارزه با اين 
آفت ها وجود نداريم« بسنده كرده و سنگ بزرگي روي كم كاري هاي 

خود مي گذارند. 
   خسارت يك آفت به ۳۰۰ گونه گياهي

اگر مسئوالن بدانند كه مگس مديترانه اي طي سال هاي اخير خسارات 
زياد و جدي به كشاورزي جنوب كرمان وارد كرده و حاال راهي مزارع و 
باغ هاي شمال استان شده آن وقت شايد باور كنند وقت آن شده خارج 
از بحث تخصصي كش��اورزي بايد كارگروه ويژه براي مبارزه با آفات و 

حمايت از كشاورزان و سرمايه هاي استان تشكيل دهند.  
مگس مديترانه اي با چندين بار دوره زيس��تي در هر س��ال و مقاومت 
در مقابل سموم رايج در حال گسترش است و قادر است به ۳۰۰ گونه 
گياهي خسارت بزند.  اين مگس با تخم گذاري روي محصوالت موجب 
لهيدگي ميوه ها مي ش��ود و ميوه ها يا دچار ريزش مي ش��وند يا روي 

درخت از بين مي روند. 
   از بين بردن صددرصدي باغات

هم اكنون مگس مديترانه اي يكي از خطرناك ترين آفات با خس��ارت 
اقتصادي باالست كه متأسفانه از چند س��ال قبل در كرمان مشاهده 
شده و در حال شيوع است.  اينها بخشي از صحبت هاي حسن شريفي، 
كارشناس كشاورزي است كه ادامه مي دهد: »اين آفت قباًل در باغ هاي 
مركبات جنوب كرمان و حتي برخي از محصوالت زراعي ديده مي شد 
به طوري كه مثاًل سال گذشته در منطقه دلفارد تقريباً محصولي براي 
برداشت وجود نداشت. اين آفت هر سال مي تواند 1۲ نسل عوض كند 
يعني تكثير بس��يار زيادي دارد و آفت كش هاي مرس��وم نيز روي اين 
حشره تأثيري ندارند و در صورت آلودگي باغ مي تواند صددرصد آسيب 
ايجاد كند.« وي با تأكيد بر اينكه متأسفانه اين حشره طي سال جاري 
در شهرستان هاي شمالي استان نيز ديده شده است و اين مسئله جداً 
نگران كننده اس��ت، تصريح مي كند: »اين حشره به سادگي مي تواند 
۲۰ كيلومتر پرواز و تخم گذاري كند و حشره پس از ظهور پنج روز نياز 
دارد تا با اولين تغذيه ش��رايط بلوغ و تكثير را پيدا كند. حشره پس از 
تخم ريزي روي ميوه و تغذيه الروها از محصول مي تواند يك باغ را در 

زماني اندك به مرز خسارت حداكثري برساند.«
   كمك هاي دستوري مسئوالن!

با اينكه كارشناسان مي گويند منشأ اوليه مگس مديترانه اي امريكاي 
جنوبي است و هم اكنون در اكثر كشورهاي جهان ديده مي شود و اين 
حشره به سادگي با شرايط مختلف اقليمي نيز خو مي گيرد و به تكثير 
مي پردازند.  و با اينكه كشاورزان مي دانند در صورت آلوده شدن باغ ها 
امكان صادرات محصوالت كاهش مي يابد به همين دليل بايد قرنطينه 
و نظارت بر كشاورزي در استان جدي گرفته شود و چند سال است ضرر 
و زيان زيادي متحمل شده اند اما حرف هاي خنده دار مسئوالن جهاد 
كش��اورزي مهر تأييدي بر عدم آگاهي يا بي توجه��ي آنها به وضعيت 

موجود است. 
انگار كه مگس مديترانه اي يك آفت نوظهور و ناشناخته است كه رئيس 
جهاد كشاورزي اس��تان كرمان گفته: »از كش��اورزان مي خواهيم در 
صورت مشاهده اين آفت در كوتاه ترين زمان ممكن به جهاد كشاورزي 
اطالع رس��اني كنند، هم اكنون از طريق تله هاي جذب فرموني، تغذيه 

سراتراپ، تله هاي زرد چسبنده در حال مبارزه با اين آفت هستيم.«
محمد خيرانديش ادامه داد: »با برگزاري كارگاه ها و حضور كارشناسان 
در باغ ها به كشاورزان آگاهي هاي الزم در خصوص اين آفت داده شده 
است.« رئيس جهاد كشاورزي استان كرمان كماكان به شيوه دستوري 
پيش مي رود و از كشاورزان خواس��ته ميوه ها را سريع برداشت كنند و 
در صورت ريزش ميوه باغ ها را پاكسازي كنند و بهداشت باغ ها را دقيق 

رعايت كنند زيرا اين آفت خطرناك است!
هر چند خيرانديش عنوان كرده ميزان خس��ارتي كه تعداد اندكي از 
اين حشره به جاي مي گذارد بسيار باالست و يك جفت حشره مي تواند 
يك ميليون عدد ميوه را آلوده كنند اما خ��ودش از عدم امكان مبارزه 
شيميايي با اين حشره خبر داده و به كشاورزان گفته بايد از روش هاي 

سه گانه معرفي شده استفاده شود. 

 افتتاح بيمارستان خوسف
 پايان يك انتظار 9 ساله

با اتمام كار ساخت بيمارستان خوس�ف در خراسان جنوبي كه در 
سال 92 كلنگ آن به زمين زده شده، معاون امور عمراني استانداري 
خراسان جنوبي اعالم كرده در دهه فجر شاهد افتتاح و بهره برداري 
اين مركز درمان�ي ب�وده و از اين پس خوس�في ها ديگ�ر مجبور 
نيس�تند براي دريافت خدمات درماني راهي مركز استان شوند. 

    
اولين بار س��ال 9۰ زمزمه هايي مبني بر ساخت بيمارستاني در خوسف 
نزديك ترين شهرستان به مركز استان خراسان جنوبي به گوش رسيد 
و پس از اخ��ذ مجوزهاي الزم كلن��گ بيمارس��تان ۳۲ تختخوابي اين 
شهرستان در س��ال 9۲ به زمين زده ش��د و زير بناي اين پروژه درماني 
پي ريزي شد.  پس از آن همانند ديگر پروژه هاي عمراني به سبب كمبود 
بودجه و مشكالت معمول ديگر، مسير احداث بيمارستان ناهموار شد و با 
اعتبارات قطره چكاني پس از شش سال به پيشرفت ۴۰ درصدي رسيد. 
سپس با گرفتن پيمانكار جديد با تزريق اعتبار 1۲ ميلياردي كار ساخت 

اين پير پروژه درماني با جديت بيشتري همراه شد. 
انگار همه منتظر يك بهانه بودند تا كار را زمين بگذارند و اينبار به خاطر 
ورود و شيوع كرونا مقاومت ساخت شكسته شد و بار ديگر پاي مسائل 

مالي و برخي كم كاري ها در خصوص پروژه به ميان آمد. 
اما با گذشت يك سال و با بهبود شرايط و تغيير پيمانكار گرچه باز هم به 
سبب گراني ها و مشكالت اقتصادي ادامه پروژه با اما و اگرهايي همراه بود 
اما خبرهايي از ورود كارگران و شروع كار به گوش رسيد.  گويا حاال كارها 
به اندازه اي پيش رفته كه طلسم چند ساله اين پروژه شكسته و خوسفي ها 
فقط تا بهمن ماه براي درمان دردهايشان عازم مركز استان شوند و از اين 
پس از بيمارستان خودشان استفاده كنند.  آبان ماه بود كه مطلبي با تيتر 
»9 سال انتظار براي س��اخت يك بيمارس��تان، آيا وعده امسال محقق 
مي شود؟« منتشر و به كند و كاو ماجراي ساخت و دغدغه مردم شهرستان 

خوسف و ضعف هاي درماني اين منطقه پرداخته شد. 
طي روزهاي اخير اخبار منتش��ر ش��ده حكايت از اتمام انتظار مردم 
دارد و قرار است در بهمن ماه و ايام اهلل دهه فجر كارهاي بيمارستان به 
اتمام رسيده و با افتتاح آن خوسفي ها از خدمات درماني و بيمارستاني 
شهرستان خودشان استفاده كنند.  خبر افتتاح و بهره برداري اين پروژه 
درماني را معاون هماهنگي و امور عمراني استانداري خراسان جنوبي 
اعالم كرده و گفته كه ده��ه فجر پايان انتظار مردم شهرس��تان براي 
استفاده از بيمارستان خودشان اس��ت.  عليرضا عباس زاده ادامه داد: 
جهت تكميل بيمارس��تان ۳۲ تختخوابي خوس��ف 7 ميليارد تومان 
آبان ماه و ۴ ميليارد تومان آذرماه ابالغ شده و كار در اين مجموعه شتاب 
گرفته و اين پروژه تا دو ماه آينده كارهاي زمين مانده نخواهد داشت و 

در بهمن ماه افتتاح و بهره برداري از آن آغاز مي شود. 

 اجراي طرح هاي بازآفريني 
در محله 2 هزار بندرعباس 

طرح هاي بازآفريني در محله 2هزار شهرس�تان بندرعباس 
به زودي اجرا مي شود. 

مهدي دوستي استاندار هرمزگان در حاشيه بازديد از پروژه هاي توسعه 
و بازآفريني شهري بندرعباس گفت: يكي از قول هايي كه به مردم داده 
بوديم بازآفريني شهري به ويژه در سكونتگاه هاي غيررسمي، حاشيه 
شهرها و جاهاي بدون معماري مش��خص و دقيقي بود و بر همين 
اساس طرح بازآفريني محله اسالم آباد را با همت شهردار بندرعباس و 
اداره كل راه و شهرسازي آغاز كرديم. وي افزود: محله ۲هزار به عنوان 
دومين محله هدف در اين طرح انتخاب شده كه مراحل طراحي آن 
در حال انجام است و به زودي عمليات اجرايي آن نيز آغاز مي شود.  
دوستی با اشاره به پروژه توسعه كوهستان پارك پنجه علي تصريح 
كرد: با احداث زيرساخت هاي الزم برنامه هايي در قالب يك ژئوپارك 

يا مناظر چشم نواز شهري و پل معلق در ارتفاع عملياتي خواهد شد.

آغاز طرح جامع مشاوره و اشتغال 
جوانان در سمنان 

طرح جامع مش�اوره و اش�تغال جوانان به زودي در اس�تان 
سمنان اجرا مي شود. 

احمد ريواده معاون استاندار سمنان با بيان اينكه طرح جامع مشاوره 
و اش��تغال جوانان به زودي در اين استان اجرا مي ش��ود، افزود: طرح 
كارورزي نيز براي ارتقاي شغلي جوانان در دست پيگيري براي اجرايي 
شدن است تا بتوانيم از دغدغه جوانان در بخش اشتغال بكاهيم.  وي 
با بيان اينكه دولت در راستاي تسهيل و تقويت امر اشتغال و حمايت 
از توليد، به دنبال ايجاد زنجيره اي از تأمين مالي براي كس��ب وكارها 
در استان سمنان است، تصريح كرد: در اين راستا تالش هاي بسياري 
صورت گرفته است.  اين مسئول ادامه داد: دولت سيزدهم در راستاي 
حمايت از توليد و تحقق عدالت به عنوان مهم ترين مطالبه بيانيه گام دوم 
انقالب با ايجاد درگاه كسب و صدور مجوز، اين مهم را تسهيل مي كند و 

فرآيندهاي دست و پا گير را براي توليدكنندگان از بين خواهد برد.

 برگزاري پويش روايت حبيب 
در خراسان شمالي

دبير علم�ي پويش رواي�ت حبي�ب در خراسان ش�مالي از 
ارس�ال ۸۰۰ اثر به دبيرخانه اين پويش در اس�تان خبر داد. 
س��يد باقر س��يدي زاده دبير علمي پويش روايت حبيب با اشاره 
به ارس��ال 8۰۰ اثر، گفت: اين آثار در قالب نامه و نقاشي از سوي 
دانش آموزان خراسان ش��مالي در مقاطع ابتدايي، متوسطه اول 
و دوم بوده اس��ت.  وي با بيان اينكه بيش��ترين استقبال از سوي 
دانش آموزان مقطع ابتدايي و متوسطه اول بوده است، افزود: داوري 
اين آثار در مراحل پاياني قرار دارد.  اين مسئول با اشاره به جوايز در 
نظر گرفته شده براي برندگان اين پويش، تصريح كرد: پنج نفر از 
برگزيدگان اين پويش به همراه خانواده هاي خود براي زيارت مزار 
حاج قاسم سليماني به كرمان اعزام مي شوند.  سيدي زاده ادامه داد: 
از يكصد نفر از شركت كنندگان اين پويش در خراسان شمالي نيز 

به رسم يادبود تقدير و تجليل خواهند شد.

    خراسان شمالي    سمنان    هرمزگان

دوره آموزشي جهاد تبيين در همدان اجرا شد 
در راستاي تربيت     همدان
كنشگران و مربيان 
دوره آموزش�ي جهاد تبيين در همدان اجرا شد. 
حجت االسالم محمد جمش��يدي، رئيس اداره 
تبليغات اسالمي شهرستان بهار در حاشيه دوره 
آموزشي يك روزه كنشگران جهاد تبيين گفت: 
تربيت كنشگران و مربيان جهاد تبيين براي به 
كار گيري در مراكز آموزشي، آموزش و پرورش و 
مراكز فرهنگي، اصناف و تشكل ها انجام مي گيرد.  
وي افزود: دومين جلسه برنامه جهاد تبيين با رهنمودها و تدبير امام جمعه شهرستان بهار براي 7۵ نفر در 
شهرستان برگزار شده است و با توجه به استقبال شهرستان هاي همجوار، تعدادي از كنشگران از شهرستان 
اسدآباد، رزن و كبودرآهنگ در دوره يك روزه شركت كردند.  اين مسئول ادامه داد: اين برنامه هر يك ماه يك 
بار به صورت حضوري و 1۵ روز يك بار به صورت وبينار برگزار مي شود تا شركت كنندگان با كسب مهارت 
الزم به عنوان مربي در مراكز هدف فعاليت كنند.  جمشيدي گفت: برنامه هاي ديگر ذيل كارگاه هاي جهاد 

تبيين، اردوهاي جهادي يك روزه و بازديد از دستاوردهاي نظام، مدرسه به مدرسه برگزار خواهد شد.
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