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در برخ�ي مناطق 
كشور سبب شده 
است با داش�تن همه توانمندي هايي كه دراين 
مناطق وجود دارد مردم آنجا مجبور به مهاجرت 
شوند كه در اين ميان مي توان به منطقه موگويي 
در اس�تان چهارمحال وبختياري اشاره كرد. با 
اين حال در چند سال اخير گروه هاي جهادي با 
اعزام به اين منطقه، خدماتي از جمله در حوزه 
عمران، بهداشت و درمان، حوزه هاي فرهنگي، 
اقتصادي و كشاورزي ارائه كرده اند و گام هايي 
نيز در زمينه خودكفايي اقتصادي مردم منطقه 
برداشته شده است، اما ش�دت  محروميت ها 
باع�ث ش�د ت�ا رئي�س بس�يج س�ازندگي 
چهارمحال و بختياري اعالم كند:»در راس�تاي 
محروميت زدايي از مناطق محروم استان گروه 
جهادي حضرت قمربني هاشم)ع( سپاه به منطقه 
موگويي شهرستان كوهرنگ اعزام مي شود.«

    
با وجود س��ايه افكندن محروميت هاي شديد در 
منطقه موگويي در استان چهارمحال وبختياري، 
اما بي توجهي و ادامه دار بودن اين كمبودها سبب 
شد از اوايل دهه 90 با اعزام گروه هاي جهادي به 
دهس��تان موگويي از توابع شهرستان كوهرنگ، 
اين منطقه پس از س��ال ها از زير غبار فراموش��ي 
و سكوت خارج ش��ود و محروميت هاي نامحدود 
و غيرقابل تص��ور جمعيت 4ه��زار و 500 نفري 
ساكن در اين منطقه رس��انه اي گردد. وضعيتي 
كه با توجه به قرار گرفتن اين منطقه در اس��تان 
پر نعمت چهارمحال وبختياري كمي دور از ذهن 
به نظر مي رس��د. از نبود راه هاي ارتباطي مناسب 
گرفته تا نبود زيرساخت هايي چون آب، برق، گاز، 
تلفن و مراكز درماني و بهداشتي سبب شده است 
مردم ساكن در 15 روستاي اين دهستان زندگي 
سختي را پشت س��ر بگذارند آن هم در شرايطي 
كه توسعه روستاها در استان هاي مختلف با اجراي 
برنامه هايي چون طرح هادي روس��تايي و تدوين 

برنامه هايي براي تحقق مهاجرت معكوس در دستور 
كار مسئوالن استاني و كشوري قرار گرفته است. 
   اولين اقدام جهادي در منطقه موگويي 

نبود بسياري از زيرساخت ها از جمله راه مناسب، 
بهداشت و درمان و امكاناتي از اين قبيل موجب 
شد بسيج سازندگي استان چهارمحال وبختياري با 
استفاده از نيروهاي جوان و تحصيلكرده و خصوصاً 
متخصص براي رفع اين مشكالت اقدام كند.  از 
اواخر دهه 80 هر سال در فصل تابستان و اوايل 
پاييز تعدادي از پزش��كان و متخصصان در حوزه 
بهداشت و درمان در قالب گروه هاي جهادي در 
اسكاني چند روزه به مداواي بيماران و رسيدگي به 
وضعيت درمان در اين روستاهاپرداختند. اقدامي 
كه اگرچه در نوع خود قابل توجه و ارزشمند بود، 
اما با توجه به ش��دت و وس��عت محروميت هاي 
منطقه حكم مس��كني براي دردهاي هميشگي 
روستاييان داش��ت.  متأس��فانه به رغم ضرورت 
توجه به وضعيت بهداش��ت و درمان روس��تاها، 
از 15 روستاي دهس��تان موگويي تنها روستاي 
خويه خانه بهداش��ت دارد و امكانات بهداشتي و 

درماني اين منطقه در حد صفر اس��ت. از اين رو 
رفع مشكالت ساكنان اين روستاها تنها در حوزه 
بهداشت و درمان فعاليتي مستمر و همه جانبه 
مي طلبد.  اين در حالي است كه به رغم وعده هاي 
مسئوالن استان در خصوص اجراي طرح هادي 
در روستاهاي استان به ويژه شهرستان كوهرنگ 
ظاهراً اين منطقه همچنان جايي در طرح مذكور 
ندارد.  اوايل سال 93 بخشدار مركزي كوهرنگ 
از تخصيص اعتبار ويژه براي تس��ريع در اجراي 
طرح هاي روس��تايي كوهرنگ خبر داد و اجراي 
طرح هاي هادي روس��تايي و افزايش طرح هاي 
اش��تغالزا در اين منطق��ه را عام��ل مهمي براي 
ماندگاري روس��تاييان در اين خطه بيان كرد. از 
آنجا كه توسعه راه هاي روستايي از جمله اهداف 
اين طرح محسوب مي شد، لذا انتظار مي رفت با 
اعالم اين وعده بخشدار حداقل اصالح جاده هاي 
دهستان موگويي در اولويت قرار گيرد،اما بعد از 
گذشت چهار سال هنوز هم با اولين بارش ها امكان 
دسترسي به روستاهاي اين بخش به طور كامل 
قطع مي شود و ساكنان اين روستا براي دريافت 

خدمات درماني و تهيه آذوقه با مشكالت جدي 
روبه رو مي ش��وند.  تنها جاده ارتباطي به سمت 
دهستان موگويي از استان چهارمحال وبختياري 
۶4 كيلومتر اس��ت كه تنها حدود پنج كيلومتر 
از اين جاده آسفالت اس��ت. مسيري خاكي و كم 
عرض بدون هيچ عالمت هشدار، عالئم رانندگي و 
داراي پيچ هاي بي شمار و فاقد گاردريل كه به علت 
صعب العبور بودن فاصله بين روستاهاي مجاور را 
گاهي به ساعت مي رساند.  اين درحالي است كه 
هر سال بر اثر نخستين بارش پاييزي تنها جاده 
دسترسي به 15روس��تاي اين دهستان مسدود 
مي شود. ايجاد ديوارهاي برفي در اين مسير كم 
عرض و پيچ در پيچ ك��ه گاه ارتفاع آن از پنج متر 
تجاوز مي كند هر سال اين روستاها را در محاصره 

چندين هفته اي فرو مي برد. 
   گروه جهادي درخدمت مردم موگويي 

با وجود اينكه طي سال هاي اخير گروه هاي جهادي 
استان چهارمحال وبختياري و س��پاه اين استان 
اقدامات خوبي در زمينه رفع محروميت ها انجام 
داده اند، اما وسعت مش��كالت سبب شد تا رئيس 
بس��يج س��ازندگي چهارمحال وبختياري از اعزام 
گروه هاي جهادي حضرت قمربني هاشم)ع( سپاه 
به منطقه موگويي شهرستان كوهرنگ خبردهد.   
س��رهنگ هوش��نگ فوالدي دراي��ن خصوص 
مي گويد: »در طول چند سال گذشته خدماتي از 
جمله در حوزه عمران، بهداشت و درمان، حوزه هاي 
فرهنگي، اقتصادي و كش��اورزي ارائه و گام هايي 
نيز در زمينه خودكفاي��ي اقتصادي مردم منطقه 
برداشته ش��ده اس��ت.« اين درحالي است كه در 
دوسال گذشته دادن خدمات درماني و بهداشتي 
به 2هزارنف��ر  از مردم منطقه موگوي��ي، اعزام به 
مش��هد مقدس، كربالي معلي و ارائه كالس هاي 
نقاشي، قرآن و احكام براي كودكان و نوجوانان و 
همچنين كالس هاي خياطي، قاليبافي، بافتني، 
حفظ قرآن و آموزش نكات بهداشتي براي بانوان 
از جمله اقداماتي بود كه توس��ط قرارگاه جهادي 

صاحب االمر)عج( انجام گرفت. 

چند صد سال طول مي كشد تا يك كيسه نايلوني 
ساده كه بر اثر س��هل انگاري در طبيعت رها شده 
اس��ت، به صورت كامل تجزيه ش��ود. با توجه به 
ضخامت و جنس كيس��ه ها، محققان زمان مورد 
نياز براي تجزيه اين مواد را بين 500 تا هزار سال 
تخمين مي زنند. مواد پالستيكي كه انواعي از آنها 
كه شامل كيسه هاي پالس��تيكي، بطري نوشابه، 
ظروف پالستيكي و غيره مي شود در محيط زيست 
رها مي شوند و همزمان با تجزيه شان پيرامونشان 
را سمي كرده و حاصلخيزي خاك را هم مي گيرند. 
از همين رو از پالستيك به عنوان قاتل طبيعت ياد 
مي شود. حاال نكته قابل توجه اين است كه اين قاتل 
طبيعت تنها از سوي گردشگران به محيط زيست 
تحميل نمي شود و كشاورزان هم هرساله به اميد 
برداش��ت محصول بهتر و بيش��تر از شيوه كشت 
نايلوني بهره مي برند. بعد از هربار كشت هم به اين 
دليل كه نايلون ها بعد از يكسال كارايي خودشان را 
اغلب از دست مي دهند، در طبيعت و همان اطراف 
مزارع رها مي ش��وند. از همين رو سال به سال بر 

حجم زباله هاي پالس��تيكي افزوده مي شود و راه 
تنفس خاك نيز تنگ و تنگ تر مي شود. معضلي كه 
در اغلب استان ها رخ مي دهد و درباره آن مديركل 
حفاظت محيط زيست استان قزوين به »جوان« 
مي گويد: »پالستيك دير تجزيه مي شود و اگر از 
خاك تفكيك نشود، به طور حتم بر حاصلخيزي 
آن تأثير منفي دارد.« حسن پس��نديده با اشاره 
به وجود اين معضل در اس��تان قزوين مي افزايد: 
»متأس��فانه در 7 ه��زار و 300 هكت��ار از اراضي 
شهرستان هاي تاكستان، بوئين زهرا و آوج كشت 
نايلوني انجام مي ش��ود كه اگر ش��يوه كشاورزي 
تغيير نيابد، خاك اين مناطق حاصلخيزي  ش��ان 
را از دست مي دهند.« بنابر اين به گفته اين مقام 
مسئول الزم است در شيوه هاي كشت و برداشت 
محصوالت كش��اورزي بازنگري انجام شود تا اين 

اراضي از حوضه كشاورزي خارج نشوند. 
  توليد بيشتر با كشت نايلوني

در حال حاض��ر كاه��ش حاصلخي��زي خاك و 
فرسايش اين ماده حياتي به عنوان يكي از معضالت 

جدي محيط زيست كشور شناخته مي شود. چرا 
كه براي توليد هر يك س��انتي متر خاك به 500 
سال زمان نياز اس��ت. مدير امور زراعت سازمان 
جهاد كشاورزي قزوين با اشاره به دليل اينكه چرا 
كشاورزان به كشت نايلوني تمايل بيشتري دارند، 
مي گويد: »پالستيك مانع تبخير آب مي شود.« 
در واقع با توجه به ش��رايط كمبود منابع آبي، اين 
ش��يوه منجر به صرفه جويي بيش��تر در مصرف 
آب مي ش��ود.«  فرزاد خوش اخ��الق مي افزايد: 
»همچنين اين نوع كشت محيط ريشه را گرم تر 
مي كند كه در نتيجه در سطح خاك جوانه سازي 
بيشتري صورت مي گيرد كه موجب توليد بيشتر 

محصول و عملكرد باالي آن مي شود.«
وي ادامه مي ده��د: »عالوه بر تم��ام اين موارد، 
استفاده از پالس��تيك حين كشت موجب زودتر 
رسيدن محصول و برداشت آن مي شود. بنابراين 
همين موض��وع موجب ش��ده تا كش��اورزان در 
چينش اول محصول خود را زودت��ر روانه بازار و 
با قيمت خوبي عرضه كرده و درآمد قابل توجهي 

را نصيب خود كنند.« گفته مي شود با بهره مندي 
از اين ش��يوه در كشت س��بزي و صيفي جات و 
محصوالت جالي��زي علف هاي زاي��د و هرز هم 
كمتر رش��د مي كنند. عالوه بر اين پالستيك ها 
نقش عايق را بازي مي كنند و اگر هوا سرد باشد 
از گياه محافظت هم مي كنند. با اين حال در كنار 
تمام فوايد اين نوع كش��ت، به گفته كارشناسان 
باز هم به صرفه نيست كه كش��ت نايلوني انجام 
ش��ود. چراكه بقاياي پالستيك ها منجر به سمي 
شدن خاك، سخت و دشوار شدن حركت ادوات 
كشاورزي و شخم زدن مي شود. همچنين كاهش 
حاصلخيزي خاك و از بي��ن رفتن اين ماده عالي 
هم معضل ديگري است كه بايد اين شيوه كشت 

را كنار گذاشت. 
   افزايش آلودگي خاك و آب 

كشت نامناسب نايلوني به عنوان مخاطرات جديد 
زيست محيطي شناخته مي شود؛ چراكه در اين 
روش پالستيك هاي به كار رفته در حين كشت 
جمع آوري نشده و در خاك مدفون باقي مي مانند. 
دليل اين ع��دم جم��ع آوري پالس��تيك  ها هم 
هزينه هاي بااليي است كه بايد براي جمع آوري 
آنها پرداخ��ت. از اين رو با توجه ب��ه اينكه اغلب 
زمين هاي كشاورزي هم در استان قزوين اجاره اي 
هس��تند، براي كش��اورزان جمع آوري ضايعات 
پالس��تيكي به صرفه نيس��ت. بنابراين اغلب در 
حاشيه زمين هاي كشاورزي شاهد انباشته شدن 
زباله هاي پالستيكي خواهيم بود. زباله هايي كه 
حيات هر جنب��ده اي را به خط��ر مي اندازند. در 
اين خص��وص مديركل حفاظت محيط زيس��ت 
اس��تان قزوين مي گويد: »مصرف بيش از اندازه 
پالستيك و رهاسازي آن در محيط از چالش هاي 
مهم زيست محيطي در دنيا به شمار مي رود.« چرا 
كه پالستيك رها شده در خاك باقي مي ماند و به 
ش��كل عايق عمل مي كند. از اين رو مانع تنفس 
طبيعي خاك مي شود. معضلي كه به مرور منجر 

به از بين رفتن خاك هم مي شود. 
اين مسئول ادامه مي دهد: »عالوه بر آلودگي هاي 
آب و خاك و تأثير منفي كه رهاسازي پالستيك بر 
كيفيت اين دو باقي مي گذارد بايد به آلودگي هوا 
نيز اشاره كنيم چرا كه مشتقات نفتي پالستيك 
جذب خاك شده و در هنگام وزش باد آنها را تبديل 
به ريزگرد هم مي كند.« الزم به ذكر اس��ت كه در 
سال گذشته ممنوعيت استفاده از كشت نايلوني 
در استان قزوين و در كارگروه پسماند مورد بحث و 
رسيدگي قرار گرفته و اين موضع مصوب شده است 
تا اين مسئله با همكاري سازمان جهاد كشاورزي 
مورد اجرا قرار گيرد. بنابر اين اميد است با پيگيري 
مسئوالن اين ش��يوه براي هميشه حذف و منبع 

محدود و ارزشمند خاك نيز حفظ شود.

 اعتبار 600 ميلياردي آستان قدس 
براي خريد جهيزيه زوج هاي جوان نيازمند  

معاون امداد مس�تضعفان آس�تان قدس     خراسان رضوي
رض�وي از اختصاص اعتب�ار 600 ميليارد 
ريالي كمك هزينه خريد جهيزيه ويژه زوج هاي جوان محروم سراسر كشور 
به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علي)ع( و حضرت زهرا)س( خبر داد. 
مصطفي خاكسار قهرودي با بيان اينكه طرح اعطاي كمك هزينه خريد 
جهيزيه با دستور توليت آستان قدس رضوي و به مناسبت سالروز ازدواج 
حضرت علي)ع( و حضرت زهرا)س( در سراسر كشور اجرا مي شود، گفت: 
با اجراي اين طرح در استان هاي كشور، ۶00 ميليارد ريال وام قرض الحسنه 
بدون كارمزد به 20 هزار زوج  جوان نيازمند اعطا مي شود.  وي با بيان اينكه 
اين طرح ويژه تازه عروس و دامادهاي محروم و نيازمندي است كه براي 
شروع زندگي مشترك و تأمين جهيزيه مشكل دارند، ادامه داد: در اين طرح 
زوجين نيازمند مي توانند به سليقه خود اجناس مورد نيازشان را از ميان 
»كاالهاي ايراني« خريداري  كنند، تا ضمن تأمين وسايل مورد نياز براي آغاز 
يك زندگي مشترك، از توليد ملي و توليد كننده ايراني نيز در راستاي تحقق 
شعار سال حمايت به عمل  آيد.  وي در رابطه با چگونگي شناسايي اين زوج ها 
توضيح داد: اين زوجين با كمك ارگان هاي امدادرسان كشور شناسايي و 
براي مساعدت به معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي معرفي 
مي شوند.  معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي اضافه كرد: طبق 
تفاهمنامه اي كه با بانك قرض الحسنه رسالت منعقد شده است، به 20 هزار 
زوج نيازمند سراسر كشور كمك هزينه خريد جهيزيه در قالب اعطاي وام 

قرض الحسنه بدون كارمزد به مبلغ 30 ميليون ريال اعطا مي شود.

 زائران اربعين
 از مرزخسروي اعزام مي شوند

مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات     آذربايجان غربي
آذربايجان غربي گفت: امسال زائران 
اربعي�ن حس�يني اس�تان از م�رز خس�روي اع�زام مي ش�وند. 
حسن حسيني افزود: همچنين امسال اعزام زائران به صورت گروهي و 
شبه گروهي در دستور كار قرار دارد.  وي با اشاره به اينكه ثبت نام زائران 
فقط از طريق سامانه سماح امكانپذير است و هزينه رواديد و بيمه 192 
هزار تومان براي هر زائر است ادامه داد: حساب متمركزي در اين زمينه 
از سوي ستاد ارائه خواهد شد تا تمامي كمك هاي مردمي از اين طريق 
براي هرچه بهتر برگزار شدن مراسم اربعين واريز شود.  حسيني با بيان 
اينكه امسال هش��ت موكب از اس��تان براي حضور و خدمت رساني در 
مراسم عظيم ثبت نام كرده اند گفت: اين موكب ها براي 30 هزار نفر در 
هر روز جيره غذايي گرم و سرد توزيع مي كنند و براي 10 هزار نفر در روز 
نيز اسكان مي دهند.  مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات در آذربايجان 
غربي افزود: خدمات رايگان موكب هاي ايراني و به تبع آن موكب هاي 
آذربايجان غربي در پياده روي اربعين شامل تمامي خدمات بهداشتي، 
تغذيه و درماني است.  وي ترويج و اصل فرهنگ اربعين، ايجاد و تقويت 
وحدت بين مسئوالن را از اهداف راهپيمايي اربعين ذكر كرد و ادامه داد: 
بايد از هم اكنون اقدامات الزم براي استقرار موكب ها، اعزام و هماهنگ و 
تدارك زيرساخت هاي الزم در مرز انجام شود تا مراسم امسال نيز بهتر 
و گسترده تر از سال هاي قبل برگزار شود.  حسيني با بيان اينكه تمامي 
نذورات در يك حس��اب متمركز انباشت مي ش��ود، تأكيد كرد: تمامي 
موكب ها بايد مجوز داشته باشند كه توسط ستاد بازسازي عتبات عاليات 
صادر مي شود و تنها مرجع جمع آوري نذورات مردم ستاد بازسازي است 

و هيچ فرد، اداره يا ارگان اجازه چنين اموراتي را ندارد. 

 مرمت وساخت 90 مسجد 
توسط خيران اردبيلي

رئيس مجمع خيران و بانيان مسجدساز     اردبيل
استان اردبيل از مرمت يا بازسازي بالغ 
بر ۹0 مسجد در مناطق محروم و روستايي اين استان از سوي خيران 

مسجدساز خبر داد. 
ش��هباز نوبخت گفت: اي��ن مجمع خي��ري از س��ال 83 طي حركت 
خودجوش با مش��اركت خيران فعاليت خود را آغاز و موفق شد تعداد 
قابل توجهي مسجد در مناطقي كه مردم قادر به ساخت مساجد نبودند، 
احداث يا بازسازي كند.  وي با بيان اينكه در سال 93 اين مجمع توانست 
مجوز رسمي خود را دريافت و فعاليت رسمي خود را آغاز كند، افزود: 
از ابتداي فعاليت تا سال 9۶ اين مجمع توانسته بود بالغ بر ۶0 مسجد را 
عمدتاً در مناطق محروم و روستايي و مرزي احداث، مرمت و بازسازي 
كند.   رئيس مجمع خيران و بانيان مسجدساز استان با تأكيد بر اينكه 
در سال 9۶ قرارداد ساخت 27 مس��جد با مشاركت اين مجمع و بنياد 
بركت به امضا رس��يد، ادامه داد: اين تعداد مس��جد در مناطق محروم 
استان احداث و به بهره برداري رس��يد.  وي از آغاز احداث 20 مسجد 
ديگر طي ماه هاي گذشته خبر داد و گفت: با تأكيد مسئوالن استاني و 
محلي قرار است ساخت اين مساجد نيز تا آغاز مراسمات محرم به اتمام 
رسيده و تحويل مردم مناطق محروم و روستايي شود.  نوبخت اولويت 
ساخت مساجد را براساس شناسايي مناطق روستايي، محروم و مرزي 
فاقد مسجد عنوان كرد و افزود: در ساخت يا بازسازي مساجد عالوه بر 
حمايت هاي خيران؛ اقشار مردم، مسئوالن، نمايندگان مجلس شوراي 

اسالمي و رسانه نيز هميشه حمايت هاي ويژه اي به عمل آورده اند. 

 ضريب نفوذ تلفن همراه در البرز
 به 66 درصد رسيد 

مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات    البرز
استان البرز ضريب نفوذ تلفن همراه در 

اين استان را 66 درصد اعالم كرد. 
غالمرضا حميدي ب��ا بيان اينكه اس��تان در حوزه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات رتبه سوم كشور را به خود اختصاص داده است، گفت: اين استان 
ظرفيت كسب رتبه اول كشوري را دارد.  وي افزود: اين استان با توجه به 
زيرساخت هاي موجود در بخش فناوري، آمادگي ارائه خدمات بيشتري به 
استارت آپ ها را دارد.  مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان البرز از 
تشكيل ۶2 استارت آپ شناسنامه دار در استان البرز خبر داد و گفت: اين 
استارت آپ ها نقش مهمي در ايجاد فرصت هاي شغلي دارند.  وي همچنين 
از تجهيز 110 روستا البرز طي سال گذشته به اينترنت پرسرعت خبر داد 
و افزود: تجهيز 100 روستاي ديگر به اينترنت پرسرعت طي سال جاري در 
دستور كار است.  وي در بخش ديگري با تأكيد بر اينكه در استان 2 ميليون 
و 400 كاربر اينترنتي شناسايي شده است، گفت: هزار ميليارد تومان در 

بخش ارتباطات و فناوري اطالعات استان البرز هزينه شده است. 
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كشت نايلوني بالي جان حاصلخيزي خاك قزوين
مديركل حفاظت محيط زيست استان قزوين در گفت وگو با »جوان«: در 7300 هكتار از اراضي شهرستان هاي تاكستان، بوئين زهرا و آوج 

كشت نايلوني انجام مي شود كه اگر شيوه كشاورزي تغيير نيابد، خاك اين مناطق حاصلخيزي  شان را از دست مي دهند

 خيز بلند گروه هاي جهادي بسيج چهارمحال وبختياري 
براي رفع محروميت در منطقه موگويي

ارائه خدمات درماني و بهداشتي به 2هزارنفر و اعزام به عتبات عاليات از جمله مهم ترين خدمات گروه های جهادی است

 سوسك سرخرطومي حنايي 
تهديدي جدي بر اي نخلستان هاي دشتستان   
مدي�ر جهاد كش�اورزي شهرس�تان     بوشهر
دشتستان گفت: سوسك سرخرطومي 

حنايي نخلستان هاي دشتستان را تهديد مي كند. 
منصور نوذري بيان كرد: با حضور گروه ردياب ملي اعزامي از سيستان و 
بلوچستان، كارگاه آموزشي آشنايي و رديابي آفت قرنطينه اي سوسك 
سرخرطومي حنايي با هدف رديابي و آگاهي باغداران از ورود احتمالي 
آفت به نخلستان هاي منطقه و ريشه كني فوري در باغات وحدتيه برگزار 
شد.  وي افزود: با توجه به عالئم خسارت آفت وارداتي درختان نخل، به 
باغداران توصيه شد كه از ورود پاجوش درخت نخل خرما از استان هاي 
همجوار و كش��ورهاي حوزه خليج فارس خودداري كنند.  مدير جهاد 
كشاورزي شهرستان دشتستان ادامه داد: انتظار داريم كشاورزان نيز 
در صورت مشاهده عالئم آفت سوسك س��رخرطومي به مراكز جهاد 
كشاورزي مراجعه و اين موضوع را با كارشناسان در ميان گذارند.  نوذري 
گفت: با توجه به شيوع اين آفت در اس��تان هاي جنوبي و كشور عراق 
و به دليل احتمال خطر انتقال آن به نخلس��تان هاي كشورمان، طرح 
رديابي توسط گروه ردياب و تله گذاري فرموني در سطوح مشخصي از 

نخلستان هاي شهرستان دشتستان اجرا شد. 

 توجه به سليقه مشتري اولويت اول ساخت 
صنايع دستي در اصفهان   

   اصفهان در رقابت با دنيا بايد مطابق خواسته مشتري 
صنايع دستي توليد كنيم و هنرمندان بايد 
دس�ت از تعصب بيجا براي ايجاد توليدات خاص در حرفه خود بردارند. 
معاون صنايع دستي ميراث فرهنگي اصفهان با بيان اين مطلب و اينكه 
ميراث فرهنگي اصفهان ب��ه عنوان نهاد دولتي از برگزاري نمايش��گاه  
هنرمندان صنايع دستي در خارج از كش��ور و دريافت سفارش توسط 
هنرمندان حمايت مي كند، گفت: بايد به اين نكته توجه داشته باشيم 
كه دنياي امروز مطابق سفارش مشتري صنايع دستي توليد مي كند و 
در اين راستا ما نيز بايد به همين س��مت و سو حركت كنيم و با دنيا در 
ارتباط باشيم.  جعفر جعفرصالحي افزود: اگر اين طور فكر كنيم كه هنر 
ما تنها در كشور خودمان عرضه شود و كسي در دنيا نبايد آن را مشاهده 
كند چگونه مي توانيم اقتصاد هنر را ارتقا داده يا بسته به سفارش مشتري 
كاال توليد كنيم.  معاون صنايع دستي ميراث فرهنگي استان اصفهان 
با بيان اينكه اين معادالت در بحث هاي تجاري معنا ندارد، تصريح كرد: 
هنرمندان در ارتباط با صنايع دستي خاِص صادراتي مي توانند در منزل 
خود سالي يك كاالي صادراتي توليد و هنر خود در زمينه صنايع دستي 
را براي خود محفوظ نگه دارند و اين امر از ديد ما مش��كلي ندارد اما در 
بحث هاي تجاري و صادراتي بايد ديدگاه خود را به دنيا عوض كنيم.  وي با 
اشاره به اينكه در توليد صنايع دستي در بازار رقابتي امروز بايد تعقل را به 
جاي تعصب بي مورد جايگزين كنيم، گفت: سفارش پذيري يعني مطابق 
خواسته مشتري صنايع دستي توليد كنيم، زماني كه مشتري درخواست 
منظره خاصي بر روي صنايع دستي دارد اگر به طور مثال قلمزن بگويد 

من تنها سبك ايراني اسالمي كار مي كنم معنايي ندارد. 

 تشكيل گروه هاي جهادي محله محور 
در پايگاه هاي بسيج خراسان جنوبي  

مسئول بسيج سازندگي خراسان جنوبي     خراسان جنوبي
از تش�كيل گروه هاي جه�ادي محله 

محور در پايگاه هاي بسيج استان خبر داد. 
مهدي هنري با بيان اينكه اين گروه ها در طول سال به خدمت رساني 
محله هدف مي پردازند، گفت: با تشكيل اين گروه ها، خدمت رساني به 
جامعه چندين برابر مي شود.  وي افزود: اين گروه ها در غالب گروه هاي 
پنج نفره تش��كيل مي ش��ود و در حيطه هاي مختلف خدمت رس��اني 
مي كنند.  مسئول بسيج سازندگي خراس��ان جنوبي ادامه داد: زمينه 
شكل گيري گروه هاي جهادي محله محور در پايگاه هاي بسيج تا يك 
ماه آينده انجام مي ش��ود.  وي با اشاره به فعاليت گروه هاي جهادي در 
سطح روستاهاي خراسان جنوبي گفت: تا پايان تعطيالت 220 گروه 
جهادي به مناطق محروم اعزام خواهند ش��د.  وي ب��ا بيان اينكه اين 
گروه ها شامل 3 هزار و 200 نفر هس��تند، افزود: تاكنون هزار و 700 
نفر به روستاهاي محروم استان اعزام  شده اند.  هنري حضور تيم هاي 
جهادي در روستاها را بس��يار مؤثر در رونق آن منطقه دانست و گفت: 

همچنين اين گروه ها پل ارتباطي بين مردم و مسئوالن هستند. 

 ايجاد آموزشگاه فني و حرفه اي دو زبانه 
در منطقه آزاد اروند  

تفاهمنامه اي با سازمان منطقه آزاد اروند     خوزستان
با محوريت توسعه ديپلماسي فرهنگي 
و ايجاد آموزشگاه فني و حرفه اي دو زبانه در اين منطقه منعقد شد. 
مديركل فني و حرفه اي خوزستان با اعالم اين خبر گفت: تفاهمنامه 
منعقد شده ميان اداره كل فني و حرفه اي استان خوزستان و سازمان 
منطقه آزاد اروند در راستاي توس��عه زيرساخت هاي مهارت آموزي و 
فني و حرفه اي و تربيت نيروي انس��اني مورد ني��از حوزه هاي مختلف 
صنعت، فرهنگ و هنر اس��ت.  عبد النبي سواعدي، ايجاد مركز تربيت 
نيرو براي اعزام به خارج از كشور يا راه اندازي مركز فني و حرفه اي كه 
بتواند هنرجويان را از ديگر كشورها پذيرش كند را يكي ديگر از بندهاي 
تفاهمنامه خواند.  وي افزود: اين مراكز در قالب ديپلماسي مهارت و به 
دو زبان انگليسي و فارسي و براي هر دو جنسيت خواهند بود.  مديركل 
فني و حرفه اي خوزس��تان ادامه داد: برنامه آموزش اثربخش تدوين و 
با توجه به تعامالت بين الملل��ي آموزش هاي فني و حرفه اي به صورت 

بين المللي ارائه شود.

 ساخت باند دوم جاده 
مهران– دهلران– انديمشك اجرايی می شود  
رئيس مجمع نمايندگان استان ايالم از     ايالم
اجرايي شدن س�اخت باند دوم جاده 

مهران - دهلران- انديمشك خبرداد. 
ش��ادمهر كاظم زاده گف��ت: براي تكمي��ل راه هاي فرعي و روس��تايي 
150ميليارد ريال اعتبار ملي ابالغ شده است.  وي افزود: براي بازسازي 
محيط روستايي و آس��فالت معابر روستاها اقدامات خوبي انجام گرفته 
و يا در حال انجام اس��ت.  رئيس مجمع نمايندگان استان ايالم تصريح 
كرد: راه اصلي دره شهر به لرستان در محدوده چمكالن به رومشگان به 
مطالعه رفته و اجرايي مي شود، با احداث اين جاده مسير شهرستان هاي 
دهلران، دره ش��هر و آبدانان به بخش هاي از استان لرستان و همچنين 

استان كرمانشاه شصت كيلومتر كوتاه تر مي شود.

كش�ت نايلوني يك�ي از ه�زار و يك مصيبت آوار ش�ده بر س�ر خاك 
حاصلخيز كش�ور اس�ت؛ ش�يوه اي س�نتي كه سال هاس�ت از سوي 
كشاورزان استان ها به كار گرفته مي ش�ود و از وسعت مناطق مستعد 
كش�ت و برداش�ت مي كاه�د. معضلي ك�ه اي�ن روزها حت�ي صداي 

مس�ئوالن حفاظت محيط زيس�ت و جهادكش�اورزي اس�تان قزوين 
را هم در آورده اس�ت. البته اين مش�كل در تمام اس�تان هاي كش�ور 
وج�ود دارد و با توج�ه به آث�ار زيان بار اي�ن ش�يوه در طوالني مدت، 
الزم اس�ت كش�ت نايلوني در تمام كش�ور به طور كامل حذف ش�ود. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك
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