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استان فارس

الرستان
معاون اوقاف فارس مطرح کرد؛
ظرفیت مناسب کاروانسرای 

»بست« الر برای تبدیل به مجموعه 
گردشگری 

معاون بهره وری اقتصادی اوقاف فارس گفت: کاروانسرای 
بست فاریاب در جاده الر ظرفیت خوبی برای تبدیل  شدن 

به مجموعه گردشگری و خدماتی را دارد.
الیاس رضایی در گفت وگو با مهر با اشاره به کاروانسرای 
بست فاریاب واقع در ۱۰ کیلومتری جاده الر- بندرعباس، 
بیان کرد: با توجه به اینکه این کاروانسرا دارای موقعیت 
خوب تاریخی و گردشگری است اداره کل اوقاف فارس 
خصوصی  بخش  به  کاروانسرا  این  واگذاری  آمادگی 
مکان  یک  به  آن  تبدیل  و  بازسازی  احیا،  به منظور 

گردشگری، خدماتی و رفاهی دارد.
تاریخی است  باارزش  از آثار  این کاروانسرا  وی گفت: 
که متأسفانه سال های سال رها شده و درعین حال می توان 
با کمترین هزینه به دلیل موقعیت بسیار خوبی که دارد 
و در جاده الر به هرمزگان قرارگرفته احیا شود و مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
این  داد:  ادامه  فارس  اوقاف  اقتصادی  بهره وری  معاون 
کاروانسرا مستعد تبدیل  شدن به مجموعه خدماتی رفاهی 
است. از سرمایه گذاران و خیرین حوزه الرستان دعوت به 
عمل می آید باهدف ایجاد اشتغال و حفظ و نگهداری این 
بنای باارزش تاریخی با اداره کل اوقاف فارس همکاری 

کنند.
اوقاف  سیاست  به طورکلی  کرد:  خاطرنشان  رضایی 
فارس بر این است که بناهای ارزشمند تاریخی و میراثی 
دیگر  صدالبته  و  الر  فاریاب  بست  کاروانسرای  نظیر 
دارای  که  را  فارس  استان  در  موجود  کاروانسراهای 
اجاره های  قالب  در  هستند  خوبی  گردشگری  موقعیت 
متقاضیانی که  اختیار  در   )BOT قراردادهای( درازمدت 

شرایط الزم را دارا هستند قرار دهد.
وی بیان کرد: الزم به یادآوری است در تمامی موارد با 
توجه به تاریخی و میراثی بودن کاروانسراها تهیه طرح و 
نقشه و اجرای آن با همکاری کارشناسان اداره کل میراث 

فرهنگی فارس صورت می پذیرد.
افزود: پیش بینی  فارس  اوقاف  اقتصادی  بهره وری  معاون 
و  فاریاب  بست  کاروانسرای  احیا  و  مرمت  با  می شود 
تبدیل آن به مجموعه خدماتی رفاهی عالوه بر خدمت به 
میراث فرهنگی و کهن کشور به تعداد ۱۵ نفر نیز از این 

طریق اشتغال زایی ایجاد می شود.

المرد
پرداخت مطالبات پیمانکاران 

صنایع انرژی بر المرد و پارسیان 
آغاز شد

گفت:  پارسیان  و  المرد  بر  انرژی  صنایع  طرح  مجری 
مطالبات  پرداخت  درزمینه  محدودیت ها  پاره ای  باوجود 
زیادی  تالش  پارسیان،  و  المرد  طرح های  پیمانکاران 
اینکه با طی مراحل اجرایی و قانونی،  صورت گرفت تا 

پرداخت این مطالبات آغاز شد.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد 
به نقل از فریدون فدایی دولت افزود: نظر به اهمیت شتاب 
اقتصادی  ویژه  مناطق  زیرساخت های  تکمیل  در  بخشی 
عامل  هیئت  رئیس  بی دریغ  حمایت  با  پارسیان  و  المرد 
ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان 
)ایمیدرو(، اعتبار مربوط به بخش مهمی از پیمانکاران در 

مناطق یادشده تأمین و در حال پرداخت است.
وی اضافه کرد: در این مرحله به صورت مجزا 40 میلیارد 
 40 و  پارسیان  بر  انرژی  صنایع  در  پیمانکاران  به  ریال 
بنایی  زیر  امور  در  که  پیمانکارانی  به  نیز  ریال  میلیارد 

المرد فعال هستند، اختصاص می یابد.
اظهار  پارسیان  و  المرد  بر  انرژی  صنایع  طرح  مجری 

شتاب  با  روند  این  نیز  بعد  مراحل  در  امیدواریم  داشت: 
بیشتری پیگیری شود تا شرکت های پیمانکار با آسودگی 

خاطر بیشتر در این عرصه فعالیت داشته باشند.
که  مالکینی  زمین  بهای  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
پارسیان  اقتصادی  ویژه  منطقه  توسعه  برای  زمین هایشان 
تصاحب شده است، حدود 160 میلیارد ریال برآورد شده 
است که امور مربوط به تأمین اعتبار مراحل پایانی خود را 
طی می کند و این امر نیز در آینده نزدیک محقق می شود 
به پرداخت مطالبات ذینفعان  نسبت  اولویت  اساس  بر  و 

اقدام می شود.
فدایی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت 
صیانت از نیروی کار در مناطق متبوعش را مورد تأکید 
قرارداد و افزود: شرایط نامناسب اقلیمی در شهرستان های 
تا  می کند  ایجاب  جنوب  بر  انرژی  صنایع  استقرار  محل 
از  بومی  نیروهای  بخصوص  زبده  و  متخصص  نیروهای 
بر  و  عادالنه  به صورت  و  برخوردار شوند  قانونی  مزایای 
اساس کارایی از حقوق دریافت کنند که در این زمینه و 

باهدف یکسان سازی نظارت کامل می شود.
اشاره  با  پارسیان  و  المرد  بر  انرژی  صنایع  طرح  مجری 
این  احداث  دست  در  طرح های  اجرای  مناسب  روند  به 
مناطق ادامه داد: این دو منطقه مکمل صنعتی شدن جنوب 
کشور هستند و در پرتو تعامل و همگرایی درصدد هستیم 
زمینه توسعه این مناطق را که منجر به ایجاد اشتغال پایدار 
بیش ازپیش  را  می شود  کشور  برای  ارزش افزوده  خلق  و 

فراهم آوریم.
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی استقرار صنایع انرژی بر 
در سواحل جنوبی کشور در استان های فارس و هرمزگان 

و با وسعت افزون بر 18 هزار هکتار تهیه شده است.

مرودشت
72 هزار و 180 هکتار از اراضی 

مرودشت سم پاشی شد

کارشناس گیاه پزشکی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
مرودشت گفت: از ابتدای سال 98 تاکنون 72 هزار و 180 
 15 تا   10 با  مقابله  برای  شهرستان  این  اراضی  از  هکتار 

گونه از علف های هرز سم پاشی شد.
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  عمومی  روابط 
موسوی  لیال  سیده  از  نقل  به  خود  گزارش  در  مرودشت 
علف های  با  مبارزه  شامل،  سم پاشی  میزان  این  افزود: 
با  مبارزه  هرز کشیده برگ در 24 هزار و 887 هکتار، 
و  هکتار   524 و  هزار   22 در  پهن برگ  هرز  علف های 
مبارزه توأم )پهن برگ و کشیده برگ( در سطح 24 هزار 

و 769 هکتار انجام شده است.
وی ادامه داد: علف های هرز یکی از عوامل مخرب برای 
این  هوایی  و  آب  شرایط  به  توجه  با  و  است  گیاهان 
منطقه  این  در  هرز  علف های  با  مبارزه  زمان  شهرستان، 
از اوایل اسفندماه آغاز می شود و تا پایان فروردین ادامه 

دارد.
موسوی اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی از علف های 
هرز به سموم متعارف، مقاوم است کشاورزان برای از بین 
سموم  از  ذی ربط  کارشناسان  مشورت  با  باید  آنها  بردن 

جدید استفاده کنند. 
وی، بهترین روش های مبارزه با علف های هرز را استفاده 
عاری  شده  بوجاری  همچنین  و  شده  گواهی  بذرهای  از 
هر  از  قبل  با کارشناسان  مشاوره  بذر علف های هرز،  از 

مبارزه ای و انجام کشت متناوب عنوان کرد.
به گفته موسوی، در سال زراعی جاری بیش از 50 هزار 
گندم  کشت  به  مرودشت  شهرستان  اراضی  از  هکتار 

اختصاص داده شده است.
قرار  شیراز  شمال  کیلومتری   45 در  مرودشت  شهرستان 

دارد.

جهرم
کتاب بهینه سازی خطی منتشر شد 
نوشته   ،)۱ عملیات  در  )تحقیق  خطی  بهینه سازی  کتاب 
و  جهرم  دانشگاه  استادیار  علیمراد  هاجر  دکتر  مشترک 
علیرضا فخارزاده جهرمی استاد دانشگاه صنعتی شیراز از 

سوی انتشارات دانشگاه جهرم منتشر شد.
کارشناس انتشارات دانشگاه جهرم بیان کرد: نگارندگان 
برنامه ریزی  مباحث  تدریس  سال ها  باتجربه  اثر،  این 
مباحث  تدریس  به منظور  مختلف،  گرایش های  در  خطی 
برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی با اعداد صحیح در سطوح 
مختلف دانشگاهی دست به نگارش و چاپ و انتشار این 

کتاب زده است.
در  )تحقیق  خطی  بهینه سازی  کتاب  افزود:  جهان مهین 
شورای  پیشنهادی  سرفصل های  با  مطابق   ،)۱ عملیات 
برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تدوین شده است 
و ازجمله کتب کمک درسی دانشجویان دوره کارشناسی 
کاربردها،  و  آمار  کاربردها،  و  ریاضیات  رشته های 
کارشناسی  دوره های  و  صنایع  مهندسی  کنترل،  مهندسی 
و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری است 

که توسط انتشارات دانشگاه جهرم منتشر گردیده است.

خرامه

 تشکیل کارگروه اوقات فراغت 
در خرامه

      

در  بیشتر  مشارکت  و  همکاری  هم اندیشی،  باهدف 
از  تربیت  و  تعلیم  کنار  در  هنری  و  فرهنگی  حوزه های 
کتابخانه های  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  رؤسای 
عمومی شهرستان دعوت شد تا به طور ثابت در نشست های 

شورای آموزش وپرورش شهرستان حضورداشته باشند.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  و 
اداره آموزش وپرورش  زارع، رئیس  فارس یوسف  استان 
در  اداره  این  شورای  نشست  دومین  در  خرامه  شهرستان 
سال ۹۸ گفت: باهدف هم اندیشی، همکاری و مشارکت 
و  تعلیم  کنار  در  هنری  و  فرهنگی  حوزه های  در  بیشتر 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  رؤسای  از  تربیت 
به طور  تا  شد  دعوت  شهرستان  عمومی  کتابخانه های 
شهرستان  آموزش وپرورش  شورای  نشست های  در  ثابت 

حضورداشته باشند.
پیشنهاد  با  امام جمعه خرامه  محمد صباحی،  حجت االسالم 
برگزاری  در  بهتر  برنامه ریزی  برای  تشکیل کارگروهی 
برنامه های اوقات فراغت، از دستگاه های متولی خواست تا 
در کنار هم با مدیریت منسجم برنامه های مفیدی را برای 

این اوقات ارائه نمایند.
تحسین  با  خرامه  شهرستان  فرماندار  جهانخواه،  فرهاد 
در  شهرستان  آموزش وپرورش  شورای  عملکرد 
برنامه ریزی و انجام برنامه های آبرومند در سطح شهرستان 
دانش آموزان  بزرگ  خانواده  آموزش وپرورش  گفت: 
است و هرساله با تعطیل شدن مدارس ایام اوقات فراغت 
از مهم ترین دغدغه ها  دانش آموزان برای والدین به یکی 

بدل می شود.
تشکیل  با  موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  جهانخواه 
در  متمرکز  برنامه ریزی  و  فراغت  اوقات  کارگروه 
فراغت  اوقات  کردن  غنی  در  مؤثر  گامی  شهرستان 
از  مفید  تا ضمن آموزش های  برداشته شود  دانش آموزان 
حوزه  این  آسیب های  همچنین  و  خانواده ها  دغدغه های 

کاسته شود.
عبدالصمد سلیمانی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فرهنگی  امور  متولی  اداره  دو  حضور  خرامه  شهرستان 
آموزش وپرورش  شورای  نشست  در  شهرستان  هنری 
شهرستان را نشان از اهمیت قائل شدن مدیریت و شورای 
آموزش وپرورش خرامه نسبت به مقوله فرهنگی هنری در 
کنار تعلیم و تربیت دانست و از یوسف زارع مدیریت این 

اداره تقدیر و تشکر کرد.
این  در  داشت  قصد  اداره  این  گفت:  ادامه  در  سلیمانی 
برنامه ریزی  برای  کارگروه  تشکیل  پیشنهاد  نشست 
برنامه های اوقات فراغت را ارائه نماید که خوشبختانه این 

پیشنهاد از طرف امام جمعه و فرماندار مطرح شد.
متولیان  با حضور  این کارگروه و  با تشکیل  وی گفت: 
تجربیات  از  استفاده  با  مرتبط می توان  امر و دستگاه های 
گذشته از هدر رفت ظرفیت های موجود جلوگیری کرد و 
ضمن ارتقای کیفیت برنامه ها، اوقات مفید و هدفمندی را 
در بخش آموزشی، تفریحی و سرگرمی برای دانش آموزان 

برنامه ریزی کرد.
و  دانش آموزان  اغلب  ازآنجاکه  افزود:  همچنین  سلیمانی 
خانواده های ایشان در فصل تابستان تمایل به شرکت در 
اداره  دارند،  را  مختلف  رشته های  در  هنری  کالس های 
کارگروه  این  در  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
از  استفاده  با  دستگاه ها  سایر  همکاری  و  برنامه ریزی  با 
اداره  این  هنری  آزاد  آموزشگاه های  و  انجمن ها  ظرفیت 

در سطح شهرستان ارائه خدمات می نماید.
سلیمانی در پایان گفت: این اداره تالش دارد در تابستان 
سایر  همکاری  با  را  هنری  و  فرهنگی  متنوع  برنامه های 

دستگاه های شهرستان برای عموم به اجرا درآورد.

استان خوزستان
بهبهان

وقوع یک قتل در بهبهان 
سرویس خبری/ محمد خلیجی: در پی گزارش یک فقره 
قتل دریکی از مناطق شهرستان بهبهان ستوانیکم محمدعلی 
دسترنج معاونت اجتماعی فرمانده انتظامی بهبهان با اشاره 
به موضوع تأکید کرد: این حادثه به صورت ویژه توسط 
تمام  و  است  بررسی  تحت  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
اقدامات تخصصی و فنی الزم در این رابطه به عمل آمده و 

در این خصوص سرنخ هایی نیز تحصیل شده است.
دسترنج افزود: بدیهی است نتیجه اقدامات پلیس، متعاقبًا به 

اطالع خواهد رسید.
وی ضمن اظهار امیدواری نسبت به روشن شدن ابعاد این 
حادثه از کلیه شهروندان درخواست کرد اخبار موثق را از 

مطبوعات و خبرگزاری های رسمی دنبال نمایند.
گفته می شود مرگ مرد مقتول در ساعات اولیه صبح و در 

منزل مسکونی صورت گرفته است.

استان بوشهر
بوشهر

در سفر اخیر هیئت دولت به استان؛
200 میلیارد ریال برای تکمیل 
محور خورموج- دشت پلنگ 

تصویب شد

فرماندار دشتی گفت: در سفر اخیر هیئت دولت به استان 
خورموج-  محور  تکمیل  برای  ریال  میلیارد   ۲۰۰ بوشهر 

دشت پلنگ مصوب شد.
با  نشست  در  نادری  عبداهلل  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
شهردار و شورای شهر شنبه بابیان اینکه با رو کار آمدن 
دولت تدبیر و امید چهره شهرها تغییر کرده است، اظهار 
داشت: یکی از رویکردهای خوب دولت توجه به جایگاه 

شوراها بوده است.
مکلف  اجرایی شهرستان  دستگاه های  مدیران  افزود:  وی 
هستند به جایگاه شوراها احترام بگذارند و نسبت به رفع 
مشکالت آنها که نماینده مردم هستند اهتمام ویژه داشته 

باشند.
اتحاد، همدلی و وحدت بین شهردار و شورای  از  نادری 
داد: هرکجا که همدلی و  ادامه  تقدیر کرد و  شهر شنبه 
اتحاد وجود داشته باشد روند توسعه بهتر و بیشتر خواهد 

بود.
تأکید  شنبه  شهر  آب  مخزن  احداث  ضرورت  بر  وی 
کرد و گفت: بخش زیادی از وعده های وزیر فناوری و 
ارتباطات در سفر به استان بوشهر که مربوط به شهرستان 
دشتی و بخش شنبه و طسوج بود تحقق یافت و وضعیت 

ارتباطات به نسبت گذشته بهبودیافته است.
پروژه های  تکمیل  جاری  سال  در  اینکه  بابیان  نادری 
نیمه تمام در اولویت است، تصریح کرد: اعتبارات خوبی از 
محل سفر هیئت دولت به استان بوشهر برای این شهرستان 

مصوب شده است.
ریالی  میلیارد   ۱۰ اعتبار  کرد:  خاطرنشان  دشتی  فرماندار 
استاندار بوشهر برای پروژه باغان- سرچشمه تحقق یافته و 

اعتبار آن نیز ابالغ شده است.
وی ادامه داد: در سفر اخیر هیئت دولت به استان بوشهر 
دشت  خورموج-  محور  تکمیل  برای  ریال  میلیارد   ۲۰۰

پلنگ مصوب شد.
نادری بابیان اینکه ثبت آثار تاریخی شنبه پیگیری خواهد 
شد، اضافه کرد: روند پاسخ استعالمات در سطح شهرستان 
سرمایه گذاری  از  و  دلسرد  افراد  تا  شود  طوالنی  نباید 
حوزه  در  که  مدیرانی  با  قطعًا  و  شوند  منصرف 

سرمایه گذاری سنگ اندازی می کنند برخورد می شود.

استان هرمزگان
در هرمزگان؛

نیمی از محصول باغ های انبه 
به صورت نارس برداشت می شود

هرمزگان  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  امور  مدیر 
استان  این  انبه  باغ های  محصول  از  نیمی  حدود  گفت: 

به صورت نارس برداشت می شود.
مسعود گرگیج در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، میزان تولید 
سال  در  تن  هزار   16 را  استان  این  باغ های  انبه  محصول 
عنوان کرد و افزود: بیش از هفت هزار تن آن به صورت 

نارس برداشت و به بازار عرضه می شود.
و  فرآوری  مرکز  ده ها  و  خانواده ها  کرد:  اضافه  وی، 

انبه  نارس  میوه  از  استفاده  با  عمل آوری صنعتی و سنتی 
انواع ترشی، شوری، مربا، لواشک و سس تولید و به بازار 

عرضه می کنند.
هرمزگان  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  امور  مدیر 
 870 و  هزار   2 سطح  از  نارس  انبه  برداشت  شد:  یادآور 
هکتار از باغ های انبه این استان از اواسط اردیبهشت آغاز 

شده و هفته سوم خردادماه پایان می یابد. 
گرگیج بابیان اینکه رتبه نخست سطح زیر کشت و تولید 
انبه به هرمزگان اختصاص دارد اظهار داشت: طعم، رنگ 
باعث شده که  انبه هرمزگان  بودن میوه درختان  و سالم 

متقاضیان زیادی داشته باشد.
مهم ترین  به عنوان  رودان  و  میناب  بندرعباس،  از  وی 
مناطقی نام برد که بیشترین باغ های انبه استان هرمزگان 

در آنها قرار دارند.
هرمزگان  کشاورزی  جهاد  سازمان  منتشره  اطالعات  در 
با  استان  این  انبه  باغ های  از  رسیده  میوه  برداشت  زمان 
شهریورماه  نیمه  تا  تیرماه  جغرافیایی،  موقعیت  به  توجه 

ذکرشده است. 
و  عمل آوری  واحدهای  تعداد  از  دقیقی  آمار  هرچند 
برداشتی  محصول  رسیده  حتی  و  نارس  میوه  فرآوری 
 2 در  اما  نیست؛  دست  در  هرمزگان  انبه  باغ های  از 
برندهای  از  یکی  به  استان  این  انبه  گذشته  ترشی  دهه 
کشورهای  در  حتی  و  ملی  سطح  در  شده  شناخته 
شده  تبدیل  عمان  دریای  و  خلیج فارس  حوزه   عربی 

است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

 اجرای طرح های آبخیزداری
در کهگیلویه و بویراحمد

سقاوه  دشت  آبخیزداری  پروژه های  از  خبرنگاران 
شهرستان بویراحمد بازدید کردند.

طبیعی  منابع  مدیرکل  سرویس خبری/ زینب محمودی: 
و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران  
گفت: ۱۴ پروژه عملیات مکانیکی آبخیزداری با پیشرفت 
اجرا  حال  در  استان  این  سطح  در  درصدی   ۸۵ فیزیکی 

است.
اغلب  اخیر  سال های  در  افزود:  حکمتیان  غالم حسین 
قالب  در  کشور  آبی  منابع  مدیریت  حوزه  فعالیت های 
سدسازی  درحالی که  قرارگرفته؛  موردتوجه  سدسازی 
بخش کوچکی از مجموعه فعالیت های آبخیزداری است و 
توجه به حوزه های آبخیز قبل از سدها، شبکه های پس از 
سد، شرایط اقلیمی منطقه، سفره های زیرزمینی موجود از 
لوازم ضروری انجام طرح های آبخیزداری و مدیریت منابع 

آبی محسوب می شود.
غالم حسین حکمتیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
برای  را  آبخیزداری  پروژه های  بویراحمد  و  کهگیلویه 
توجه  با  گفت:  و  دانست  آب وخاک  صحیح  مدیریت 
و  سیالب  کنترل  موجب  سدها  این   ۹۸ سال  سیالب  به 

فرسایش خاک و حفظ منابع آب زیرزمینی می شود.
صورت  سه  به  آبخیزداری  پروژه های  کرد:  عنوان  وی 
بیومکانیکی اجراشده که در  بیولوژیکی و   بند مکانیکی، 
به صورت مالتی  مترمربع سدبند سنگی  سال ۹۷، ۳ هزار 

اجراشده است.
منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  نوریان  قدرت اهلل 
طبیعی استان  نیز در این بازدید، به برخی از پروژه های 
 ۲۲ اجرای  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  در  آبخیزداری 
کیلومتر نهال کاری آب راهه در حوزه سد مارون، اجرای 
۱۲۰ هکتار نهال کاری در حوزه شهر لیکک، اجرای طرح 
آبخیزداری شهر دهدشت در سطح ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار، 
اجرای طرح آبخیزداری در حوزه آبخیز دمچنار در سطح 
۱۰ هزار و ۸۳۰ هکتار و همچنین اجرا در سطح ۱۱ هزار 
هکتار در بخش مارگون و ۴۳۶ هکتار سازه های خاکی 
کنترل آب سقاوه با حجم ۵۰۰ هزار مترمکعب  که آب را 
کنترل می کند؛ و همچنین اجرای سازه های سنگی مالتی 
از  را  مترمکعب  هزار   ۱۰۰ ساالنه  کنترل  با  اسپر  حوزه 

طرح های آبخیزداری اجراشده در استان ذکر کرد.
شهرستان  آبخیزداری  پروژه های  ناظر  آرمین  شهباز 
با  مارگون  منطقه  در  آبخیزداری  طرح  افزود:  بویراحمد 
گیاهی،  پوشش  تقویت  باهدف  مترمکعب   ۴۰۰ متراژ 
آب های  ذخیره  دره ها،  شیب  تعدیل  سیالب،  کنترل 

زیرزمینی و چندین هدف دیگر محقق شده است.
صیدالی دیگر ناظر استانی آبخیزداری نیز گفت: به منظور 
مدیریت و جمع آوری آب وخاک، با توجه به سیالب سال 
۹۸ این سدها باعث می شوند که جلوگیری فرسایش خاک 
و ذخیره آب می شود. طرح آبخیزداری به سه صورت بند 
می شود؛ که  اجرا  بندهای خاکی  و  بیولوژیکی  مکانیکی 
شرکت های  توسط  و  طراحی  مهندسی  فنی  به صورت 

مشاور اجرا می شود.

ملخ های صحرایی به بخش ُدرز و سایبان الرستان هجوم آوردند
مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان الرستان گفت: ملخ های صحرایی )دریایی( به بخش ُدرز و سایبان این شهرستان هجوم 
آورده اند و برای مقابله با آن سم پاشی این مناطق توسط کارشناسان این نهاد و افراد بومی در حال انجام است. محمد زرگری، در گفت وگو 
با ایرنا با اشاره به اینکه این آفت در بخش بیرم الرستان نیز مشاهده شده است، اظهار داشت: تاکنون بیش از یک هزار و 200 هکتار از 
اراضی این شهرستان برای مقابله با ملخ های صحرایی سم پاشی شده است. وی افزود: با توجه به اینکه مراتع مناطق جنوبی استان فارس در حال 
خشک شدن هستند، عملیات سم پاشی به صورت مستمر در شهرستان الرستان ادامه دارد تا شاهد هجوم ملخ های صحرایی به باغ ها و مزارع این 
مناطق نباشیم. زرگری ادامه داد: همچنین پایش مراتع یکی دیگر از اقدامات بازدارنده برای مقابله با پوره های ملخ صحرایی است که هم اینک 
در این منطقه در حال انجام است. نوزاد حشرات را که ازنظر شکل شبیه والدین هستند و تنها ازنظر جثه کوچک ترند پوره می نامند. ملخ های 
زردرنگ صحرایی )دریایی(، گروهی از ملخ های پرنده هستند که بزرگی آنها حدودًا به 15 سانتی متر می رسد و در زمره مضرترین حشرات 

به شمار می آیند.


