
مشکل کم آبی 7 روستا حل شد
بجنورد-خبرنگار قدس: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خراســان شمالی گفت: طی چهار ماه گذشته 3/7 کیلومتر 
از شــبکه توزیع هفت روستای این اســتان تعویض و یک 

کیلومتر خط انتقال آب نیز احداث شد.
حمید روشــن روان همچنین بهســازی ٨۰ فقره حوضچه 
انشعاب و تعویض ۴7۴ عدد کنتور خراب را از دیگر اقدامات 

انجام شده طی این مدت عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی 
افزود: با تعویض شبکه توزیع آب،کمبود آب شرب در هفت 
روســتا با جمعیت حدود ســه هزار و ۵۰۰ نفر با یک هزار 

مشترک آب، رفع شده است.

انجام 7 هزار مأموریت توسط اورژانس
بجنورد- خبرنگار قدس: رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از 
انجام 7 هزار و ۴۴ ماموریت توسط اورژانس 11۵ در استان 
خبر داد و گفت: از مجموع این مأموریت ها، تعداد ۴ هزار و 
۴۵3 مورد توســط پایگاه های شهری و 2 هزار و ۵91 مورد 

توسط پایگاه های جاده انجام شده است.

تقی دولت آبادی تصریح کرد: ۵ هزار و 192 مورد از مأموریت ها 
غیرتصادفی بــوده که از این تعداد 3 هزار و 9۰ مورد اعزام به 

بیمارستان و ٨6٨ مورد درمان در محل بوده است.
وی گفت: هــزار و 7۵۴ مورد از مأموریت های انجام شــده 
تصادفــی بوده که از این تعداد هــزار و ٨۴9 مورد اعزام به 

بیمارستان و 1۰۵ مورد درمان در محل بوده است.

شــیروان باالترین آمار بیــکاری را در 
خراسان شمالی دارد

این  بجنورد- خبرنگار قدس: فرماندار شــیروان گفت: 
شهرستان با قریب به 1۴ درصد جمعیت بیکار، باالترین آمار 

بیکاری را در خراسان شمالی دارد.
عباسعلی صفایی درخصوص مطالبات مردمی و مشکالتی 
از جمله بیکاری، راه مواصالتی شیروان- اسفراین، پل پارسا 
اظهار داشت: زیرســازی این راه مواصالتی به صورت کامل 
صورت گرفته و در مسیرروستای هدف گردشگری اسطرخی 
نیازمند احداث پل است که امیدواریم با تکمیل آن، این راه 

مواصالتی را در سال 96 به بهره برداری برسانیم.
وی همچنیــن با بیان اینکه زمان احداث و بهره برداری پل 

شهید پارسا طوالنی شده است، گفت: دامنه ها و سازه های 
پل به محل منتقل شده است و به دلیل تأمین نشدن اعتبار، 
نتوانستیم در هفته دولت به بهره برداری برسانیم، اما تا قبل 

از دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
وی در ادامه وجود متکدیان در این شهرستان را یکی دیگر 

از مشکالت شهروندان عنوان کرد.
فرماندار شــیروان همچنین گفت: بازارهای روز نیز یکی از 
مکان هایی است که کشــاورزان می توانند، محصوالت خود 
را به صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

*افتتاح 79 پروژه در هفته دولت
وی در ادامه از افتتاح 79 پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی 

در هفته دولت امسال در این شهرستان خبر داد.
صفایی افزود: بیشــتر این پروژه ها، شــامل طرح آب شرب 
روستایی و گازرسانی در حوزه محرومیت زدایی هستند که 

در این هفته به بهره برداری می رسد.
وی افزود: در گذشته یکی از مشکالت ما وضعیت نامساعد 
آب شــرب روســتایی بود که هم اکنون بزرگ ترین شبکه 
آبرسانی استان را در بخش سرحد به بهره برداری می رسانیم.
فرماندار شیروان با اشاره به اینکه در سال 92، ۵2 روستای 
بحرانی از لحاظ آب شرب داشتیم، افزود: در حال حاضر این 

موضوع به 12 روستا کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین افزود: عمده طرح هایی که در هفته دولت بهره 

برداری می شود، در ارتباط با روستائیان است.

با حضور معاون وزیر بهداشت
4 مرکز بهداشــتی درمانی در مناطق 

محروم خراسان شمالی افتتاح شد
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون بهداشتی وزیر بهداشت 
و درمان گفت: چهار مرکز خدمات جامع ســالمت شهری و 
روستایی از محل اعتبارات طرح تحول سالمت در ۵ ماه در 
خراسان شمالی ساخته شده است که اقدام ارزشمندی است.

دکتر سیاری درحاشــیه مراسم افتتاح طرح های بهداشتی 
استان خراسان شمالی اظهار داشت: ساخت مراکز بهداشتی 

و درمانی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
به گفته وی میزان سازندگی در روستاها به دلیل اختصاص 
اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده، افزایش یافته است 
و اگر خیرین سالمت وارد عمل شوند، به همراه حمایت های 

وزارت بهداشت می توانیم مشکالت را به حداقل برسانیم.
معاون بهداشتی وزیر بهداشــت و درمان در ادامه از برنامه 
وزارت بهداشت برای ســالمت افراد جامعه در تمام سنین 

خبر داد .
وی گفت: مردم به سه دسته سالم، عامل خطر و بیمار دسته 
بندی می شوند که بیماران طبق این برنامه به پزشک ارجاع 

داده خواهند شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی در ادامه در خصوص افتتاح این 
مراکز گفت: مرکز خدمات جامع سالمت روستایی کچرانلو 
از توابع شهرستان بجنورد از محل اعتبارات تحول سالمت 

حوزه بهداشت تأمین شد.
دکتر گلمکانی  تصریح کرد: قرارداد با پیمانکار طرح ها 12 

ماهه بوده است، اما خوشبختانه پنج ماهه به اتمام رسید.

برپایی نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در خراسان شمالی      بجنورد- خبرنگار قدس:  رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان شمالی 
گفت: نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در استان از امروز در بجنورد دایر می شود.  امین قربانی گفت: نمایشگاه صنعت ساختمان در بجنورد مرکز استان با 70 غرفه از یکم لغایت 

پنجم شهریور ماه سال جاری به مدت پنج روز در محل نمایشگاه بین المللی واقع در تخته ارکان برای بازدید عموم برپا خواهد شد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان در دفتر سرپرستی روزنامه قدس عنوان کرد

مقاوم سازی 56 هزار مسکن روستایی در خراسان شمالی
بنیاد  کل  مدیر  بجنورد- خبرنگار قدس: 
مسکن انقالب اســالمی خراسان شمالي در 
دفتر سرپرســتی روزنامه قدس در خراسان 

شمالی حضور یافت.
علی محمدی ضمن تشــکر از نقش روزنامه 
قــدس در اطالع رســانی به موقــع گفت: 
روزنامه قدس در انعکاس فعالیت ها و عملکرد 
دستگاه ها بویژه بنیاد مسکن بسیار مؤثر عمل 
کرده است و می توان گفت روزنامه قدس یکی 
از امین ترین روزنامه ها در انعکاس واقعیت ها 

است.
وی نقش رسانه ها را در توسعه کشور و استان 
مؤثر دانست و گفت: رسانه ها با ایجاد ارتباط 
بیــن مردم و مســؤوالن در تقویــت اعتماد 
جامعه به خدمتگزاران نقش بسیار مهمی را 

ایفا می کنند.
وی افزود: یکي از عمده ترین فعالیت هاي بنیاد 
مسکن در حوزه مسکن روستایي، بهسازي و 
نوسازي واحدهاي روســتایي در روستاهاي 

استان است.
وی اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه منعقد 
شده با بهزیستی و بنیاد مستضعفان، ساخت 
خانــه برای خانواده هــای دارای دو معلول یا 

بیشتر در دستور کار قرار گرفته است. 
محمدی افزود: در حــال حاضر 32۰ خانوار 
دارای دو معلول و بیشتر در استان شناسایی 
شده اند که ساخت خانه برای آن ها در مراحل 

پایاني قراردارد. 

 مقاوم سازی منازل روستایی
وی همچنین در خصوص مقاوم سازی منازل 
روســتایی گفت: بــا توجه به اینکه اســتان 
خراســان شــمالی در منطقه حادثه خیز از 
جمله ســیل، زلزله، رانش زمین و... اســت، 
منازل روستایی این استان نیاز به مقام سازی 
دارد که اکنون ۵6 هزار مســکن روستایی در 

خراسان شمالی مقاوم سازی شده است.
محمدی با بیــان اینکه این تعداد مســکن 
روســتایی، از زمین لرزه ســال 7۵ بجنورد 
تاکنون، مقاوم ســازی شده است، گفت: هم 
اکنون به متقاضیان بهســازی و مقاوم سازی 

مســکن روســتایی، تســهیالت 2۰میلیون 
تومانی با کارمزد قرض الحسنه چهار درصد، 

اعطا می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
شــمالی در ادامه به افتتــاح طرح های هفته 
دولت اشــاره کرد و گفــت: همزمان با هفته 
دولت، 1۰ طرح هادی در روســتاهای استان 

آماده بهره برداری شده است. 
علی محمدی اظهار داشــت: این طرح ها در 
روستای »چهاربید« و »آرک« در شهرستان 
جاجرم، روســتای »فرطان« در شهرســتان 
اســفراین، »قلعه صفا« در شهرستان فاروج، 
روســتای »برج زنگانلو« و »کهنه جلگه« در 
شهرستان مانه و سملقان، روستای »دربند« 
در شهرســتان بجنورد، روستای »سکه« در 
شهرستان شیروان و »پشنده« در شهرستان 

راز و جرگالن افتتاح می شود.
وی افزود: برای اجرای این طرح های هادی در 
مجموع بیش از ســه میلیارد و ۴33 میلیون 
ریال اعتبار هزینه شده است و با بهره برداری 
از آن دو هــزار و ۵7۰ خانــوار از مزایای آن 

بهره مند می شوند.

در  هادی  طرح  اجرای   
قزل حصار

اینکه  بابیــان  محمــدی 
اعتبار اجــرای طرح هادی 
روســتاهای بــرج زنکانلو، 
دربند و قلعه صفا از محل 
اعتبارات سفر رهبر معظم 
انقــالب به اســتان تأمین 
شده اســت، گفت: اجرای 
طــرح هــادی روســتای 
»قزل حصار« در شهرستان 
گرمــه در این هفته کلنگ 

زنی می شود.
وی بهره برداری از ۵۰ واحد مســکن روستایی 
را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در استان طی 
هفته دولت عنوان کرد و گفت: برای اجرای این 
تعداد واحد مســکونی، 6 میلیارد ریال اعتبار 
تسهیالتی از محل تسهیالت طرح ویژه مسکن 
روســتایی هزینه شده اســت که با افتتاح این 
طرح ها دو هزار و۵7۰ خانوار از نعمت مســکن 

بهره مند می شوند.
وی در پایان با اشــاره به فعالیت های انجمن 

خیرین مســکن ســازدر 
اســتان نیز گفت: در حال 
حاضر 29۴ واحد مسکونی 
با همت خیرین در شهرک 
گلستان شهر بجنورد برای 
حال  در  استان  محرومین 

ساخت است.
سرپرســت روزنامه قدس 
در خراســان شــمالی نیز 
از عملکرد  قدردانی  ضمن 
این  گفت:  مســکن  بنیاد 
امام  یادگارهای  بنیاد جزو 
راحل است که با وجود کم 
و کاستی ها به کار خود ادامه داده و یک نهاد 

ارزشمند است.
ملــک محمد علیزاده گفت:  تشــکیالت بنیاد 
مسکن از ابتدا بر بناي خیر گذاشته شده است 
و این نهاد در نهضت مسکن سازي در روستاها 
بســیار خوب عمل کرده اســت. وي کارکنان 
بنیاد مسکن را، دلسوز روستائیان توصیف کرد 
و گفت: این افراد مشــکالت روستائیان را کامال 

درک مي کنند.
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شـهرسـتانها

اعزام 2150 نفر به همایش اندیشه های آسمانی
بجنورد- خبرنگار قدس: مســؤول دبیرخانه کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی از حضور ۵۰ مدیر 
کانون مسجدی در نهمین همایش سراسری »اندیشه های 

آسمانی« به میزبانی مشهد مقدس خبر داد.
هاشم شــیرازیان گفت: در ســال جاری همایش سراسری 
آموزشی و فرهنگی اندیشــه های آسمانی با حضور دو هزار 
و 1۵۰ مدیــر منتخب و جدید کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد از دوم تا 2۰ شــهریور در مجموعه دانشگاه شهید 

بهشتی مشهد برگزار می شود.
شیرازیان با اشــاره به اینکه هزارو ۵۰۰ برادر و 6۵۰ خواهر 
در نهمین دوره آموزش فرهنگی اندیشه های آسمانی حضور 
می یابند، سهمیه استان را 3۵ برادر و 1۵ خواهر عنوان کرد.
مســؤول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مســاجد 
خراسان شــمالی گفت: زمان اعزام برادران، دوم شهریور و 
زمان اعزام خواهران، هفدهم شهریور و مدت حضور هر گروه 

چهار روز خواهد بود. 

زندگی  ســبک  ملی  همایش  برگزاری 
اسالمی در خراسان شمالی

بجنورد-خبرنگار قدس: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان شــمالی از برگزاری همایش ملی سبک زندگی 

اسالمی مهرماه سال جاری به میزبانی این استان خبرداد.
حســین ثابت قدم وحید اظهار داشت: همایش ملی سبک 
زندگی اســالمی بــرای پرداختن به وجه نــرم افزاری این 
گفتمان با محوریت موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 

اخالق، سیاسی، حقوقی و مدیریتی مهرماه برگزار می شود.
وی افزود: با مطرح کردن 3۰ ســوال از ســوی رهبر معظم 
انقالب در خصوص ســبک زندگی، این موضوع در استان ها 
و بین تمامی دانشــگاه ها به بحث گذاشــته شد و محصول 
این بحث ها به عنوان محورهای همایش انتخاب شده است.

وی در خصــوص جزئیــات این همایش یــک روزه گفت: 
این همایش با حضور رئیس مجلس، وزیر کشــور، آیت اهلل 
محمدی گلپایگانی و دیگر مسؤوالن کشور، نمایندگان مردم 

استان در مجلس و مسؤوالن استانی برگزار می شود.
ثابــت قدم وحید تصریح کرد: در حاشــیه این همایش که 
احتماالً در روزهای 2۴ یا 2۵ مهرماه برگزار خواهد شد، قرار 

است جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور نیز برگزار شود.

در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی 
حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان شمالی از هنرمندان بومی 
بجنورد- خبرنگارقدس: مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی 
خراسان شمالی برنامه عملیاتی طرح های اقتصاد مقاومتی 

این اداره کل را اعالم کرد. 
حسین ثابت قدم وحید افزود: حمایت از تولید فیلم و عکس 
با موضوع اقتصاد مقاومتی، حمایت از خرید کتاب مولفان و 
ناشران استان و حمایت از هنرمندان استان برای خلق آثار 

هنری از اهم این برنامه ها هستند.
وی اظهار داشــت: حمایت از مطبوعات استان برای تولید 
مقاله، گزارش و مصاحبه تخصصی با موضوع اقتصاد مقاومتی 
با تأکید بر قابلیت ها و امکانات اســتان، حمایت از برگزاری 
همایش هــای آمــوزش علمی برای فعاالن چاپ و نشــر و 
تبلیغات اســتان، حمایت از برگزاری همایش اقتصاد هنر و 
حمایت از شــاعران برای پدید آوردن آثــار ادبی با موضوع 
پایداری و مقاومت )فصل مهربانی( از دیگر برنامه های اقتصاد 

مقاومتی اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی به شمار می رود.

دیوارهای شهر بجنورد رنگی می شود!
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون خدمات شهری شهرداری 
از آغاز طرح رنگ آمیزی و زیباسازی دیوارهای شهر خبرداد 

و گفت: زیباسازی فضاهای شهری آغاز شده است.
رستمی گفت: اجرای طرح های اسلیمی و سنتی، ادعیه و مطالب 

فرهنگی و مذهبی به فراخور ظرفیت منطقه اجرا می شود.
وی اضافــه کرد: هم اکنون اولویــت رنگ آمیزی دیوارهای 
شهر از هسته مرکزی آغاز شده و در مسیر بلوار فرودگاه در 
حال اجراست. همچنین در 32 متری شهدا تمامی دیوارها 
نماسازی شــده و مطالب آموزشی مذهبی با رویکرد اطالع 

رسانی و فرهنگسازی  اجرا می شود.
معاون خدماتی شــهرداری بجنورد با اشــاره به اســتقبال 
شــهروندان از اجــرای طرح های زیباســازی گفت: اجرای 
طرح هــای رنگ آمیــزی و طرح زدن بــر دیوارها عالوه بر 

نماسازی  می تواند در فرهنگسازی تأثیرگذار باشد.
وی افــزود: زیبایی بصــری و جلوگیــری از بهم ریختگی 

تصویری در شهر از اهداف اجرای طرح است.

190پیمانکار در خراسان شمالی گواهینامه 
تأیید صالحیت ایمنی دریافت کردند

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیر روابط کار اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: 19٨ پیمانکار در 
استان گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری دریافت 

کردند.
قربان نباتیان در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: با توجه 
به لزوم ایمن ســازی محیط کار و کاهش حوادث شــغلی و 
اهمیت اجرای صحیح قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت های 
پیمانــکاری و صیانت ازنیروی کار و منابع مادی کشــور به 
اســتناد ماده )2( آیین نامه ایمنی امــور پیمانکاری مصوب 
شــورای عالی حفاظت فنی، تمام پیمانکاران مشمول قانون 
کار مکلفند گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری را از 

ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کنند.

به متقاضیان بهسازی 
و مقاوم سازی مسکن 

روستایی، تسهیالت 
20میلیون تومانی با 

کارمزد قرض الحسنه 
چهار درصد، اعطا 

می شود 

بــرش

اخبار

جاجرم- خبرنگار قدس: فرمانــدار جاجرم گفت:6٨  طرح 
همزمان با هفته دولت در شهرســتان جاجرم افتتاح وکلنگ 

زنی خواهد شد.
دکتر علی اکبر محبی در گفت وگو با خبرنگار ما، یکی از مهم 
ترین طرح های قابل افتتاح در جاجرم را افتتاح پست ۴۰۰ کیلو 
وات شهرستان در مجاورت شهرک صنعتی عنوان کرد و اظهار 
داشــت: خوشبختانه در ســفر هیأت دولت به استان خراسان 
شــمالی ردیف اعتبار این طرح تقویت و وارد شبکه سراسری 
شد که برای ساخت این پست 37 میلیارد و1۰۰ میلیون تومان 

اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: همچنین کلنگ نیروگاه 3۰ مگاواتی خورشیدی با اعتباری افزون بر 12۰ 
میلیارد تومان زده می شــود که این طرح توسط سرمایه گذاران خارجی از کشورهای 

سوئیس و ایتالیا ساخته خواهد شد.
محبی مدت زمان تحویل این طرح را توســط پیمانکار 1۵ ماه ذکر کرد و گفت: در 
طول اجرای این طرح 3۵۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار می شوند و پس از 

بهره برداری نیز ۵۰ نفر به صورت دایم مشــغول فعالیت خواهند 
شد که این طرح نقش بسیار خوبی در ایجاد اشتغال درشهرستان 

خواهد داشت.
فرماندار جاجرم گفت: خوشــبختانه دردولت تدبیر وامید در بحث 
کشــاورزی گام های بسیار خوبی در سطح شهرستان برداشته شد 
که یکی از مهم ترین آن ها اجــرای طرح آبیاری نوین در بیش از 
٨۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان است که برای این طرح 

افزون بر ۴ میلیارد و 727 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
محبی خاطرنشان کرد: با توجه به روند رو به رشد کاشت پسته 
در مزارع شهرستان جاجرم، کارخانه فرآوری پسته با مبلغ ٨۰۰ میلیون تومان هزینه 

توسط بخش خصوصی در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: در هفته دولت ســاختمان اداری اداره گاز بــا اعتبار 636 میلیون تومان، 
ســاختمان اداری فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان با اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان و 
ساختمان مجتمع فرهنگی اداره تبلیغات اسالمی جاجرم با اعتبار 69۰ میلیون تومان 

افتتاح خواهد شد.

 فرماندار در گفت و گو با قدس:  نیروگاه 30 مگاواتی خورشیدی در جاجرم ساخته می شود

 یادواره سرداران و  3000 شهید

خبر

یــی طال ب   اق

خود را برای مبارزه با دشمن آماده سازید
شهید غالمرضا نوروزی در سال 
13۵۰ در شــهر درق از توابــع 
شهرستان گرمه به دنیا آمد و در 
سال 136۵ در عملیات کربالی 
۵ و در منطقه شــلمچه مجروح 
شــد و به اسارت نیروهای بعثی 
در آمد و بعد هم دشمن ایشان 

را به شهادت رساند.
در بخشــی از وصیتنامه شهید 

می خوانیم: پدرم؛ برای من اشک نریزید که با هر قطره اشک 
شما دل فرشــتگان آزرده و دل دشمنان اسالم شاد خواهد 
شــد. خود را برای مبارزه با دشمن آماده سازید و در آخر از 

همه شما التماس دعا دارم.
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کار برداشت خرما در شهرستان طبس 
آغاز شد

طبــس - خبرنگار قدس: معاون ســازمان و مدیر جهاد 
کشاورزی طبس سطح زیرکشت نخیالت در این شهرستان 
را 161۵ هکتار اعالم کرد و گفت: پیش بینی می شود، امسال 
بیش از ۵۰۰۰ تن خرمای اصالح شده و بومی برداشت شود .
داوود بخشــایی افزود: بــا توجه به اقدامات انجام شــده 
درســال های اخیر بویــژه توزیع پاجوش و نهال کشــت 
بافت ارقام مرغــوب و تجاری حدود ٨۰ درصد از نخیالت 

شهرستان اصالح شده است.
وی تعداد بهره برداران خرما در این شهرســتان را 1۵۰۰ 
نفر و ارقام عمده خرمای اصالح شــده را کبکاب، زاهدی، 

مضافتی برشــمرد و افزود: با توجه به شــرایط مساعد آب 
و هوایی طبس خرمای تولیدی این شهرســتان نسبت به 
خرمای تولیدی در اســتان های مبــدأ خرید پاجوش های 

اصالح شده، ازکمیت وکیفیت بهتری برخوردار است. 
معاون رئیس ســازمان و مدیر جهاد کشــاورزی طبس 
مهم تریــن اقدامات انجام شــده در ســال زراعی جاری 
را توزیع 3۰۰۰ اصله نهال کشــت بافــت یارانه دار ارقام 
زاهدي، پیارم، خنیزي، شــي شــي، برحي، ربي، رنگ نو 
و2۵۰۰ اصلــه پاجوش خرما یارانه دار رقم مضافتي اعالم 
کرد و افزود: امســال با استفاده از اعتبارات استاني مبارزه 
تلفیقي علیه آفات سوســک شــاخدار خرما در دو روستا 
صورت گرفته و در همین راســتا تعداد 2۵۰ اصله نخل 
هرس و تکریب و 12 تله نوري جهت شــکار نصب شده 

است و همچنین براي ردیابي آفت سوسک سرخرطومي 
حنایــي خرما 2۵ تله فرموني نصب و براي مبارزه با آفت 
موش11۰ کیلوگرم طعمه مســموم تهیه و توزیع شــده 

است. 
همچنین جهت آشنایي نخلداران با تغذیه و گرده افشاني 
خرما یک کارگاه آموزشي برگزار شده است و از محل طرح 
خرید خدمات گیاه پزشکي در بخش زراعي و باغي پنج نفر 
ناظر به کارگیري شده اند که 2۵۰ هکتار از نخلستان هاي 

شهرستان را تحت پوشش قرار داده اند.
شــایان ذکر است، شهرســتان طبس مقام اول سطح زیر 
کشت و تولید خرمای استان را به خود اختصاص داده است 
و محصول تولیدی در بازار شهرســتان طبس و شهرهای 

اطراف عرضه می شود.


