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88498441سرویس  شهرستان

حفاظت از جنگل هاي گيالن، با اجراي طرح 
خاك خورده صيانت از جنگل هاي شمال

سال هاست عادت كرده ايم وقتي اسم »جنگل« را مي شنويم منتظر خبر 
بد و ناگواري باشيم. از آتش سوزي و رانش زمين و آفت گرفته تا قاچاق 
چوب و تخريب و ويالسازي ها. اتفاقاتي كه هر كدام ضربه ناگواري به 
اين منابع طبيعي و ملي وارد كرده و در نهايت زندگي را براي انس�ان 
دشوارتر مي كند. اما گيالني ها نزديك به 15 سال است كه طرح صيانت 
از جنگل هاي شمال را در دستور كار دارند و در اين مدت حدود 8هزار 
هكتار از جنگل ها را زير پوش�ش قرار داده اند. رقمي كه در مقابل كل 
جنگل ها، عدد زيادی نيست اما به خاطر اهميت دادن به اين طرح و تالش 
براي جلوگيري از تخريب اين منابع طبيعي، مي تواند قابل قبول باشد. 

    
حفظ و گس��ترش جنگل ها مي تواند يكي از مهم تري��ن عوامل نجات 
انسان ها در جلوگيري از اثرات مخرب گرم ش��دن كره زمين باشد.  از 
بين رفتن اين منابع طبيعي چرخه حيات را مختل مي كند و شرايطي 
به وجود مي آورد كه محيط زيس��ت براي زندگي موجودات ديگر قابل 

تحمل نباشد.  
بر همين اساس س��ال 1382 هيئت وزيران بنا به پيشنهادي كه اواخر 
سال 1380 از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه شده بود و 
به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، 
برنامه ريزي جامع صيانت از جنگل هاي شمال كشور )حفظ ، نگهداري 
و توسعه جنگل هاي شمال ( را تصويب كرد.  هر چند اين طرح از همان 
موقع الزم االجرا بود اما كم كاري ها و بي توجهي ها آنقدر مش��هود بود 
كه مي شد فهميد هيچ كس آن را جدي نمي گيرد.  حتي بارها از طرف 
كارشناسان اعالم شد كاهش وسعت جنگل ها بيانگر ناديده گرفته شدن 
اين طرح است. اما اين هش��دارها و حرف ها نيز به سرنوشت خود طرح 
دچار مي شدند.  با اين حال در برخي از استان ها كارهايي انجام مي شود 
به طوري كه بعد از حدود 15 سال گيالني ها با اجراي اين طرح 8 هزار 

هكتار از جنگل هايشان را نگهداري و توسعه داده اند.  
مديركل منابع طبيع��ي گيالن، با اش��اره به اجراي ط��رح صيانت از 
جنگل هاي شمال از اوايل دهه 80 تاكنون مي گويد: »از زمان اجراي 
طرح تاكنون 8 هزار هكتار نگهداري و توس��عه جنگل را به مدت 5 تا 
15 سال انجام داديم و اكنون بس��ياري از اين مناطق تبديل به جنگل 
واقعي شده است.« ميرحامد اختري با بيان اينكه اين طرح با محوريت 
حفظ، احيا، غني س��ازي، نگهداري و توسعه جنگل در قالب طرح هاي 
جنگل كاري اجرايي شده است، ادامه مي دهد: »طرح هاي جنگل كاري 
در گيالن در باالدست يعني مرز جنگل و مرتع اجرايي شده است. اين 
طرح در آستارا، تالش، رضوانشهر و چند منطقه ديگر اجرا شده است و 
در سال جاري نيز احيا و غني سازي ۷50 هكتار از اراضي جنگلي را در 

دستور كار داريم.«
  باز هم پاي اعتبارات در ميان است

بسياري از كشورهاي دنيا، به ويژه توسعه يافته، به شدت از جنگل هاي 
خود كه در ميان ارزشمندترين ثروت هاي طبيعي آنها محسوب مي شوند 
آگاهانه صيانت مي كنند.  كشورهاي توسعه يافته مي دانند كه اگر اين 
ذخاير ارزشمند از بين برود، محيط زيست آنها قابليت حيات را از دست 
مي دهد. اما در ايران كارها به اندازه بودجه اي كه به آنها تعلق مي گيرد 
پيش مي روند و همين يك نكته كافي است تا بدانيم با كم شدن يا قطع 
اعتبارات، كارها هم زمين مي مانند.  مديركل منابع طبيعي گيالن با بيان 
اينكه طرح صيانت براساس بودجه ساالنه همچنان ادامه دارد، مي گويد: 
»در مناطقي كه با عقب نشيني جنگل مواجه هستيم يا حفره هاي خالي 
در داخل جنگل ايجاد شده، جنگل كاري خواهيم كرد. البته فقط كاشت 

درخت نيست و عمليات نگهداري و مراقبتي نيز انجام مي شود.«
اختري با اشاره به عملياتي شدن طرح تنفس از سال ۹۷، تصريح مي كند: 
»قبل از سال ۹۷ در يك سوم از جنگل هاي استان طرح هاي جنگل داري 
اجرا مي ش��د، اما بعد از طرح تنفس بهره برداري از جنگل هاي طبيعي 
متوقف شد و فقط حفاظت مطرح اس��ت. در اين راستا ۴02 قرق بان را 

براي حفاظت فيزيكي از جنگل هاي هيركاني استان جذب كرديم.«
 565 هزار هكتار از جنگل هاي هيركاني در اس��تان گيالن قرار دارد و 
با توجه به اينكه در حال حاضر طرح هاي جنگل داري متوقف ش��ده و 
براساس قانون از ابتداي س��ال 1۴00 طرح مديريت پايدار جنگل هاي 
هيركاني اجرا خواهد شد، بايد ديد چطور قرار است از اين جنگل ها كه 
ثبت جهاني شده اند محافظت ش��ود.  به گفته مديركل منابع طبيعي 
گي��الن، نگه��داري و بهره ب��رداري از جنگل هاي هيركاني براس��اس 
پتانسيل هاي شناسايي شده در هر منطقه خواهد بود. همچنين حفاظت 

و نگهداري از جنگل ها با اعتبارات دولتي نيز در دستور كار است.  
اختري، ب��ا بيان اينكه امس��ال از مح��ل اعتبارات تخصيص��ي برنامه 
كاش��ت نهال ۷50 هكتاري داريم، مي گويد: »820 هزار اصله نهال را 
در سطح استان در حال كاش��ت داريم كه از اين تعداد 500 هزار اصله 
نهال جنگلي، س��وزني برگ و صنوبر رايگان جهت زراعت چوب توزيع 
مي ش��ود.« مديركل منابع طبيعي گيالن، از اج��راي عمليات پايش 
ماهواره اي اراضي ملي با هدف حفاظت بهتر و بيشتر خبرداده و يادآور 
مي شود: »اين پايش ماهواره اي 2۴ س��اعته وضعيت حريق، تخريب، 

تصرف و تغيير كاربري را مشخص مي كند.«
به گفته اين مس��ئول، ق��درت بازدارندگ��ي احكام صادر ش��ده براي 
متصرفين اراضي مل��ي و قاچاقچيان چوب كم اس��ت و بايد فرهنگ 
حفاظت از منابع طبيعي و جنگلي ترويج و ارتقا يابد.  هر جنگلي براي 
خود يك جامعه زنده به حس��اب مي آيد و اگر اين جامعه نباتي تنها از 
طريق عوامل طبيعي مورد تهديد قرار گيرد بنا به طبيعت و سرشت خود، 
قابليت ترميم خرابي و تجديد و احياي را دارد، مگر اينكه انسان دانسته 
يا ندانس��ته به كمك عوامل طبيعي تخريب بيايد.  باد، گرماي شديد، 
خشكسالي ها، باران هاي شديد و س��يالب، چراي دام، آتش و حريق و 
بريدن و قطع درختان براي استفاده از چوبشان از مهم ترين عوامل در 

بين تخريب كنندگان جنگل ها به شمار مي آيند.

 بخشي از متروي كرج
 بهار 1400 به بهره برداري مي رسد

در بهار 1۴۰۰ بخش�ي از پروژه متروي     البرز
ك�رج ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
علي كمال زاده شهردار كرج با اشاره به وضعيت متروي اين شهر گفت: در 
آغاز به كار شوراي پنجم پروژه متروی كرج تقريباً تعطيل بود اما اعضاي 
شورا براي راه اندازي مجدد اين پروژه اهتمام ويژه اي به خرج دادند.  وي 
با تأكيد بر اينكه در حال حاضر 800 نفر در پروژه مترو مش��غول به كار 
هستند، افزود: در بهار 1۴00 بخشي از اين پروژه بهره برداري مي شود.  
شهردار كرج با اشاره به اينكه طي سه سال گذشته حدود 1000 هكتار 
در كرج جنگل كاري شده بود، تصريح كرد: تا پايان امسال حدود 1200 
هكتار جنگل كاري انجام خواهد ش��د.  به گفته وي سرانه فضاي سبز 

كالن شهر كرج از 13/5 متر به 16/5 متر افزايش يافته است.  
كمالي زاده با اشاره به تراكم باالي جمعيتي در استان البرز به ويژه كالن شهر 
كرج، گفت: سرانه فضاي سبز در سال هاي اخير نه تنها كاهش پيدا نكرده 
است بلكه افزايش هم داشته است.  وي در بخش ديگري به مجموعه هزار 
هكتاري باغستان اشاره كرد و افزود: براي نگهداري از اين مجموعه سرسبز 
تالش فراواني مي شود.  شهردار كرج با اشاره به ايجاد فضاي سبز در 200 
هكتار از اراضي جنوب غربي ش��هر )جاده قزلحصار(، گفت: 200 هكتار 
ديگر نيز در اراضي حلقه دره و حوالي فرودگاه پيام به فضاي سبز اختصاص 
يافته است.  به گفته كمالي زاده ۴00 هكتار از اراضي لشكر 10 سيدالشهدا 
نيز به كشت فضاي سبز اختصاص يافته است.  وي تأكيد كرد: با تحقق 
پروژه هاي اعالم شده سطح جنگل كاري در كالن شهر كرج به 2200 هكتار 
خواهد رسيد.  شهردار كرج در بخش ديگري به احداث پارك و بوستان 
در جاي جاي شهر به ويژه مناطق كم برخوردار اشاره كرد و گفت: پارك 
ايران كوچك به مساحت هفت هكتار نيز توسط رئيس جمهور افتتاح شد. 
كمالي زاده ادامه داد: پارك همگام در خط چهار حصار، مهر، مادران شهيد، 
روشندالن، گذر سبز باغستان، بهارستان، گذر سبز حاشيه رودخانه كرج، 
اميد، هاشمي از جمله پارك هاي است كه طي سه سال گذشته در كرج به 
بهره برداري رسيده است.  به گفته شهردار كرج 12 كيلومتر از حاشيه اتوبان 
يعني شش كيلومتر رفت و شش كيلومتر برگشت از عوارضي قديم تا ورودي 
بهشت سكينه )س( به فضاي سبز اختصاص يافته است.  كمالي زاده با اشاره 
به اهميت حفظ منابع آبي، گفت: اولين كالن شهري هستيم كه فاضالب را 
تصفيه كرده و از آب حاصل از آن براي آبياري فضاي سبز استفاده مي كنيم.  
وي تأكيد كرد: دو تصفيه خانه براي اين منظور احداث شده و تصفيه خانه 

سوم نيز در بهار سال آينده بهره برداري مي شود. 

حوریه ملكي

 جان تازه به اراضی كشاورزی فنوج
با بازسازي قنوات خشک شده

5۰۰ هكتار از اراضي كش�اورزي      سيستان و بلوچستان
فنوج كه بر اثر تخريب قنوات در 
سيل دي ماه سال گذشته، خشك شده بودند، با بازسازي قنوات، 

دوباره  به چرخه كشاورزي بازگشتند.  
عيس��ي قاضي، مدير جهاد كش��اورزي شهرس��تان فنوج سيس��تان 
وبلوچستان گفت: در سيل دي ماه سال گذشته 85 رشته قنات بين۴0 
تا80 درصد آسيب ديده و تاكنون با صرف ۴2 ميليارد 8۹0 ميليون ريال 
اعتبار كار مرمت و بازسازي 18رشته قنات در شهرستان فنوج به اتمام 

رسيده و مرمت و بازسازي۴2رشته قنات ديگر نيز در دست اجراست.

   البرز: مس��ؤول سازمان بسيج فرهنگيان اس��تان البرز، در رابطه با 
روند اجرايي طرح كمك هاي مؤمنانه در اس��تان البرز، گفت: بس��يج 
فرهنگيان استان همزمان با شروع ماه رجب در اسفند ماه سال ۹۹، 10 
هزار بسته معيشتي و تحصيلي به استان سيستان و بلوچستان ارسال 
كرد.  مجتبي آمركاش��ي، افزود: همزمان با اين بسته ها گروه جهادي 
بسيج فرهنگيان استان البرز براي شناسايي منطقه، ارتباط با آموزش و 
پرورش شهرنيمروز و توانمندسازي فرهنگيان منطقه به استان سيستان 

و بلوچستان رفتند. 
   لرستان: مديركل ورزش و جوانان لرستان از پرداخت حدود 20 هزار 
تسهيالت به زوج هاي اين استان خبر داد.  حشمت اهلل امان الهي افزود: در 
سال جاري 2۴ هزار و 1۴۴ لرستاني متقاضي تسهيالت ازدواج بوده اند.  وي 
ادامه داد: ۴335 نفر نيز در صف دريافت تسهيالت ازدواج هستند كه از اين 
تعداد 20۷6 متقاضي در ماه گذشته براي دريافت تسهيالت ازدواج اقدام 

كرده اند و نشان مي دهد رشد ازدواج در بهمن ماه بسيار باال بوده است. 
   هرمزگان: مدير حفظ نباتات س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان 
هرمزگان گفت: با توجه به پيش بيني فائو و سازمان حفظ نباتات كشور 
احتمال هجوم ملخ صحرايي در روزهاي آينده به استان بوشهر، هرمزگان 
و سيستان وبلوچستان بسيار زياد است.  سيدعبدالرضا اشرف منصوري از 
همه مردم، كشاورزان، دامداران و دريانوردان خواست به محض مشاهده 
دستجات ملخ، مراتب را س��ريعاً به مراكز جهاد كش��اورزي دهستان، 
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ها و سازمان جهاد كشاورزي استان 
اطالع دهند تا بالفاصله اقدامات الزم براي شناسايي كانون ريزش ملخ و 

عمليات مبارزه اقدام شود. 
   آذربايجان شرقي: با مشاركت كميته امداد امام)ره( 200 دستگاه 
تبلت به دانش آموزان بي بضاعت شهرستان بناب اهدا شد.  حسين پارسامهر 
مدير آموزش و پرورش بناب در مراسم اهداي اين تبلت ها گفت: با مشاركت 
خيران اين شهرستان، در مرحله اول 2۷0 دستگاه و در مرحله دوم 200 
دستگاه گوشي و تبلت با مشاركت كميته امداد امام خميني )ره( و خيران 

نيك انديش تقديم دانش آموزان بناب بي بضاعت شده است.

بازسازي وتعمير۹۶ باب منزل خانوارهاي 
كم بضاعت در شهر بستان

۹۶ باب من�زل خانوارهاي كم بضاعت     خوزستان
شهر بستان با كمك خيران نيك انديش 
و به همت موكب اربعين حس�يني ش�هداي ورزش�كار خوزستان 

بازسازي و تعمير شد. 
علي طرفي مدير موكب اربعين حسيني شهداي ورزشكار خوزستان گفت: 
موكب اربعين حسيني شهداي ورزشكارخوزستان در كنار خدمت رساني 
به زائران اربعين حسيني در مرز چذابه با هماهنگي ستاد بازسازي عتبات 
عاليات دشت آزادگان و به تأسي از سردار شهيد قاسم سليماني نقشي فعال 
در عرصه هاي خدمت رساني به آسيب ديدگان ايفا كرد و در اين راستا ۹6 
باب منزل در شهر طريق القدس )بستان( را با هزينه اي بالغ بر 1/3 ميليارد 
ريال بازسازي و در اختيار خانواده هاي محروم و كم توان قرار داد.  وي افزود: 
در ماه هاي اخير با هماهنگي ستاد بازسازي عتبات عاليات و پشتيباني خيران 
مرتبط با اين موكب، در قالب پويش مهرشهيد حاج قاسم سليماني ايزوگام 
65 منزل متعلق به قشرهاي كم توان و محروم شهر بستان و روستاهاي تابعه 
با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد ريال انجام شد و براي آبرساني و تصفيه آب 
روستاهاي تابعه بستان و همچنين وصل شدن آب غدير 500 ميليون ريال 
نيز هزينه شد.  مديرموكب شهداي ورزشكار خوزستان، راه اندازي كارگاه 
قاليبافي و اش��تغال بيش از 300 نفر با جذب سرمايه گذار از خارج استان، 
تهيه و توزيع شيريني بين نيازمندان ۴00 خانوار در والدت حضرت فاطمه 
زهرا)س( كلنگ زني س��اخت يك باب واحد مس��كوني براي يك خانواده 
بي سرپرست در بستان، طبخ و توزيع 3 هزار پرس غذا در سالروز شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س(، تهيه و توزيع ۷0 هزار عدد ماس��ك بين مردم، 
اهداي 500 كارت هديه 200 هزار توماني به خانوارهاي نيازمند و هماهنگي 
و همكاري با اداره كل فني و حرفه استان براي ثبت نام و برگزاري 2 دوره 
آموزشي آرايشگري براي مردان و زنان جوياي كار در شهر بستان را از ديگر 

خدمات ارائه شده به مردم واليت مدار شهر مرزي بستان عنوان كرد. 

 گيالن ميزبان كنگره بين المللي 
ميرزا كوچك خان جنگلي مي شود

دولت و شهرداري متهمان تصرف 340 نقطه 
از حريم رودخانه هاي قزوين

نماين�ده ول�ي      گيالن
فقيه در گيالن با 
اش�اره ب�ه نق�ش و ش�خصيت تأثيرگ�ذار 
ميرزاكوچك جنگلي، از برگزاري كنگره اين 
مقام بزرگ به صورت بين المللي در اين استان 

در سال آينده خبرداد. 
آيت اهلل رس��ول فالحتي نماينده ولي فقيه در 
گيالن در جلس��ه تمهيد مقدم��ات برگزاري 
كنگره ميرزا كوچك جنگلي با تأكيد بر اينكه 
كنگره شخصيت برجسته تاريخ مبارزاتي ايران 
بايد به صورت بين المللي برگزار ش��ود، گفت: 
فرآيند برگ��زاري كنگره بين المللي گس��ترده 
است.  وي، مدرس و ميرزاكوچك جنگلي را دو 
شخصيت تاريخ 100 ساله ايران در جلوگيري 
از تجزيه كش��ور عنوان كرد و اف��زود: روس و 
انگليس تصميم به تجزيه ايران داش��تند و اين 
دو ش��خصيت بزرگ مانع از اجراي آن شدند.  
امام جمعه رشت با بيان اينكه زندگي، مبارزه و 
مجاهدت هاي ميرزا كوچك سرفصل گسترده 
جهاني در تاري��خ مبارزات ملت ه��ا در عرصه 
بين المللي اس��ت، تصريح كرد: نهضت ميرزا از 
تأثير منطقه اي و بين المللي برخوردار بوده و اين 
نهضت اكنون در دانشگاه هاي برخي كشورها از 
جمله لبنان تدريس مي شود.  آيت اهلل فالحتي 

به تأثير قيام ميرزا كوچك جنگلي در كريدور 
مقاومت ملت هاي ايران، عراق، سوريه، لبنان و 
يمن اشاره كرد و گفت: نهضت جنگل حتي در 
كوبا، نيكاراگوئه و ونزوئال اثرگذار بوده اس��ت.  
نماينده ولي فقيه در گيالن با اش��اره به اينكه 
نهضت ميرزا كوچك جنگل��ي حركت جهاني 
بوده و هس��ت، تصريح كرد: موافق بين المللي 
برگزار ش��دن كنگ��ره ميرزا كوچ��ك جنگلي 
هستم و براين اساس دبيرخانه كنگره با رعايت 
ابعاد جهاني آن بايد از اكنون فعال ش��ود.  وي 
به برگزاري كنگره بين الملل��ي ميرزا كوچك 
جنگلي معروف ب��ه »جنگلي« تأكي��د كرد و 
يادآور ش��د: ابعاد مجاهدت هاي ميرزا كوچك 
جنگلي نبايد مغفول بماند.  مسئول ستاد كنگره 
ميرزاكوچك جنگلي نيز خواستار برنامه ريزي به 
منظور برگزاري كنگره با توجه به شيوع بيماري 
كرونا شد و گفت: كنگره ميرزاكوچك جنگلي 
را مي توان با استفاده از پژوهشگران بين المللي 
برگزار كرد.  ارسالن زارع با بيان اينكه ديدار با 
مقام معظم رهبري در راستاي برگزاري كنگره 
بين الملل��ي ميرزاكوچك جنگل��ي از جايگاه 
ويژه اي برخوردار است، تصريح كرد: مي توانيم 
مصوبه هيئت دولت مبن��ي بر برگزاري كنگره 

بين المللي ميرزا كوچك جنگلي را بگيريم.

بنا به پايش و رصد      قزوين
س�تاد مديريت 
بحران آب قزوين 3۴۰ نقطه در حريم و بستر 
رودخانه هاي استان توسط دستگاه هاي دولتي، 
شهرداري و پيمانكاران آنها تصرف شده است. 
قدرت اهلل مهديخاني مدي��ركل مديريت بحران 
اس��تان قزوين با بيان اينكه اواخر س��ال جاري و 
اوايل سال آينده هم مانند روند سه سال گذشته 
با افزاي��ش بارندگي و بارش ها مواجه هس��تيم، 
گفت: دليل اينكه اين بارش ها در اس��تان قزوين 
فاجعه هاي انساني و سيالب هاي ويرانگري مانند 
ساير استان ها ايجاد نكرده، اليروبي رودخانه هاي 
سطح استان اس��ت.  وي افزود: با اين حال بنا به 
پايش و رصد ستاد مديريت بحران آب در استان 
3۴0 نقطه در حريم و بستر رودخانه هاي استان 
قزوين توسط دستگاه هاي دولتي، شهرداري ها 
و پيمانكاران آنها تصرف شده و مستحدثاتي در 
آنها ساخته شده كه در صورت بروز سيالب شديد 
نه تنها ويران خواهند شد، بلكه با منحرف كردن 
سيالب سبب ورود سيل به اراضي زراعي و نقاط 
مسكوني مي شوند.  مديركل مديريت بحران استان 
قزوين با بيان اينكه بيشترين ميزان بارش در 30 
سال اخير در ابتداي سال جاري رخ داد، ادامه داد: 
بنابراين احتمال اينكه در ابتداي نوروز 1۴00 هم 

شاهد بارش هاي سنگين 2۴ و ۴8 ساعته باشيم، 
بسيار باالست و اگر باز هم شاهد بارش  باالي 60 
ميلي متر در دو روز متوالي باشيم، مديريت بحران 
سيالب سخت خواهد شد.  مهديخاني در ادامه با 
رد احتمال تأثير اين بارش ها بر كاهش فرونشست 
زمين در دشت هاي خشكيده قزوين گفت: ميزان 
برداشت ما از منابع آب زيرزميني در دهه هاي اخير 
آنچنان باال بوده كه هر چق��در هم آب به آبخوان 
دش��ت قزوين تزريق كنيم، باز فق��ط مي توانيم 
جلوي كاهش بيشتر سطح آبخوان را بگيريم.  وي 
با اشاره به اقدامات فوق العاده و جهادي دستگاه 
قضا در بستن چاه هاي غيرمجاز افزود: شناسايي 
چاه هاي غيرمجاز توسط شركت آب منطقه اي 
و ورود دادستاني اس��تان براي بستن سريع اين 
چاه ها بحران آب در استان را كنترل كرد و همين 
اقدامات سبب شده كه سطح آبخوان دشت قزوين 
در سال جاري براي اولين بار در ۴0 سال اخير بين 
2 تا 18 سانتي متر در مناطق مختلف استان باال 
برود.  مدي��ركل مديريت بحران اس��تان قزوين 
يادآور شد: خطر فرونشس��ت دشت قزوين يك 
خطر بسيار جدي است كه نمونه هاي خطرناك 
آن در جاي جاي دشت قزوين به چشم مي خورد. 
براي نمونه ايجاد شكافي با طول 50 و عمق 2 متر 

باغ هاي پسته بويين زهرا را تهديد مي كند. 

5 هزار نفر قاليباف     كرمان
تح�ت پوش�ش 
كميته امداد در اس�تان كرمان وجود دارد كه 
قالي آنها به صورت تضميني خريداري مي شود. 
يحيي صادقي مديركل كميته امداد استان كرمان 
با اشاره به اينكه جشن توانمندسازي 5 هزار و 500 
خانواده مددجوي كميته امداد استان كرمان هفته 
آينده در مصلي امام علي )ع( كرمان برگزار می شود. 
گفت: توانمندس��ازي خانواده هاي تحت پوشش 
كميته امداد اولويت كاري ماس��ت.  وي با عنوان 
اينكه بالغ بر 120 هزار خانواده در اس��تان كرمان 
تحت پوشش كميته امداد هستند كه مستمري 
ماهيانه دريافت مي كنند، افزود: 13 درصد جمعيت 
اس��تان كرمان تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي 
هس��تند كه 10 درصد آنها تحت پوشش كميته 
امداد قرار دارن��د.  مديركل كميته امداد اس��تان 
كرمان با بيان اينكه تعداد زيادي بر اثر شيوع ويروس 
كرونا شغل خود را از دس��ت دادند، تصريح كرد: با 

50 ميليون تومان براي آنها شغل ايجاد كرديم كه 
باعث درآمدزايي اين خانواده ها شده است.  صادقي 
با اشاره به اينكه بعد از اشتغالزايي، نظارت و راهبري 
خانواده ها انجام مي شود تصريح كرد: اينگونه نيست 
كه بعد از پرداخت تسهيالت، اين خانواده ها با اقساط 

بانكي به حال خود رها شوند.  وي با بيان اينكه بيش 
از ۹0 درصد اش��تغال ايجاد ش��ده توسط كميته 
امداد در استان شغل پايدار است ادامه داد: احداث 
نيروگاه هاي خورش��يدي يك ش��غل پايدار براي 
مددجويان بوده و ماهيانه برق توليدي آنها به صورت 

تضميني خريداري مي شود.  مديركل كميته امداد 
اس��تان كرمان با اش��اره به اينكه توليدات صنايع 
دستي مددجويان كميته امداد بالفاصله خريداري 
مي ش��ود و هيچ نگراني از اين بابت نيست افزود: 
5 هزار نفر قاليباف تحت پوشش كميته امداد در 
استان كرمان داريم كه قالي آنها به صورت تضميني 
خريداري مي شود.  صادقي با بيان اينكه مددجويان 
كميته امداد در اقتصاد استان كرمان نقش بسيار 
مهمي دارند، تصريح كرد: اي��ن مددجويان حتي 
در توليد گوشت و محصوالت كشاورزي نيز مؤثر 
هستند.  وي با اش��اره به اينكه از سال گذشته كه 
كرونا به كش��ور آمد برنامه هاي كميته امداد براي 
جمع آوري كمك ه��اي مردمي از جمله جش��ن 
نيكوكاري تعطيل ش��د، افزود: خوشبختانه انفاق 
و نيكوكاري مردم در اين ايام تعطيل نشد و مردم 
بيش��تر به فكر محرومين بودند و س��ال گذشته 
كمك هاي مردمي در ايام جشن نيكوكاري و هفته 

احسان و نيكوكاري دو برابر شد.

خريد تضميني توليدات ۵ هزار قاليباف تحت پوشش كميته امداد كرمان

افتتاح كتابخانه مركزي يزد با حضور معاون اول رئيس جمهور 
كتابخانه مركزي     يزد
يزد ب�ه عنوان 
يك طرح عظيم فرهنگي در س�طح ملي با 
حض�ور مع�اون اول رئيس جمه�ور و وزير 
فرهن�گ و ارش�اد اس�المي افتتاح ش�د. 
كتابخان��ه مركزي يزد ب��ا حضور مع��اون اول 
رئيس جمهور، وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي، 
و جمع��ي از مديران و مس��ئوالن اس��تان يزد 
روزگذشته افتتاح شد.  با افتتاح كتابخانه مركزي 

يزد كه با حمايت ويژه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور آماده بهره برداري شد، تعداد كتابخانه هاي مركزي 
در كشور به 10 باب خواهد رسيد و حدود 8 هزار مترمربع به سرانه كتابخانه اي كشور افزوده مي شود.  
ظرفيت پيش بيني شده منابع چاپي و غيرچاپي براي اين كتابخانه 200 هزار نسخه است كه از اين تعداد 
100 هزار نسخه در مخزن اصلي كتابخانه جاي مي گيرد.  اين طرح  با همت نهاد كتابخانه هاي عمومي 
كشور در اواخر سال 13۹8 آماده افتتاح شد، اما به دليل آغاز پاندمي كرونا افتتاح آن تاكنون به تأخير افتاد 

كه در نهايت در مراسمي روزگذشته با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي به بهره برداري رسيد. 

كاشت 4۲ هزار اصله نهال زيتون در اسالمشهر
هيئت ه���اي      اسالمشهر
مذهبي و فعاالن 
قرآني اسالمشهر اقدام به كاشت ۴۲ هزار اصله 
نه�ال زيت�ون در اي�ن شهرس�تان كردن�د. 
حجت االسالم سيد حسين موسوي رئيس اداره 
تبليغات اسالمي اسالمشهر در حاشيه كاشت ۴2 
هزار اصله نهال قرآني زيتون گفت: در اين مراسم 
يك باغ نمادين زيتون در روستاي »چيچكلو« 
احداث شد.  وي افزود: كاشت و نگهداشت نهال 

قرآني زيتون در سه قالب در اسالمشهر انجام مي شود، كه قالب اول كاشت خانه به خانه زيتون است، كه در 
اين طرح نهال ها خانه به خانه به مردم داده شده و نحوه نگهداري آن نيز آموزش داده مي شود، همچنين 
در اين قالب همه درخت ها شناسنامه دارند.  رئيس اداره تبليغات اسالمي اسالمشهر ادامه داد: قالب دوم 
احداث باغ هاي زيتون در مناطق محروم اسالمشهر با پيش قراولي هيئات مذهبي و فعالين قرآني است و 

قالب سوم نيز كاشت نهال قرآني زيتون در بيش از 100 اداره و نهاد در اسالمشهر است.

ايجاد 4 هزار شغل با صدور 141 فقره مجوز در شهرستان ساوه 
سرپرست اداره      مركزي
صنعت، معدن 
و تجارت شهرستان ساوه از صدور 1۴1 فقره 
جواز تأس�يس صنايع با توان ايجاد بيش از 

۴هزار شغل خبرداد. 
بهزاد رضايي سرپرس��ت اداره صنعت، معدن 
و تجارت شهرستان س��اوه با اشاره به اينكه از 
ابتداي سال ۹۹ تا پايان بهمن ماه 1۴1 جواز 
تأس��يس در حوزه هاي مختل��ف صنعتي در 

سطح شهرستان ساوه صادر شده اس��ت، گفت: اين مهم موجب ايجاد ۴ هزار و 1۹2 فرصت شغلي 
در واحدهايي كه امسال جواز تأسيس گرفته اند شده است.  سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان ساوه افزود: پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي در دو زمينه شامل ايجادي و توسعه اي 
صادر مي ش��ود تا بدين ترتيب بستر فعاليت سرمايه گذاران و توس��عه توليدات فراهم شود.  رضايي 
ادامه داد: در اين مدت 23 پروانه بهره برداري ايجادي با برآورد اش��تغال 568 نفر و تعداد ۴۴ پروانه 

بهره برداري توسعه با ۴۹۹ فرصت شغلي در شهرستان ساوه صادر شده است.

اجراي ۲ هزار هكتار جنگل كاري در همدان 
پارس�ال ي�ك      همدان
ه�زار هكت�ار 
جن�گل كاري با نه�ال و ي�ك ه�زار هكتار 
جنگل كاري با بذر در استان همدان انجام شد. 
اس��فنديار خزائي، مديركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري استان همدان با اشاره به اينكه شعار 
امسال هفته منابع درختكاري »همه باهم، جهاد 
براي حفاظت از منابع طبيعي« اس��ت، با اعالم 
كاشت 2 هزار نهال در سال گذشته گفت: نقش 
روحانيون و طالب در فرهنگ سازي توجه به منابع طبيعي بسيار با اهميت است.  وي افزود: درختكاري از 
شاخصه هاي مهم منابع طبيعي محسوب شده و حفظ آن منجربه رشد و تعالي كشور در حوزه هاي مختلف 
مي شود.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان ادامه داد: تثبيت ملكيت دولت در حفظ منابع 
طبيعي را مؤثر دانست و گفت: امسال افزون بر 200 هزار هكتار كاداستر اراضي ملي در استان همدان انجام 

شد كه با دريافت سند تك برگي جلوي بسياري از تصرفات غير قانوي گرفته مي شود.

 زندانيان آذربايجان شرقي
توانمند مي شوند 

اس�تانداري آذربايجان شرقي و      آذربايجان شرقي
س�ازمان زندان ه�ا و اقدام�ات 
تأمين�ي و تربيتي كش�ور در راس�تاي توانمندس�ازي و باز 
اجتماعي ك�ردن زنداني�ان و كاهش آس�يب هاي اجتماعي 
خان�واده آن�ان تفاهمنام�ه هم�كاري امض�ا كردن�د. 
در اين تفاهمنام��ه كه به امض��اي محمدرضا پورمحمدي اس��تاندار 
آذربايجان شرقي و محمدمهدي حاج محمدي رئيس سازمان زندان ها و 
اقدامات تأميني و تربيتي كشور رسيد، بر مهارت آموزي، توانمندسازي و 
توسعه اشتغال مولد و پايدار صددرصدي محكومان در حين تحمل كيفر 
و پيشگيري از ارتكاب مجدد جرم پس از آزادي و هم چنين كمك به رفاه 
و معيشت زندگي خانواده زندانيان نيازمند تأكيد شده است.  بر اساس اين 
تفاهمنامه، سازمان زندان ها با تشخيص نيازمندي هاي گروه هدف، آنان 
را جهت بهره مندي از حمايت هاي مادي و معنوي به استانداري معرفي 

كرده و استانداري نيز متعهد  شده تا مساعدت هاي الزم را انجام دهد. 

 اجراي ۳00 هزار هكتار 
عمليات آبخيزداري در لرستان 

و  طبيع�ي  مناب�ع  مدي�ركل      لرستان
آبخيزداري لرس�تان از اجراي 
3۰۰ ه�زار هكتار عملي�ات آبخيزداري در اس�تان خبر داد. 
شيرزاد نجفي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان گفت: در 
هفته منابع طبيعي ۴5 پروژه آبخيزداري با اعتبار ۴0 ميليارد تومان 
به بهره برداري خواهد رس��يد.  وي افزود: سال قبل و امسال در 53 
حوزه آبخيز بيش از 300 هزار هكتار عمليات آبخيزداري انجام گرفته 
است.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان خاطرنشان كرد: 
اجراي اين سطح وسيع عمليات آبخيزداري، انقالبي بود كه به واسطه 
زحمات همه همكاران به وقوع پيوست.  نجفي به توليد بيش از 2 
ميليون اصله نهال در هفت نهالستان، توسعه باغات در اراضي شيبدار، 
كاشت گياهان دارويي، توسعه جنگل كاري گريزي زد و افزود: هدف 
از انجام اين كارها اشتغالزايي و توليد بوده كه اميدواريم بتوانيم در 

راستاي پيشبرد اهداف سازماني بيش از پيش، پيشگام باشيم.

فعاليت دوباره كارخانه آرد ايوان ايالم 
پس از حل مشكالت 

كارخانه آرد ايوان كه به داليل     ايالم
متع�دد راك�د مان�ده ب�ود، با 
پيگيري و دس�تور دادستاني استان مش�كالت آن مرتفع و 
فعاليت دوباره خود را از سرگرفت و ۴5 كارگر نيز كه در اين 
راستا از كار بيكار شده بودند به شغل قبلي خود بازگشتند. 
رضا اميري مقدم جانش��ين دادس��تان ايالم با بيان اينكه بررسي 
مش��كالت و رفع موانع توليد از اهداف مشترك همه دستگاه هاي 
اجرايي و نظارتي استان است؛ گفت: با ورود دادستاني و حل مشكالت 
متعدد كارخانه آرد ايوان اين مهم موجب شد تا اين واحد پس از چند 
سال تعطيلي دوباره شرايط اش��تغالزايي ۴5 نفر را فراهم كند.  وي 
افزود: چند ماه قبل كارخانه آرد ايوان به دليل اختالفي كه بين شركا 
به وجود آمده بود تعطيل شد.  جانشين دادستان ايالم ادامه داد: در 
حال حاضر با قراردادي كه با يكي از شركت ها در شهرستان چرداول 

بسته شده است مشكل اين واحد توليدي حل شده است. 


