
 272 متقاضي مشاغل خانگي همدان 
وارد بازار كار شدند 

معاون آموزش�ي جهاددانش�گاهي واحد     همدان
همدان از اتم�ام دوره هاي آموزش مهارتي 
براي ۵۰۰ نفر از متقاضيان طرح ملي مشاغل خانگي در همدان خبرداد و گفت: 
۲۷۲ متقاضي طرح ملي مشاغل خانگي همدان به بازار كار متصل شده اند. 
عبداهلل ميرزابيگي معاون آموزش��ي جهاددانشگاهي واحد همدان با اشاره 
به اينكه ۲۵۹۲ نفر از متقاضيان طرح ملي مش��اغل خانگي، مورد ارزيابي 
قرار گرفته و فرم ارزيابي براي آنها تكميل ش��ده است، گفت: ۲۴۸۲ نفر از 
متقاضيان نيز با هدف شناسايي مهارت ها و توانمندي هاي آنها در كسب و كار، 
اتصال به بازار فروش و استعدادسنجي شده اند.  وي با بيان اينكه آموزش هاي 
عمومي و تخصصي براي ۲۴۸۲ نفر از متقاضيان طرح در استان همدان انجام 
شده است، افزود: كارگاه هاي مهارتي نيز در قالب ۱۶ ساعت آموزش، براي 
متقاضيان شهرستان همدان از ارديبهشت ماه سال جاري آغاز شده است.  
معاون آموزشي جهاددانشگاهي واحد همدان ادامه داد: تا به امروز نزديك به 
۵۰۰ نفر از متقاضيان شهر همدان در رشته هاي خياطي، تابلوفرش، ميناكاري 
و قاليبافي از آموزش هاي مهارتي طرح بهره مند شده اند.  ميرزابيگي با اشاره به 
اتصال ۲۷۲ متقاضي طرح ملي مشاغل خانگي همدان به بازار كار خاطرنشان 
كرد: از ميان ۵۰۰ متقاضي كه دوره هاي مهارتي آنها به اتمام رسيده است، 
۲۷۲ نفر در رشته هاي خياطي، قاليبافي و تابلوفرش و ميناكاري مشغول به 
كار شده اند.  وي با اشاره به اينكه پس از اتمام دوره هاي مهارتي در شهرستان 
همدان، دوره هاي آموزشي در شهرستان هاي ديگر استان آغاز خواهد شد، 
مطرح كرد: پس از همدان، مالير، كبودراهنگ و نهاوند، سه شهرستان با آمار 
باالي ثبت نام در سطح استان هستند.  معاون آموزشي جهاددانشگاهي واحد 
همدان با بيان اينكه طرح ملي توسعه مشاغل خانگي با همكاري دو مجموعه 
وزارت كار )ناظر( و جهاد دانش��گاهي )مجري( در ۳۱ استان در حال انجام 
است، گفت: سهم استان همدان در اين طرح ۲۱۰۰ نفر بوده كه خياطي با 
۱۰۰۹ متقاضي، قاليبافي با ۲۷۴ نفر و ميناكاري با ۲۶۷ نفر به ترتيب سه 

رشته پرمخاطب در سطح استان است.

 ايجاد تعاوني ها در سربيشه 
براي رونق صنايع دستي 

مسئول ميراث فرهنگي، گردشگري و     خراسان جنوبي
صنايع دس�تي شهرس�تان سربيشه 
گفت: با ايجاد تعاوني هاي صنايع دستي خصوصاً در جوامع روستايي 
و عشايري و با ايجاد حس همكاري گروهي، شاهد رونق منسجم تر 
و بيش�تر در بخش صنايع دس�تي شهرستان سربيش�ه هستيم. 
هادي حق پناه مس��ئول ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
شهرستان سربيشه گفت: با در نظر گرفتن اهميت جايگاه تعاون و با توجه 
به اقدامات صورت گرفته از س��وي اداره كل در مهارت آموزي در بخش 
صنايع دستي كه تعداد قابل توجهي از سوي اين نمايندگي آموزش هاي 
صنايع دستي را فراگرفته اند، براي انسجام بيشتر در توليدات اين بخش و 
در راستاي تفاهمنامه اي كه با اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان 
منعقد شده ايجاد شركت هاي تعاوني صنايع دستي در دستور كار قرار 
گرفته است.  وي افزود: در همين خصوص از دي ماه سال گذشته يك 
شركت تعاوني صنايع دستي ثبت و هم اكنون تعداد هفت شركت ديگر 
در حال انجام مراحل ثبت شركت تعاوني هستند كه در آينده اي نزديك 
كار ثبت اين شركت ها به اتمام خواهد رسيد و در بخش صنايع دستي 
فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.  مسئول ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي شهرستان سربيشه ادامه داد: اين شركت تعاوني ها در 
روستاهاي امين آباد، تاجمير، علي هديه، اسالم آباد شكري، نيك و در 
شهرهاي سربيشه و درح فعاليت خواهند داشت.  حق پناه از اعزام رايگان 
اين شركت ها به نمايشگاه ها سراس��ري، اعمال معافيت هاي مالياتي، 
كمك هاي بالعوض و اعطاي تس��هيالت كم بهره تا سقف ۲۰ ميليارد 
ريال به عنوان بخش��ي از حمايت هاي ميراث فرهنگي، گردش��گري و 

صنايع دستي از اين شركت ها ياد كرد.

رئي���س جهاد     گيالن
كش����اورزي 
گيالن، از راه اندازي پايانه صادراتي كشاورزي 
در آستارا و افتتاح ۱۱۵ پروژه عمراني و توليدي 
در اين استان در هفته جهادكشاورزي خبرداد. 
مسعود الماس��ي رئيس جهادكشاورزي گيالن، 
با بيان اينكه حجم عمده اي از صادرات اس��تان 
گيالن مربوط به محصوالت كش��اورزي اس��ت، 
گفت: امس��ال ۱۱۵ پروژه عمران��ي و توليدي را 
در هفته جهاد كشاورزي به بهره برداري خواهيم 
رساند كه حجم س��رمايه گذاري اين پروژه ها ۵۸ 
ميليارد تومان اس��ت كه در ۱۱۲ روستا اجرايي 
شده و ۳۵ شغل جديد در حوزه توليد ايجاد كرده 
و ۹۸۴۱ خانوار از مزاي��اي آن برخوردار خواهند 
شد.  وي افزود: س��ازمان جهاد كشاورزي گيالن 
در كارگروه توس��عه صادرات غير نفتي اس��تان 
درخواس��ت افزايش بهره مندي از ظرفيت هاي 

گمرك انزلي و آس��تارا ك��ه از مرزهاي خروجي 
استان محسوب مي ش��ود را مطرح كرده است.  
رئيس جهاد كشاورزي گيالن، حجم صادرات غير 
نفتي استان در سال گذشته را ۶۰۰ ميليون دالر 

دانست و تصريح كرد: بيش از ۴۰۰ ميليون دالر 
از اين صادرات متعلق به حوزه كش��اورزي است، 
يعني معادل ۶۲ درصد ص��ادرات اتفاق افتاده از 
استان مربوط به بخش كشاورزي است.  الماسي، 

با اشاره به ازدحام مرزهاي ش��مالي براي خروج 
كاالهاي صادراتي به ويژه در س��ه ماهه چهارم، 
خاطرنشان كرد: آمار رسمي گمرك نشان مي دهد 
كه ظرفيت هاي صادراتي به ان��دازه كافي وجود 
ندارد و بايد اين ظرفيت ها به ويژه در بخش معابر 
مرزي گسترش پيدا كند تا امكان توسعه صادرات 
فراهم شود.  وي با بيان اينكه گسترش معابر مرزي 
و ايجاد پل دوم مرزي در شهرس��تان آس��تارا در 
دستور كار جدي كارگروه توسعه صادرات استان 
قرار گرفته اس��ت، عنوان كرد: در بخش كيفيت 
محصوالت صادراتي كشاورزي به شدت نيازمند 
پايان��ه صادراتي هس��تيم، زيرا پايان��ه صادراتي 
مي تواند عالوه بر اينكه كار تخصصي انجام دهد، 
كيفيت محصوالت صادراتي ما را تضمين كند و 
لذا در راستاي ايجاد پايانه صادراتي در آستارا قدم 
اول را برداشتيم و جزو مصوبات كارگروه توسعه 

صادرات غير نفتي استان است.

پايانه صادراتي كشاورزي در آستارا راه اندازي شد
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اشتغالزايي 33 درصدي كشاورزي در آذربايجان غربي
رئيس س�ازمان     آذربايجان غربي
جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي از س�هم بي�ش از 33درصدي 
بخش كشاورزي استان در ايجاد اشتغال خبرداد. 
اكبر كرامتي رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي با اش��اره به ميزان اش��تغال 
ايجاد شده در بخش كش��اورزي استان گفت: 
اشتغال استان در اين بخش بيش از ۳۳ درصد 
است و ارزش افزوده ايجاد شده ۱۷/۸۴ درصد 

در استان است و اين در حالي است سهم ارزش افزوده كشاورزي در كشور ۶/۸ و سهم اشتغال بخش 
كشاورزي از كشور ۱۸ درصد است.  وي افزود: آذربايجان غربي با توليد بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار 
تن محصوالت باغي، ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار ت��ن محصوالت زراعي، ۶۰۰ هزار تن محصوالت دامي و 
۱۶ هزار تن محصوالت شيالتي از استان هاي مهم و تأثيرگذار در فرآوري، ذخيره سازي و صادرات 
محصوالت كشاورزي محسوب مي شود.  به گفته رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي، 

هم اينك ۲۳۴واحد فرآوري محصوالت كشاورزي در آذربايجان غربي وجود دارد.

اهداي جهيزيه به 510 نوعروس نيازمند اردبيلي
۵۱۰ س����ري      اردبيل
جهيزيه در طول 
س�ال جاري به نوعروس�ان تح�ت حمايت 
كميت�ه ام�داد اس�تان اردبيل اهدا ش�د. 
حس��ين دش��تي مديركل كميته امداد استان 
اردبيل با اشاره به اينكه ۴۰۰ سري جهيزيه به 
مناس��بت دهه كرامت و ميالد امام رضا)ع( در 
بين نوعروسان تحت حمايت توزيع شده است، 
گفت: در مجموع ۵۱۰ سري جهيزيه از ابتداي 

سال جاري تاكنون به نوعروسان نيازمند اهدا شد تا راهي خانه بخت شوند.  وي افزود: بيش از ۷ ميليارد 
و ۶۵۰ ميليون تومان براي تهيه جهيزيه ها هزينه پرداخت شده و جهيزيه هاي اهدايي به منظور حمايت 
از كاالي ايراني از توليد داخل تهيه شده است.  مديركل كميته امداد استان اردبيل هزينه هر جهيزيه را 
حدود ۱۵ميليون تومان عنوان كرد و ادامه داد: خيران نقش بسيار مهمي در تأمين جهيزيه نوعروسان 
تحت حمايت داشته اند.  دشتي با اشاره به برگزاري دوره هاي آموزشي براي خانواده هاي تحت حمايت، 

تصريح كرد: كارگاه هاي متعددي به منظور استحكام بنياي خانواده براي مددجويان برگزار مي شود. 

واكسيناسيون 255 هزار رأس دام در كردستان عليه  تب مالت
تاكن�ون ۲۵۵      كردستان
ه�زار و ۲۲3 
رأس دام، عليه بيماري بروسلوز يا تب مالت 

واكسينه شده است. 
مجتبي ورمقاني مديركل دامپزشكي كردستان 
با اشاره به اينكه تاكنون عمليات واكسيناسيون 
)طاعون نشخوار كنندگان كوچك( يك ميليون 
و ۴ هزار و ۴۴۵ رأس دام در ۷۹۷ واحد اس��تان 
انجام شده است، گفت: در شهرستان بانه ۶۰ هزار 

و ۱۲۷ رأس دام عليه بيماري PPR و ۲۰ هزار و ۳۹۳ رأس دام عليه بيماري بروسلوز مايه كوبي شده است.  
وي افزود: در بيجار ۱۷۴ هزار و ۴۰۴ رأس دام عليه بيماري طاعون نشخوار كنندگان كوچك و ۳۹ هزار 
و ۳۰۱ رأس دام عليه بيماري بروسلوز انجام شده و در دهگالن نيز ۷۴ هزار و ۴۶۴ رأس دام عليه بيماري 
PPR و ۱۷ هزار و ۵۷۰ رأس دام ضد بيماري بروسلوز واكسينه شد.  مديركل دامپزشكي كردستان با 
اشاره به واكسيناسيون ۲۰۶ هزار و ۱۷۵ رأس دام عليه بيماري PPR و ۵۵ هزار و ۳۲۴ رأس دام سبك 
ضدبيماري بروسلوز در ديواندره، تصريح كرد: در شهرستان سروآباد تاكنون عمليات واكسينه شدن ۷ هزار 

و ۴۰۹ رأس دام عليه بيماري PPR و يك هزار و ۷۵۷ رأس دام ضد بروسلوز انجام شده است. 

9890 كيلومتر شبكه گذاري گاز در استان اردبيل اجرا شد
م��ل  عا ير مد    اردبيل
گاز  ش��ركت 
اس�تان اردبيل از اجراي بيش از ۹ ه�زار و ۸۹۰ 
كيلومتر شبكه گذاري گاز در اين استان خبرداد. 
سردار اسماعيلي مديرعامل شركت گاز استان 
اردبيل با اش��اره به اينكه از ابتداي س��ال جاري 
تاكنون بي��ش از ۵ هزار و ۲۰۰ متر ش��بكه گاز 
طبيعي به شبكه سراسري گاز متصل شده است، 
گفت: با احتساب اين ميزان شبكه گذاري، بيش 
از ۲ هزار و ۸۵۰ كيلومتر شبكه گذاري در شهرها و بيش از ۷ هزار و ۴۸ كيلومتر شبكه گذاري در روستاهاي 
استان اردبيل اجرا شده است.  وي افزود: بيش از ۸۰۰ مشترك جديد گاز طبيعي در سال جاري به جمع 
مصرف كنندگان اضافه شدند كه با احتساب اين ميزان مشترك جذب شده، تعداد كل مشتركان گاز طبيعي 
استان اردبيل از بدو تأسيس شركت تاكنون به بيش از ۵۱۱ هزار مشترك رسيد كه از اين تعداد بيش از ۳۷۴ 
هزار مشترك در شهرها و افزون بر ۱۳۷ هزار مشترك در روستاها از اين خدمت برخوردار شدند.  مديرعامل 
شركت گاز استان اردبيل ادامه داد: كار در مناطق جنوبي استان به واسطه كوهستاني بودن و پراكندگي 

روستاها با دشواري هايي همراه است كه هزينه و زمان اجراي طرح ها را تحت تأثير قرار مي دهد. 

 افزايش 19 درصدي طول 
بزرگراه هاي گلستان

  سند 9 هزار واحد مسكوني در اسالمشهر
 به صاحبانشان واگذار شد

به گفته مديركل     گلستان
راه و شهرسازي 
استان گلستان طول بزرگراه هاي اين استان 
در ابتداي امس�ال نس�بت به ابتداي دولت 
تدبير و اميد ۱۹ درصد افزايش يافته اس�ت. 
حس��ين محبوبي مديركل راه و شهرسازي استان 
گلستان گفت: در ۸ سال گذشته طول بزرگراه هاي 
گلس��تان از ۲۴۴ كيلومتر در ابتداي س��ال ۹۲ به 
حدود ۲۹۰ كيلومتر )معادل ۱۹ درصد رش��د( در 
ابتداي امسال افزايش يافت.  وي افزود: پروژه ملي 
تعريض و بهسازي محور آزادشهر - شاهرود )خوش 
ييالق( كه از محورهاي مهم بين المللي، ترانزيتي و پر 
رفت و آمد بين دو استان گلستان و سمنان محسوب 
مي شود و روزانه حجم قابل توجهي خودروي سبك 
و سنگين از آن تردد مي كنند، به منظور بهبود عبور و 
مرور و ايمن سازي كريدور مهم زميني ارتباط  دهنده 
شمال به جنوب كشور و نيز محور ترانزيتي حمل كاال 
از شهرهاي مركزي، جنوبي و غربي ايران و برخي 
كشورهاي منطقه به مرز اينچه برون گنبدكاووس 
و كشورهاي همسايه شمال ايران در سال ۸۵ شروع 
شد، اما پس از دو س��ال و بدون پيشرفت فيزيكي 
خاصي متوقف گرديد. با اين حال اجراي اين پروژه 
ملي كه ۱۰۰ كيلومتر طول دارد و حدود ۶۰ كيلومتر 

آن در حوزه گلستان و منطقه كوهستاني و جنگلي 
جنوب شرقي استان واقع است، پس از وقوع سيل 
سال ۹۳ و وارد شدن خسارت جدي به بخش هايي 
از اين جاده، دوباره و به صورت رس��مي آغاز ش��د.  
مديركل راه و شهرسازي استان گلستان ادامه داد: 
اين پروژه در حال حاضر ۲۵ درصد پيشرفت فيزيكي 
دارد و از س��ال ۹۳ تا پايان س��ال ۹۹ در مجموع 
هزار و ۲۵۹ ميليارد ريال اعتبار در بودجه ساالنه 
كشور و در سال هاي اش��اره شده براي آن مصوب 
كه قريب ۷۰۰ ميليارد ريال معادل ۵۶ درصد آن 
تخصيص و هزينه شده است. محبوبي گفت: هنوز 
تعريض و بهسازي ۴۰ كيلومتر از اين پروژه مهم 
باقيمانده اس��ت. مديركل راه و شهرسازي استان 
گلستان درباره پروژه بهسازي جاده اولنگ راميان 
به شاهرود افزود: عمليات اجرايي اين پروژه نيز كه 
از جاده هاي ارتباطي شهرس��تان راميان و ديگر 
شهرهاي گلستان به سمنان )سه راهي شاهرود( 
است، عالوه بر مس��ير تردد روزانه افزون بر ۶ هزار 
وس��يله نقليه، جاده اي براي انتقال زغال سنگ از 
معادن البرز شرقي به شهرهاي مركزي كشور است 
ضمن اينكه اين جاده كوهستاني با طبيعت زيباي 
خود مورد عالقه جمع زيادي از گردش��گران اين 

استان شمالي و ساير نقاط ايران قرار دارد. 

همزمان ب�ا دهه      اسالمشهر
كرام�ت فرآيند 
صدور اسناد مالكيت بيش از ۹ هزار واحد مسكوني 
طرف قرارداد با دولت در شهرستان اسالمشهر از 
س�وي اداره ثب�ت اس�ناد و ام�الك آغاز ش�د. 
مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان اسالمشهر، 
در حاشيه آيين تحويل اسناد مالكيت ۱۰۰واحد 
مس��كوني در مح��ل اداره ثبت اس��ناد و امالك 
اسالمش��هر، گفت: با بررس��ي هاي به عمل آمده 
مشخص شد كه بخش اعظمي از ميزان پرونده هاي 
وارده به دستگاه قضايي مربوط به اختالفات ملكي به 
ويژه امالكي كه به نوعي از سوي دستگاه هاي دولتي 
به مردم واگذار ش��ده، اس��ت و با توجه به احداث 
مجموعه ها و ش��هرك هاي مس��كوني دولتي در 
شهرستان اسالمشهر، تعداد زيادي از شهروندان با 
مشكالت اسناد مالكيت روبه رو هستند.  وي با اشاره 
به اقدامات انجام شده، افزود: با همكاري و همراهي 
مجموعه دستگاه قضايي شهرستان و ادارات ثبت 
اسناد و امالك، مسكن و شهرسازي و شهرداري ها، 
مقدمات صدور اس��ناد مالكيت ب��راي واحدها و 
مجتمع هاي مس��كن مهر ضياءآباد، استراتوس، 
تجهيز محيط، جانبازان، اراض��ي كاميونداران و 
غيره آغاز شده اس��ت و تا هفته دولت سال جاري 

اسناد مالكيت بيش از ۹۰ هزار واحد مسكوني مهر و 
اراضي و امالكي كه مردم از دولت دريافت كرده اند، 
از سوي اداره ثبت اس��ناد صادر مي شود.  فرماندار 
اسالمشهر با تأكيد بر ضرورت و اهميت صدور اسناد 
مالكيت اراضي و امالك مسكوني، خاطرنشان كرد: 
با فراهم شدن مقدمات صدور اسناد مالكيت بيش 
از ۹ هزار واحد مسكوني كه طي سه دهه گذشته در 
سطح اين شهرستان از سوي شركت هاي دولتي و 
تعاوني هاي وابسته به بخش هاي دولتي احداث و به 
مردم واگذار شده، مالكين اين واحدها پس از سال ها 
بالتكليفي و استرس اسناد مالكيت رسمي دريافت 
خواهند كرد.  عدم وجود سند رسمي براي امالك 
غيرمنقول و امالك قولنام��ه اي و مبايعه نامه اي 
باعث افزايش اختالفات ملكي و تشكيل پرونده هاي 
قضايي بسياري در مجموعه قضايي شهرستان طي 
سال هاي گذشته شده، كه با صدور اسناد رسمي 
براي اين واحد ها، عالوه بر اينكه كاهش تعارضات 
مردم بسيار اثرگذار خواهد شد زمينه آرامش خاطر 
براي مالكين اين واحدهاي مسكوني و تجاري را 
فراهم مي كند.  در پايان اين مراسم، اسناد مالكيت 
۱۰۰ واحد مسكوني تحويل رئيس اداره مسكن و 
شهرسازي شهرستان اسالمشهر به نمايندگي از 

مالكين اين واحدهاي مسكوني شد.

 امروز همه ايران يكپارچه فرياد مي زند
»يا امام رضا)ع(«

دهه كرامت، بارش مهرباني از آسمان ايران

در آخرين روز از دهه كرامت مشهد مقدس ميزبان زائراني است كه 
براي حضور در جش�ن والدت حضرت ثامن الحجج)ع( روانه حرم 
نوراني ايشان ش�ده اند اما خيل گسترده اي از عاش�قان نيز كه به 
دليل محدوديت هاي كرونايي امكان سفر به پايتخت معنوي ايران 
را نداشته اند، از راه دور دل هايشان را روانه حرم مي كنند و زائر آقا 
مي شوند.  آستان قدس رضوي امسال نيز براي ميزباني از زائران در 
دهه كرامت سنگ تمام گذاشت تا بهترين شرايط را براي حضور آنها 
فراهم كند. به ويژه آنكه دهه كرامت امسال هم مانند سال گذشته 
متأثر از كرونا بود و رعايت دقيق دس�تورالعمل هاي بهداش�تي و 
فاصله گذاري اجتماعي، در اولويت كاري خادمان رضوي قرار داشت. 

    
امروز دوباره دل هايمان روانه مشهدالرضا )ع( مي شود. در روزي كه سالروز 

والدت امام مهرباني هاست و ايران يكپارچه نام او را فرياد مي زند. 
  ۱3 برنامه محوري فرهنگي و تبليغي 

امسال به مناسبت دهه كرامت و ميالد ولي نعمت مان حضرت ثامن الحجج)ع( 
برنامه هاي متعددي در راستاي معرفت افزايي زائر پيش بيني شد كه شامل 
۱۳ برنامه محوري فرهنگي و تبليغي بود. اين برنامه ها با عناوين جشن هاي 
لبيك يا امام، صحن زندگي، نقش ارادت، مناظرات رضوي، پويش بين المللي 
به لطف امام، همسفر تا بهشت، رواق كتاب، مهمان امام، در جوار عترت، بركت 

حضور و شكرانه همجواري تدارك ديده شده بود كه اجرا شد. 
  زائران غير ايراني تنها نماندند

در اين ايام برنامه هاي ويژه اي نيز براي زائران غير ايراني در دستور كار قرار 
گرفت. با توجه به اينكه همواره تعداد كثي��ري از زائران غير ايراني اعم از 
زائران اردو، عرب و آذري زبان به بارگاه منور رضوي مش��رف مي شدند و 
در اين ايام به دليل شيوع بيماري كرونا از زيارت حضرت رضا)ع( محروم 
بودند، مديريت زائران غير ايراني سه برنامه ويژه براي آنها تدارك ديده بود.  
استقرار چهار پايگاه قرآني در حرم مطهر رضوي همزمان با ايام دهه كرامت 
از ديگر برنامه اين ايام بود. اين پايگاه هاي قرآني در صحن هاي جمهوري، 
انقالب، رواق امام خميني)ره( و مدرسه خيرات خان )جنب مهمانسراي حر 
عاملي( حرم مطهررضوي مستقر شده بود و آموزش روخواني، روانخواني، 
تصحيح قرائت نماز و قرآن، ارائه مشاوره قرائت قرآن، ارائه خدمات فرهنگي 

به كودكان زائر و مجاور از جمله برنامه هاي آن بود. 
  تحفه رضوي براي زوج هاي جوان

توزيع ۲ هزار بسته متبرك ميان زوج هاي جواني كه خطبه عقد خود را در 
حرم رضوي جاري كردند از ديگر طرح هايي بود كه به همت اداره انتظامات 
خواهران آستان قدس رضوي از شب ميالد حضرت معصومه)س( اجرايي 
شده و تا شب گذشته ادامه داش��ت.  همچنين در دهه كرامت صحن و 
سراي رضوي با ۲۵۰ هزار گل شاخه بريده و ۱۰۰ هزار بوته گل اهدايي 
توس��ط ناذران و واقفان، به طور ويژه گل آرايي ش��د تا همه بخش ها از 
جمله ورودي هاي حرم مطهر، صحن ها، رواق ها، روضه منوره، آب نماها، 

سقاخانه و پنجره فوالد با گل هاي تازه آذين بندي شود. 
  مهمان سفره آقا

طرح پذيرايي از نمازگزاران در صفوف نماز صبح ويژه دهه كرامت نيز 
از سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه)س( با توزيع ۱۵ هزار بسته 
صبحانه آغاز شد كه تا امروز و همزمان با سالروز ميالد حضرت رضا)ع( 
به ۵۰ هزار بسته رس��يد.  همچنين به منظور ش��ورآفريني و توجه به 
هموطنان در اقصي نقاط كشور و در قالب طرح »ارمغان رضوي« يك 
هزار بسته متبرك به صورت تصادفي از طريق پست همراه با متن تبريك 
والدت حضرت رضا)ع( به ادارات، ارگان ها و تشكل ها در سراسر كشور 
ارسال شد.  تأمين ۵۰۰ هزار قطعه ُمهر نماز جهت استفاده نمازگزاران 
حرم مطهر رضوي به همت معاونت خدمات زائرين حرم مطهررضوي 
و حدود ۴۰۰ هزار قطعه مهر س��نگي در اماكن متبركه رضوي كه در 

چرخه استفاده قرار دارد از ديگر اقدامات در اين دهه بود. 
همه ساله در دهه مبارك كرامت شمار زيادي از زائران و مجاوران حرم 
از خوان پر بركت امام رضا)ع( بهره مند مي شوند كه اين خدمت امسال 
نيز ارائه شد اما با توجه به ش��رايط خاص كرونايي، غذاي مهمانسراي 
حضرت به صورت بيرون بر و با رعايت كامل ش��يوه نامه هاي بهداشتي 
توسط خادمان و خادمياران آس��تان قدس رضوي طبخ، بسته بندي و 
توزيع  شد. به گفته برادران طبق طي ايام دهه كرامت، ۸۰۰ هزار غذا و 
بسته متبرك رضوي با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي بين زائران و 

مجاوران حضرت رضا)ع( توزيع شد.

 حفاظت از محيط زيست گيالن 
اولويت دولت آينده باشد

افزاي�ش توليد زباله و پس�ماند، امري اجتناب ناپذي�ر در زندگي 
امروز به ش�مار مي آيد. اما موضوع اصلي اين اس�ت كه گسترش 
مصرف گراي�ي به افزاي�ش حج�م زباله ه�ا دام�ن زده و در كنار 
بي توجهي ب�ه محيط زيس�ت و مس�ئوليت هاي مدن�ي، تاكنون 
نتيجه اي جز رهاسازي و انباش�ت زباله در دامان طبيعت نداشته 
است. به طوري كه حاال در برخی مناطق استان هاي شمالي كشور 
كه به بهش�ت كوچك مش�هور بودند از بوي متعفن آش�غال ها و 
زباله ها نمي توان نفس كش�يد و در منطقه زيبايي مثل س�راوان 
در گيالن به قدري زباله ها پرحجم، آلوده و نگران كننده ش�ده كه 
بايد گفت جنگل زير اين همه ش�يرابه كثيف مدفون شده است. 

    
آنچه از آمار و گزارش ها بيرون مي آيد اين است كه روزانه حدود ۲ هزار 
تن زباله در شهرها و روستاهاي گيالن توليد و در ۲۲ محل، دفن مي شود.  
هر چند نزديك به ۴ دهه است كه گيالني ها مي گويند جنگل و ساحل 
و دريا جايي براي دفن و رهايي از زباله نيست، اما براي كاهش آثار منفي 
و مخرب زباله ها و شيرابه هايشان بر طبيعت اين استان، در كنار تأمين 
اعتبارات و اجراي طرح ها و برنامه هاي دولت، بايد سطح مسئوليت پذيري 

و نقش آفريني مردم و گردشگران نيز در مديريت پسماند ارتقا يابد. 
   مسافران ويرانگر

وضعيت گيالن به جايي رسيده كه با مشخص شدن رئيس دولت جديد، 
آنها حل مشكل پسماند را در اولويت كارهاي مسئوالن اجرايي كشور 
قرار داده اند.  در همين رابطه روز گذشته نماينده ولي فقيه در گيالن با 
بيان اينكه استان گيالن ساالنه پذيراي ۳۰ ميليون مسافر است، گفت: 
»با توجه به اينكه حضور اين حجم از مسافر در استاني همانند گيالن به 
صورت شناور مي تواند تبعات زيست محيطي داشته باشد بايد بسترهاي 

فرهنگي مناسب براي حفاظت از محيط زيست فراهم شود.«
آيت اهلل رسول فالحتي با اشاره به وضعيت دپوي زباله در منطقه سراوان 
رشت كه حدود ۱۰۰ متر مي رسد، ادامه داد: »دپوي اين حجم از زباله 
در اين منطقه آلودگي هاي بسياري براي مردم سراوان و رودخانه هاي 

زرجوب و گوهررود به دنبال داشته كه بايد ساماندهي شود.«
وي با بيان اينكه محيط زيست به عنوان متولي اصلي اين بخش بايد به 
مسائل زيست محيطي توجه بيشتري داشته باشد، تأكيد كرد: »دولت 
جديد بايد توجه ويژه به وضعيت اين دو رودخانه و همچنين وضعيت 

پسماند گيالن داشته باشد.«
 امام جمعه رش��ت به وظايف س��اير دس��تگاه ها و نهادها نس��بت به 
محيط زيست نيز اشاره و اضافه كرد: »البته بايد به اين موضوع نيز توجه 
شود كه نبايد به بهانه حفظ محيط زيست و منابع طبيعي روستاييان 

آسيب ببينند.«
   جنگل ها مدفون زير زباله ها

چندين دهه است جنگل هاي سرسبز منطقه سراوان شهرستان رشت 
به مركز انباشت زباله تبديل شده اس��ت و ارتفاع آن حتي به ۱۰۰ متر 
مي رس��د. اين ارتفاع همچنان افزايش خواهد يافت اگر بدانيم روزانه 

يك هزار و ۱۰۰ تن زباله به اين منطقه منتقل مي شود.  
براس��اس آمارها روزانه بيش از ۲ ه��زار تن زباله در مناطق ش��هري 
و روس��تايي گيالن توليد مي ش��ود و بيش��ترين توليد زبال��ه در روز 
مربوط به كالنش��هر رش��ت اس��ت و در ايام نوروز با ورود مسافران و 
گردش��گران به گيالن، حدود ۲۵۰ تن ب��ه ميزان تولي��د زباله روزانه 
استان افزوده مي شود.  مش��كالت زباله در استان گيالن فقط محدود 
به شهرستان رشت نمي شود، زيرا در سراسر اين استان ۲۲ مركز دفن 
زباله در شهرستان هاي مختلف فعال است كه معضالت زيست محيطي 

و بهداشتي بسياري را به همراه دارند. 
براي نمونه طبق اعالم فرماندار رضوانش��هر، در اين شهرس��تان كه با 
حدود ۸۰ هزار نفر جمعيت در ۷۰ كيلومتري غرب مركز اس��تان قرار 
دارد، روزانه بيش از ۳۵ تن زباله جمع آوري مي شود كه ۲۵ تن مربوط 

به حوزه شهري و ۱۰ تن به حوزه روستايي مربوط است. 
جنگل هاي گيالن در حال از بين رفتن هستند و اين موضوع قابل كتمان 
نيست. نماينده ولي فقيه در گيالن نيز به وجود جنگل هاي هيركاني در 
اين استان اشاره كرده و با بيان اينكه اين ثروت ارزشمند است، گفته: 
»گيالن داراي برخي گونه هاي گياهي است كه در دنيا بي نظير هستند 

و بايد از آنها محافظت شود.«  
آيت اهلل فالحتي با اش��اره به اينكه بي توجهي به حفظ محيط زيس��ت 
مي تواند آثار زيانباري به دنبال داشته باشد، اضافه كرد: »بايد از ظرفيت 
دانش��گاه و نخبگان دانش��گاهي براي حل مش��كالت محيط زيستي 
بهره مند شد. همچنين از مسئوالن و متوليان امر مي خواهيم تا امكانات 
و تجهيزات مورد نياز محيط بانان به عنوان حافظان محيط زيس��ت را 

فراهم كنند.«

 توليد 60 درصد ميگوی پرورشي كشور 
در بوشهر 

مدي�ركل ش�يالت اس�تان بوش�هر از تولي�د بي�ش از 
6۰ درص�د ميگ�وي كش�ور در اي�ن اس�تان خب�رداد. 
علي بازدار مديركل شيالت بوشهر گفت: اكنون بيش از ۶۰ درصد 
ميگو پرورشي كشور در اين اس��تان توليد و به بازارهاي جهاني و 
داخلي عرضه مي شود كه نشان از ظرفيت باالي اقتصادي و توليدي 
اس��تان اس��ت.  وي افزود: س��واحل خليج فارس در استان بوشهر 
ظرفيت هاي مهمي براي مبادالت تجاري، توليد، سرمايه گذاري، 
اشتغالزايي و صادرات فراهم كرده است كه در اين راستا برنامه هايي 
در اين حوزه ها تدوين شده است.  مديركل شيالت بوشهر ادامه داد: 
براساس برنامه ريزي امس��ال ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون قطعه بچه 
ميگو در ۱۹ كارگاه تكثير توليد مي شود كه با تأمين نياز استخرهاي 
پرورشي استان بوشهر بخشي از نياز ديگر استان ها كه در امر پرورش 
ميگو فعاليت مي كنند تأمين مي شود.  بازدار گفت: اراضي پرورش 

ميگو نسبت به سال گذشته ۵۰۰ هكتار افزايش دارد. 

تجهيز 700 هكتار از اراضي كشاورزي قزوين 
به آبياري نوين 

۷۰۰ هكتار از اراضي كش�اورزي اس�تان قزوين در سه ماهه 
امسال به آبياري نوين مجهز شدند. 

احمد مستخدمي مدير فني و مهندسي و امور آب و خاك سازمان جهاد 
كشاورزي قزوين با بيان اينكه ۷۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي استان طي 
سه ماهه امسال به آبياري نوين مجهز شدند، گفت: سامانه هاي آبياري 
نوين اجرايي در اراضي ياد شده شامل قطره اي، باراني و كم فشار هستند.  
وي با اشاره به اينكه براساس پيش بيني هاي انجام شده تا پايان امسال 
بيش از ۴ هزار هكتار ديگر از اراضي كشاورزي استان قزوين به آبياري 
نوين تجهيز خواهند شد، افزود: در صورت تجهيز ۵ هزار هكتار ديگر از 
اراضي كشاورزي استان به روش هاي آبياري نوين، مساحت اراضي باغي 
و زراعي منطقه كه به اين روش آبياري مجهز هستند، به ۶۰ هزار هكتار 
افزايش خواهد يافت.  مدير فني و مهندسي و امور آب و خاك سازمان 
جهاد كشاورزي قزوين با بيان اينكه اجراي طرح هاي آبياري نوين مي تواند 

مصرف آب در مزارع و باغات را بين ۳۰ تا ۷۰ درصد كاهش دهد.

 تزريق واكسن كرونا 
به 82درصد كهنساالن در مازندران 

تاكنون ۸۲ درصد افراد ۷۰ س�ال به باال براي پيش�گيري از 
بيماري كرونا در اس�تان مازن�دران واكس�ن تزريق كردند. 
قاسم اويس سرپرست معاونت بهداش��تي علوم پزشكي مازندران با 
بيان اينكه روند ابتال به بيماري كرونا در استان نزولي و كاهشی است، 
افزود: از نظر بيماران بستري و سرپايي و فوتي روند كاهشي را در استان 
تجربه مي كنيم.  سرپرست معاونت بهداشتي علوم پزشكي مازندران 
كاهش استفاده از ماس��ك را در روزهاي اخير نگران كننده دانست و 
افزود: بيماري كرونا بسيار جدي است و راهكار اصلي پيشگيري از آن 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي است.  اويس از 
مردم خواست تا پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند و درباره تزريق 
واكسن نيز گفت: ۸۲ درصد تزريق واكسن افراد باالي ۷۰ سال در استان 
انجام شده است.  وي با بيان اينكه مرحله دوم تزريق واكسن افراد باالي 
۷۰سال آغاز شده است، افزود: افراد جامانده ۷۰ سال به باال نيز مي تواند 

براي تزريق واكسن به مراكز جامع سالمت مراجعه كنند.

    مازندران    قزوين   بوشهر


