
دومين اجالس�يه      ايالم
كنگره ملي 3 هزار 
شهيد استان ايالم با مشاركت دو ايل شوهان 
و ملكش�اهي و با حضور نماينده ولي فقيه در 
اس�تان در دو راه�ي ميم�ه – ملكش�اهي با 

برگزاري آيين سنتي چمر برگزار شد. 
سردار حق طلب، مسئول حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي در 
مراسم اجالسيه كنگره ملي 3 هزار شهيد استان 
ايالم گفت: اين توفيق نصيب مان شد كه در جمع 
پرشور مردم شهيد پرور ايالم شاهد برگزاري كنگره 
3 هزار شهيد ايالمي باشيم.  وي برنامه هاي اجرايي 
تدوين شده مسئوالن ايالم را نشان دهنده برگزاري 
يك كنگره باشكوه و فاخر در استان دانست و افزود: 
كنگره استان ايالم يكي از بهترين كنگره هاي كشور 
است.  مسئول حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع 
مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي با اشاره به 

برگزاري اجالسيه عش��اير به فداكاري و شجاعت 
اين قشر عظيم در دفاع مقدس، تصريح كرد: اين 
مردان دالور و ش��جاع در زمان جنگ تحميلي از 
مرزهاي كشور دفاع كردند و اكنون با حضورشان 

در اين اجالسيه باش��كوه ياد و نام شهداي عشاير 
را گرامي داشتند.  سردار حق طلب با گراميداشت 
ياد شهداي ايالمي گفت: مردم اين استان در خط 
مقدم نبرد بودند و قبل از ش��روع رس��مي جنگ 

در 3۱ شهريور ماه س��ال ۱3۵۹، اين مردم غيور و 
دالور عشاير ما بودند كه در مرزها، مقابل دشمنان 
بعثي ايستادند و حركت آنها را متوقف ساختند، تا 
نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسالمي، مرزداران، 
ژاندارمري آن زمان، نيروهاي انتظامي، سپاه، بسيج 
و همه اقشار و اصناف مردم فرصت پيدا كنند و خود 
را آماده و مسلح نمايند تا در مقابل هجوم دشمن 
مقاومت كنند.  سردار جمال ش��اكرمي، فرمانده 
سپاه اميرالمومنين)ع( ايالم نيز در ادامه اين مراسم 
با اش��اره به اتحاد و همبستگي عميق ميان ايالت 
و عشاير استان گفت: برگزاري اجالسيه عشاير با 
محوريت دو ايل بزرگ شوهان و ملكشاهي و حضور 
ساير طوايف استان بيانگر عمق اتحاد ايالت و عشاير 
استان است.  وي افزود: اجالسيه باشكوه عشاير و 
ايالت حاصل همكاري و همراهي جامعه عشايري و 
طوايف استان ايالم بود تا خروجي نهايي يك برنامه 

شايسته مردم اين استان باشد.

دومين اجالسيه كنگره ملي 3 هزار شهيد ايالم برگزار شد
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي

مزايده ۶۴ واحد توليدي در مازندران متوقف شد
كل  رئي���س      مازندران
دادگس��تري 
مازندران از جلوگيري مزايده ۶۴ واحد توليدي 
در استان با اختيارات و پيگيري هاي قضايي و 
مصوبات س�تاد اقتص�اد مقاومتي خب�رداد. 
حجت االس��الم محمدصادق اكب��ري، رئيس 
كل دادگس��تري مازن��دران گف��ت: از ابتداي 
سال جاري تاكنون ۱۱۲ پرونده واحد توليدي 
به ستاد اقتصاد مقاومتي فرستاده شده است كه 
از اين تعداد ۹۱ پرونده رسيدگي و تاكنون مشكالت و موانع ۶۴ واحد توليدي برطرف شد.  وي افزود: 
دستگاه قضايي استان به نوبه خود تمام تالش و اهتمام خود را در جهت حمايت از توليد و رفع موانع و 
مشكالت پيش روي توليدكنندگان مي كند و هر چه بخش توليد در استان فعال تر باشد به همان ميزان 
رونق اش��تغال در مازندران افزايش پيدا مي كند و اين امر در كاهش آسيب هاي اجتماعي در جامعه و 
سالم سازي آن بسيار حائز اهميت است.  رئيس كل دادگستري مازندران ادامه داد: دستگاه قضايي استان 
نيز از تمامي ظرفيت ها و پتانسيل خود براي سرمايه گذاري هاي سالم و مشروع كه چرخ هاي توليد استان 

را به حركت در مي آورند حمايت و در مقابل با فساد اداري و رانت خواري برخورد قاطعانه مي كند.

احياي جنگل هاي بويراحمد به همت گروه كوهنوردي »چهارفصل«
رئي�س اداره     كهگيلويه و بويراحمد
منابع طبيعي 
شهرس�تان بويراحمد از احياي 1۰ هكتار از 
جنگل ه�اي اين شهرس�تان با مش�اركت 

كوهنوردان چهارفصل خبرداد. 
عباس حس��ن زاده رئي��س اداره منابع طبيعي 
شهرستان بويراحمد گفت: با مشاركت و همراهي 
گروه كوهنوردي »چهارفصل« در جهت احيا و 
توسعه جنگل هاي شهرستان در ارتفاعات منطقه 

»ِسرَوك« در اراضي به مساحت ۱۰ هكتار كاشت بذر بلوط، بادام و انواع گياهان مرتعي اجرا شد.  
وي افزود: ۴۰۰ هكتار بذر كاري امسال در سطح جنگل هاي شهرس��تان اجرا مي شود و۴۰ هكتار هم 
نهالكاري در سطح شهرستان داريم.  رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان بويراحمد خاطرنشان كرد: در 
سه سال اخير به ميزان ۱۲۰۰هكتار در جهت احيا و توسعه جنگل در سطح شهرستان بويراحمد كار انجام 
شده است.  حسن زاده تصريح كرد: روز دهم آذرماه ۱۴۰۰ نيز پويش همگاني در قالب بذركاري در منطقه 
»خهكلون« و »وزگ« با حضور مسئوالن سازمان جنگل ها و مراتع استاني و شهرستاني برگزار مي شود كه 

از عموم مردم طبيعت دوست براي شركت در اين پويش دعوت به عمل مي آيد.

اهداي ۵۰۰ سري جهيزيه به نوعروسان در ميالد حضرت فاطمه)س(
همزمان با سالروز      مازندران
والدت حضرت 
فاطمه زه�را)س( و روز زن در س�وم بهمن ماه 
سال جاري ۵۰۰ سري جهيزيه به همت سازمان 
بين المللي آبشار عاطفه هاي استان مازندران به 
نوعروسان نيازمند تحت پوشش اهدا مي شود. 
 س��يدآرش حس��يني نژاد مدير س��ازمان آبشار 
عاطفه هاي اس��تان مازندران گفت: به مناسبت 
ميالد حضرت فاطمه زهرا)س( در روز سوم بهمن 

ماه سال جاري به ۵۰۰ نوعروس نيازمند در سطح استان كه براي تهيه و تدارك جهيزيه مشكل دارند، طي 
مراسمي نمادين در هر شهرستان استان با حضور مسئوالن به اين نوعروسان مددجو وسايل مورد نياز زندگی 
هديه مي شود.  وي افزود: در اين بسته ها به هريك از نوعروسان هفت كاالي اساسي شامل گاز طرح فر، بخاري، 
پنكه، پتو، فرش، جارو برقي و سرويس تفلون اهدا خواهد شد.  حسيني نژاد گفت: تسهيل امر ازدواج، تحكيم 
بنيان خانواده، كم كردن دغدغه دختران جوان در آرزوي جهيزيه از اهداف اين كار است كه جادارد از خيرين 

نيك انديش استان مازندران كه همكاري و همراهي خوبي با آبشار عاطفه ها دارند تقدير و تشكر نمايم.

سپاه ثاراهلل كرمان مشكل بي آبي 
روستاهاي استان را حل مي كند

 بازگشت170 واحد توليدي گيالن 
با همت بسيج مهندسين به چرخه توليد

با كمك گروه هاي     كرمان
جهادي، مردم و 
دولت تا پايان س�ال 1۴۰1 مش�كل آب شرب 
مي كني�م.  ح�ل  را  اس�تان  روس�تايي 
س��ردار حس��ين معروفي فرمانده س��پاه ثاراهلل 
استان كرمان در حاشيه آيين افتتاح پروژه هاي 
محروميت زدايي سپاه ثاراهلل اس��تان كرمان به 
مناسبت هفته بسيج و با محوريت بخش شهداد 
برگزار شد با گراميداشت ياد و خاطره شهدا، امام 
ش��هدا و سيدالش��هداي جبهه مقاومت  شهيد 
سليماني و تبريك هفته بسيج گفت: در منطقه 
شهداد در ۲3 روس��تا در قالب قرارگاه پيشرفت 
و آباداني سپاه موضوعات مختلفي در حوزه هاي 
اجتماعي، فرهنگي، آب، مس��كن مددجويان و 
محرومان در دس��توركار قرار گرفت.  وي با بيان 
اينكه از شهريور سال قبل با هماهنگي انجام شده  
بانك رفاه كارگران به اين منطقه ورود كرد، افزود: 
۹۴ پروژه  با كمك بانك رفاه و بسيج سازندگي به 
ثمر رسيد.  فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان با 
عنوان اينكه اين ۹۴پروژه به ارزش ۲۰ ميليارد 
ريال افتتاح مي شود ادامه داد: اين پروژه ها شامل 
افتتاح و اليروبي هفت رش��ته قنات، دو استخر 
ذخيره آب كشاورزي، 3۵پروژه احداث و تعمير 

منازل مسكوني محرومان و مددجويان، احداث 
۵۰ س��رويس بهداش��تي و حمام و ي��ك پروژه 
اشتغالزايي است.  سردار معروفي با بيان اينكه يكي 
از اولويت هاي اصلي ما در استان كرمان، بحث آب 
به ويژه آب شرب روستاييان است، گفت: كارها 
و حركت هاي جهادي ما بر پاي��ه همت بوده و با 
كمك گروه هاي جهادي، مشاركت مردم و خيرين 
حركت هاي خوبي انجام شده است.  وي با عنوان 
اينكه قرارگاه پيشرفت و آباداني تاكنون در اين 
منطقه 3 ميليارد تومان هزينه كرده است، افزود: 
اصرار ما بر اين است كه براي حل مشكالت مردم 
پيمانكاري را كنار گذاشته و با كمك حركت هاي 
جهادي، مشاركت مردم و به وسيله خود مردم و 
با نگاه خود مردم اين اقدامات انجام شود.  فرمانده 
سپاه ثاراهلل اس��تان كرمان ابراز اميدواري كرد تا 
پايان س��ال ۱۴۰۱ با كمك گروه هاي جهادي، 
خيرين، كمك مردم و بخش دولتي مشكل آب 
شرب روستايي استان كرمان حل و به دنبال آن 
معضل تأمين نشدن آب كش��اورزي نيز مرتفع 
شود.  س��ردار معروفي تصريح كرد: برنامه هاي 
خوبي را در راستاي حل مشكالت آبي استان با 
كمك گروهاي جهادي در نظ��ر گرفتيم كه در 

زمان هاي تعيين شده اجرا مي شود.

به گفته مسئول     گيالن
سازمان بسيج 
مهندسين صنعتي گيالن مشكالت ۷۰ واحد 
توليدي ب�ه همت اي�ن س�ازمان در گيالن 
برطرف شده و به زودي 1۰۰ واحد ديگر نيز به 

چرخه توليد باز خواهدگشت. 
محمدرضا عابدي محزون مسئول سازمان بسيج 
مهندسين صنعتي گيالن با اشاره به اقدامات انجام 
شده در راس��تاي پايش واحدهاي توليدي راكد 
گفت: از ابتداي اجراي طرح صنعت يار بيش از ۵۰۰ 
واحد توليدي از سوي گروه هاي جهادي سازمان 
بسيج مهندسين در گيالن عارضه يابي شد.   وي با 
بيان اينكه مشكالت احصاء شده واحدها در قرارگاه 
صنعتي خاتم االنبيا سپاه گيالن در حال پشتيباني 
و مانع زدايي اس��ت، افزود: با تشكيل اين قرارگاه 
همه ظرفيت هاي اقشار بسيج سپاه براي حمايت 
از توليدكنندگان به كار گرفته مي شود.  مسئول 
سازمان بسيج مهندسين صنعتي گيالن ادامه داد: 
با توجه به نام گذاري امسال از تحت عنوان »سال 
توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها« و با تأكيدات 
فرماندهي سپاه گيالن بر تحقق شعار سال و احياي 
صنايع استان، سازمان بسيج مهندسين با توجه به 
نيازسنجي انجام شده، رفع موانع اين حوزه را دنبال 

مي كند.  عابدي محزون با اشاره به اقدامات سازمان 
در اين بخش گفت: در اين راس��تا سازمان بسيج 
مهندسين صنعتي سپاه استان گيالن براي رفع 
موانع موجود در جوامع صنعتي و جذب ايده هاي 
نوآورانه و خالق مبادرت به تأسيس نخستين خانه 
استارتاپ بسيج مهندسين صنعتي كشور كرده 
است.  وي افزود: پس از راه اندازي خانه استارتاپ 
شبكه مشاورين متشكل از متخصصين، نخبگان و 
اساتيد دانشگاهي در قالب كارگروه هاي تخصصي 
با روحيه جهادي و تفكر بس��يجي اقدام به ارائه 
مشاوره هاي تخصصي و كاربردي برای رفع موانع 
موجود كرده اند.  مسئول سازمان بسيج مهندسين 
صنعتي استان گيالن ادامه داد: در راستای تحقق 
اهداف قرارگاه صنعتي خاتم االنبيا سپاه گيالن در 
شش ماهه نخست امسال مشكالت و معضالت 
مربوط ب��ه بي��ش از 7۰ واحد صنعتي توس��ط 
كارگروه هاي سازمان تخصصي بسيج مهندسين 
صنعتي برطرف ش��د.  عابدي محزون گفت: در 
صورت همكاري مسئوالن استان اين ظرفيت در 
سازمان بسيج مهندسين صنعتي استان وجود 
دارد كه موانع توليد بيش از ۱۰۰ واحد صنعتي 
ديگر را برطرف كرده و اين تعداد واحد توليدي را 

به چرخه توليد بازگرداند. 

   فارس: مدير جهادكشاورزي شهرستان جهرم گفت: بيش از ۵۲۰ اصله نهال 
كاشت بافت مجول بين باغداران متقاضي كاشت اين نوع نخل در شهرستان 
جهرم توزيع ش��د.  احمدعلي گچكاران افزود: براي توسعه كاشت نخيالت با 
ارقام تجاري مديريت جهاد كشاورزي شهرستان جهرم با هماهنگي مديريت 
باغباني سازمان جهاد كشاورزي فارس با شناسايي متقاضيان كاشت بافت نخل 
رقم مجول ۱3 متقاضياني كه از لحاظ فني آب و خاك و شرايط اقليمي شرايط 

كاشت اين نوع نخل را داشتند شامل دريافت نهال نخل مجول شدند. 
  يزد: اولين يادواره شهداي مربي و ورزشكار استان يزد با عنوان پهلوان 
ماندگار با سخنراني سردار »فرهنگ دوست« از يادگاران و سرداران دفاع 
مقدس و با حضور خانواده شهداي ورزشكار، مسئوالن استان و روسا و نواب 

رئيس هيئت هاي ورزشي برگزار شد. 
  همدان: رئيس اداره ميراث  فرهنگي، صنايع  دستي و گردشگري نهاوند 
از كشف و ضبط ۵۰ قطعه اشيای باستاني طي يك عمليات عمراني در بخش 
زرين دشت نهاوند خبرداد.  محسن جانجان تصريح كرد: اين مجموعه شامل 
۵۰ عدد اشيای تاريخي مربوط به دوره صدر اسالم  »سلجوقي و ايلخاني« 
است كه با تماس بخشداري زرين دشت با حضور در محل طي تشريفات 
قانوني تحويل اداره ميراث فرهنگي نهاوند شد و با هماهنگي مديركل ميراث 

استان اشيای مكشوفه تحويل امين اموال اداره  كل شد. 
  مازندران: محمد تركمانه مديرعامل بنياد بركت در حاش��يه بازديد 
از طرح هاي مختلف توليدي بنياد بركت در استان مازندران و شهرستان 
ساري و قايمشهر، با اشاره به اينكه طرح هاي بنگاه محور به تقويت طرح هاي 
خرد كمك مي كند تا محصول توليدي به فرآوري برسد، گفت: ۱۵7 هزار 
طرح در ۱7۰ رسته شغلي توسط بنياد بركت در كشور ايجاد شده  است و 
با حمايت دولت و اعطاي تسهيالت توسط بنياد بركت و بانك هاي عامل تا 

سال آينده اين طرح ها به ۲۰۰ الي ۲۵۰ هزار طرح مي رسد.

 افتتاح طرح هاي خدماتي بسيج
در استان هاي كشور با حضور سردار سليماني 
با حضور فرمانده بس�يج و به صورت ويدئوكنفرانس�ي چندين طرح از 
جمله بهره برداري از مجتمع درمانگاهي اس�فراين در خراسان شمالي و 
معدن نصرت آباد در سيستان وبلوچستان، كلنگ زني درمانگاه مؤسسه 
خدمات درماني بسيجيان در شهرستان كوهرنگ لرستان و الحاق 1۵۰ 
دستگاه اتوبوس و ميني بوس به ناوگان عمومي برون شهري كشور انجام شد. 
روز پنج شنبه گذشته و همزمان با ايام هفته بس��يج در مراسم ويژه اي با 
حضورسردار غالمرضا سليماني فرمانده سازمان بسيج مستضعفين، دكتر 
عيسي مالمير مدير عامل مؤسسه خدمات درماني بسيجيان و مهندس 
حميدرضا تقي زاده مس��ئول بنياد تعاون بس��يج در سالن شهيدرضوي 
سازمان بسيج به صورت ويدئوكنفرانس چندين طرح كلنگ زني و تعدادي 
نيز به بهره برداري رسيد.  در اين مراسم بهره برداري از مجتمع درمانگاهي 
در اسفراين خراسان شمالي، كلنگ زني درمانگاه مؤسسه خدمات درماني 
بسيجيان در شهرستان كوهرنگ لرستان و الحاق ۱۰۰ دستگاه اتوبوس 
و ۵۰ دستگاه ميني بوس براي ارائه خدمات مسافري به مردم انجام شد.  
همچنين قطارهاي مجموعه گردشگري بنياد تعاون كه براي سفرهاي 
زيارتي به اماكن مقدس كشور از جمله مشهد مقدس، شيراز و قم بازسازي 
شده بودند به مدار خدمات دهي بازگشتند.  در ادامه از معدن نصرت آباد در 
استان سيستان وبلوچستان كه ۴۰ نفر از افرادي كه قبالً از طريق سوخت 
بري امرار معاش مي كردند، در آنجا مشغول به فعاليت شده اند، بهره برداري 
و كلنگ چندين طرح از جمله آغاز ساخت مسكن ۲۵۰۰ واحدي بسيجيان 
در شهرك انديشه زنجان به زمين زده شد.  س��ردار غالمرضا سليماني 
فرمانده بسيج مستضعفين در اين مراس��م گفت: بسيج توانست در يك 
دوران مخاطره انگيز يعني دوران دفاع مقدس و دوران تثبيت جمهوري 
اسالمي ايران فداكاري بي نظيري انجام دهد.  وي افزود: اين راه پس از دفاع 
مقدس هم ادامه پيدا كرد و جلوه هاي وسيع تر و گسترده تر از فداكاري و 
خدمت به مردم عزيز در اين تشكيالت متجلي شد.  رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين ادامه داد: در گام دوم انقالب اسالمي و در جهت پياده سازي 
آن قرار است جلوه هاي زيباي اين خدمت گذاري گسترش پيدا كند.  سردار 
سليماني گفت: بنياد تعاون بسيج در قالب مؤسسات و مجموعه هاي تحت 
نظر اين مسير را پي گرفته است.  وي با بيان اينكه بنياد تعاون بسيج يعني 
بنياد تعاون مردم ايران، تصريح كرد: در كنار بهره برداري از ۱۵۰ دستگاه 
اتوبوس و ميني بوس، كمك به توليد مسكن براي محرومين كشور در قالب 
توافق با دولت سيزدهم، ايجاد اشتغال و مباحث مختلف مربوط به پيشرفت 

و آباداني از جمله اقداماتي است كه در اين بنياد در حال انجام است.

 فرونشست ها و خسارت به كشاورزي
محصول بي توجهي به آبخيزداري 

براساس گزارش مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي كشور، 
بارش هاي سال زراعي 1۴۰۰- 1399 نس�بت به بلندمدت 39 درصد 
كاهش نشان مي دهد. همچنين طبق گزارش وزارت نيرو در خصوص 
وضعيت سدها در ابتداي خرداد1۴۰۰ ورودي و موجودي آب در مخازن 
سدهاي كشور نسبت به سال آبي گذشته به ترتيب ۴۷ و 2۷درصد 
كاهش نشان مي دهد. در همين راستا و براساس آخرين گزارش هاي 
دفتر مخاطرات و مديريت بحران وزارت جهاد كشاورزي در سال زراعي 
1۴۰۰- 1399 خسارت خشكسالي به بخش كشاورزي حدود ۶۷ هزار 
ميليارد تومان برآورد شده است. اين همه آمار در كنار فرونشست هايي 
كه در استان هاي مختلف صورت مي گيرد هنوز نتوانسته مسئوالن 
را مجاب كند تا به طرح هاي آبخيزداري به صورت ويژه پرداخته و با 
تدوين برنامه اي منسجم به فكر چاره اي براي حل اين مشكل باشند. 

    
ايران با چالش آبي مواجه است و از آن نمايان تر اينكه بروز اين مشكل 
به خاطر سوء مديريت ها و نشستن برخي مسئوالن بر مسندي است كه 

هيچ تخصص و اطالعاتي در مورد آن ندارند. 
از حرف هاي كارشناسان تا عملكرد مسئوالن هزاران فرسخ فاصله است 
و معلوم نيست چرا كس��ي مديران كم كار يا آنهايي كه با ندانم كاري 

موجب به وجود آمدن شرايط كنوني شده اند را محاكمه نمي كند. 
كارشناسان مي گويند با همين ميزان بارش ها و منابع مي توان ضمن 
تأمين آب شرب و صنعت، توليد كش��اورزي را تا سه برابر افزايش داد. 
اما بي توجهي مسئوالن و س��وء مديريت ها موجب شده، استفاده غلط 
از منابع آب به ويژه در كش��اورزي، ايران را به يكي از كشورهايي كه با 

چالش آب روبه روست، تبديل كند. 
  ناهماهنگي ها از قانونگذاري تا حذف بودجه

چند روز پيش بود كه خبري مبني بر قطع اعتبار آبخيزداري از صندوق 
توسعه ملي منتشر شد. 

اين خبر را مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها 
اعالم كرد و گفت: »تنها ۴۲۰ ميليارد تومان اعتبار براي آبخيزداري در 
نظر گرفته شده در حالي كه اجراي عمليات آبخيزداري در هر هكتار، 
يك ميليون و 7۰۲ ميليون تومان هزينه مي برد.« هوشنگ جزي ادامه 
داد: »از نظر من اجراي عمليات آبخيزداري بسيار كم هزينه است. در 
آبخيزداري ۵۰ اقدام داريم كه در چهار دس��ته مكانيكي، بيولوژيكي، 
بيومكانيكي و مديريتي تقس��يم مي شود. هر كدام تكنيك هاي خاص 
خود را دارد. با اجراي عمليات آبخي��زداري در هر هكتار، در طول يك 
سال ۵3۰ ميليون مترمكعب در آبخوان ها استحصال مي شود. با اجراي 
اين پروژه ها، يك هزار مترمكعب از طريق نفوذ آب مي توانيم استحصال 
كنيم. شيوه كار ما با سدسازي وزارت نيرو متفاوت است. ما آب را نفوذ 
مي دهيم تا كاهش تبخير انجام دهيم. ب��ا اجراي عمليات آبخيزداري 

نزديك به شش تن رسوب را مي توانيم كاهش دهيم.«
به گفت��ه اين مس��ئول، س��االنه ۲۵۰ ميليون مترمكعب خ��اك وارد 
سدهاي كشور مي شود. حجم سد كرج ۲۰۴ ميليون مترمكعب است 
به اين ترتيب ساالنه به اندازه حجم سد كرج خاك از دست مي رود.  در 
ناهماهنگي هاي موجود همين بس كه قطع اعتبار آبخيزداري در حالي 
رخ داد كه اواسط آبان ماه و بنا به اعالم سخنگوی كميسيون كشاورزي 
مجلس شوراي اسالمي طرح آبخيزداري و آبخوانداري در اين كميسيون 

مطرح و اكثريت اعضاي كميسيون با اين طرح موافقت كردند. 
حجت االسالم آزادي خواه با بيان اينكه كليات اين طرح با حضور رئيس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت 
و بيشتر اعضاي كميس��يون با آن موافقت داشتند، گفت: »به واسطه 
وجود برخي ايرادات از جمله مغايرت با اصل 7۵ قانون اساس��ي مقرر 
ش��د در كميته ويژه اي اين ايرادات رفع و مجدداً به كميسيون ارجاع 
شود.« از طرف ديگر بررسي قانون آبخيزداري و آبخوانداري در مجلس 
شوراي اس��المي در حالي صورت گرفت كه س��يدجواد ساداتي نژاد 
وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر ضرورت تدوين اين قانون گفته بود، 
براي اجراي طرح آبخيزداري قانوني در كشور نداريم كه اميدواريم با 
حمايت هاي مجلس شوراي اس��المي از اين طرح ها، اين امر مهم نيز 

صاحب قانون شود. 
  فرونشست ها در استان هاي مختلف ايران

براساس گزارش س��ازمان زمين شناسي و اكتش��افات معدني پديده 
فرونشست در دشت هاي مختلف كشور مشاهده ش��ده و وقوع آنها در 
حال افزايش اس��ت.  به طوري كه ميزان فرونشس��ت در دشت مشهد 
۲۵سانتي متر، دشت تهران ۱7، دشت ورامين ۱۲،  دشت ساوجبالغ۲۲، 
دشت نيشابور 3۰ ، دشت كاشمر 3۰ ، دشت زرند۲۵، دشت كرمان۲۰ و 

دشت رفسنجان 3۰ سانتي متر گزارش شده است. 
يكي از مناطق بحراني فرونشست در كشور، اصفهان است كه به گفته 
مديركل سازمان زمين شناسي و اكتشافات  معدني اين استان و مطابق 
اعالم سازمان زمين شناسي طي بازه زماني ۱8ماهه و براساس تصاوير 
رادار نرخ فرونشست زمين در منطقه رهنان اصفهان ۱8/۵ سانتي متر، 
حبيب آباد ۱7، ورزشگاه نقش جهان ۱۲ و خوراسگان ۱7سانتي متر 

بوده است. 
تأسف بار اينكه خطر فرونشست آثار و ابنيه تاريخي اصفهان را تهديد 
مي كند و هم اكنون نشانه هاي اين پديده در سي و سه پل، پل هاي چوبي 

و ميدان نقش جهان قابل مشاهده است. 
حاال ديگر هم��ه خوب مي دانند ك��ه يكي از مهم تري��ن داليل پديده 
فرونشست در ايران، برداشت هاي بي رويه آب از منابع زيرزميني است. 
آمارها از تغيي��رات حجم مخزن آبخوان هاي آبرفتي كش��ور نش��ان 
مي دهد تا قبل از س��ال ۱37۶ معادل 3۵ ميلي��ارد متر مكعب اضافه 
برداشت صورت گرفته بود و ۱۵ سال بعد يعني در سال ۹۱ اين ميزان 
به ۱۱۰ ميليارد متر مكعب رسيد.  به هرحال در كنار اين همه اتفاقات 
ناگوار، شايد سريع ترين و بهترين راه براي احياي منابع و سفره هاي آب 

زيرزميني اجراي طرح هاي آبخيزداري باشد. 
طرح هايي كه از هدر رفت روان آب ها و مهم ت��ر از آن تبخير آب هايي 
كه بر اثر بارش ها در مناطق مختلف جمع مي ش��وند، جلوگيري كرده 
و با هدايت اين آب ها به زيرزمين، موجب حفظ آنها مي ش��ود.  توجه 
به آبخي��زداري و آبخوانداري به عنوان يك��ي از مهم ترين راهكارهاي 
بيابانزدايي در حالي است كه به اين مسئله اساسي توجه نمي شود و به 
گفته پرويز گرشاسبي معاون آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري طبق برنامه شش��م توسعه بايد در يك 
ميليون و ۱۴۰ هزار هكتار از بيابان هاي كش��ور اقدامات بيابان زدايي 
صورت مي گرفت اما تاكنون فقط 3۵۰ هزار هكتار آن محقق شده است.  
در يك جمله كلي در مورد اهميت آبخيزداري بايد گفت، آبخيزداري 
مهم ترين راهكار جهت پيش��گيري از نابودي بي��ش از يك ميليون و 
۲۰۰هزار هكت��ار از جنگل هاي زاگرس مي ش��ود. جالب اينكه همين 

جنگل ها ۴۰ درصد از نيازهاي آبي كشور را تأمين مي كنند.

 تاالب كاني برازان مهاباد 
احيا مي شود 

مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي از رهاسازي 
2/۵ ميليون متر مكعب آب براي احي�اي تاالب كاني برازان 

مهاباد خبرداد. 
ياسر رهبر دين مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي 
با اشاره به رهاسازي ۲/۵ ميليون متر مكعب آب در پاييز سال آبي 
جاري برای احياي تاالب كاني برازان گفت: در صورت بارش هاي 
مناسب در ماه هاي آتي و ورودي هاي خوب به مخزن سد مهاباد 
در س��ال آبي جاري همچنان براي تاالب كاني برازان و هم براي 
احياي تاالب قوپي باباعلي رهاسازي انجام خواهد شد.  وي با اشاره 
به همكاري خوب كشاورزان پاياب سد مهاباد در انجام اليروبي 
رودخانه ها و انهار شهرس��تان افزود: در ماه هاي آتي با پيگيري 
تأمين ماشين آالت مناس��ب اليروبي مجاري آبي و زهكش ها با 

سرعت بيشتري انجام خواهد شد.

 افتتاح خانه انيميشن فارس 
به مركزيت جهرم 

بسيج هنرمندان، خانه انيميشن اس�تان فارس به مركزيت 
شهرستان جهرم، را افتتاح كرد. 

رضا ميكائيلي رئيس سازمان بسيج هنرمندان فارس در آيين افتتاح 
خانه انيميشن جهرم، گفت: بسترسازي و ايجاد خانه هاي هنري 
يكي از اهداف و رسالت هاي سازمان بسيج هنرمندان فارس است.  
وي افزود: امروز هنر موشن و انيميشن يكي از هنرهاي نو و تأثيرگذار 
است كه بحمداهلل با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي خوبي كه 
توسط دوستانمان در كانون بس��يج هنرمندان جهرم شناسايي و 
معرفي شده بودند مجوز ايجاد خانه انيميشن فارس به محوريت 
شهرستان جهرم از سوي سازمان بس��يج هنرمندان فارس صادر 
شد.  رئيس سازمان بسيج هنرمندان فارس ادامه داد: عالوه بر توليد 
محتواهاي گوناگون، شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري اين 
عرصه بايد در دستور كار مجموعه خانه انيميشن فارس قرار بگيرد.

 كنگره شهداي يک هزار نفره 
دانش آموز يزد برگزار مي شود

با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري كنگره شهداي يك هزار 
نفره دانش آموز يزد به زودي در اين اس�تان برگزار مي شود. 
مهران فاطمي اس��تاندار يزد در برگزاري در نشست شوراي ترويج و 
توسعه فرهنگ ايثار و شهادت با بيان اينكه امروز در رأس اولويت هاي 
فرهنگي، توسعه فرهنگ ايثار و شهادت قرار دارد، گفت: اين اولويت همه 
دستگاه هاي ماست و بر آن تأكيد داريم.  وي افزود: شايد استان يزد از 
جمعيت بااليي برخوردار نباشد ولي حدود يك هزار شهيد از مجموع 
۴هزار شهيد استان يزد را قشر دانش آموز شامل مي شوند كه بنابر تأكيد 
مقام معظم رهبري، كنگره ملي ش��هداي دانش آموز استان را برگزار 
خواهيم كرد.  استاندار يزد با اشاره به برگزاري ساالنه حدود ۴۰۰ يادمان 
شهدا در استان، ادامه داد: امروز خدمت به خانواده شهدا را مصداق عمل 
صالح مي دانيم و نگاهمان به اين مجموعه باالتر از مأموريت هاي تعريف 

شده قلمداد كرده و معتقديم باالتر از فرهنگ ايثار و شهدات نداريم.

   يزد   فارس    آذربايجان غربي

 آزادي زندانيان جرايم غيرعمد 
با همت سپاه استان مركزي

همزم�ان ب�ا هفت�ه بس�يج 1۸ نفر از      مركزي
زنداني�ان جراي�م غيرعم�د به همت 
ش�دند.  آزاد  مرك�زي  اس�تان  س�پاهيان  و  بس�يجيان 
سردار سرتيپ دوم پاسدار محسن كريمي فرمانده سپاه »روح اهلل« استان 
مركزي با اشاره به اينكه آزادي زندانيان غيرعمد مالي يكي از اقدامات در 
ذيل كمك مؤمنانه است كه به همت سپاه و بسيج و مشاركت خيرين 
انجام مي شود، گفت: به مناسبت هفته مبارك بسيج ۱8 نفر از زندانيان 
استان از بند رهايي يافتند و عالوه بر آن نيز ۲۹ نفرزنداني در سال ۱۴۰۰ 
به همت سپاه و بسيج آزاد شدند و بسيج حقوقدانان سپاه روح اهلل، آزادي 
۱۲ زنداني ديگر را تا پايان آذر ماه در دستور كار دارد.  وي افزود: خدمت 
بي منت به مردم، دفاع از ارزش هاي اسالمي و اميدآفريني اولويت بسيج 
در گام دوم انقالب است و بس��يجيان با عمل صالح كه اخالص در نيت 
و تقواي در عمل در آن وجود دارد نقش آفريني مي كند. فرمانده سپاه 
روح اهلل استان مركزي تصريح كرد: با تأكيد بر اينكه انديشه بسيج مبتني 
بر تفكر قرآن كريم است، افزود: بسيج براي رفع همه مشكالت و مقاطع 
با برنامه عمل كرده و در گام دوم انقالب در راستاي تحقق فرامين امامين 
انقالب و عملياتي نمودن مؤلفه هاي بيانيه گام دوم نقش آفريني مي كند.  
سردار كريمي با اشاره به سالگرد شهادت شهيد زين الدين گفت: شهيد 
مهدي زين الدين كه در مكتب اسالم و علماي برجسته اي چون شهيد 
آيت اهلل مدني)ره( تربيت شده بود عالوه بر اينكه اخالق و معارف اسالمي 
را در وجود خود پرورش داد همچنين توانست نيروهاي عظيمي تربيت 
كند.  وي با بيان اينكه شهيد زين الدين از ابتداي حوادث كردستان در 
ميدان مجاهدت حضوري ميداني داش��ت و حيات با بركت خود را در 
مسير دفاع از ارزش هاي اسالمي گذراند، افزود: بزرگ ترين خدمات را 
براي اسالم و انقالب اسالمي به ماندگار گذاشت و تشكيل سازمان رزم 
مقتدر كه موجب حضور لشكر ۱7 در ميدان هاي مختلف شد از اقدامات 
مهم شهيد زين الدين است.  فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي تصريح 
كرد: يكي از درس هاي مهمي كه رزمندگان اسالم از شهيد زين الدين به 
خوبي آموختند ايستادگي و مقاومت است كه با بصيرت و هوشياري خود 

همواره نقش مؤثري در خنثي سازي توطئه هاي دشمنان داشت. 

توزيع بسته هاي معيشتي در مناطق  محروم  استان اصفهان
در شش��مين     اصفهان 
دوره رزمايش 
اهداي كمك هاي معيشتي ستاد اجراي فرمان 
امام خميني)ره( 1۰ هزار بسته معيشتي ارزاق 
به همراه تعداد قابل توجهي ل�وازم التحرير 
وكيف وكفش در اس�تان اصفهان توزيع شد. 
آيت اهلل سيديوسف طباطبايي نژاد امام جمعه 
اصفهان گف��ت: در شش��مين دوره رزمايش 
اهداي كمك هاي معيشتي ستاد اجراي فرمان 
امام خميني)ره( تعداد زيادي كيف و لوازم التحرير براي دانش  آموزان و ۱۰ هزار بسته معيشتي ارزاق در 
استان توزيع شد.  تورج حاجي رحيميان، مديركل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني )ره( استان 
اصفهان نيز گفت: از ابتداي شيوع كرونا تاكنون ۱۲8 هزار بسته معيشتي در بين هموطنان محروم در 
سراسر استان توزيع شده كه در اين راستا در مجموع ۲8 هزار كيف دانش آموزي با لوازم تحرير نيز به 
دانش آموزان محروم اهدا شده است.  وي افزود: ۲۲۰ هزار بسته گوشت در بين مردم نيازمند استان در 

آينده توزيع مي شود و تاكنون ۱۲۰ هزار بسته مرغ بين نيازمندان اهدا شده است.


