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وعدههاي بيعمل مسئوالن
شوکران گلخانهها

با اينكه بارها و بارها در مورد كشت محصوالت در گلخانهها و مزاياي اين
روش نس��بت به روشهاي سنتي گفته ش��ده اما باز هم از استانها خبر
ميرسد كه هنوز مسئوالن اين مسئله را جدي نگرفتهاند و گامهاي مؤثري
در جهت حمايت از آن بر نميدارند .كمترين مزيت كشتهاي گلخانهاي
صرفهجويي قابل توجه آنها در مصرف آب و توليد محصول تا 20برابر مشابه
سنتيخودهستندبااينحالازگلخانههايشهرستانجمدراستانبوشهر
كه به عنوان طرح پايلوت كشوري خبر ميرسد كه به دليل عدم حمايت
همه جانبه مسئوالن و ناديده گرفته ش��دن نيازهاي آن ،طرح در شرايط
بسيار نامساعدي به سر ميبرد.
شايد مسئوالن در همايشها و س��مينارها و نشستهايي كه بيشتر شبيه
دورهمي ميمانند توسعه كشت گلخانهاي را با توجه به كم آبي و خشكسالي
و افزايش توليد و بهرهوري ،نياز ضروري امروز بخش كشاورزي هر شهرستان
عنوان كنند اما در عمل هيچ گامي براي حمايت از اين طرحها بر نميدارند.
دليلاينادعاهمگلخانهجمدراستانبوشهراستكهبرخالفگفتهمسئوالن
شرايط آن روز به روز وخيمتر شده و به تعطيلي دائم نزيك ميشود.
گلخانههاي جم ،مشتي از خروار است كه ثابت ميكند به دليل مشكالت
شديد و عدم حمايت دولت ،هيچ نشاني از توسعه در آنها به چشم نميخورد.
جمعآورييا فروخته شدنگلخانههايجمبهخريدارانغيربوميطيچند
ماه اخير مهر تأييدي بر تمام بيتوجهيها و سپردن عطاي كار به لقايش
از طرف سرمايهگذاران اين بخش است كه به اميد وعدههاي دولتيها پا
پيش گذاشته بودند.
هر چند خشكساليهايي كه چتر خود را بر سر ايران و استانهايش پهن
كرده طرح توس��عه گلخانههاي جم را به يك پروژه بزرگ و دهان پر كن
تبديل كرده بود و مسئوالن پيوس��ته بر روي اين موضوع مانور ميدادند
كه به دليل بحران آب در سطح شهرستان جم ،وجود گلخانهها با توجه به
مصرف بهينه آب و اشتغالزايي از نيازهاي جدي منطقه است و بايد از آنها
حمايت شود اما حاال گلخانه داران براي پرداخت وامهاي بانكي خود با توجه
به اقساط باالي تسهيالت و نوسانات زياد بازار فروش با مشكالتي مواجهاند
كه نيازمند توجه و حمايت بيشتر دولت دارد.
ايران ش��رايط خوبي ندارد و با توجه به خشكساليهاي اخير و كم آبي به
وجود آمده در اكثر نقاط كشور ،تغيير كشتهاي سنتي به سمت گلخانه و
شيوههاي مدرن كشاورزي از الزامات است.
شايد در حرف اعالم ميشود كه براي متقاضيان احداث گلخانه در صورت
وجود چاههاي مجوزدار و آب كافي تس��هيالت ويژهاي با س��ود خيلي كم
پرداخت خواهد شد .تعرفههاي پايين برق و گاز ،تسهيالت با نرخ سود 6درصد
و بازپرداخت بلند مدت و امتيازات ديگر همه تا وقتي هستند كه سرمايهگذار
وارد گود ميشود و بعد از آن همانطور تازه و دست نخورده باقي ميمانند.
پيشبيني نشدن بستر و بازار مناس��ب براي توليدات گلخانهاي يكي از
عوامل تأثيرگذار در تعطيلي گلخانهها است و عدم حمايتهاي فني و مالي
از كشاورزان نيز موضوع ديگري است كه مزيد بر علت شده است.
همچنين نهادهاي كارگزار بهجاي اينكه طرح را به عنوان طرحي پايدار و
مولد ببينند صرفاً در قالب چند طرح اشتغالزايي و پرداخت وام به كشت
گلخانهاي در نظر ميگيرند .با كنار رفتن سرمايهگذاران مشخص ميشود،
اينكه اين توليدات چگونه فروخته شوند و بازار هدف محصوالت توليدي
كجاست ،موضوعي نبوده كه ذهن مسئوالن را مشغول كند.
گره كار اينجاست كه امروز كش��اورز ايراني بدليل عدم وجود بازار مناسب
مجبور است محصول خود را در بسياري از مواقع با كمترين قيمت كه حتي
هزينههاي توليد را هم پوشش نميدهد ،به دالل يا در بازار شهرهاي ديگر به
فروش برساند .دردي كه دامن محصوالت گلخانهها را هم گرفته است.
هم چنين در بخش فني نيز ادارات جهاد كشاورزي شهرستانها فاقد نيروي
متخصصي هستند كه بتواند به گلخانهدارها كمك علمي و فني بدهد.
فقط خوب اس��ت فراموش نكنيم كش��ورهاي پيش��رو در اين زمينه به
كشتهاي هيدروپونيك يا آبكشت و ايرپونيك يا هواكشت روي آوردهاند و
ما هنوز درگير كشتهاي خاك پايه با بازدهي پايين هستيم.

سدتنگارمدشتستانبوشهرافتتاحشد

سد تنگ ارم در شهرستان دشتستان
بوشهر
استان بوش�هر بعد از  12سال از آغاز
عمليات اجرايي ،افتتاح و آماده آبگيري شد.

مديرعامل شركت سهامي آب منطقهاي استان بوشهر در اين آئين گفت:
با توجه به برداشتهاي بيرويه و كاهش شديد ذخاير آبهاي زير زميني
و مشكل كمبود آب آشاميدني معيشت مردم با مشكل روبهرو شده بود.
شاپور رجايي بيان كرد :با توجه به اينكه كم آبي از مشكالت شهرستان
دشتستان است در همين راستا سد تنگ ارم با همت دولت تدبير و اميد
در اين مدت ساخته شده است .وي گفت :بخش ارم يكي از مناطق خوش
آب و هوا با قابليت دامداري است .رجايي يادآور شد :شركت آب منطقهاي
استان بوشهر در راستاي احيا و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني و استفاده
از روان آبهاي فصلي مطالعه و ساخت سد تنگ ارم را با هدف تأمين آب
آشاميدني اضطراري بخش ارم در دستور كار خود قرار داد .وي ادامه داد:
در همين راستا طرح احداث سد تنگ ارم به منظور تأمين آب شرب مورد
نياز  21هزار نفر با ميزان تخصيص  2ميليون متر مكعب در سال براي افق
سال  1410اجرا ش��د .مديرعامل شركت سهامي آب منطقهاي بوشهر
افزود :احداث اين سد نقش مهمي در كنترل سيالبهاي فصلي كه باعث
تخريب زمينهاي كشاورزي و راههاي ارتباطي در پايين دست ميشود،
دارد .رجايي يادآور شد :سد تنگ ارم با اعتباري معادل  190ميليارد ريال
از محل اعتباراتي استاني و از نوع سنگ و سيماني با پوشش بتن است.
وي گفت :حجم مخزن اين سد  4ميليون متر مكعب ،ارتفاع آن  31متر و
طول تاج اين سد  199متر و عرض تاج آن چهار متر است.

استقرار يك چهارم شركتهاي دانش بنيان
حوزه شيالت كشور در مركزي

در ح�ال حاضر ي�ك چه�ارم از كل
مركزي
ش�ركتهاي دانش بنيان فعال حوزه
شيالت و صنايع وابسته كشور در اس�تان مركزي استقرار دارند.

حسناكبريمديرشيالتوامورآبزيانجهادكشاورزياستانمركزيگفت:
مقرر است فعاليتهاي دانش بنيان حوزه شيالت و آبزيان زينتي در استان
مركزي گسترش يابد و هم اكنون از مجموع  ۲۴شركت دانش بنيان فعال
در حوزه شيالت و صنايع وابسته در كشور ،پنج شركت در استان مركزي
مستقر هستند .وي افزود :اين شركتها با هدف افزايش توليد و گسترش
و باال بردن سرانه آبزيان در استان و كشور فعال هستند و در حوزه تكثير و
پرورش ماهيان زينتي ،تكثير و پرورش ريز جلبكها ،س��اخت تجهيزات
آبزي پروري و تجهيزات فرآوري آبزيان فعاليت دارند .اكبري خاطرنشان
كرد :برخي از اين شركتهاي دانش بنيان با هدف تكثير و پرورش زالو و
فرآوردههاي جانبي آن در شهرستانهاي اراك ،محالت ،دليجان و فراهان
مستقر هستند و فعاليت دارند .مدير شيالت و امور آبزيان سازمان جهاد
كشاورزي استان مركزي با اشاره به ارتباط و تعامل برخي از اين شركتها
با كشورهايي مثل ازبكستان و عمان بيان داشت :در صورت حمايت بيشتر
از اين ش��ركتهاي دانش بنيان ،عالوه بر توليد و ايجاد اشتغال پايدار ،با
صادرات به كشورهاي هدف ارزآوري مناسبي را نيز ميتوان داشته باشيم.
وي از گسترش فعاليت واحدهاي آبزي پروري و رشد آمار توليد بچهماهي
در اين استان طي چند سال اخير خبر داد و اضافه كرد :با توجه به ارزيابي
موقعيت استان ،ظرفيتهاي موجود و توان آبزي پروران و ...پيگير استقرار و
افزايش شركتهاي دانش بنيان حوزه شيالت در استان مركزي هستيم.
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گزارش يك

ميترا شهبازي

رزمايش محرومیتزدایی به استقبال هفته دفاع مقدس میرود

ارائه خدمات درماني رايگان
به  4800نفرازمحرومان لرستان

رزمايش اقتدار عاش�ورايي روزه�اي پاياني خود را س�پري ميكند.
رويدادي ب�زرگ كه ط�ي آن  7هزار و  14گ�روه جهادي به اس�تعداد
 150هزار نفر از بس�يجيان و نيروهاي س�پاه دركنار مردم  31اس�تان
كش�ور محروميتزدايي از مناطق كمبرخوردار را ه�دف قرار دادند و
«ش�يفت ايثار» را در م�زارع ،كارخانهها و ديگر واحده�اي اقتصادي
در راس�تاي حمايت از كاالي ايراني اجرا كردن�د .همچنين با توجه به

رزمايش محمدرس��ولاهلل  2كه به ي��اد رزمايش
محمدرسولاهلل هشت سال دفاع مقدس نامگذاري
شده اس��ت ،از تاريخ  9شهريورماه سالجاري آغاز
شد تا باري ديگر شكوه انقالب بزرگ اسالمي را به
رخ جهانيان بكشد .نمايشي بزرگ از اقتدار نيروهاي
نظامي سپاه و بس��يج مردمي كه دست در دست
ه��م محروميتزدايي از مناطق محروم كش��ور را
هدف قرار دادند و با حضور در  31اس��تان كش��ور
بخش قابل توجهي از زيرس��اختهاي عمراني را
اصالح و ش��رايط را براي خروج از ركود اقتصادي
فراهم كردند .آنها در كنار اجراي اقدامات عمراني،
مس��ائل فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي را هم مد
نظر قرار دادند و به مردم كمكرس��اني كردند .از

اينكه در آستانه شروع سال تحصيلي هستيم با شعار هر «كاسب يك
دانشآموز» ،به خانوادهها در راستاي فراهم كردن ملزومات تحصيلي
نيز كمك كردند .حاال اين رزمايش باش�كوه كه از  9ش�هريور ماه آغاز
ش�ده ،روزهاي پاياني خود را ط�ي ميكند و با نماي�ش اقتدار انقالب
بزرگ اسلامي به جهانيان ،لبخند ش�ادي را به م�ردم تقديم ميكند
و به پيش�واز مرحله بع�دي رزماي�ش در هفته دفاع مق�دس ميرود.

جمله اقدامات  20روزه جهادگران ميتوان به ارائه
خدمات پزشكي و روانپزشكي رايگان در مناطق كم
برخوردار اشاره كرد .همچنين آنها با عنوان «شيفت
ايثار» در كارخانهها ،كارگاهها و مزارعي كه تضمين
كننده پويايي اقتصاد هستند ،براي كمك به توليد و
صنعت استانهاي كشور در راستاي بازيافت مواد،
جمعآوري ضايعات ،تعمير و نگه��داري ،ايمني و
بهداش��ت حضور يافتند و به صورت داوطلبانه به
مشاوره و خدمترس��اني پرداختند .عالوه بر اين
جهادگران بر سر مزارعي كه كشاورزان آنها به دليل
كهولتسنياناتوانيدركشتوبرداشتبامشكالت
متعددي روبه رو بودند به ياري شتافتند .حاال هم كه
روزهاي آخر اين رزمايش فرا رسيده است با شعار

همايش«احلي من العسل» در 59امامزاده اصفهان برگزار شد
اصفهان

همزمانباسراسركشورهمايشاحليمنالعسلويژهنوجوانانودانشآموزان
در  59بقعه متبرك�ه و امامزاده عظيمالش�ان اس�تان اصفهان اجرا ش�د.

حجت االسالم و المسلمين ولي اهلل روان سرپرست معاونت فرهنگي اجتماعي اداره كل اوقاف و امور خيريه
استان اصفهان با اشاره به دليل نامگذاري همايش احلي من العسل اظهار داشت :عبارت «احلي من العسل»
پاسخ حضرت قاسم بنالحسن (ع) در شب عاشورا به عموي بزرگوارش ،حضرت سيدالشهدا(ع) است كه
پرسيدند مرگ در نزد تو چگونه است و اين نوجوان  13ساله در جواب حضرت گفت ،مرگ در نزد من،
شيرينتر از عسل است .وي افزود :وسعت ديد نوجوان  13ساله دشت كربال نشاندهنده آگاهيبخشي
مكتب اهلبيت (ع) و نگرش آنها به مرگ و زندگي است و اينكه اگر مرگ در راه خدا و رسيدن به مقام قرب
الياهلل باشد« ،شيرينتر از عسل» است .اين مسئول گفت :در راستاي اجراي طرح بصيرت عاشورايي
و براساس تقويم روز شمار اين طرح و همچنين همزمان با سراسر كشور همايش احلي من العسل ويژه
نوجوانان و دانشآموزان در  59بقعه متبركه و امامزاده عظيم الشان استان اصفهان اجرا ميشود.

هر «كاسب يك دانشآموز» سعي در آمادهسازي
مدارس و دانشآموزان براي سال تحصيلي جديد
دارند .آنها با كمك مردم ل��وازم مورد نياز تحصيل
دانشآموزان را فراهم و شرايط را براي توسعه علمي
كشور تسهيل ميكنند.
بزرگترين اجتماع جهادگران در استانها
 31اس��تان كش��ور ب��راي برگ��زاري بزرگترين
اجتماع جهادگران انتخاب شد تا در اين رزمايش
محروميتزدايي از ش��مال تا جنوب و از شرق به
غرب كش��ور به دس��ت  7هزار و  14گروه جهادي
به استعداد  150هزار نفر از بسيجيان اجرايي شود.
اس��تانهاي مازندران ،گيالن ،گلستان ،خراسان
شمالي ،خراسان جنوبي ،خراسان رضوي ،سيستان
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و بلوچستان ،كرمان ،بوشهر ،فارس و مابقي مناطق
كشور محلي براي برگزاري رزمايش اقتدار عاشورايي
بودند تا باري ديگر اتحاد و همبستگي بزرگ ملت
ايران را به رخ جهانيان بكش��د .نمايش��ي از اقتدار
كه ب��ا محروميتزدايي در آميخته ش��د و در اين
باره مسئول سازمان بسيج جامعه پزشكي لرستان
ميگويد 17 « :تيم پزش��كي رزماي��ش جهادي
خدمترساني بسيج جامعه پزشكي سپاه حضرت
ابوالفضل (ع) لرس��تان به مناطق حاشيه شهري
سراسر اس��تان اعزام ش��د ».عبدالوحيد ملك آرا،
با اش��اره به خدمات ارائه ش��ده طي اين چند روز
در لرس��تان ادامه ميده��د« :ه��زار و  800نفر به
صورت رايگان ويزيت شدند ،به  800نفر خدمات
آموزش بهداشت و مامايي ارائه شد 200 ،نفر تحت
مراقبتهاي روانشناسي قرار گرفتند 2 .هزار نفر از
خدمات دارويي و پرستاري برخوردار شدند ».كه
اين اقدامات تنها بخش كوچكي از هزار و يك برنامه
خدماترساني جهادگران در يكي از اين  31استان
كشور را شامل ميش��وند .مجموعهای از خدمات
پزشكي كه تمام استانهاي ميزبان اين رزمايش با
كمي اختالف در آمار و ارقام ارائه شده است.
كمك جهادگران به آينده سازان كشور
در كنار ارائه خدمات درماني ،فرهنگي و اقتصادي و
اجتماعي ،جهادگران دانشآموزان را هم براي شروع
سال جديد تحصيلي آماده ميكنند .در اين خصوص
مسئول س��ازمان بس��يج اصناف و بازاريان فارس از
برگزاري رزمايش «يك كاسب ،يك دانشآموز» در
اين اس��تان خبر ميدهد و ميگويد :رزمايش «يك
كاسب ،يك دانشآموز» كه در واقع طرح جمعآوري
كمكهاي اصن��اف و بازاريان ب��راي دانشآموزان
بيبضاعت است  25و  26ش��هريورماه در روستاي
دهك و محمودآباد كروني شيراز برگزار شده است».
سرهنگعباسبنائيميافزايد«:دراينطرحيكهزار
بسته لوازم التحرير از طرف اصناف و بازاريان در بين
دانشآموزان نيازمند توزيع ميشود ».رئيس بسيج
اصناف سپاه حضرت نبياكرم(ص) استان كرمانشاه
نيز در خصوص برگزاري اين طرح در مناطق محروم
استان ميگويد 3« :هزار دانشآموز كرمانشاهي تحت
پوشش اين طرح هستند ».سرگرد يداهلل جوانمردي
ادامه ميدهد« :در سطح شهر كرمانشاه در اين راستا
لوازم و كاالهايي تهيه ش��ده كه طي روزهاي آينده
به بچههاي بيبضاعت اعطا ميشود ».اين طرح كه
تا  15مهرماه ادامه دارد پروژهاي است كه سالهاي
پيش نيز از سوي اصناف استانها پيگيري ميشده و
امسال با يك شور و شوق خاصتري دنبال ميشود.
اتفاقي كه مردم دليل آن را برگزاري رزمايش اقتدار
عاشورايي و ايجاد روحيه همكاري در بين تمام آحاد
كشور ميدانند .بنابر اين برگزاري اين رزمايش در كنار
تمام خدماتي كه به مردم مناطق محروم ارائه ميدهد،
روحيه مردم را در امر كمكرساني نيز تقويت كرده
است .اقدامي باش��كوه كه مرحله بعدي آن در هفته
دفاع مقدس شروع ميشود و با اين روحيهاي كه در
دل مردم زنده كرده است ،پيشبيني ميشود موج
جديدي از خدماترساني ارائه شود.

سايتميگوگميشانزمينهسازشكوفايياقتصادگلستان
گلستان

استاندار گلس�تان توسعه س�ايت ميگو گميش�ان را زمينه ساز
شكوفايي اقتصادي استان عنوان كرد.

سيد مناف هاشمي گفت :تكميل چرخه كامل ميگو يكي از برنامههاي مهم در شهرستان گميشان
بوده كه اين اقدام با فعالسازي واحدهاي فرآوري و بس��ته بندي ميگو در ناحيه تخصصي شيالت
شهرستان امكانپذير است .وي افزود :افزايش ولتاژ برق ،تسريع در گازرساني و انتقال آب از نيازهاي
مهم اين ناحيه تخصصي بود كه هماهنگيهاي الزم جهت تسريع در كار انجام شد .هاشمي تأكيد
كرد :يكي از قطبهاي مهم اقتصادي استان كه ميتواند تحول خوبي را به دنبال داشته باشد سايت
ميگوي گميشان است .وي خاطر نشان كرد :براساس بررسيهاي انجام شده پيشبيني ميشود كه
از اين مجتمع بالغ بر  2هزار و  ۵۰۰تن ميگو برداشت شود .استاندار گلستان تصريح كرد :با افزايش
سطح زير كشت سايت ميگوي گميشان در فازهاي بعدي ضمن افزايش توليد و رونق اقتصادي اشتغال
مضاعفي هم براي مردم خصوصاً شهرستان ايجاد خواهد شد.

آمادهسازی جنگلهاي هيركاني برای ثبت در میراث جهاني
جنگلهايهيركاني
گزارش2
ك�ه عم�ري ب�ه
محمدرضا سوري
بلنداي دوره سوم
زمينشناسيدارندموجبشدتاحفظونگهداري
آنها اهميت خاصي داشته باشد .قرارگرفتن اين
جنگلها در نوار شمالي كش�ور كه از آستارا در
اس�تان گيالن ش�روع ش�ده و امتداد آن تا دره
گليداغي در بجنورد خراسان شمالي ادامهدارد،
از جمله مزایایی است تا اين منطقه از لحاظ دارا
بودن چنين جنگلهايي با قدم�ت ميليوني از
اهميت دوچنداني برخوردار شود .درحالي كه در
سالهاي اخير براثر قطع و چراي بيش از حد ،اين
جنگلهادربرخيازكشورهايهمسايهشماليو
حتيكانادادرآستانهنابوديكاملقرارگرفتهاند،
اما حفظ آن در شمال كش�ور موجب شده تا در
آس�تانه ثبت جهاني قرار بگي�رد؛ موضوعي كه
س�بب ش�د رئيس اداره حفاظت محيطزيست
شهرستان رودبار در استان گيالن از آمادهسازی
جنگلهاي هيركاني به عنوان دومين اثر طبيعي
بعد از كوير لوت برای ثبت در يونسكو خبر دهد.

جنگل هيركاني بازمانده دوره سوم زمينشناسي و
غني از نظر گونههاي بومي و باستاني است .در حالي
كه در اكثر نقاط اروپا و سيبري اين جنگلها قادر به
بقا در مقابل سرما نبودند ،به دليل اقليم معتدلتر
حاشيه درياي خزر جنگل هيركاني در اين منطقه
به حيات خود ادام��ه داد و برخي گونهها بهتدريج
بومي اين جنگلها ش��دند .در حال حاضر 150
گونه بومي ،درختي و بوتهاي در جنگل هيركاني
وجود دارد كه شمشاد و انجيلي از آن جملهاند .از
نظر جغرافياي جنگل ،جنگلهاي خزري شمال

ايران ،به طور كلي جزو جنگلهاي سبز تابستاني يا
جنگلهاي پهنبرگ خزان كننده به شمار ميآيند
كه داراي جنگلهاي مديترانهاي نيز ميباشد كه
به جنگلهاي هيركاني مش��هورند .جنگلهاي
خزري به صورت نوار باري��ك و بلندي روي دامنه
شمالي سلسله جبال البرز ظاهر شده است .طول
اين نوار حدود  800كليومتر و عرض آن بين 20
تا  70كيلومتر در نوسان است .جنگلهاي شمال
ايران از آستارا شروع و تا دره گليداغي بجنورد ادامه
يافته و همچون نوار سبزي بر شيبهاي شمالي
كوههاي البرز قرار گرفته و سواحل جنوبي درياي
خزر را ميپوشانند .اين ناحيه از حوالي آستارا در
ش��مال غرب تا حوالي جنگل ابر در ش��رق ايران
ادامه مييابد .درحالي كه مساحت اين جنگلها

در اوايل قرن جاري ،دهه  20به  3/6ميليون هكتار
بالغ برآورد شده است ،با شروع بهرهبرداري تجاري
از جنگلهاي مزبور و همچنين چراي مفرط و قطع
بيرويه ،اين سطح دائماً رو به كاهش نهاده است .به
طوري كه امروزه حدود  1/9ميليون هكتار جنگل
در اين منطقه باقي مانده كه از اين مقدار فقط 1/2
ميليون جزو جنگلهاي مرغوب و تجاري محسوب
ميشود .معاون امور جنگل اداره كل منابع طبيعي
و آبخي��زداري گيالن در اين خص��وص ميگويد:
«جنگلهاي هيركاني از بقاياي جنگلهاي دوران
سوم زمينشناسي هس��تند و به لحاظ پايداري و
قدمت از اهميت بسزايي برخوردار هستند و با وجود
موقعيتخاصآبوهواييدركرانهجنوبيوجنوب
غربي درياي خزر پوشش جنگلي منحصربهفردي

ش��كل گرفته كه به لحاظ تن��وع و نقش آن مهم
و بسيار ارزشمند اس��ت ».محمدرضا عبداللهي
با اش��اره به اينكه حدود  2ميليون هكت��ار از اين
جنگلها در ايران و حدود  20ه��زار هكتار آن در
جمهوري آذربايجان واقع است ،ميافزايد« :از آنجا
كه جنگلهاي ليسار تالش ،گشت رودخان فومن
و س��ياهرود رودبار ازجمله جنگلهاي هيركاني
به ش��مار ميروند لذا بايد براي حفظ آنها تمامي
دستگاهها در اين زمينه تالش كنند».
جنگلهايهيركانيگيالندرراهيونسكو
اهمي��ت حف��ظ و نگه��داري اي��ن جنگلهاي
منحصربهفرد سبب شد تا سرانجام مقدمات ثبت
جهاني آن در يونسكو به جريان افتد .رئيس اداره
حفاظت محيطزيست شهرستان رودبار استان
گيالن با تأييد اين موضوع مه��م ميگويد« :در
گيالن بيش از  ۵۶۴هزار هكتار جنگل وجود دارد
كه بخشي از جنگلهاي هيركاني است و داراي
گونههاي باارزش و منحصربهفردي مانند بلوط،
راش ،ممرز ،توسكا ،افرا ،انجيلي ،سرخدار ،ارس و
زربين و اكوسيستم متنوع جانوري است ».امين
حسينزاده ميافزايد« :ثبت جهاني اين جنگلها
عالوه بر اينكه دستاوردهاي اكولوژيكي خوبي به
دنبال دارد ،ميتواند در بحث رونق گردشگري و
جذب توريست و اكوتوريست در شهرستان رودبار
بسيار تأثير خوبي داشته باشد ».به گفته وي ،در
ايران تنها يك اثر طبيعي به نام كوير لوت به عنوان
ميراث طبيعي جهان در سازمان يونسكو به ثبت
رسيده است و ثبت جهاني جنگلهاي هيركاني
به عنوان دومين اث��ر طبيعي مد نظر جهت ثبت
جهاني يونسكو در كشور ،دستاورد بزرگي براي
كشور ،استان گيالن و شهرستان رودبار است.

حمايت از دانشآموزان محروم اسالمشهر
با طرح يك كاسب يك دانشآموز بسیج
در راس�تاي حماي�ت از دانشآموزان
اسالمشهر
محروم شهرستان اسالمشهر ،طرح يك
كاسب يك دانشآموز در سطح مناطق تحت پوشش به اجرا در آمد.

روحاهلل ملك محمدي فرمانده حوزه مقاومت بس��يج اصناف شهرستان
اسالمشهر با اعالم اين خبر گفت :در اين طرح كه به همت حوزه مقاومت
بسيج اصناف شهرستان اسالمشهر با همكاري اتاق اصناف و اتحاديه لوازم
التحرير اين شهرستان و كسبه تحت پوشش به اجرا درآمده ،اقالم مورد
نياز دانشآموزان از قبيل كيف وكفش ،لوازم التحرير و نوش��ت افزار آنها
تهيه و تأمين ميشود .وي افزود :در مرحله نخست طرح يك كاسب يك
دانشآموز ،تعداد 350دانشآموز نيازمند تحت پوشش قرار گرفته و لوازم
مورد نياز آنها براي سال تحصيلي جديد ،ازسوي كسبه شهرستان تأمين و
دراختيارآنهاقرارميگيرد .فرماندهحوزهمقاومتبسيجاصنافاسالمشهر،
تأكيد كرد :در طول تاريخ انقالب اس�لامي ،كس��به و اصناف همواره در
عرصههاي دفاع از آرمانهاي نظام و انقالب حاضر شده و با ايثارجان و مال
خود در دفاع از وطن و نظام خود ايفاي نقش نمودهاند .ملك محمدي بيان
كرد :با توجه به فرارسيدن فصل بازگشايي مدارس و تكاپوي خانوادهها براي
تهيه لوازم التحرير و البسه براي دانشآموزان ،كسبه واصناف شهرستان
اسالمشهر در يك اقدام جهادي ،وارد عرصه شده و هركاسب هزينه تهيه
لوازم التحرير و كيف و كفش يك دانشآموز نيازمند را تقبل و تأمين نموده
و در اختيار وي قرار ميدهد .وي خاطرنشان كرد :طرح جهادي ياد شده
تا پايان مهرماه سالجاري ادامه داشته و اميدواريم با مشاركت و همكاري
تعدادي ديگري از كسبه و اصناف بسيجي جهادگر ،بتوانيم به گروههاي
ديگري از دانشآموزان نيازمند منطقه خدماترساني نماييم.

برگزاريكنگره شهداي كشوردرالبرز

مديركل حفظ آثار و نش�ر ارزشهاي
البرز
دفاع مقدس استان البرز از برگزاري
كنگره شهدا خبر داد و گفت :اس�تان البرز براي اولين بار ميزبان
كنگره شهداي كشور شد.

سردار ابوالفضل اسالمي با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس از  31شهريور
اظهار داشت :امسال براي نخستين بار كنگره شهداي استاني كشور در
البرز برگزار ميشود كه بايد تمهيدات و برنامهريزيهاي الزم براي هر
چه باشكوه برگزار كردن اين مهم انديشيده شود .وي با بيان اينكه اين
كنگره  6مهر و در هفته دفاع مقدس در البرز برگزار ميشود ،خاطرنشان
كرد :بايد از توان تمامي دس��تگاهها براي برگزاري اين كنگره استفاده
شود تا بتوانيم برنامههايي در شأن شهدا داشته باشيم .مديركل حفظ
آثار استان البرز هدف از برگزاري اين كنگرهها را ترويج فرهنگ ايثار و
شهادت در بين نسل امروز عنوان و ادامه داد :نوجوانان و جوانان امروز بايد
درك درستي را از فرهنگ ايثار و شهادت داشته باشند و بايد در اين زمينه
سياستهاي فرهنگي مناسبي را براي جذب بيشتر جوانان و نوجوانان
به اين فرهنگ اتخاذ كرد .وي خاطرنش��ان كرد :با گذش��ت سالها از
دوران هشت س��ال دفاع مقدس نبايد اجازه دهيم كه جانفشانيها و از
خودگذشتگي رزمندگان اسالم به دست فراموشي سپرده شود .اسالمي
گفت :برگزاري يادواره شهدا گامي مهم در جهت ترويج فرهنگ ايثار و
شهادت است و ميتواند نسل امروز را با آرمانهاي شهدا انس دهد .وي با
اشاره به اهميت برگزاري اين كنگره اظهار داشت :هم اكنون هفت كميته
به منظور برگزاري اين كنگره در البرز تشكيل شده است و مسئوالن اين
كميتهها نيز مشخص و شرح وظايفشان نيز اعمال شده است.

وظيفه اصلي مديران آبفا
مديريت جهادي است

مديرعامل ش�ركت آب و فاضالب استان
زنجان
زنجاندرجمعمديرانومعاوناناينشركت
با تأكيد بر ضرورت خدمترساني هر چه بيشتر به مردم مديريت جهادي
در شرايط فعلي كشور را وظيفه اصلي مديران آبفاي استان عنوان كرد.

عليرضا جزء قاس��مي گفت :مديران آب و فاضالب استان بايد هميشه
پاسخگوي مردم بوده و بيشتر از گذش��ته به امر خدمتگذاري به مردم
بپردازند .وي با تأكيد بر اينكه مديران بايد با تالش مضاعف رضايت خاطر
مش��تركان را جلب كنند افزود :مديران كم كار شناسايي و درباره آنان
تصميمگيري خواهد شد .مديرعامل شركت آب و فاضالب استان زنجان
با اشاره به اينكه با وجود مشكالت فراوان آب شرب مورد شهروندان بدون
هيچ مشكلي تأمين ميشود افزود :خدمات شركت آب و فاضالب استان
زنجان بايد از ميزان رضايت بخش فعلي نيز ارتقا يابد .جزء قاس��مي با
تأكيد بر رعايت نظم اداري كاركنان گفت :موفقيت مديران و مجموعه
زير نظر آنان به ميزان كيفيت كارها و برنامهريزي دقيق آنان ارتباط دارد
تا بتوانند رضايت مشتركان و مراجعان را جلب نمايند.

همدان :معاون راه��داري اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي
اس��تان همدان گفت ۱۲۳ :كيلومتر از راههاي آسفالته استان همدان
طي  ۵ماه نخس��ت امسال روكش ش��دند .حميد پرورشي خرم افزود:
عمليات اجراي روكش آسفالت در مسيرهاي ارتباطي استان به منظور
رفع خرابيهاي موجود ،نگهداري مطلوب و بهينه و ارتقاي كيفي سطح
راههاي استان انجام شده است.
هرمزگان :نخستين عمل جراحي سرطان تيروييد در مركز درمان
سرطان كيش  kccبا موفقيت انجام شد .در اين جراحي با حضور دكتر
حميدرضا عباسي و دكتر شهرام بلند پرواز دو تن از اساتيد و پزشكان فوق
تخصص جراحي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بيمار ۳۷سالهاي كه مبتال به
سرطان تيروييد بود مورد جراحي قرار گرفت.
لرستان :رئيس دانشگاه لرستان از پذيرش هزار و ۶۰۰دانشجو طي سال
تحصيلي جديد در اين دانشگاه خبر داد .خسرو عزيزي اظهار داشت :دانشگاه
لرستان تا پيش از اين سازمان مركزي نداش��ته و در ساختمان دانشكده
اقتصاد مستقر بوده است .وي با بيان اينكه سازمان مركزي دانشگاه لرستان
در زميني به مساحت 6هزار و ۲۵۰متر مربع احداث شده ،عنوان كرد :اعتبار
هزينه شده براي اين ساختمان ۹ميليارد تومان بوده است.
كرمانش�اه :فرمانده ي��گان حفاظ��ت ادارهكل مناب��ع طبيعي و
آبخيزداري اس��تان كرمانش��اه از خلعيد  ۱۱۱هكتار از اراضي ملي از
چنگال زمينخواران در كرمانشاه خبر داد .سرهنگ عباس بهاري افزود:
با وجود تالش و حضور مستمر نيروهاي حفاظتي در عرصههاي منابع
طبيعي در  ۶ماه نخست امسال  ۲۴۰فقره پرونده تخلف براي متخلفان
تشكيل و به محاكم قضايي ارسال شده است.
مازندران :مديرعامل ش��ركت غله و خدم��ات بازرگاني منطقه ۲
از پرداخت بيش از  ۷۵۸ميليارد ريال از مطالبات گندمكاران اس��تان
مازندران خبر داد .سيدمحمد جعفري افزود :در سالجاري  ۸۶هزار و
 ۸۱۵تن گندم به ارزش  ۱۱۶۰ميليارد و  ۵۶۳ميليون ريال از كشاورزان
گندمكار استان مازندران خريداري شد و با اين ميزان پرداختي تاكنون
 ۶۵درصد از مطالبات گندمكاران استان پرداخت شد.
سيس�تان و بلوچس�تان :مدي��ر كل انتقال خون سيس��تان و
بلوچستان گفت :سيستان و بلوچستان روزانه با كمبود  ۱۰۰واحد خون
مواجه است .سهيال خسروي افزود :از اين رو  ۳۰درصد خون مورد نياز
در سيستان و بلوچستان از ساير استانهاي كشور تأمين ميشود .وي
با بيان اينكه بالغ بر  ۳هزار و  ۱۰۰بيمار تاالسمي در استان وجود دارند
بيان كرد :اختالالت انعقادي و حوادث جادهاي س��بب شده خونهاي
اهدايي كفاف بيماران نيازمند به خون را ندهد.

