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ظرفیت بسیج برای مقابله
با جنگ اقتصادی دشمنان
استفاده شود
احمد محمدیزاده در حماسه عاشوراییان و
پیشکسوتان سپاه پاسداران در استان بوشهر
اظهار داشت :بسیج نقش مهمی را در عرصههای
مختلف داشته و نمود آن را در دوران دفاع
مقدس به خوبی دیدیم.
️وی موفقیت بسیج را بهره گیری از ظرفیت
مقاومت مردمی دانست و اضافه کرد :بسیج مظهر
مردم ساالری دینی است و در صورت استفاده از
ظرفیتهای بسیج در زمینههای مختلف شاهد
موفقیتهای بیش از پیش خواهیم بود.

محکم بازی کنید

ماهیگیریمنافقیناز
کویرزایندهرود

باید برای گسترش فعالیتهای سازمان
فرهنگ و ارتباطات تالش کنیم
مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی دقایقی پیش با حضور وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حجتاالسالم قمی و جمعی از رایزنان فرهنگی در سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی برگزار شد .در این مراسم ،محمدمهدی اسامعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در سخنانی گفت :آقای ابراهیمی ترکامن در دوره تحریم و رشایط سخت تالش و کوشش زیادی
کردند و بنده راضی نبودم قبل از امتام مأموریت سه سالهشان سازمان را ترک کنند اما از هامن روز
اول و در هامن اولین جلسات شورای معاونت ،اینقدر ارصار کردند که در نهایت مجبور به متکین
درخواست ایشان شدم .آقای ابراهیمی ترکامن کارهای زیادی انجام داد و حاال این مسئولیت به
فرد دیگری محول شده است .البته امیدوارم در بخشهای دیگر نظام در خدمت آقای ابراهیمی
خواهیم بود و در مسئولیتهای مهمتر از ایشان استفاده میکنیم.

ی کند
دولت آب را عادالنه توزیع م 
وزیر کشور با اشاره به مشکالت آبی کشور و استان چهارمحال و بختیاری ،گفت :دولت جز عدالت
ت توزیعی برنامه دیگری ندارد و مساله کمبود بارش نیز بر این مشکل دامن زده و
و رعایت عدال 
کاهش آب در رسارس کشور وجود دارد .احمد وحیدی در آیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال
و بختیاری با گرامیداشت هفته بسی ج اظهار داشت :تشکیل بسیج مهمترین و راهربدیترین اقدام
بعد از انقالب بود که به فرمان امام خمینی(ره) انجام شد و یک قطب مهم قدرت در قالب این
نهاد بود .وی با اشاره به اینکه همه ملت ما بسیجی هستند ،افزود :مردم افتخار آفرینیهای زیادی
داشتهاند و مسئولیت بزرگ هدایت جامعه برشی را به عهده گرفتند و بسیج امتداد حرکت خونین
شهدا و امتداد خط فکری اسالم ناب محمدی است و در استان چهارمحال و بختیاری با دارا بودن
2هزار و  440شهید فردی از سالله شهدا معرفی میشود که در خدمت مردم باشد و همه ظرفیت
خود را به کار گیرد.

واکسن وارد فاز دوم تست انسانی
از اوایل شــیوع ویروس کرونا در کشــور ،دانشــمندان ایرانی قدم در راه پر فراز و نشــیب
ســاخت واکســن کرونا گذاشتند .یکی از واکسـنهای ایرانی کرونا واکسن نوترکیب «نورا»
اســت که مطالعات آن توســط محققان دانشــگاه علوم پزشکی بقیةالله االعظم(عج)
انجام شــده اســت .مرحله اول تست انســانی این واکسن متامایرانی ،در تیرماه کلید
خورد و پس از تأیید ســازمان غذا و دارو ،این واکســن وارد فاز دوم تســت انســانی شد
و در حــال حــارض در مراحل پایانی ایــن فاز به رس میبرد .دکرت غالمرضا اوالد ،مدیر
داخلی پروژه واکســن نورا ،اثربخشــی این واکســن را  89درصد اعالم و توضیحاتی درباره
عوارض ،اثربخشــی و مراحل تولید این واکســن ایرانی کرونا ارائه کرد.

آغاز بزرگترین طرح (  ۲۰۰هکتاری) زراعت چوب کشور
جنگلنشــینان ،احیایجنــگل و افزایــش پوشــش
ســبز ،تولیــد اکســیژن ،رونــق اکوتوریســم در
منطقــه و کنتــرل فرســایش خــاک در حــال انجــام
اســت.
منصــور ،افــزود :طــرح زراعــت چــوب در کشــوربا
اعطــای تســهیالت بــه بهرهبــرداران آن بــه ازای
هــر هکتــار  ۱۲میلیــون تومــان بــا چهــار ســال
تنفــس ،بهــره  ۱۲درصــد و اعطــای نهــال رایــگان
اســت.وی ،بــا یــادآوری اینکــه اجــرای طرحهــای
بیابــان زدایــی کمــک بــه اقتصــاد فضــای
مجاورعرصههــای بیابانــی و کاهــش مشــکالت آن
میکنــد یادآورشــد :بــه طــور حتمــی و یقینــی و
بــا توجــه بــه ضــرورت حفــظ و گســترش منابــع
طبیعــی اقدامــات آبخیــز داری مانــع فرســایش
خــاک ،تقویــت ســفرههای آب وجنــگل کاری
اقتصــادی نیــز کمــک بــه تولیــد گیاهــان دارویــی
شــود.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنیــن
از تثبیــت  ۱۱۲میلیــون هکتــار کاداســتر اراضــی
منابــع طبیعــی تــا کنــون خبــر داد و گفــت:
کاداســتر  ۴۰میلیــون هکتــار اراضــی ملــی و منابــع
بــه گــزارش ســراج؛ مســعود منصــور ،معــاون
وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان
جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور
در حاشــیه آییــن نهــالکاری بزرگتریــن طــرح
زراعــت چــوب کشــور در کاشــان و بــه عنــوان
نخســتین طــرح بــا اســتفاده از پســاب گفــت:
اجــرای طرحهــای منابــع طبیعــی در ســه
محــور تولیــد ،پشــتیبانیها ،مانعزداییهــا
و  ۱۴محــور فرعــی عــاوه بــر اینکــه موجــب
تقویــت حفاظــت ،احیــاء و بهرهبــرداری اصولــی
منابعطبیعــی کشــور در حفــظ آب ،خــاک و
پوشــش گیاهــی اســت در امنیــت غذایــی کشــور
و ایجــاد زمینــه بــرای تولیــد و معیشــت پایــدار
و شــرایط زیســتی مناســب نیــز نقــش مهــم و
موثــری دارد.
وی اظهــار کــرد :اجــرای فعالیتهــای منابــع
طبیعــی بــا محورهــای فرعــی شــامل هــدف

گــذاری  ۴۰هــزار هکتــار زراعــت چــوب در
کشــور ،اجــرای یــک و نیــم میلیــون هکتــار
طرحهــای آبخیــزداری ،اجــرای  ۱۵۰هــزار
هکتــار کشــت گیاهــان دارویــی ،اجــرای ۳۰۰
هــزار هکتــار عملیــات بیابــان زدایــی ۲۵۰ ،هــزار
هکتــار احالــه مدیریــت طرحهــای مرتعــداری،
 ۴۰میلیــون هکتــار کاداســتر اراضــی منابــع
طبیعــی و جنــگلکاری اقتصــادی بــا کشــت
گونههــای بومــی ســازگار در تمامــی اســتانهای
کشــور اســت.
رئیــس ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و
آبخیــزداری کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه
عملیــات بیانزدایــی بــا طرحهــای نهــالکاری،
مدیریــت روان آب ،غــرق و بادشــکن در
عرصههــای بیابانــی اجــرا اســت تصریــح کــرد:
جنــگلکاری اقتصــادی نیــز بــا هــدف افزایــش
بهــرهوری در منابعطبیعــی ،بهبــود معیشــت

طبیعــی کشــور تــا پایــان امســال تمــام میشــود.
بــه گفتــه منصــور ،اجــرای بزرگتریــن طــرح
زراعــت چــوب اســتان اصفهــان در کاشــان و
نخســتین طــرح بــا اســتفاده از پســاب تصفیــه
خانــه فاضــاب شهرســتان بخشــی از  ۴۰هــزار
هکتــار عملیــات طــرح زراعــت چــوب کشــور
اســت کــه مزایــای زیســت محیطــی خــوب و قابــل
توجهــی دارد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکه طــرح زراعــت چوب
در کاشــان در مجــاورت عرصههــای در معــرض
فرســایش بــاد و تولیــد ریزگــرد اســت عــاوه بــر
کاهــش گــرد و غبــار از ورود آالیندههــای تصفیــه
خانــه فاضــاب بــه محیــط زیســت جلوگیــری
میکنــد کــه کشــاورزان بــا وجــود مشــکالت
زیســت محیطــی بــرای آبیــاری محصولتشــان
اســتفاده میکردنــد.
آییــن آغــاز اجــرای بزرگتریــن طــرح زراعــت
چــوب کشــور در کاشــان و بــه عنــوان نخســتین
طــرح بــا اســتفاده از پســاب بــا حضــور مســعود
منصــور معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس

ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور
برگــزار شــد.
افزایــش صنایــع ســبز و رفــع مخاطــرات
زیســت محیطــی
حســینعلی نریمانــی ،معــاون فنــی اداره کل منابــع
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا تاکیــد
بــر اینکــه طــرح  ۲۰۰هکتــاری زراعــت چــوب
کاشــان بــه عنــوان بزرگتریــن طــرح زراعــت چــوب
کشــور در حــال اجراســت گفــت :ایــن طــرح بــا
 ۴۲میلیــارد تومــان هزینــه مالــک یــک شــرکت
بخــش خصوصــی و در مجمــوع کاشــت  ۲۵۰هــزار
اصلــه درخــت اجــرا میشــود.
وی بــا اشــاره بــه کاشــت هــزار و  ۱۱۱اصلــه
درخــت در هــر هکتــار بزرگتریــن طــرح زراعــت
چــوب اســتان اصفهــان در کاشــان افــزود:
هزینههــای طــرح یــک بــه  ۲و درآمــد  ۲برابــری
اســت بطوریکــه بــا وزن گرفتــن حــدود  ۱۵۰تــا
 ۱۸۰کیلوگرمــی هــر درخــت در موقــع برداشــت
از پنــج تــا هفــت ســال ،هــر کیلوگــرم درخــت در
برهــه کنونــی حــدود ســه هــزار تــا ســه هــزار و
 ۵۰۰تومــان خریــدار دارد.

بــه گفتــه نریمانــی بهبــود کیفیــت هــوا و کاهــش
ذرات گــرد و غبــار ،احیــای جنــگل ،افزایــش تولیــد
و اشــتغال موثــر و افزایــش تولیــد صنایــع ســبز در
تامیــن صنایــع چوبــی کشــور از مزایــا و کارکــرد
اجــرای طــرح  ۲۰۰هکتــاری زراعــت چــوب در
کاشــان اســت.
یــک هکتــار درختــکاری از ورود  ۶۰تــن
گــرد و غبــار جلوگیــری مــی کنــد
مهــدی شــریفی ،رئیــس اداره منابــع طبیعــی و
آبخیــزداری کاشــان  ۲۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی
اجــرای طــرح زراعــت چــوب و افتتــاح آن را تــا
دهــه فجــر یادآورشــد و گفــت :عــاوه بــر واگــذاری
زمیــن و نهــال از ســوی منابــع طبیعــی مجــری
طــرح حتــی تســهیالت نیــز بــه بهرهبــردار بــا
زمــان سررســید اقســاط بعــد از بــه ثمــر رســیدن
و فــروش درخــت اعطــا میشــود.
شــریفی نــوع نهــال کاشــتنی در طــرح زراعــت
چــوب را بــا توجــه بــه اقلیــم هــر منطقــه و در
مــورد کاشــان بیشــتر اکالیپتــوس دانســت و
افــزود :هــر هکتــار درختــکاری (جنــگلکاری)

از ورود  ۶۰تُــن گــرد و غبــار جلوگیــری ۲.۵،تُــن
اکســیژن تولیــد و اکســیژن  ۱۰ســاله یــک نفــر را
تامیــن میکنــد.
وی گفــت :مســاحت عرصههــای منابــع طبیعــی
کاشــان  ۳۷۵هــزار هکتــار اســت کــه  ۷۵درصــد
وســعت ایــن شهرســتان را شــامل میشــود.
شهرســتان کاشــان  ۱۸۲هــزار هکتــار مرتــع ییالقــی
و  ۱۷۸هــزار هکتــار مرتــع قشــاقی دارد.
اجــرای طــرح بــدون دریافــت هیچگونــه
تســهیالت دولتــی و اشــتغالزایی بــاال
مرتضــی زمانــی نصرآبــادی مجــری بزرگتریــن طــرح
زراعــت چــوب اســتان اصفهــان در کاشــان گفــت:
مخاطــرات زیســت محیطــی و بهداشــتی تهدیدآمیــز
شهرســتان بویــژه اســتفاده از پســاب تصفیــه خانــه
فاضــاب کاشــان کــه در گذشــته کشــاورزان بــا
وجــود آلودگــی پرمخاطــره آن بــرای محصــوالت
کشــاورزی اســتفاده میکردنــد و جلوگیــری از ورود

ریزگردهــا بــه داخــل شــهر بــا توجــه بــه واقــع
شــدن مــکان طــرح در مــرز شهرســتانهای کاشــان
و آران و بیــدگل از دیگــر مزایــای اجــرای طــرح
اســت .مدیــر عامــل شــرکت مشــتاق تجــارت صنعت
بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای اجــرای طــرح تاکنــون
هیچگونــه تســهیالت دولتــی دریافــت نکــرده اســت
افــزود :میــزان آب برداشــتی بــرای اجــرای طــرح بــا
اســتفاده از پســاب  ۳۰لیتــر بــر ثانیــه اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه منابــع طبیعــی بزرگتریــن
ســرمایه ملــی اســت اظهــار کــرد ۳۳ :نفــر ایجــاد
اشــتغال مســتقیم ،بیــش از  ۵۰۰نفــر اشــتغال
غیرمســتقیم و  ۲هــزار نفــر روز اشــتغال کارگــر
فصلــی بــز رگتریــن طــرح زراعــت چــوب اســتان
اصفهــان در کاشــان اســت.
ایــن کارآفریــن کاشــانی خاطرنشــان کــرد :اســتخر
ذخیــره آب نیــز بــا گنجایــش  ۵۰هــزار متــر
مکعــب بــرای اجــرای طــرح در حــال ســاخت اســت.

صفحه4

شکست

صفحه5

پایان دور اول
نشست کمیته تحقیق
مشترک ایران و
عراق درباره ترور

صفحه8

وزیر جهادکشاورزی از توزیع شکر ،روغن ،برنج و مرغ گرم با نرخ تعزیراتی به صورت
هوشمند اینترنتی درب منزل در کنار مرغ منجمد و تخم مرغ گرم ،از هفته آینده خبر داد.
سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه تمرکز ما در ماه های اول آغاز به کار دولت تأمین
امنیت غذایی و تالش برای ساماندهی بازار اقالم اصلی از جمله مرغ و تخممرغ بوده است،
گفت :در این راستا توانستیم بازار مرغ و تخم مرغ را به گونه ای مدیریت کنیم که از
روزهای آینده تا پایان سال شرایط مطلوبی در این بخش ها را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد:برای تامین اقالم مورد نیاز شب عید و بعد از آن ماه رمضان برنامه ریزی
های الزم انجام شده است و همچنین بسترسازی برای کشت قراردادی ،خرید دام مازاد
روستاییان و عشایر و سند دار کردن اراضی کشاورزی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت :بر اساس قانون حداکثر حقوق ۱۵برابر حداقل حقوق مصوب است
که حدود  ۳۳میلیون تومان میشود و از این سقف باالتر نمیتوان پرداخت کرد.
حسین عرب اسدی ،معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه تیتر امشب با اشاره به برخی حقوقهای
نجومی قانونی و غیرقانونی گفت :طبق قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال  )86مقرر شده بود تمام
عائله دولت در تمام دستگاههای اجرایی کشور تحت شمول این قانون قرار گیرند ،ولی در طول این  14سال،
حدود  40درصد مشموالن ذیل این قانون مستثنی شدند و در حال حاضر قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم
بر  60درصد دستگاهها است.
وی افزود :بر اساس قانون حداکثر حقوق 15برابر حداقل حقوق مصوب است که حدود  33میلیون تومان میشود
و از این سقف باالتر نمیتوان پرداخت کرد.
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فروش اینترنتی مرغ گرم از هفت ه آینده

حقوق باالتر از  ۳۳میلیون تومان خالف قانون است

