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تاغزارهای جنگلی در سکوت مسؤوالن میمیرند

نگهبانان شهر کرمان اسیر خشکسالی

استقبال کمنظیر مشتریان از
جشنواره عید تا عید بانک ایرانزمین

بر اساس اعالم معاونت فناوری اطالعات بانک
ایرانزمین حدود  130هزار نفر در جشنواره عید
تا عید باشگاه مشتریان بانک ایرانزمین شرکت
کردند .جشنواره عید تا عید باشگاه مشتریان بانک
ایرانزمین که از تاریخ  30مرداد لغایت  9شهریور
 1397به مدت  10روز برگزار ش��د ،با استقبال
کمنظیر اعضای باشگاه مشتریان این بانک همراه
بود .فرهاد اینالوئی ،معاون فناوری اطالعات بانک
ایرانزمین ضمن ابراز خرس��ندی از اس��تقبال
مشتریان از جشنواره باشگاه مشتریان این بانک
گف��ت :ایجاد و راهاندازی باش��گاه مش��تریان در
راستای توسعه بانکداری دیجیتال و آمادهسازی
بستری برای رفع نیازهای مشتریان ،توجه ویژه به
آنها و مدیریت صحیح ارتباط با آنهاست .اینالوئی
افزود :در جش��نواره عید تا عید در مدت کوتاهی
حدود  10درصد رش��د اعضا را شاهد بودیم که
رشد نسبتا س��ریعی است که نشانگر روند رو به
رشد استفاده مشتریان از خدمات دیجیتال است.

صدها هکتار تاغزار در اطراف کرمان که س��الها
از هجوم ش��نهای روان به س��مت ش��هر جلوگیری
میکردند حاال به دلیل خشکسالی خشک شدهاند و
بخش قابل توجهی از این درختان در معرض تخریب
هستند .چندین دهه قبل مسؤوالن وقت کرمان برای
کنترل کانونهای گرد و غبار نهالهایی از درخت گز را
اطراف کرمان کاشتند که پس از حدود چند دهه این
درختان رش��د کرده و تکثیر یافتند و حاال به یکی از
اکوسیستمهای شهر کرمان تبدیل شدهاند .رمز تداوم
زندگی درختان گز که در بدترین شرایط آب و هوایی و
با کمترین میزان آب نیز حیات خود را ادامه میدهند
ریشههایی است که در عمق زمین رشد مییابند اما
در سالهای اخیر با افت بارشها در شهر کرمان دچار
وضعیت نامناسبی شدهاند .طبق اعالم منابع طبیعی
 ۳۴درصد مساحت استان کرمان (حدود  4/2میلیون
هکتار) بیابان است و  ۱۶کانون بادی و بیابانی در این
اس��تان وجود دارد .این روزها آس��مان شهر کرمان با
وزش هر بادی خاکس��تری میشود ،این شرایط از 4
سال قبل ش��روع شده است .کرمانیها در گذشته نه
چندان دور پدیده ریزگردها یا توفان ش��ن را کمتر از
نزدیک دیده بودند اما حاال اگر به سطح شهر سر بزنید
ماس��کهای سفید را در برخی روزهای سال بویژه در
هفتههای اخیر بر چهره مردم مشاهده میکنید .ساالنه
حداقل  ۱۶۶میلیارد ریال خسارت به دلیل توفانهای
ش��ن و ریزگردها به تاسیسات ش��هری و روستایی،
کش��اورزی و زیرس��اختهای کرمان وارد میش��ود.
تمام این آمارها در حالی جلوی چش��م مردم کرمان

پروژههای جدید مسؤولیتهای
اجتماعی بانک گردشگری

پروژهه��ای جدی��د بانک گردش��گری در
ح��وزه مس��ؤولیتهای اجتماع��ی ب��ا هدف
توانمندس��ازی و ایجاد ظرفیتهای اقتصادی
و اجتماع��ی این حوزه و کاهش آس��یبهای
اجتماع��ی در مناطق محروم کش��ور تا پایان
س��ال به بهرهب��رداری میرس��د .ب��ه گزارش
رواب��ط عموم��ی بانک گردش��گری ،س��اخت
مجتمع چندمنظوره آموزش��ی ،حرفهآموزی و
توانمندس��ازی شهر کرمان به مساحت  5هزار
مترمرب��ع و ب��ا  20کارگاه آموزش��ی مجهز از
جمله این پروژههاست که این بانک اجرای آن
را با هدف تقوی��ت اقتصاد خانوار مددجویان و
تحکیم بنیان خانواده در این استان آغاز کرده
است .همچنین به منظور توسعه زیرساختهای
فرهنگی-ورزش��ی در مناطق محروم ،احداث
مجتمع فرهنگی -ورزش��ی با مس��احت 800
مترمربع در بخش صوغان شهرستان ارزوییه و
ساخت زمین ورزشی فوتبال در بخش احمدی
استان هرمزگان با هدف غنا بخشیدن به اوقات
فراغت نوجوانان و جوانان و کاهش آسیبهای
اجتماعی آغاز شده است که این  2پروژه تا چند
ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.

رژه میرود که تنها نگهبانان ش��هر کرمان که همین
درختان گز هستند حاال خود گرفتار پدیده خشکسالی
شدهاند .متاس��فانه دخالتهای انسانی همچون رها
شدن شیرآبههای صنعتی و شیمیایی و گاه فاضالب
و همچنین نخالههای ساختمانی هم در از بین رفتن
این جنگلها موثر بوده اس��ت .در همین باره شهردار
کرم��ان در گفتوگو با مهر گفت :بارها اعالم کردهایم
که تخلیه نخالههای ساختمانی یا فاضالبهای صنعتی
در این منطقه ممنوع اس��ت و گشتهای ویژهای به
صورت شبانهروزی برای برخورد با متخلفان راهاندازی
ش��ده است .سیدمهران عالمزاده بیان کرد :متاسفانه
خشکسالی به درختان گز خسارت زده است اما تخلیه

نخالههای ساختمانی هم خسارتها را تشدید کرده
است .محمود باقری یکی از دوستداران محیطزیست
نیز در گفتوگو با مهر میگوید :سال گذشته بارندگی
در کرمان به صورت بیس��ابقهای کاهش یافت و این
جنگل مدتهاس��ت بیآب رها ش��ده است ،همین
مساله باعث ش��ده در بخشهایی از جنگل درختان
به کلی خش��ک ش��وند ،رطوبت خاک نیز به کلی از
بین رفته اس��ت .وی تصریح کرد :انب��وه زبالهها هم
در اطراف این جنگلها رها ش��ده و خشکس��الی هم
تازیانهای ش��ده اس��ت که بر تن جنگل میکوبد .در
تابستان سال جاری شاهد بودیم که برداشت آبهای
زیرزمینی برای تامین آب ش��هر نیز افزایش یافت و

س��طح آبه��ای زیرزمینی آنقدر کاه��ش یافت که
دیگر ریش��ههای چند متری درختان گز هم به آب
نمیرسد .باقری افزود :جلوگیری از ساخت و ساز در
این منطقه ،جلوگیری از تخلیه زبالهها و شیرآبههای
صنعتی و شهری ،آبیاری سیار و جلوگیری از برداشت
سفرههای آب زیرزمینی و حداقل مدیریت برداشتها
میتواند راهکارهایی برای حل این مشکل باشد .وی
گفت :تاغزارها که روزگاری مایه حیات کرمان بودند
حاال خودش��ان در معرض نابودی هستند .مدیرکل
محیطزیست استان کرمان نیز با اشاره به خشکسالی
در کرمان گفت :با خشک شدن جنگلها ،رودخانهها
و از بین رفتن رطوبت خاک ،شاهد هستیم کانونهای
بحرانی توفان شن در کرمان افزایش یافته است .رضا
جزینیزاده افزود :خشکسالی در سال جاری بسیاری
از گونههای گیاهی اس��تان کرمان را تحت تاثیر قرار
داده است و این جنگلها و گونههای گیاهی در حال
تخریب هستند .وی به برداشتهای بیرویه از منابع
آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت :دیگر آبی باقی نمانده
اس��ت و باید چارهاندیشی شود ،گونههای جانوری با
ایجاد آبش��خور تا حد امکان آبرسانی میشوند اما در
این میان بسیاری از گونههای گیاهی در حال تخریب
هس��تند .وی بیان کرد :سالها خشکسالی و کاهش
بارندگی متوسط بارندگی  ۱۲۴میلیمتری در کرمان
را نیز محقق نکرده و عمال منابع آب سطحی از بین
رفته است .اکثر منابع و ذخیرهگاههای گیاهی دچار
آسیب و به همین دلیل این مناطق تبدیل به کانون
بحرانی بیابانی شدهاند.

حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از  1500گروه جهادی
مسؤول قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) هدف از تأسیس این قرارگاه را
حمایت و پشتیبانی از گروههای جهادی سراسر کشور
بیان کرد .ودود حیدری با بیان این مطلب و با اش��اره
به اینکه  20ماه از آغاز فعالیت این قرارگاه میگذرد،
اظهار داش��ت :فعالیت اصلی این قرارگاه در طول این
مدت به  2بخش تقسیم میشود .وی خاطرنشان کرد:
بخش اول ،اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم
و و روس��تاها و اس��تفاده از آنها در محرومیتزدایی و
خدمترس��انی به م��ردم این مناطق اس��ت که این

خدمات موارد زیادی از جمله امداد و نجات در حوادث
و بالیای طبیعی ،اش��تغالزایی ،حضور مؤثر در بهبود
آسیبهای اجتماعی ،فعالیتهای عمرانی ،بهداشتی و
درمانی و  ...را شامل میشود .وی ادامه داد :بخش دوم
فعالیت قرارگاه هم به حمایت از گروههای جهادی برای
توانمندسازی و تثبیت این گروهها بازمیگردد .حیدری
تصریح کرد :بر مبنای همین سیاست ،تالش کردیم
فعالیت گروههای جهادی بهخاطر نداشتن هزینههای
الزم تعطیل نش��ود .قرارگاه جهادی خدمترس��انی
س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام(ره) در  2س��ال

گذش��ته از  1500گروه جهادی در س��طوح مختلف
از ابتدایی تا پیشرفته حمایت کرده است .وی اولویت
فعالیتهای قرارگاه جهادی خدمترسانی این ستاد را
در حوزههای اشتغالزایی و آسیبهای اجتماعی بیان
ک��رد .وی اضافه کرد :در س��ال  97در  2دوره نوروز و
تابستان حمایتهای الزم از گروههای جهادی انجام
شد .بهعنوان نمونه در تابستان  97بالغ بر  450گروه
پشتیبانی شدهاند .مبنای این حمایت هم طرحهایی
است که این گروههای جهادی برای محرومیتزدایی
در عرصههای مختلف ارائه میدهند .این طرحها پس

آقای دولت! Shake Yourself
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
بر این اس��اس ،حمایت
آیتاهلل خامن��های از دولت قانونی مملکت در این
روزها ،چیز غریبی نیست .رهبر انقالب ،مثل همه
ما یک رای داشتهاند و برخالف بسیاری از ما ،همان
صبح کله سحر  29اردیبهشت  96آن را به صندوق
انداختند .نمایندگان مردم در مجلس هم آزادند تا
به تکلیف خود عمل کنند ،البته اگر زد و بندهای
سیاسی امانشان دهد! اینها را گفتم ،چون کمتر
کسی در این روزها از آن سخن میگوید .حمایت
رهبر فرزانه انقالب از دولت در شرایط حاضر اما اگر
به نفع خودشان نباشد ،حتما به سود مجموعه ملت
بزرگ و عزیز ایران هست!
دش��من مترصد فرصتی برای تکهتکه کردن
ایران عزیز و س��پردن نام ای��ران به خاطرههای
تاریخی هستند .مزیت دیگر حمایت مسؤوالنه
و صادقان��ه رهبر انقالب از دولت اما این اس��ت
ک��ه عمق خباثت و دنائ��ت دروغگویانی را که با
مالهکش��ی افتضاحات دولت ،طی  5سال اخیر
مدام از افس��انه «دولت پنهان» گفتهاند ،آشکار
میکند .خیانتپیشگانی که چندین سال است
به نیابت از دشمنان خونخوار این ملت در خارج
و برای خوش��ایند آنها ،علم دروغین «حاکمیت
دوگان��ه» را با م��زدوری تمام ،در فض��ای افکار
عمومی به دوش کش��یدهاند! اینان روزی با علم
کردن «بگم بگم»های احمدینژاد ،آن را تخطئه
میکنند و حاال به آن عضو نابغه(!) برای لیست
امید که جوان منتقد گلپایگانی را احمق و نادان
میخواند ،ماموریت میدهند تا ش��رط حمایت

لیست امید از رئیسجمهور را همان «بگم بگم»
اعالم کند!
چنانکه روزنامه س��ازندگی نوشته است ،آن
نماینده کذایی ،خطاب به روحانی درباره جلسه
سوال از رئیس جمهوری گفته بود« :فراکسیون
امی��د تصمیم گرفته اگ��ر رئیسجمهور صریح
و ش��فاف درباره موانع و مشکالت و دستهای
پنهان در شرایط امروز سخن نگوید به پاسخهای
او رای نده��د!» این��ان روزی پس از اعالم نتایج
انتخابات مجلس در اسفند  94با شعف میگویند
«در انتخاب��ات  94رد صالحیته��ا بالموضوع
ش��د!» ولی روزی دیگر که همین اکنون باشد،
میخواهن��د ناکارآمدی دول��ت ،مجلس و همه
جایشان را گردن شورای نگهبان بیندازند! مثل
اینکه مثال ظرفیت گردن دولت گذشته ،ناخدا
خورشید ،حافظ شیرازی و همه و همه تکمیل
ش��ده باش��د! آنها در این مسیر از زیرآبی رفتن
آش��کار پیش چشم  80میلیون ایرانی هم ابایی
ندارند ،طوری که س��عید حجاریان در مصاحبه
با یک رسانه اصالحطلب میگوید« :اصالحطلبان
بگوین��د دول��ت روحان��ی ،دولت ما نیس��ت!»
تکرارچی و مشاورانش هم تازه یادشان افتاده که
ای داد بیداد ،روحانی س��اعت  10صبح سر کار
میرود! ما هم بوق!
سیاستورزی پدرانه و بزرگوارانه رهبر انقالب
اما با رفت��ار این جماعت ،تومن��ی صدهزار توفیر
دارد .آیتاهلل خامنهای همانطور که دیروز محض
منافع ملی و بر اساس تکلیفشان ،مهمترین منتقد
رفتارهای دولت در حوزه سیاست خارجی بودند،

حاال هم محض منافع ملی و تکلیف امروزشان ،از
دولت حسن روحانی حمایت میکنند .رهبر انقالب
اتفاقا همان چند کار محدود دولت طی یک سال
گذش��ته را که ما شاید تاثیرش را چندان در متن
زندگی خود نمیبینی��م ،میبینند ،نه بیتوجهی
مدام و  5س��اله دولت به تذکرات رهب��ری را! لذا
میگویند« :در این یکس��ال کاره��ای خوبی در
زمینه رش��د اقتصادی ،انرژی ،افزای��ش صادرات
غیرنفتی و کاهش واردات انجام شده است که باید
رون��د افزایش صادرات و کاهش واردات با ش��تاب
بیشتر ادامه یابد و در ضمن اینگونه خدمات با بیان
هنرمندانه به مردم گفته شود».
رهبری ،دولت و مردم را برای هم میخواهند،
چرا ک��ه این دول��ت ،برآم��ده از رای خود مردم
و از خودش��ان اس��ت و البته پدرانه س��عی دارند
به دولتیه��ا به طرق مختلف بگوین��د حاال که
مس��ؤولیت قبول کردید ،با جان و دل برای مردم
کار کنید! لذا ش��اید برای هزارمین بار است که با
یک مضم��ون ثابت ،جمالتی امیدبخش و پدرانه
را خطاب ب��ه دولتیها میفرماین��د« :در زمینه
اقتصادی باید قوی و پرحجم کار کرد و تمام خألها
را پر کرد که همه این موارد امکانپذیر و ش��دنی
است و ما در اداره اقتصاد کشور بنبست نداریم».
راستش را اما بخواهید من -بیدروغ -هرگز اندازه
آقای خامنهای آنقدر کریم نیستم که بخواهم ولو
فارسی با کس��انی که  5سال به آمریکا و حاال به
انگلیس��ی جماعت امید بستهاند ،حرف بزنم ،لذا
به زبان مورد عالقه دولت ،به آنها میگویم :آقای
دولت! محض رضای خدا!Shake Yourself ،
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از بررس��ی و تصویب در  7کارگروه تخصصی قرارگاه
متشکل از جهادگران پیشکسوت ،در دستور کار برای
حمایت و پش��تیبانی قرار میگیرن��د .وی با تأکید بر
اینکه یکی از اولویتهای این قرارگاه فعالیتهای منجر
به اشتغالزایی است ،تصریح کرد :باید توجه داشت که
اشتغالزایی یک فعالیت تخصصی ،پایدار و غیرمقطعی
است که ورود شتابزده در آن ،ممکن است حتی بر
مشکالت بیفزاید .با این حال ،با توجه به توان گروههای
جهادی ،تالش شده مجموعهای از طرحهای اشتغالزا
به آنها پیشنهاد شود.

صنعت

تقدیر از گروه زر
ن اجتماعی
توسط سازمان تأمی 

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین
اجتماعی کش��ور با حض��ور در مجموعه گروه
صنعتی و پژوهشی زر از بنیانگذار این مجموعه
دانشبنیان تش��کر و قدردانی کرد .محمدرضا
جعفریان در حاش��یه بازدی��د از گروه صنعتی
و پژوهش��ی زر ضمن ابراز خرس��ندی از رونق
بخش خصوصی گفت :از اینکه صنعت کشور
به این شکوفایی رسیده و توان رقابت با بهترین
برندهای دنیا را پیدا کرده بسیار خوشحالیم .وی
افزود :ما به این باور رسیدهایم که با رویکرد به
سمت بخش خصوصی میتوان معضل بیکاری
را از بی��ن ب��رد .معاون فرهنگ��ی و اجتماعی
ن اجتماعی کشور اظهار داشت:
س��ازمان تامی 
مرتضی س��لطانی نمون��های از کارآفرینهایی
اس��ت که نامآورترین برندهای معتبر کشور را
مدیریت میکند و باعث اشتغال تعداد زیادی
از م��ردان و زنان این س��رزمین ش��ده اس��ت.
جعفریان گفت :امروز شاهد بالندگی روزافزون
این واحد صنعتی هس��تیم و خوشحالیم که با
وجود تمام تحریمها این مجموعه همچنان به
دنبال توسعه است .وی گفت :معاونت فرهنگی
ن اجتماعی با ایجاد
و اجتماعی س��ازمان تامی 
کلینیک کارگاهی ،کارگاهه��ای تولید را به 3
رنگ س��بز ،زرد و قرمز طبقهبندی کرده است
و تالش میکند ب��ا توجه به اینکه کارگاههای
قرمز عمرشان تمام شده و کمک به آنها ممکن
نیس��ت ،الاقل کارگاههای زرد را کمک کند تا
به بخش سبز و فعال تبدیل شوند و به چرخه
تولید بازگردند .جعفریان اف��زود :در ارتباط با
کارگاههای س��بز همچون مجموعه زر ،تالش
میش��ود کارفرمایان با تش��ویق و حمایت در
منطقه سبز بمانند تا بدین وسیله شاید کمک
کوچکی به صنعت کشور داشته باشیم .معاون
فرهنگی و اجتماعی سازمان تامیناجتماعی
گفت :یک��ی از برنامههای این معاونت حمایت
از تولید داخلی و ملی است ،چرا که ما معتقدیم
حمایت از تولید داخلی و پیشرفت آنها مساوی
با رشد سازمان تامین اجتماعی است .در پایان
این بازدید مرتضی سلطانی ،رئیس هیاتمدیره
گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز به پاس خدمات
ارزشمند سازمان تامین تامین اجتماعی درباره
رفاه اجتماعی کارگران از این سازمان تقدیر به
عمل آورد.

