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بیش از یک میلیون خدمت به مشترکین
گاز گیالنی ارائه شده است

در تیرماه سال جاری،
از طریق درگاه های مجازی
در مجموع یک میلیون و 22
هزار خدمت به متقاضیان
و مشترکین گاز طبیعی در
گیالن ارائه شده است .به گزارش روابط عمومی گاز گیالن،
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره
به تنوع درگاه های مجازی ارائه خدمات و بهبود مستمر
این درگاه ها برای جلب حداکثری رضایتمندی متقاضیان
گفت :در تیرماه سال جاری بیش از یک میلیون خدمت از
راه های غیرحضوری به مردم و مشترکین گاز طبیعی در
گیالن ارائه شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان این مطلب
اظهار داشت :خوشبختانه با اطالع رسانی صورت گرفته
بیش از  453هزار خدمت ( 44درصد از مجموع خدمات
ارائه شده به متقاضیان در تیرماه) از طریق نرم افزار موبایلی
(اپلیکیشن) شرکت گاز بوده است.وی در همین رابطه بیان
کرد :هم اکنون اکثریت ذینفعان گاز طبیعی از تلفن های
هوشمند استفاده می کنند و اطالع رسانی هرچه گسترده
تر درخصوص نرم افزار موبایلی و بهبود مستمر آن می تواند
سبب ارائه خدمات سریع تر و دقیق تر به متقاضیان شود.
حسین اکبر همچنین از ارائه  304هزار خدمت مرتبط
با گاز از طریق دفاتر پیشخوان ،بیش از  241هزار خدمت
توسط وبسایت و بالغ بر  23هزار خدمت به وسیله تلفن
گویای  3414خبر داد و گفت :نمایش صورتحساب و
پرداخت بدهی بیشترین خدمت ارائه شده به متقاضیان
بوده است.مدیرعامل گاز گیالن در پایان بار دیگر از همه
متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی درخواست کرد تا برای
حفظ سالمت خود و اطرفیان و همچنین صرفه جویی در
وقت و هزینه از مراجعه حضوری به ادارات گاز خودداری
کرده و کلیه خدمات مورد نیاز را از درگاه های غیرحضوری
مانند نرم افزار موبایلی و سایت دریافت نمایند.

 ۱۴۳خانواده زلزلهزده خراسان شمالی
در چادر زندگی میکنند

استاندار خراسان شمالی از استقرار  ۱۴۳خانواده زلزله
زده استان در چادر خبر داد و گفت :مسکن این خانواده ها
تا  ۳ماه آینده باید تحویل داده شود.
محمد علی شجاعی ظهر یک شنبه در جلسه ستاد
بازسازی مناطق زلزله زده خراسان شمالی که در سالن
جلسات استانداری برگزار شد ،با بیان اینکه  ۱۴۳خانواده
در چادر زندگی میکنند ،اظهار کرد :بازسازی مسکن این
خانوارها باید در اولویت قرار گیرد .استاندار خراسان شمالی
ادامه داد :مسکن این خانوادهها باید تا سه ماه آینده تحویل
داده شود ضمن آنکه اگر خانوادهای در چادر شرایط مساعد
برای زندگی ندارد باید در منازل استیجاری به صورت
موقت اسکان داده شود .وی از اختصاص اعتبار ۶۸۰
میلیارد تومانی تسهیالت جهت احداث ،بازسازی و مرمت
واحدهای شهری ،تجاری و روستایی خبر داد.
شجاعی همچنین از تخصیص  ۴۵۰میلیارد تومان
کمک بالعوض برای مناطق زلزلهزده خبر داد و گفت:
دغدغه ما تسریع در ساخت مسکن برای این مردم است.
استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد :در زلزله
اخیر تمام بخشهای اجرایی استان و اجزای حاکمیت پای
کار بودند و هیچ کوتاهی در این حوزه صورت نگرفته است.
وی به حوزه بانکها نیز اشاره داشت و افزود :تمام
بانکها موظف به پرداخت تسهیالت حتی برای افرادی
دارای چک برگشتی هستند .شجاعی همچنین دستور
استقرار نماینده بانکها را در مناطق زلزله زده استان را داد
و گفت :با استقرار نماینده بانکهای عامل در این مناطق
مردم دیگر جهت تردد مشکلی نخواهند داشت .گفتنی
است تسریع در پرداخت تسهیالت ،تأمین سیمان ،توجه به
زیر ساختهای آسیب دیده از جمله مساجد ،مدارس ،پلها
و نانواییها ،اسکان موقت در کانکسها و منازل استیجاری
از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود.

 ۴۶اثر تاریخی و طبیعی استان زنجان
در مسیر ثبت ملی

مدیرکل میراثفرهنگی استان زنجان گفت۴۶ :
پرونده ثبتی از آثار این استان برای ثبت در فهرست
میراث ناملموس ،منقول ،نامنقول و طبیعی کشور در حال
شناسایی و مستند نگاری است.
امیر ارجمند روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود:
آثار شامل موارد گوناگونی از جمله غذاهای سنتی،
بازیهای بومی و محلی ،محوطههای تاریخی ،آثار و ابنیه
تاریخی ،آیینها و مراسم ،چشمه و درخت ،دریاچه ،آبشار،
جنگل است.
وی با بیان اینکه پروندههای مذکور پس از انجام
مراحل مربوطه برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور آماده
میشوند ،خاطرنشان کرد :با توجه به اهمیت ویژه مقوله
ثبت آثار ،برنامهریزیهای الزم برای ادامه این روند و تهیه
پروندههای جدید از میان آثار شناساییشده با ارزش نیز
انجامشده است .ارجمند ابراز امیدواری کرد با ثبت این
بناها در فهرست آثار ملی کشور بهعنوان شناسنامه و هویت
تاریخی این منطقه ،گامی مهم در پیشبرد اهداف سازمانی
برداشته شود .مدیرکل میراث فرهنگی ،اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی زنجان تاکنون مجموع
آثار ثبتی این استان به عدد  ۸۷۹اثر رسیده که شامل
 ۷۷۶اثر در فهرست میراث غیرمنقول ۲۸ ،اثر در فهرست
میراث منقول ۵۶ ،اثر در فهرست میراث ناملموس ۱۸ ،اثر
در فهرست میراث طبیعی و یک اثر در فهرست میراث
جهانی است.

رونمایی از پایگاه اطالعرسانی نخستین جشنواره «شهادت قلم» در قم

آیین رونمایی از پوستر و پایگاه
اطالعرسانی نخستین جشنواره ملی
فیلمنامهنویسی کوتاه دفاع مقدس و مقاومت
با عنوان «شهادت قلم» ،در خانه موزه
شهیدان «زینالدین» در قم برگزار شد.
به گزارشی ،آیین رونمایی از پوستر و
پایگاه اطالعرسانی نخستین جشنواره ملی
فیلمنامهنویسی کوتاه دفاع مقدس و مقاومت
با عنوان «شهادت قلم » ،در خانه موزه
شهیدان «زینالدین» در قم برگزار شد.
در این آیین ،حجتاالسالم «علی
لقمانپور» مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس استان قم بهعنوان
رییس جشنواره ملی «شهادت قلم»« ،رضا
ابوذر» دبیر جشنواره« ،احمد حاجیزاده»
رییس ستاد کنگره ملی شهدای قم و
حجتاالسالم «محمد لطفی نیاسر» مدیرکل
صداوسیمای مرکز استان قم در سخنانی ،با
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات
«مرصاد» ،اهمیت توجه به مقوله هنر و
مکتوبات حوزه ایثار و شهادت بهخصوص
در بحث فیلمنامهنویسی را مورد تاکید قرار

دادند.
در پایان ،پوستر نخستین جشنواره
ملی فیلمنامهنویسی کوتاه دفاع مقدس و
مقاومت ،اثر «مجتبی قانونی» و پایگاهاطالع
رسانی این جشنواره به آدرسwww. :
 shahadateghalam.irبا حضور

«ابوالقاسم مقیمی» مدیرعامل سازمان
فرهنگی ،هنری ،ورزشی شهرداری قم« ،سید
محمدحسن حسینی» معاون اجرایی سپاه
امام علی بن ابی طالب (ع)« ،سید محمد
حسن یزدی نژاد» مسئول سازمان بسیج
هنرمندان قم و نمایندگانی از ناجا ،ارتش

و سازمان «حشدالشعبی» عراق و دیگر
مسئوالن حاضر ،رونمایی شد.
همچنین حکم انتصاب «رضا ابوذر»
بهعنوان دبیر نخستین جشنواره ملی
شهادت قلم با امضاء سردار سرتیپ بسیجی
«بهمن کارگر» رییس بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس به وی اعطا شد.
در این جلسه حجتاالسالم «لقمانپور»
با اشاره به اینکه فرهنگ جهادی بهترین
الگوی سبک زندگی محسوب میشود ،گفت:
استفاده از بسترهای هنری و سینمایی از
مهمترین راهکارهای ثبت ،نهادینه کردن و
ترویج جلوههای ایثار و شهادت در جامعه
است .ابوذر دبیر جشنواره نیز در این مراسم
گفت :آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی
فیلمنامه نویسی شهادت قلم ،اسفند سال
جاری همزمان با موالید ماه شعبان برگزار
میشود.
همچنین حمایت از فیلمنامه های قوی
در حوزه ایثار و شهادت نیز از سوی مدیرکل
صدا و سیمای مرکز قم در این مراسم مورد
تاکید قرار گرفت.

برگزاری رزمایش سراسری رصد و پایش بار مصرفی برق ادارات در استان مرکزی

همزمان با سراسر کشور  ،رزمایش سراسری رصد
و پایش بار مصرفی برق ادارات ،مساجد و اصناف وجلب
مشارکت مشترکین خانگی وبکارگیری مولدهای اضطراری
در نقاط حساس با حضور نیروهای بسیج و سپاه در استان
مرکزی برگزار شد.
مشاور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
مرکزی با بیان اینکه این مانور برای تمامی دستگاه های
اجرایی استان با هدف کنترل مصرف ساختمان های اداری تا
حد 50درصدمصارف دوره مشابه سال قبل در ساعت فعالیت
و استفاده از مولدهای دیزلی برای حفظ تاب آوری ادارات
برگزار شد ،افزود :الزم است دستگاه های اجرایی در ایام اوج
بار پیش رو ،ضمن کاهش و کنترل بار مصرفی در ساعات
اداری تا حد 50درصد نسبت به مدت مشابه و کنترل بار در
سطح 10درصد برای ساعات غیر اداری جهت تامین نیازهای
اولیه و ضروری نیز اقدام کنند.
حسن کیوانپور با بیان اینکه در این مانور 35اکیپ
سنجش میزان همکاری دستگاه های دولتی باهمکاری
نیروهای بسیج و سپاه در 12شهرستان استان درکاهش

بار مصرف برق از طریق به کارگیری مولدهای خود
تامین و سایر راهکارهای تعیین شده در ساعات اوج بار
بازرسی و نظارت می کنند ،افزود :همچنین میزان مصرف
برق ادارات از طریق کنترل داده های لحظه ای جمع
آوری شده توسط کنتورهای هوشمند ،مورد بررسی قرار
خواهندگرفت.
وی بیان کرد :در این مانور مصرف برق مساجد واصناف
نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
کیوانپور بیان کرد :این مانور همچنین به منظور
سنجش میزان همکاری مشترکان اداری و دستگاه های
دولتی درکاهش بار مصرف برق از طریق به کارگیری
مولدهای خود تامین و سایر راهکارهای تعیین شده در
ساعات اوج بار و از طریق بررسی داده های لحظه ای جمع
آوری شده توسط کنتورهای هوشمند ،اجرا شده است .
وی تصریح کرد :در مرکز کنترل و دیسپاچینگ شبکه
توزیع برق و مرکز پایش هوشمند اندازه گیری و مدیریت
انرژی توزیع برق استان ،میزان مصرف برق 65درصد
مشترکین به صورت لحظه ای و برخط ،مورد بررسی و

تیم جهاد فرهنگی از مرکز آموزش
علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین با
برتری بر تیم خانه کارگر قزوین به مرحله
کشوری چهارمین دوره مسابقات گفتمان

تامین نیاز بازار سیمان کردستان
به روال عادی باز میگردد
سنندج  -مدیر عامل شرکت سیمان
کردستان گفت :با توجه به قطعی مکرر برق در
چند هفته گذشته ،با تدابیر اتخاذ شده از طرف
صنعت سیمان ،ظرف کمتر از  ۱۰روز آینده،
وضعیت تامین نیاز بازار سیمان استان به روال
عادی باز میگردد.
رضا نیک پور روز چهارشنبه در گفت و
گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :امکان ذخیره
سازی سیمان بیش از یک هفته وجود ندارد و قطعی برق این واحد صنعتی موجب شد که
میزان تولید سیمان استان کاهش یابد و به همین علت بازار سیمان متاثر از کمبود سیمان
میشود و البته برخی از سودجویان نیز از این فرصت استفاده کرده و بر افزایش قیمت سیمان
دامن میزنند .وی افزود :صنعت سیمان همواره در راستای سیاست های دولت تمام تالش
خود را کرده است که دغدغه مردم را کاهش داده و با حداکثر توان نسبت به عرضه سیمان در
بازار کشور نقش آفرینی میکند.
مدیر عامل شرکت سیمان کردستان با اشاره به اینکه نکته حائز اهمیت برای صنعت
سیمان شفافیت اطالع رسانی به مردم است اضافه کرد :باوجود اینکه صنایع در کشور دارای
یارانه انرژی هستند اما ارزانترین کاال در کشور سیمان است ،زیرا سیمان با نرخ کیلویی ۶هزار
ریال از هر کالیی ارزانتر به دست مردم میرسد.
وی یادآور شد :همانطور که مردم میدانند حتی آب آشامیدنی نیز از سیمان گرانتر است
و این در حالی است که برای راه اندازی یک کارخانه سیمان با حداقل ظرفیت تولید ،نیاز به
سرمایه گذاری بیش از  ۳۰هزار میلیارد ریال وجود دارد و این صنعت جزو صنایع سنگین و
مادر کشور به حساب میآید .نیک پور ادامه داد :یک لیتر آب معدنی بدون نیاز به هیچ فرآوری
لیتری  ۸۰هزار ریال به فروش میرود انتظار فروش سیمان با فرآوری بسیار پیچیده و انرژی بر،
برای هر کیلو  ۶هزار ریال به نظر منطقی نیست.
وی اظهارداشت :شرکت سیمان کردستان در طی هفته جاری ،اقدام به تحویل سیمان
از محل تعهدات و فروشهای قبلی با نرخ های مصوب انجمن صنفی نموده است و در روز
چهارشنبه ششم مردادماه ،اقدام به عرضه  ۳۰هزار تن سیمان در بورس کاال خواهند کرد.
مدیر عامل سیمان کردستان با تاکید بر اینکه در یک ماه گذشته به عاملین و مصرف
کنندگان خدماتی ارائه شده است تا کد بورسی دریافت کنند گفت :انتظار میرود که خریداران
به دور از هرگونه هیجانی و با همان قیمتی که در تابلو عرضه میشود نسبت به خریداری
سیمان اقدام کنند.

جلسه مدیریت بحران با موضوع پیشگیری از وقوع حریق در منطقه چهارباغ برگزار شد

در این نشست موضوعاتی چون حفظ و حراست از عرصه های جنگلی و مراتع
به منظور پیشگیری از تخریب و حریق و نیز ارتقا ایستگاه های هواشناسی استان
گلستان در این منطقه بررسی شد.این نشست با حضور مدیران کل مدیریت بحران
استانداری و منابع طبیعی استان های گلستان و سمنان،مدیرکل هواشناسی و هالل
احمر استان  ،بخشدار مرکزی گرگان و روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری
و هالل احمر شهرستان های شاهرود و گرگان در محل پایگاه امداد هالل احمر
روستای چهارباغ برگزار گردید.مدیرکل بحران استان سمنان با اشاره به اینکه
موضوع حوادث غیرمتقربه مرز نمیشناسد ،گفت :در زمان وقوع حادثه هماهنگی
بین دستگاهی بایستی بیشتر باشد تا دسترسی هایی از نظر تلفنی،ارتباطات ،صحت
اخبار در هنگان وقوع حوادث ،شدت و ابعاد و نوع حادثه ای که اتفاق افتاده و
همچنین امکانات مورد نیاز و انتظارات دو طرف در هنگام حادثه مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.مرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره
به وسعت 110هزار هکتاری منابع طبیعی حوزه چهار باغ گفت :از هرگونه مشکل

در بحث آتش سوزی جنگلها و از بین رفتن مناطق جنگلی و پوشش گیاهی به
جهت خشکسالی های امسال و سنوات قبل ،بایستی جلوگیری شود.مدیر کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان توصیه همکاری به مسافران و گردشگرانی
که در این منطقه تردد میکنند اشاره نمود و گفت :الزم است که گردشگران عزیز
به هیچ عنوان آتش روشن نکنند زیرا به دلیل خشکسالی های اخیر وضعیت
خطرناکی از این بابت پیش آمده است.در صورتی که مجبور به روشن کردن آتش
می شوندحتما در انتها از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنند.داداشی مدیرکل
هواشناسی استان گلستان از تجهیز و ایجاد ایستگاه هواشناسی در منطقه گفت:
قرار بر این شد که زمین موردنظر برای ساخت ایستگاه هواشناسی در نظر گرفته
و سازمان هواشناسی نیز تجهیزات موردنظر را در اینجا نصب و راه اندازی نماید.
مهمترین مصوبات این جلسه مشترک شامل ارتقا امکانات و تجهیزات نیروهای
ساماندهی شده به ویژه پیش بینی نیروهای دیده بان در پهناها و کانون های خطر،
تامین عرصه برای احداث مخزن آب شرب روستای چهار باغ می باشد.

خبر کوتاه
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای مازندران خبر داد:

جذب اعتبار  30میلیارد تومانی
برای سد هراز

ساری – دهقان  :در هفته
های اخیر عالوه بر  40میلیارد
جذب شده در اواخر سال گذشته ،
 30میلیارد تومان دیگر برای ادامه
احداث سد هراز جذب گردید .
به گزارش خبرنگار مازندران
به نقل روابط عمومی ،مهندس داودیان معاون طرح و
توسعه شرکت با اشاره به جذب هفتاد میلیارد مذکور گفت :
خوشبختانه توانستیم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مجوز ماده  56را اخذ نماییم که با بهره گیری از این ماده می
توانیم برای ادامه ساخت سد  ،پل و جاده جایگزین از سرمایه
گذاران وام دریافت نماییم  .ایشان افزود  ،عالوه بر این اعتبارات
جذب شده بدنبال مدل دیگری برای جذب اعتبار هستیم و
آن هم مشارکت مردمی است که مردم عزیز جهت دریافت
اشتراک بهره برداری از آب  ،هزینه آن را در این زمان برای
ساخت سد پرداخت نمایند تا هرچه زودتر از موهبت و مزایای
این سد بهره مند شوند .داودیان خاطرنشان کرد تاکنون 380
میلیارد تومان برای ساخت سد هزینه شده و برای باقیمانده کار
بیش از  1000میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد  .معاون طرح و
توسعه شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به تحت پوشش
قرار گرفتن بیش از  100هزار هکتار از اراضی کشاورزی پس
از احداث این سد بیان نمود :سد هراز عالوه بر تامین آب
شرب شهرستان های آمل ،نور  ،محمود آباد و روستاهای مسیر
می تواند  25مگاوات برق بوسیله احداث نیروگاه های برقابی
تولید کند .

 ۵۵قرقبان از عرصههای طبیعی استان
سمنان حفاظت میکنند

چگونگی کنترل بار مصرف و میزان پایداری شبکه نیز مورد
ارزیابی میدانی قرار می گیرد.
مشاور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
مرکزی خاموش کردن چراغ های اضافی ،کاهش مصرف
سیستم سرمایشی ،حذف وسایل برقی غیرضروری و به
مدار آوردن دیزل ژانراتورها در ساعت اوج بار را از جمله
راهکارهای کاهش مصرف برق عنوان کرد.

تیم مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین
برگزیده مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه شد
دانشجویی دانشگاه راه یافت.
تیم جهاد فرهنگی از مرکز آموزش
علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین در
یک رقابت نزدیک با برتری بر تیم مرکز
خانه کارگر قزوین به مرحله کشوری
چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی
دانشگاه راه یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه
جامع علمی کاربردی استان قزوین ،در
رقابت پایانی مرحله استانی چهارمین دوره
مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه که
روز یکشنبه سوم مردادماه برگزار شد،
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تیم جهاد فرهنگی متشکل از یاسمین
سیاهکالی مرادی ،مهری سمیاری و
مریم هادیان قزوینی دانشجویان مقطع
کارشناسی رشته مدیریت فرهنگی و مریم
بکائیان دانشجوی مقطع کاردانی رشته
دوخت و تکنولوژی لباس مرکز آموزش
علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین به
سرپرستی محمدرضا جمشیدی مدرس این
مرکز در یک رقابت نزدیک با کسب امتیاز
باالتر از تیم بانوان مرکز آموزش علمی
کاربردی خانه کارگر قزوین به عنوان
تیم برتر استان در این مرحله از مسابقات

انتخاب و به نمایندگی از دانشگاه جامع
علمی کاربردی استان قزوین به مرحله
کشوری چهارمین دوره مسابقات گفتمان
دانشجویی دانشگاه راه یافت.
گفتنی است گزاره «دروس کاربینی
و کارورزی منجر به توسعه قابل انتظار در
سطح مهارتپذیری دانشجویان میشود»
گزاره مورد بحث در رقابت پایانی این
مسابقات بود که دو تیم در موافقت و
مخالفت با این گزاره استداللهای منطقی
خود را در چارچوب اصول مباحثه بیان
نمودند.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه
قرقبانان در نوک پیکان جلوگیری از قاچاق چوب قرار
دارند ،گفت ۵۵ :قرقبان از عرصههای طبیعی استان
حفاظت میکنند .جعفر مرادی حقیقی بعدازظهر یکشنبه
در دیدار ویدئو کنفرانسی با حضور معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استاندار سمنان با دو نفر از جنگلبانان استان به
مناسبت ن ُهم مرداد ،روز جنگلبان به میزبانی سالن جلسات
کوثر استانداری ضمن بیان اینکه  ۵۵جنگلبان یا ُق ُرق بان
مسئولیت خطیر حفاظت از عرصههای طبیعی استان را
بهصورت  ۲۴ساعته بر عهدهدارند .وی ضمن بیان اینکه
جنگلبانان و ُق ُرق بانان بهنوعی در نوک پیکان حفاظت از
منابع طبیعی ،جنگلها ،مراتع و جلوگیری قاچاق چوب
قرار دارند ،افزود :همین موضوع نقش و اهمیت وجود
جنگل بانان را نشان میدهد که در راستای همین وظیفه
ذاتی تاکنون  ۲۱جنگلبان در کشور به درجه رفیع شهادت
نائل آمدند .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه کار قرقبانان عالوه
بر اینکه یک وظیفه انسانی است ،بهنوعی یک عبادت نیز به
شمار میرود ،ابراز داشت :بر اساس حدیث ائمه معصومین،
شکسته شدن شاخه درخت بهمانند شکسته شدن بال
فرشتگان است و اینکه قرقبانان بهنوعی از فرشتگان این
سرزمین حراست میکنند شایان تقدیر است .حبیباهلل
خجسته پور بابیان اینکه امیدواریم فرهنگسازی در جامعه
بهگونهای صورت گیرد که هر فردی در جامعه خود را حافظ
منابع طبیعی و یک جنگلبان بداند ،تصریح کرد :تحقق این
مهم نیازمند آموزش و آگاهی بخشی است بعضاً اقداماتی
که عمدی نیست و بهصورت سهوی در جنگلها و مراتع
صورت میگیرد ،باعث آتش افتادن به دل جنگلها میشود
که بروز آن از نیز از عدم آموزش و آگاهی است.

