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مسرت بخش���ي 
در خصوص كاهش 
آمار بيكاري در اس�تان هاي مختلف منتش�ر 
مي شود، اخباري همچون اشتغا زايي ۲۶ هزار 
نف�ري در الب�رز، 4 ه�زار و 400 نف�ري در 
آذربايجان غربي، 8 هزار و 187 نفري در سمنان 
و غيره كه همگي نويد ريش�ه كن شدن ركود، 
فق�ر، بي�كاري و به حرك�ت در آم�دن چرخ 
اقتصادي را مي دهند. اتفاقي كه به عنوان يكي 
از وعده هاي دولت يازدهم و دوازدهم از ابتدا 
مطرح بود و اين آمارهاي گاه و بيگاه مسئوالن 
استاني از محقق شدن آنها حكايت دارند. حاال 
در بين تمام اين خبرهاي خ�وش معاون وزير 
امور اقتصاد و داراي�ي از رتبه نه چندان خوب 
117 ايران در فضاي كسب و كار بين المللي پرده 
برمي دارد. موضوعي ك�ه نمايندگان مردم در 
مجل�س ه�م معتقدن�د كه آم�ار ارائه ش�ده 
اشتغالزايي با جمعيت بيكار همخواني ندارد. 

    
هر روز از گوش��ه و كنار اخبار مس��رت بخشي در 
راستاي اش��تغالزايي در استان هاي كشور منتشر 
مي شود و بر اساس اين اطالعات به نظر مي رسد، 
دولت دوازدهم به هدف اصلي خود يعني ريشه كن 
كردن فقر، ركود و بيكاري جامه عمل پوش��انيده 
باش��د. در اين رابطه مي توان به گفته نمايندگان 
دولت در اس��تان هاي مختلف در راس��تاي تعداد 
فرصت هاي اش��تغالزايي ايجاد ش��ده گذري زد. 
محمدعلي نجفي، استاندار البرز در اين خصوص 
مي گويد: »سهم ۳۳ هزار نفري اشتغال براي استان 
به ۴۵ هزار نفر افزايش پيدا كرده و خوش��بختانه 

تاكنون براي ۲۶ ه��زار نفر در البرز ش��غل ايجاد 
شده اس��ت.« معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي 
جهاد كش��اورزي آذربايجان غربي هم با اشاره به 
فرصت هاي اش��تغالزايي ايجاد ش��ده در اس��تان 
آذربايجان غرب��ي بيان مي كند: »تا پايان امس��ال 
قرار است ۴ هزار و ۴00 شغل در بخش كشاورزي 
آذربايجان غربي ايجاد شود.« رسول جليلي با اشاره 
به اينكه اين آمار تنها مختص به بخش كشاورزي 
است و تمام زيرس��اخت ها براي ايجاد اين تعداد 
شغل فراهم ش��ده اس��ت، مي افزايد: »در بخش 
مكانيزاسيون ۵۶ ميليارد و ۷00 ميليون تومان در 
حوزه اشتغال پايدار، در مناطق روستايي و عشايري 
نيز ۷۶ ميليارد تومان تس��هيالت تخصيص داده 
شده است كه به متقاضيان بر اساس اولويت بندي 

پرداخت مي  ش��ود.« مديركل تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي سمنان نيز در راستاي ريشه كن كردن 
بيكاري در استان مي گويد: »خوشبختانه تا پايان 
آذر سال جاري براي ۸ هزار و ۱۸۷ نفر اشتغالزايي 
شده است.« اس��ماعيل غنيان با اش��اره به اينكه 
تالش در راستاي اش��تغالزايي در استان سمنان 
تا پايان سال همچنان ادامه دارد و اين رقم ۸ هزار 
نفري افزايش چشمگيري خواهد داشت، مي افزايد: 
»تاكنون ۷۶ درصد تعهد اشتغال طي سال جاري 

در استان تحقق يافته است.«
   صعود يا سقوط آمار بيكاري 

البته در اين بين مسئوالن اس��تان هاي ديگري 
همچون كرمان، قزوين، اردبيل و غيره هم هستند 
كه فقط به اعالم درصد بس��نده كرده اند و از آمار 

ب��االي ۷0 و ۸0 درصدي اش��تغالزايي گفته اند. 
همچنان هم قرار است تس��هيالت اشتغالزايي، 
وام هاي كم بهره بانكي و زيرساخت ها براي كاهش 
هر چه بيشتر بيكاري از سوي متوليان ارائه داده 
شود. حاال در حالي كه خبرهاي مسرت بخشي از 
هر گوشه و كنار منتشر مي شود و به نظر مي رسد 
به زودي معضل بيكاري به خصوص در بين جوانان 
تحصيل كرده رفع شود، معاون وزير امور اقتصاد 
و دارايي در راس��تاي وضعيت ايران در رده بندي 
فضاي كسب  و كار از رتبه نه چندان خوب ۱۱۷ 
در بين ديگر كش��ورها پرده بر مي دارد. حسين 
ميرشجائيان حسيني مي افزايد: »همواره مجموعه 
دولت يازدهم و دوازدهم بهبود محيط كسب و كار 
را مورد توجه قرار داده اس��ت.« حاال گويي هنوز 
هزار راه نرفته پي��ش پاي متوليان ق��رار دارد تا 
شاخص هاي اشتغالزايي كشور را به مرتبه مطلوبي 
برسانند. يكي از اين راه ها هم ايجاد شفافيت در 
بخش جذب نيرو در مقابل تعداد كساني است كه 
طي سال هاي گذشته كار خود را از دست داده اند. 
مس��ئله اي كه پيش از اين هم نمايندگان مردم 
استان ها در مجلس شوراي اسالمي نسبت به آن 
اظهار نگراني كرده بودند و معتقد بودند كه نرخ 
بيكاري اعالم شده از س��وي متوليان غير واقعي 
است. گواه اين ادعا هم همين است كه براي نمونه 
استان اردبيلي كه مملو از فرصت هاي اشتغالزايي 
در بخش صنعت، معدن و كشاورزي است و گفته 
شده كه بيش از ۵۳ درصد از طرح هاي اشتغالزايي 
آن به خوبي اجرا ش��ده، همچن��ان به گفته اكبر 
بهنامجور، استاندار اين اس��تان، نه تنها معضل 
بيكاري در آن كاهش نيافته است بلكه به باالي 

۶۵ هزار نفر هم رسيده است. 

  هم�دان: رئي��س اداره راهداري و حم��ل و نقل ج��اده اي همدان از 
لكه گيري ۲۹ هزار مترمربع از راه هاي حوزه استحفاظي اين شهرستان خبر 
داد.  رسول ابراهيم خاني از لكه گيري ۲۹ هزار مترمربع از راه هاي حوزه 
استحفاظي اين شهرستان خبر داد و افزود: اين لكه گيري تا ۵ سانتي متر در 
همه راه هاي حوزه استحفاظي شامل شرياني، فرعي، روستايي با آسفالت 
گرم و سرد انجام شده اس��ت.  وي افزود: رگالژ راه هاي شني در مجموع 
به طول ۲۵ كيلومتر در همه راه هاي حوزه استحفاظي و اجراي آسفالت 
رگالژي به طول بيش از يك كيلومتر در محورهاي سه راهي مراد بالقي به 

سمت قهاوند و محور تهران مقابل پليس راه نيز انجام شده است. 
   لرستان: فرماندار كوهدشت از اجراي ۷۸۸ طرح اشتغالزا در روستاها 
و مناطق عشايري اين شهرستان خبر داد.  نورمحمد فردي بيرانوند افزود: 
در زمينه ايجاد اشتغال روستايي و عشايري دولت ۱۲ هزار ميليارد تومان 
پيش بيني كرده است كه سهم شهرستان كوهدشت از اين ميزان ۲۵0 ميليارد 
است.  وي با اشاره به اينكه در اين زمينه نيز اجراي ۷۸۸ طرح در روستاهاي 
شهرستان كوهدشت پيش بيني شده است ادامه داد: اين طرح ها در حوزه هاي 

مختلف صنعتي، معدني، كشاورزي، گردشگري و... تعريف  شده اند
  كرمانشاه: فرماندار شهرستان سنقر گفت: طبق پيش بيني صورت 
گرفته، كارخانه قطعات خودرو اين شهرس��تان ظرف ۷ ت��ا ۸ ماه آينده 
به بهره برداري مي رس��د.  ياور محمدي در مراس��م كلنگ زني كارخانه 
قطعه س��ازي خودرو در س��نقر و كارايي گفت: با توجه به اينكه كارخانه 
خودرو س��ازي يك محدوديت هايي در بحث زمين داشت، سال گذشته 
حدود ۱0 هكتار ديگر هم اعتبار گذاشتيم و به حجم و وسعت مجموعه 
شهرك صنعتي اضافه كرديم كه دستمان براي سرمايه گذاراني خوبي كه 

بخواهند در منطقه سرمايه گذاري كنند، باز باشد.

مسجد جامع يا مسجد عتيق اصفهان، با ۲0 هزار 
مترمربع وسعت واقع در شمال ميدان كهنه اصفهان 
است. اين مس��جد چهار ايواني كه طبق مطالعات 
تاريخي، ش��الوده آن در دوره ساساني بنا شده، در 
دوره هاي مختلف همپاي تاريخ ايران رش��د كرده 
و انواع س��بك ها و ش��يوه هاي معماري ايران را از 
صدر اسالم در خود جا داده است. از اين رو به عنوان 
كلكس��يوني از تاريخ و فرهنگ ايران همواره مورد 
ستايش باستان شناسان و تاريخ شناسان و معماران 
غربي و شرقي بوده است. با اين وجود طي دهه هاي 
اخير بخش هاي متفاوت اين مسجد بزرگ در اثر 
بي تدبيري ها دچار نم زدگي، تخريب و فرس��ايش 
شده و زنگ خطر ويراني اين بنا را به صدا در آورده 
است. وضعيتي كه سبب تعجب گردشگران داخلي 
و خارجي و ابراز ناراحتي آنه��ا از وضع موجود اين 
مجموعه معماري منحصربفرد شده است.  بنابه گفته 

كارشناسان معماري طي سال هاي اخير ديوارهاي 
برخي قسمت مسجد در اثر نشر فاضالب در معرض 
تخريب قرار گرفته، ضمن اينكه ساخت و سازهاي 
بي رويه اطراف مس��جد و لرزش هاي ناشي از اين 
عمليات اثرات مخربي بر روي ديوارهاي شمالي اين 
بنا گذاشته و ترك هاي عميقي در اين ديوارها ايجاد 
كرده كه با مرمت نيز قابل اصالح نيست! آشفتگي 
محالت اطراف و كمبود امكانات و زيرساخت هاي 
شهري در اطراف مسجد از ديگر مشكالت شاخصي 
است كه رونق گردشگري اين بنا به رغم تمام ارزش 

تاريخي اش مغفول بماند. 
   دليل تعلل در مرمت و احياي مسجد عتيق!

در كنار كمب��ود منابع مالي به عن��وان مهم ترين 
مانع رس��يدگي به وضعيت روبه تخريب مس��جد 
جامع اصفهان، محدودي��ت در انجام كاووش هاي 
باستان شناس��ي نيز از جمله ديگر مواردي است 

كه كارشناسان آثار تاريخي و باس��تاني به عنوان 
مانعي براي مرمت مسجد عتيق نام برده اند! بنابه 
گفته فريبا سعيدي تاريخ شناس اين مسجد داراي 
چندين محراب اس��ت كه هر كدام متعلق به دوره 
خاصي از تاريخ است از اين رو مرمت و احياي اين 
بخش هاي در حال تخريب مستلزم اطالعات دقيق 
و كارشناس��ان خبره اس��ت! محمود ماهرالنقش 
اس��تاد معماري نيز در اين خصوص معتقد است 
در دوره هاي مختلف تاريخي آثار نفيس��ي به اين 
مسجد افزوده شد به طوري كه در نهايت به شكل 
امروزي درآمده و وظيفه سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري اس��ت كه به اين اثر 
رسيدگي كند و مانع تخريب و آسيب رساني بيشتر 
به آن شود.  به گفته وي در دوران حكومت ايلخانان 
مغول، يعني بيش از ۷00 سال پيش، بخش هايي 
به مسجد افزوده شده و در س��ده هاي نهم و دهم 

هجري قمري، حكمرانان تيموري و آل مظفر و نيز 
تركمانان آققويونلو ساختمان هايي شامل شبستان، 
ايوان و مدرسه را در مس��جد جامع بنا نهاده اند هر 
كدام ويژگي خاص خ��ود را دارد و بايد با مطالعه و 
دقت فراوان مرمت شود.  ماهرالنقش مي افزايد: تا 
زماني كه تيم هاي مجهز به كارشناسان خبره نباشند 
نمي توان به مرمت و بازسازي اين بنا پرداخت چون 
ممكن است ماهيت تاريخي اين مسجد دستخوش 

تغييرات نامناسبي شود. 
   يونسكو تمام قد وارد عمل شد!

 باالخره پس از س��ال ها تعل��ل در مرمت و احياي 
مسجد جامع اصفهان سازمان بين المللي يونسكو 
وارد عمل ش��ده و پس از تالش براي ثبت جهاني 
اين اثر تاريخي در فهرست آثار جهاني حاال دومين 
گام مؤثر خود را ب��راي احياي و حفاظ��ت از اين 
دايره المعارف تاريخي برداشته است.  طي روزهاي 
اخير مدير پايگاه جهاني مس��جد جامع اصفهان 
با اعالم اينكه يونس��كو تحركات پيرامون مسجد 
جامع اصفهان را دنبال مي كند از ورود جدي اين 
سازمان به بحث حفاظت از مسجد جامع اصفهان 
خبر داد. حسين يزدان مهر گفت: از يك سال پيش 
مشاور س��ازمان يونس��كو در حال مطالعه بر روي 
مس��جد جامع و تحركات پيرامون آن اس��ت. وي 
افزود: براي پايگاه جهاني مسجد جامع يك ميليارد 
تومان از اعتبارات ملي در نظر گرفته شده بود كه 
خوشبختانه با اس��تفاده از اين اعتبار شش پروژه 
مرمتي در مسجد جامع اجرايي شد.  گويا مرمت 
درهاي چوبي، مناره هاي مس��جد، كاشي كاري ها 
و بدنه مس��جد، اص��الح س��نگ فرش ها و آبروها، 
پاك س��ازي و اليروبي س��قاخانه پش��ت مسجد، 
بررسي كانال رفع رطوبت پشت مسجد و هم چنين 
گنبد تاج الملك، پاك سازي سفره عمر در مدرسه 
مظفري از جمله مهم ترين فعاليت هاي مرمتي در 
مسجد جامع اصفهان بوده است. همچنين به همين 
منظور در راس��تای برگرداندن مدرس��ه مظفري 
به فرم گذش��ته خود و اصالح طاق ها نيز اقدامات 
مرمتي قابل توجهي به انجام رسيده است. در كنار 
اين موارد ساخت و سازهاي بعضاً غير اصولي و مغاير 
با معماري مسجد جامع در اطراف اين مكان تاريخي 
احداث شده كه منظره نامتناسبي را در مقابل چشم 
گردشگران به نمايش مي گذارد. موضوعي كه گويا 
مورد توجه مشاوران يونسكو قرار گرفته و رفع آن 
را در دس��تور كار قرار داده ان��د.  يزدان مهر در اين 
خصوص نيز گفت: تالش زيادي براي بهبود شرايط 
اين پايگاه جهاني انجام مي شود و سعي مي كنيم 
موضوعاتي را كه وجه زيبايي مسجد را تحت الشعاع 

قرارداده را رفع و رجوع كنيم. 
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مرمت و احیای مسجد 900 ساله اصفهان با کمک یونسکو
 مرمت درهاي چوبي، مناره هاي مسجد، كاشي كاري ها و بدنه مسجد، اصالح سنگ فرش ها و آبروها 

از جمله فعاليت هاي مرمتي در مسجد جامع اصفهان بوده است

استاندارها از افزایش اشتغالزایی می گویند،آمارها از افزایش بيکاری
 در حالي مسئوالن استاني از اشتغالزایي چند هزار نفري در استان هاي مختلف مي گویند كه معاون وزیر امور اقتصاد و دارایي رتبه ایران را

در رده بندي فضاي كسب  و كار11۷ اعالم مي كند!

 زعفران کاران خراسانی 
در انتظار تجدیدنظر دولت در خرید تضمینی 
با وجود اینکه خراسان رضوي یکي از بزرگ ترین قطب هاي توليد 
زعفران در كشور به شمار مي رود كه توانسته از این راه براي افراد 
بسياري در این استان اشتغال و درآمدزایي ایجاد كند، اما در حال 
حاضر مشکالت ریز و درشتي از قبيل نبود قيمت تضميني خرید، 
وقوع خشکسالي و سرمازدگي سبب شده تا دست اندركاران این 
صنعت پردرآمد دچار مشکل ش�وند؛ موضوعي كه موجب شد تا 
سخنگوي مجمع نمایندگان خراسان رضوي با هشدار نسبت به این 
مشکالت اعالم كند: »در صورت ادامه دار شدن این معضالت توليد 
زعفران در این اس�تان با روند شدید كاهشي مواجه خواهد شد.«

    
در حال حاضر استان خراسان رضوي با به دست آوردن باالترين ميزان 
زعفران توليدي دركش��ور توانسته حرف هاي بس��ياري در اين زمينه 
داشته باش��د و حتي بتواند گام هاي خوبي را در زمينه تأمين نيازهاي 
داخلي و صادرات به كشورهاي متقاضي ايفا كند.  يكي از كارشناسان 
اين صنعت در اين خصوص به »جوان« مي گويد: »درحال حاضر استان 
خراس��ان رضوي با توليد س��االنه ۲۵۶ تن زعفران در ۸۲ هزار هكتار 
سطح از زمين هاي زير كشت خود توانس��ته رتبه نخست كشور را در 
زمينه توليد اين محصول استراتژيك از آن خود كند.« رضا احمديان 
با اشاره به مناطقي در اين استان كه به كشت زعفران اختصاص دارند، 
مي افزايد: »مشهد با ۳۴ واحد، گناباد با ۱۵ واحد، كاشمر با ۱۱ واحد و 
تربت حيدريه با ۱0 واحد شهرستان هايي هستند كه بيشترين توليد 
را به خود اختصاص داده اند.«  اين كارشناس ادامه مي دهد: »بر اساس 
برنامه ششم توسعه، افزايش عملكرد زعفران به ۷- ۶ كيلوگرم در هكتار 
و ميزان توليد آن تا سقف ۴۵0 تن در س��ال پيش بيني شده است كه 

اميدواريم به مرحله اجرايي برسد.«
   صادرات زعفران اوج مي گيرد

با وجود كيفيت باالي زعفران توليدي در خراسان جنوبي، اما از لحاظ 
ميزان توليد خراس��ان رضوي داراي باالترين ميزان توليد در مناطق 
كشور اس��ت كه به توليد زعفران مي پردازند و توانسته گام هاي خوبي 
در اين زمينه بردارد.  كارشناس صنعت زعفران با اشاره به رتبه باالي 
اين اس��تان در زمينه ميزان صادرات زعفران مي گويد: »براساس آمار 
گمرك جمهوري اسالمي ايران در سال ۱۳۹۵ حدود ۲0۳ تن زعفران 
به ارزش ۲۸۶ ميليون دالر صادر ش��ده اس��ت.« احمديان مي افزايد: 
»ش��رايط مس��اعد و حاصلخيزي زمين هاي اين اس��تان براي كاشت 
زعفران از جمله داليلي اس��ت كه موجب شده تا اين صنعت در استان 
از رونق خوبي برخوردار باشد.« وي ادامه مي دهد: »درصورت حمايت 
همه جانبه و رفع مشكالت موجود مي توان ميزان توليد زعفران در اين 

منطقه را تا حد توجهي افزايش داد.«
   ضعف خريد تضميني و كم آبي 

با وجود توليد ۹0 درصد زعفران دنيا در خراسان رضوي، اما مشكالت 
بسياري موجب شده تا توليدكنندگان نتوانند بهره الزم را از توليدات 
خود كه با زحمت بسيار به دست مي آورند، ببرند.  در حال حاضر كم آبي، 
نبود خريد تضميني و ورود دالالن به اين عرصه از بزرگ ترين مشكالت 
توليدكنندگان زعفران در خراسان رضوي به شمار مي رود.  سخنگوي 
مجمع نمايندگان خراس��ان رضوي با تأييد اين مش��كالت مي گويد: 
»يكي از مشكالتي كه طي سال هاي اخير به شدت بر توليد محصوالت 
كشاورزي خصوصاً زعفران توليدي در اين استان تأثير منفي گذاشته 
است كاهش بارش ها و وقوع خشكسالي ها است كه هنوز هم ادامه دار 
است.« حميد بنايي مي افزايد: »از آنجا كه قنات هاي موجود در استان 
نقش مهمي را در تأمين آب كشاورزي دارند لذا بايد در زمينه اليروبي 
آنها اقدام جدي ش��ود.« وي ادام��ه مي دهد: »گزارش هاي س��ازمان 
جهاد كشاورزي خراسان رضوي حاكي از اين است كه ۶۸00 قنات در 
خراسان رضوي داراي مشكل هستند و نياز به احيا و ساماندهي دارند.« 
با توجه به باال بودن هزينه توليد محصوالت كشاورزي دركشور يكي از 
مواردي كه بايد به شدت مورد توجه قرار بگيرد اين است كه قيمت تمام 
شده محصول براي قيمت گذاري نهايي لحاظ شود؛ موضوعي كه همواره 
مورد غفلت قرار مي گيرد.  نماينده مردم خراس��ان رضوي در مجلس 
شوراي اسالمي با تأييد اين معضل مي گويد: »موضوع خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي خصوصاً زعفران توليدي از سال گذشته در مجلس 
بحث شد و امسال به صورت نسبي دولت ورود پيدا كرد و بايد گفت اگر 
دولت در اين حوزه ورود پيدا نمي كرد قيمت زعفران هم اكنون به حدود 
۱/۵ ميليون تومان مي رسيد، البته هم اينك كه قيمت زعفران در حدود 
مثقالي ۱۷ هزار تومان است براي كشاورز صرفه اقتصادي ندارد چراكه 

حداقل بايد مثقالي ۲۵ هزار تومان قيمت داشته باشد.«
 بنايي مي افزايد: »عالوه بر اينكه باي��د قيمت خريد تضميني زعفران 
تجديدنظر شود بايد در بحث دالل ها كه به شدت روي قيمت ها تأثير 
مي گذارند نيز به فكر چاره ب��ود.« وي ادامه مي دهد: »با توجه به بحث 
صادرات و درآمد باالي اين محصول جا دارد تا دولت و بخش خصوصي 

در زمينه رفع مشكالت قدم هاي جدي بردارند.«

 اراضي شیب دار، بهترین مکان 
براي احداث باغ هاي زنجان    

براي جلوگيري از خسارت هاي هنگفت     زنجان
ناشي از س�رمازدگي، اراضي شيب دار 

زنجان بهترين مكان براي احداث باغ است. 
بهنام اوجاقلو مدير امور باغباني سازمان جهادكشاورزي استان زنجان 
با عنوان كردن مطلب فوق و با تأكيد بر اين كه انتخاب محل مناس��ب 
براي احداث باغ، عاملي بسيار مهم در مصون ماندن باغات از سرمازدگي 
است، گفت: سرمازدگي ساالنه ده ها ميليارد تومان به باغ داران خسارت 
مي زند و براي كاهش اين خس��ارت، بايد زمان دقيق وقوع آن تخمين 
زده شود. در همين راستا، باغ داران با افزايش شناخت خود از موضوعات 
مرتبط با سرمازدگي مي توانند با اعمال مديريت مطلوب در باغ و انجام 
به موقع برخي اقدامات كنترلي، خسارت هاي ناشي از سرمازدگي را به 
حداقل برسانند.  اين مسئول ادامه داد: عالوه بر به كارگيري روش هاي 
فعال يا كوتاه مدت براي مديريت مطلوب باغ��ات به منظور جلوگيري 
از س��رمازدگي درختان، روش هاي حفاظتي بلندمدت يا غير فعال كه 
به صورت عمده تمهيدات قبل از احداث باغ را ش��امل مي شود نيز در 
جلوگيري از سرمازدگي باغات ميوه نقش تعيين كننده اي دارد.  وي با 
بيان اين كه باغات ميوه بايد در زمين هايي احداث شود كه هوا به خوبي 
در آنها جريان داشته باشد، افزود: در انتخاب اراضي شيب دار نيز بايد دقت 
شود كه ش��يب زمين رو به جنوب نباشد؛ چرا كه دامنه هاي جنوبي در 
اواخر اسفند و اوايل بهار گرماي بيشتري دريافت كرده و گل هاي درختان 
سريع تر باز مي شوند. در چنين شرايطي در صورت وقوع سرماي دير رس 
بهاره يا به عبارتي سرماي تشعشعي، درختان دچار سرمازدگي خواهند 
شد.  اوجاقلو با اشاره به اين كه احداث بادشكن در جهت باد غالب منطقه، 
موجب مصون ماندن باغ از سرمازدگي جبهه اي مي شود، يادآور شد: نوع 
خاك باغات نيز در جلوگيري از سرمازدگي بسيار مهم است. طوري كه 
خاك هاي تيره رنگ به دليل اين كه انرژي بيشتري از خورشيد جذب 
مي كنند و در زمان كاهش دما، حرارت را طي مدت زمان بيش��تري به 

محيط انتقال مي دهند، براي احداث باغ مناسب تر هستند.

 تکمیل جاده اراك – فرمهین 
تا پایان شهریورماه سال آینده    

جاده اراك - فرمهين تا پايان شهريور     مركزي
م�اه س�ال آين�ده تكميل مي ش�ود و 
دستگاه هاي اجرايي متولي بايد تمامي ظرفيت و منابع مالي خود را 

در راستاي تكميل اين طرح به كار بگيرند. 
سيدعلي آقا زاده استاندار مركزي در نشست اقتصاد مقاومتي شهرستان 
فراهان در فرمهين با اعالم خبر فوق گفت: بيش از ۱0 سال از آغاز عمليات 
اجرايي اين طرح مي گذرد و همچنان بخش قابل توجهي از آن به حال 
خود رها شده اس��ت.  وي ادامه داد: اينكه بخشي از جاده اراك - فراهان 
چهار بانده و بخش ديگر يك بانده است نه تنها امنيت در تردد را تضمين 
نمي كند بلكه خطر جدي به خصوص براي رانندگان ناآش��نا دارد، بنابر 
اين همه منابع مالي استان بايد براي تكميل اين طرح هدايت گري شود.  
استاندار مركزي بيان كرد: ۲00 ميليارد ريال اعتبار از مصوبات سفر دولت 
يازدهم به استان مركزي براي تكميل اين طرح بود كه از اين اعتبار تنها 
۷۲ ميليارد ريال تخصيص يافته است و بايد براي جذب بقيه آن كوشش 
مضاعفي شود.  وي گفت: عمليات اجرايي ۱۱ كيلومتر از ۴۵ كيلومتر جاده 
اراك - فرمهين باقي مانده كه با جذب اين اعتبار مي توان آن را تكميل كرد 
و در صورتي جذب نشدن اعتبار مصوبه سفر هيئت دولت، دستگاه هاي 
متولي بايد با همكاري استانداري مركزي از بخش هاي مختلف مالي و 
اعتباري خود، هزينه تكميل آن را تأمين كنند.  آقازاده اظهار كرد: استان 
مركزي به دليل اس��تقرار در محدوده جغرافيايي مركز كشور موقعيت 
مطلوبي را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد و دستگاه هاي اجرايي در 
نقاط مختلف استان بايد با ارائه خدمات و مشوق هاي چشمگير در راستاي 

جذب متقاضيان توليد و كارآفرينان بكوشند. 

بيش از یك دهه است كه مسجد جامع هزار ساله اصفهان كه مهم ترین مسجد 
تاریخي كشور و یکي از آثار منحصربفرد معماري ایراني اسالمي لقب گرفته 
دچار تخریب تدریجي شده است. مس�جدي با قدمت 900 سال كه از دوره 
ساسانيان پا به پاي معماري ایران رشد كرده و كلکسيوني از عناصر معماري 
ایراني و تاریخ فرهنگ و هنر كشور را در دل خود جا داده است. با این وجود 

طي سال هاي اخير در اثر اهمال در مرمت و توجه به زیباسازي محيط پيرامون 
این مکان، تخریب محراب ها كاشي ها و كتيبه ها و منبرهاي این مسجد سرعت 
گرفته و سبب نگراني گردشگران داخلي و خارجي و باستان شناسان شده 
است. حاال چندي است سازمان یونسکو با ثبت جهاني این اثر و پس از آن انجام 
مطالعات كارشناسي درصدد حفظ و احياي این مسجد تاریخي برآمده است!

محمدرضا سوري

مريم احمدي
   گزارش يك

س�ومين قطار تجاري كش�ور چي�ن از طریق 
خط ریلي ایران - تركمنس�تان - قزاقس�تان 
وارد مرز اینچه برون اس�تان گلس�تان ش�د. 
محمدرضا قرباني مديركل راه آهن شمال شرق ۲ 
در اين باره گفت: اين قطار كانتينري با ۴۱ كانتينر 
وارد حوزه ريلي اين ناحي��ه گرديد و بعد از انجام 
مراحل اداري گمركي، از طريق خط ريلي گرگان - 

تهران به مقصد گمرك شهريار )در استان تهران( 
حمل مي ش��ود.  وي اضافه كرد: براساس مذاكره 
مديران ارشد راه آهن دو كش��ور قرار است از اين 
پس هفته اي يك قط��ار از چين از طريق كريدور 
ريلي اينچه ب��رون وارد و به مناطق ديگر كش��ور 
اعزام گردند.  قطارهاي كانتينري كشور چين با 
طي مسافت ۲ هزار و ۷00 كيلومتري كشورهاي 

قزاقستان و تركمنس��تان در مرز اينچه برون به 
خاك ايران وارد و س��پس به ديگر نقاط ايران يا 
ديگر كشورها ادامه مسير مي دهند.  قرباني ادامه 
داد: پيش از اين قطارهاي تجاري چين از طريق 
مرز سرخس واقع در خراسان رضوي وارد كشور 
مي شدند.  مديركل راه آهن شمال شرق۲ افزود: 
هزينه كمتر و سرعت بيشتر در حمل بار از مزاياي 

خط ريل��ي اينچه برون ب��راي تج��ار و بازرگانان 
است.  راه آهن شمال ش��رق يكي از خطوط مهم 
شبكه ريلي كشور محس��وب مي شود، اين مسير 
براي انتقال بارهاي كشورهاي) CIS كشورهاي 
مستقل مشترك المنافع( از لحاظ مسافت نسبت 
به ديگ��ر كريدورهاي موجود كش��ور، كوتاه تر و 

ارزان تر است. 

سومين قطار تجاري چين از كریدور ریلي اینچه برون وارد ایران شد
    گلستان

88498441سرویس  شهرستان

 رفع مشکل ورزشگاه بزرگ یزد 
نیازمند اقدامات فرا استاني است 

انجام عمليات و اقدامات فرا استاني براي     يزد
ی�زد ض�رورت دارد تا ب�ه وی�ژه در مورد 
مجموعه ورزشي بزرگ یزد كه پيشرفت مناسبي ندارد، مسائل حل شود. 
ژاله فرامرزيان معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش و جوانان با عنوان 
كردن مطلب فوق گفت: اميدواريم متناسب با اين مسائل و مشكالت و با توجه 
به پيشنهاداتي كه در اين رابطه مطرح مي  شود بتوانيم منابعي را در برنامه 
سال ۹۷ تعيين كنيم.  وي همچنين بررسي وضعيت اماكن ورزشي استان يزد 
و اقدامات و پيشرفت  هايي كه در اين زمينه تاكنون انجام شده و پيش  بيني 
منابعي كه در اين رابطه نياز است را يكي ديگر از اهداف خود در سفر به يزد 
ذكر كرد.  فرامرزيان ابراز اميدواري كرد كه با نگاه برنامه محور و دقيق و ارزيابي 
صحيح از روند اقدامات در حوزه جوانان، به درستي مشكالت و مسائل جوانان 
شناسايي شود و براساس آن و پيشنهاداتي كه در اين موارد وجود دارد، در يك 
برآيند مناسب ماحصل اقدامات با رويكرد كارآفريني بتواند منجر به رفع اين 
موانع و مسائل به ويژه در حوزه اشتغال و ازدواج جوانان شود.  وي خاطرنشان 
كرد: در اين رابطه اميدواريم كه حاشيه  هاي نامناسب و اقدامات نسنجيده 
باعث نشود كه مسير اقدامات ما به سمتي منحرف شود كه مسائل جوانان 
باقي بماند و اقدامات ديگري در اولويت برنامه  هايمان قرار گيرد.  معاون توسعه 
مديريت و منابع وزارت ورزش و جوانان در مورد مشكالت عمراني حوزه ورزش 
استان نيز يادآور شد: در اين رابطه انجام عمليات و اقدامات فرا استاني براي 
يزد ضرورت دارد تا به ويژه در مورد مجموعه ورزشي بزرگ يزد كه پيشرفت 
مناسبي ندارد، مسائل حل شود و پس از آن گام به گام ساير مجموعه  هاي 

پيش  بيني شده براي بهره  برداري مردم استان به سرانجام برسد. 

 آذربایجاني ها از کمبود بیمارستان 
در مضیقه هستند 

نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي     آذربايجان شرقي
گفت: خيرين س�امت، ب�ا افزايش 
ظرفيت هاي بهداشتي و درماني جامعه نيت هاي خير مردمي را در 
مي دهن�د.  جه�ت  پزش�كي  خدم�ات  ارتق�اي  راس�تاي 
حجت االسالم والمسلمين س��يدمحمدعلي آل هاشم در ديدار اعضاي 
مجمع خيرين كشور و استان با بيان اينكه طي چند ماه اخير بازديد هاي 
سرزده از مراكز درماني و بيمارس��تان هاي سطح تبريز داشته ام، اظهار 
داشت: در حال حاضر مردم از كمبود بيمارستان در مضيقه هستند كه 
با جهت دهي نيت هاي خير در قالب فعاليت مردمي خيرين س��المت 
مي توان، خدمات بهداشتي و درماني را در سطح جامعه بهبود بخشيد. 
امام جمعه تبريز افزود: به همت خيرين سالمت، بخش هاي مختلف از 
بيمارستان هاي دولتي از نظر ساختمان و تجهيزات پزشكي پيشرفته و 
الزم تجهيز و راه اندازي شده است كه اين امر در بهبود خدمات پزشكي 
گام بسيار مؤثر است.  وي با تأكيد بر اولويت مسئله  سالمت، بهداشت و 
درمان بر بسياري از مسائل ديگر كشور گفت: مسئوالن و دلسوزان بايد 
به نحوي برنامه ريزي كرده و مسائل را در عرصه  اجرايي دنبال كنند كه 
خيال مردم از مسئله  درمان آسوده شود.  حجت االسالم والمسلمين سيد 
محمدعلي آل هاشم بزرگ ترين مشوق براي خيرين را، به ثمر نشستن 
و بروز آث��ار عيني كارهاي خير عن��وان كرد و گفت: اي��ن فعاليت هاي 

خيرخواهانه، رضاي خداوند متعال را نيز به دنبال خواهد داشت. 


