
تغييرات اقليمي، كم آبي و خشكس��الي از جمله 
موضوعاتي هس��تند كه هم��واره م��ورد توجه 
كارشناس��ان قرار مي گيرن��د و هر س��اله براي 
جلوگيري از آس��يب هاي آنها در دانش��كده ها و 
پژوهش��كده و حتي در بين مس��ئوالن هزاران 
برنامه ريخته مي شود اما كمتر كسي به موضوع 
مهم بيابان زايي مي پردازد. موضوعي كه ش��ايد 
به مراتب ش��رايطي بدتر را براي كشور رقم بزند 
و خاك حاصلخيز اي��ران را از بين ببرد. در حال 
حاضر گفته مي ش��ود كه ميزان فرسايش خاك 
در ايران س��ه برابر متوس��ط جهاني است و تنها 
س��الي يكبار در روز جهان��ي بيابان زدايي به آن 
پرداخته مي ش��ود. خاكي كه ب��راي توليد يك 
سانتيمتر آن بين 700 تا 4 هزار سال زمان نياز 
است و در بي  توجهي متوليان هكتار هكتار از آن 
به دالي��ل مختلف از بين م��ي رود. به طوري كه 
كارشناسان اكنون اذعان دارند 22 استان كشور با 
فرسايش خاك دچار مشكالتي همچون افزايش 

مناطق بياباني، ع��دم نفوذپذيري آب در خاك، 
افزايش س��يالب، كاهش حاصلخي��زي خاك و 
وقوع طوفان هاي ريزگردي شده اند. استاني هايي 
كه در بين شان نام قطب هاي كشاورزي متعددي 
همچون سيستان و بلوچس��تان، چهارمحال و 

بختياري، اصفهان و غيره نيز وجود دارد. 
   جنگل كاري براي جلوگيري از فرسايش خاك

با توجه به مطالعات انجام شده از سوي محققان 
ايراني، س��االنه بيش از 10 هزار هكتار از اراضي 
كشاورزي كشور دچار تغيير وضعيت و كاربري 
مي شوند كه در كنار مسئله فقر مواد آلي و كربني 
مس��ئله تأمين مواد غذايي با معضل جدي تري 
مواجه مي ش��ود. اكنون كاهش س��طح اراضي 
به واس��طه تغيير كاربري اراضي، ش��ور ش��دن، 
ورود فاضالب و پس��اب هاي صنعتي و كودهاي 
ش��يميايي و آلي، نبود مديريت جامع و نگرش 
سيس��تمي و فقدان قوانين جام��ع حفظ خاك 
و آب از مهم تري��ن محدوديت ه��ا و چالش هاي 

منابع خاك كش��ور به حس��اب مي آيد. گفتني 
است كه اين معضل، مس��ئله اي فراگير حتي در 
خارج از مرزهاي ايران اس��ت و اكن��ون بيش از 
يك سوم خاك حاصلخيز دنيا از بين رفته است. 
بنابر اين برنامه ري��زي براي حفاظ��ت از خاك 
حاصلخيز كشور موضوعي مهم به حساب مي آيد 
و مسئوالن در هر يك از استان هاي كشور بايد به 
اين مهم بپردازند. در همين راستا متوليان استاني 
اصفه��ان برنامه ريزي كرده اند ك��ه ضمن پايان 
دادن به طوفان هاي ريزگردي در اين اس��تان با 
جنگل كاري در ۳00 هزار هكتار از مناطق بياباني 
استان كمك به حفظ خاك استان كنند. در اين 
خصوص مديركل مديريت بحران اس��تانداري 
اصفهان با اشاره به اينكه 1۶ كانون گرد و غبار در 
سطح استان اصفهان وجود دارد مي گويد: »طرح 
جامع كنت��رل ريزگردها در اس��تان با محوريت 
منابع طبيعي و محيط زيست در حال اجراست.« 
منصور شيش��ه فروش در اين باره اضافه مي كند: 

»اداره منابع طبيعي اصفهان كاشت ۳00 هزار 
هكتار جنگل دست كاش��ت در مناطق مختلف 
بياباني اس��تان از جمله خ��ور و بيابانك، نائين، 
برخوار، شرق اصفهان، آران و بيدگل و كاشان را 

در برنامه دارد.«
   بيابان زداي�ي هنوز جل�وي بيابان زايي را 

نگرفته است
با اين كه قرار است در استان اصفهان با جنگل كاري 
جلوي فرسايش خاك و از دست رفتن حاصلخيزي 
را گرفت، اما اين نس��خه اي نيست كه بتوان براي 
همه مناطق در معرض خطر به صورت يكس��ان 
پيچيد. به گفته استاد پرديس كشاورزي و منابع 
طبيعي دانشگاه تهران بايد براي هر منطقه با توجه 
به ظرفيت  و نياز آن منطقه برنامه اي جامع در نظر 
گرفت. س��لمان زارع در اين ب��اره اضافه مي كند: 
»براي مثال براي كنترل بيابان زايي استان البرز 
و در ناحيه اش��تهارد و نظرآباد كرج بايد گونه اي 
از گياهان مقاوم با نام اس��فناج وحش��ي كش��ت 
شود كه عالوه بر مديريت هرز آب ها از گسترش 
بيابان نيز جلوگيري مي كند.« كاري كه در استان 
چهارمح��ال و بختياري ضمن انج��ام پروژه هاي 
آبخيز داري و درخت كاري با توجه به نياز منطقه 
به گفته فرامرز مرداني، رئيس اداره مرتع اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري 
با ابطال 170 چراي دام انجام شده است. گفتني 
اس��ت در استان س��منان و شهرس��تان شاهرود 
18 پروژه مهم بيابان زدايي انجام ش��ده است. در 
اين خصوص محمدرضا كشاورزيان، رئيس اداره 
مناب��ع طبيعي ش��اهرود مي گويد: »اي��ن تعداد 
طرح ش��امل پنج پروژه مديريت هرز آب، شش 
پروژه نهال كاري، چهار پروژه آبياري، يك پروژه 
بذرپاشي، يك پروژه توليد نهال براي بادشكن و 
مبارزه با آفات مي شود.« مضاعف بر اين استان ها، 
در سيستان و بلوچستان نيز طرح هاي متعددي 
در راس��تاي جلوگيري از بيابان زاي��ي به اجرا در 
مي آيد. در اين خصوص مسعود ريگي، معاون فني 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري سيس��تان و 
بلوچس��تان با اشاره به اين كه س��رانه بيابان زايي 
در كش��ور نيم هكتار اما در اين استان 1/8 هكتار 
است مي گويد: »در يك س��ال گذشته در زمينه 
بيابان زدايي سيس��تان و بلوچستان ۵0۳ هكتار 
مالچ پاشي، ۳ هزار و 400 هكتار مراقبت و آبياري، 
توزيع 10۶ هزار اصله نهال در ميان مردم، استفاده 
از فرصت سيالب و پخش آب در 18 هزار هكتار 
از اراضي سيس��تان و اجرای 1۳ هزار متر مكعب 
عمليات خاكي از جمله اقدامات انجام شده در اين 
مدت در استان بوده است.« اقداماتي كه هرچند 
مثمرثمر بوده اند اما با توجه به حجم بيابان زايي در 

كشور هنوز ناكافي هستند.

افزايش مناطق بياباني، عدم نفوذپذيري آب در خاك، افزايش سيالب، 
كاهش حاصلخيزي خاك و وقوع طوفان هاي ريزگردي همگي از جمله 
معضالتي هس�تند كه به دنبال فرس�ايش خاك در 22 اس�تان كش�ور 
ايجاد شده اس�ت. خاكي كه تنها نيم درصد از آن از مواد آلي يا به تعبير 
بهتر از حاصلخيزي برخوردار اس�ت و مابقي از امكان كشت و برداشت 

بهره مند نيس�ت. همين موضوع بر اهميت بيابان زدايي در استان هايي 
چون سيس�تان و بلوچس�تان، چهارمحال و بختياري، اصفهان و غيره 
مي افزايد. موضوعي كه سالي يكبار به آن پرداخته مي شود و اگر با همين 
روال فرسايش س�ه برابر خاك در ايران به نسبت متوسط جهاني ادامه 
يابد، زمان زيادي الزم نيست تا خاك حاصلخيز كشور بي حاصل شود. 

 تسهيل حمل ونقل 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
بار و كمك به رونق 
اقتص�ادي م�ردم 
كهگيلويه وبويراحمد و توسعه گردشگري استان 
از جمله مزايايي بود كه موجب شد تا در سال 95 
كلنگ راه آهن »اقليد- ياسوج« به زمين زده شود. 
در حالي كه قرار بود ظرف مدت دو سال اين پروژه 
تكميل و افتتاح ش�ود، حاال خبرها حكايت از آن 
دارد ك�ه ادامه س�اخت اين راه آهن ب�ا 15 درصد 
پيشرفت فيزيكي در هاله اي از ابهام فرو رفته است. 
موضوعي كه موجب شد تا معاون هماهنگي امور 
عمراني استاندار كهگيلويه و بويراحمد اعالم كند: 
»با اين روند بعيد است كه »راه آهن اقليد-ياسوج« 
ب�ه اي�ن زودي ه�ا ب�ه بهره ب�رداري برس�د.« 

    
اوايل تير ماه س��ال 9۵ بود كه كلنگ زنی پروژه 
راه آهن »اقليد- ياسوج« با هدف رونق اقتصادي و 
گردشگري با حضور تعدادي از مسئوالن كشوري 
و اس��تان هاي كهگيلوي��ه و بويراحم��د و فارس 
به ط��ول 14۵كيلومتر به زمين زده ش��د.  طبق 
برنامه ريزي ها اين پروژه داراي هفت ايس��تگاه و 
11 دستگاه تونل به طول 20 كيلومتر، 10 دهانه 
پل در قالب س��ه كيلومتر اس��ت، به صورتي كه 
پيش بينی می شود در افق 201۵ راه آهن »اقليد- 
ياسوج« توان جابه جايي 4 ميليون تن بار و 400 
هزار مسافر را داشته باشد. به گفته كارشناسان با 
بهره برداري از راه آهن »اقليد- ياسوج« و متصل 
كردن اين خط به راه آهن »شيراز – خوزستان« 
استان كهگيلويه و بويراحمد از بن بست خط آهن 
شبكه ارتباطي خارج مي شود.  از طرفي اين پروژه 

مهم و اساسي مي تواند نقش به سزايي در توسعه و 
رشد وضعيت اقتصادي و گردشگري شهر ياسوج، 

مركز استان كهگيلويه و بويراحمد داشته باشد.
   منتظر تكميل و افتتاح نباشيد 

با وجود اين كه قرار بود تا راه آهن »اقليد- ياسوج« 
در مدت دو سال ساخته و آماده بهره برداري شود، 
اما حاال كه 1۵درصد اين پروژه س��اخته و تكميل 
شده است برخي از مسئوالن آب پاكي را روي دست 
مردم ريخته و اعالم مي كنند كه منتظر نباش��ند.  
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار كهگيلويه 
و بويراحمد با تأييد اين موضوع مي گويد: »با وجود 
برخي از مشكالت و رهاش��دن پروژه ملی راه آهن 
»اقليد- ياسوج« به حال خود بعيد است كه  تا 10 

سال آينده به بهره برداري برسد.«  اين اظهارات در 
حالي است كه اعتبار اوليه اين پروژه ملي يك هزار 
ميليارد تومان است كه هم اكنون سالي 1۵ يا 20 

ميليارد تومان به آن اختصاص مي يابد. 
   اهميت اقتصادي ساخت راه آهن 

كاهش قابل مالحظه در مصرف انرژي )گازوييل(، 
ايمني بس��يار باال و تلطيف محيط زيست به لحاظ 
مصرف س��وخت فس��يلي كمتر و رفاه و آسايش 
بيشتر از مهم ترين مزاياي حمل و نقل ريلي نسبت 
به حمل و نقل زمين��ي و هوايي اس��ت.  اين مهم 
موجب شده تا در سال هاي اخير ايجاد شبكه هاي 
راه آهن در اس��تان هاي مختلف كش��ور از شتاب 
بااليي برخوردار ش��ود.  كهگيلويه و بويراحمد در 

كشور بي كيفيت ترين و خطرناك ترين مسيرهاي 
مواصالتي را دارد. البته مهم ترين عامل در نامناسب 
بودن مسيرهاي مواصالتي، مربوط به كوهستاني 
بودن اين استان است كه توسعه و تعريض جاده ها 
هزينه هايي به مراتب س��نگين تر از ديگر مناطق 
كشور را مي طلبد.  در اين ميان، فرودگاه و راه آهن 
از جمله مهم ترين مس��يرهاي مسافرتي و تجاري 
هس��تند كه كهگيلويه و بويراحمد تقريب��اً از آنها 
بي بهره اس��ت.  كهگيلوي��ه و بويراحم��د به دليل 
داشتن منابع مهم نفت و گاز، وجود آب هاي شيرين 
و پوشش جنگلی مناسب كه موجب شده تا به اندازه 
۶0 كشور دنيا در آن گياه دارويي برويد و  از طرفي 
قرار گرفتن در كريدور ش��مال به جنوب و غرب به 
ش��رق و خليج فارس به ش��دت نيازمند است تا از 
برخي زيرساخت ها برخوردار شود كه در اين ميان 
راه آهن يكي از آن هاست.   اس��تاندار كهگيلويه و 
 بويراحمد در اي��ن خصوص مي گوي��د: »راه آهن 
ياس��وج - اقليد ب��ه عن��وان يك��ي از مهم ترين و 
بزرگ ترين طرح هاي عمراني و اقتصادي اين استان 
است كه نياز است تا ساخت آن شدت بگيرد.« سيد 
موسي خادمي مي افزايد: »از آنجا كه در افق سال 
141۵ هجري شمسي پيش بيني مي شود ساالنه 
حدود 4 ميليون تن بار و بيش از 400 هزار نفر مسافر 
از اين مسير جابه جا ش��ود، لذا اين مهم مي طلبد 
تاساخت خطوط ريلي استان شدت بگيرد.«   با اين 
حال بررسي ها نشان مي دهد، كهگيلويه و بويراحمد 
تنها استاني است كه راه آهن حتي به مرزهاي آن نيز 
نزديك نشده است، موضوعي كه مي طلبد تا احداث 
و تسهيل در س��اخت راه آهن اين استان از شتاب 

باالتري برخوردار شود. 

قطار ساخت راه آهن »اقليد- ياسوج« از خط خارج شد!
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 تغییر کاربری ساالنه 10هزار هکتار
 اراضی کشاورزی  استان ها

اقداماتي در راستاي بيابان زدايي در كشور انجام شده اما باز هم 22 استان با فرسايش خاك روبه روست

  آذربايجان شرقي: اس��تاندار آذربايجان شرقي از اجراي موفق نهضت 
اليروبي رودخانه ها در اس��تان خبر داد.  محمدرضا پورمحمدي با اشاره به 
بارش هاي ابتداي سال جاري و بهبود نسبي وضعيت درياچه اروميه، اظهار 
داشت: برخي از اقدامات انجام شده مانند اليروبي مسير رودخانه ها موجب شد 
كه بارش ها تبديل به روان آب شده و به بستر درياچه هدايت شود.  وي ادامه 
داد: در سال 91 نيز بارش هايي مشابه سال 98 در استان رخ داد؛ اما تراز آبي 
درياچه با وجود بارش ها كاهش يافته بود كه علت آن، عدم اليروبي رودخانه ها 

و انجام ندادن اقدامات تخصصي براي هدايت آب ها به سمت درياچه بود. 
  خراسان جنوبي: طي مراس��مي به صورت ويديو كنفرانس با حضور 
رئيس سازمان بسيج مستضعفان، جانشين فرماندهي سپاه استان و جمعي 
ديگر از مسئوالن استاني در بيرجند رزمايش »ملي بسيج كشاورزي، جهاد 
خدمت« آغاز به كار كرد.  جانش��ين فرماندهي سپاه انصار الرضا خراسان 
جنوبي در حاشيه اين مراسم بيان كرد: كسب رضايت مردم و خدمت رساني 
به كش��اورزان و دامداران از جمله اهداف اعزام اين نيروهاست.  سرهنگ 
صفرعلي اسماعيلي افزود: همزمان در سراسر كشور نيروهاي داوطلب در 
مجموعه هاي مختلف جهاد كشاورزي و بسيج مهندسان سازماندهي شده و 
در همه شهرستان ها و روستاهاي محروم خدمات داوطلبانه ارائه مي كنند. 
  زنجان: مديركل آموزش و پرورش اس��تان زنجان گفت: امسال بيش 
از 18 هزار و ۵00 نفر نوآموز زنجاني موردسنجش سالمت قرار مي گيرند.  
ابراهيم رفيعي از فعال بودن هشت پايگاه ثابت و سيار سنجش نوآموزان در 
بدو ورود به دبستان در استان زنجان خبر داد و افزود: طرح سنجش سالمت 
نوآموزان در پايگاه هاي ثابت و س��يار شهري و روس��تايي استان در حال 

اجراست و از 2۶ خردادماه شروع و تا 2۵ مردادماه در استان ادامه دارد. 
   سمنان: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي سمنان با بيان اين كه 40۶ 
طرح روستايي و عشايري استان سمنان انعقاد قرارداد شده است، گفت: 
از اين تعداد به 400 طرح تسهيالت مورد نياز اعطا شد.  اسماعيل غنيان 
ابراز داشت: تاكنون 298 طرح روستايي و عشايري از سوي كميته نظارت 
استاني و شهرستاني مورد بازديد و بررسي قرار گرفته است كه از اين تعداد 

170 طرح با ميزان پيش بيني 400 نفر به بهره برداري رسيده است. 
  سيستان وبلوچستان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان 
و بلوچس��تان گفت: تاكنون بيش از 177 هزار و ۳90 هكتار از مراتع 
اين استان عليه ملخ صحرايي سمپاشي شده است.  غالم حيدر زورقي 
افزود: مبارزه با اين آفت از 1۳ اسفند سال گذشته با توجه به گزارش 
ارسالي از سازمان خواروبار كشاورزي )فائو( مبني بر هجوم دسته هاي 
ملخ در اين استان آغاز شده است.  وي ادامه داد: ملخ يكي از مهم ترين 
آفات عمومي اس��ت كه در صورت عدم كنترل آفت خس��ارت جبران 

ناپذيري به محصوالت زراعي و باغي وارد مي كند. 
  قزوين: طرح نوين آبياري در روس��تاي خرم پش��ته در آبيك براي 
پوشش 481 هكتار از اراضي كشاورزي با اعتباري بالغ بر 4۵ ميليارد ريال 
افتتاح شد.  اين طرح از نوع موضعي است و براي آبياري محصوالت زراعي 
گندم و جو با استفاده از حقابه از كانال كشاورزي دشت قزوين به ميزان 

۵82 هزار مترمكعب در سال اجرا شده است.

88498441سرويس  شهرستان

 پرداخت وام قرض الحسنه 
به دانشجويان سیل زده لرستاني      

وام قرض الحس�نه صن�دوق رف�اه به       لرستان
دانش�جويان س�يل زده اين دانشگاه 

پرداخت مي شود. 
معاون فرهنگي دانشگاه علمي كاربردي لرستان گفت: دانشگاه علمي 
كاربردي كش��ور با پيگيري و رايزني هايي كه در حال انجام است، در 
نظر دارد با همكاري صندوق رفاه، به دانشجويان سيل زده وام پرداخت 
مي كند.  رضا مجته��دزاده افزود: با هماهنگي س��تاد بحران اس��تان 
لرستان در حال جمع آوري ليستي از دانش��جويان سيل زده دانشگاه 
علمي كاربردي استان هستيم.  وي ادامه داد: دانشجويان سيل زده در 
گروه تقسيم بندي خواهند شد كه گروه اول شامل دانشجوياني است 
كه بستگان درجه يك آنان در جريان س��يل فوت شده اند يا واحدهاي 
مسكوني آنها 70 درصد خسارت ديده است.  معاون فرهنگي دانشگاه 
علمي كاربردي لرستان خاطرنشان كرد: گروه دوم شامل دانشجوياني 
است كه بستگان درجه يك آنان در هنگام وقوع سيل مصدوم شده يا 
منازل آنان ۳0 درصد خسارت  ديده اند.  وي يادآور شد: بعد از تكميل 

اطالعات دانشجويان سيل زده، اين تسهيالت به آنان تعلق مي گيرد. 

 برگزاري طرح ياوران واليت 
بسیج دانش آموزي در اردبیل  

ط�رح مل�ي ي�اوران واليت بس�يج     اردبيل
دانش آم�وزي 9 تا 17 تيرماه امس�ال 
همزم�ان ب�ا سراس�ر كش�ور در اردبي�ل برگ�زار مي ش�ود. 
مسئول سازمان بسيج دانش آموزي س��پاه حضرت عباس )ع( استان 
اردبيل گفت: طرح ياوران واليت بسيج دانش آموزي استان اردبيل 9 تا 
17 تيرماه امسال همزمان با سراسر كشور با شركت ۳00 نفر دانش آموز 
پس��ر و دختر در اردوگاه مقدس اردبيل��ي برگزار مي ش��ود و تمامي 
تمهيدات الزم در اين زمينه انديش��يده شده اس��ت.  سرهنگ پاسدار 
ايرج نقي پور افزود: هدف از برگزاري اين ط��رح، تربيت دانش آموزان 
بسيجي براي تصدي فرماندهي واحدهاي مقاومت بسيج دانش آموزي 
پيشگام در استان اس��ت كه اميدواريم بتوانيم با اقدامات انجام يافته 
به تمامي اهداف خود در اين زمينه دس��ت يابي��م و نيروهاي جوان و 
انقالبي را تربيت كنيم.  وي بيان كرد: تربيت، آموزش و توانمندسازي 
دانش آموزان مستعد، افزايش بينش سياسي و ديني، راه هاي مقابله و 
پيشگيري از جنگ نرم دشمن از مهم ترين اهداف اجراي اين طرح است 
كه دانش آموزان ش��ركت كننده در اين طرح ب��ا گذراندن كالس هاي 
آموزشي به عنوان فرمانده واحد بس��يج مدرسه فعاليت خود را شروع 
مي كنند.  وي با اشاره به محوري ترين برنامه هاي اردوي طرح ياوران 
واليت استان اردبيل اظهار كرد: ديدار دانش آموزان بسيجي با نماينده 
ولي فقيه در استان اردبيل، برگزاري شبي با شهدا، محفل انس با قرآن، 
برگزاري كالس هاي آموزش��ي و تربيتي و فوق برنامه هاي ورزش��ي و 
فرهنگي از جمله برنامه هاي محوري در طول دوره است.  مسئول بسيج 
دانش آموزي سپاه حضرت عباس )ع( اس��تان اردبيل گفت: اين طرح 
آموزشي، تربيتي و معرفتي با همكاري و مشاركت اداره كل آموزش و 
پرورش و سازمان بس��يج دانش آموزي سپاه حضرت عباس)ع( استان 
اردبيل برگزار مي شود و از هيچ تالشي براي هر چه باشكوه برگزار شدن 

اين طرح دريغ نخواهد شد كه اميدواريم اهدافمان محقق شود. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

 در ديدار توليت آستان قدس رضوي
با رئيس جمهور عنوان شد

 طرح جامع اطراف حرم رضوی
نیازمند توجه ويژه دولت است

بافت پيراموني حرم مطهر امام  رضا)ع( و به تبع آن، حوزه مركزي شهر 
مش�هد، يكي از مهم ترين پهنه هاي مورد توجه طرح جامع مشهد 
اس�ت كه به اعتبار وجود حرم مطهر رضوي به عنوان عنصر اصلي و 
محوري توسعه ش�هر، تمامي عرصه هاي تخصصي برنامه ريزي در 
توسعه شهر را تحت تأثير خود قرار مي دهد. اما بافت هاي فرسوده 
موجود در اين بخش از شهر مش�كالتي را به وجود آورده كه موجب 
شده تمام مس�ئوالن شهري و اس�تاني نس�بت به آن حساس و در 
جهت ساماندهي اين بافت ها وارد عمل شوند. اما حاال اين مشكالت 
به حدي رس�يده كه رئيس جمه�ور در ديدار توليت آس�تان قدس 
رضوي بر همكاري دولت و آس�تان براي ارائه خدمات مطلوب تر به 
مج�اوران و زائران حضرت عل�ي ابن موس�ي الرضا )ع( تأكيد كرده 
و گفته دولت در اين راه در حد توان در كنار آس�تان رضوي اس�ت. 

    
از هنگامي كه براساس تعريف رسمي و با س��نجش بافت هاي شهري 
نسبت به سه شاخص صرفاً كالبدي ريزدانگي، نفوذناپذيري و كم دوامي، 
نام فرسوده بر بخشي از آنها گذاشته ش��د و در اين طبقه بندي تفاوتي 
ميان بافت هاي تاريخي، بافت هاي بيش فعال مراكز مذهبي ش��هري، 
بافت هاي از كارافتاده و كم توان و بافت هاي خودروي حاشيه شهرها و 
انبوه سازي هاي پيمان كاران، گذارده نشد، بافت شهري پيرامون حرم 
مطهررضوي در مشهد نيز، كه از سويي پاسخگويي نيازهاي بخشي از 
زائران و مجاوران و شاغالن و از جانبي در برگيرنده بسياري از قرارگاه هاي 
فرهنگي و كانون هاي اجتماعي و بستر كالبدي شيوه زندگي مشهدي 
بود، يكجا و يكسره فرسوده انگاشته شد و از اين جهت هم طرح نوسازي 

و بهسازي عالوه بر دوجنبه مذكور، توجيه فني هم يافت. 
چند روز پيش و زماني كه رئيس جمهور در بازگشت از سفر به دو كشور 
آسيايي قرقيزستان و تاجيكس��تان به منظور زيارت بارگاه مطهر امام 
هشتم شيعيان، به مشهد رس��يد، پس از زيارت ضريح مطهر حضرت 
ثامن الحجج، در ديدار با حجت االسالم والمسلمين احمد مروي توليت 
آستان مقدس رضوي بر ضرورت خدمت رساني مطلوب تر به زائران و 
مجاوران آن حضرت تأكيد كرد.  در اين ديدار حجت االسالم والمسلمين 
دكتر حسن روحاني با بيان اينكه دولت در اين راه در حد توان در كنار 
آستان رضوي است و با تأكيد بر اين كه هدف آستان و دولت يكي و آن 
خدمت بيشتر به مردم است، گفت: »دولت از هرگونه كمك و توجه در 

اين زمينه فروگذار نخواهد كرد و در كنار آستان خواهد بود.«
رئيس جمهور افزود: »دولت براي ارائه كمك در زمينه طرح جامع حرم 
رضوي و همچنين بافت فرسوده اطراف حرم و رعايت هماهنگي هاي 
الزم شهرسازي با بافت معنوي و فرهنگي حرم آماده است.« وي با بيان 
اينكه دولت طي سال هاي گذشته به حكم وظيفه توجه ويژه اي به مشهد 
مقدس و به خصوص ساماندهي بافت اطراف حرم داشته است، اظهار 
داشت: »دولت در حد توان براي ارائه خدمات مطلوب تر به مجاوران و 

زائران علي ابن موسي الرضا)ع( در كنار آستان قدس رضوي است.«
  ساخت و سازها با فضاي معنوي

در ادامه اين ديدار توليت آستان قدس رضوي نيز با اشاره به تأكيدات رهبر 
معظم انقالب اسالمي، گفت: »اين آستان مقدس در مسير سياست هاي 
دولت و در كنار دستگاه هاي دولتي و عمومي در جهت خدمت به مردم 
حركت خواهد كرد.« حجت االسالم والمسلمين احمد مروي اشتغال را 
اصلي ترين نياز اجتماع عنوان كرد و افزود: »آستان رضوي خود را جداي 
از دولت نمي داند و در هماهنگي با هم در جهت تحقق سياست هاي نظام 
حركت خواهيم كرد.« وي افزود: »استاندار و شهردار در هماهنگي كامل 
در خدمات به زائران، همراه آستان رضوي هستند و اميدواريم در همين 
راستا حركت را ادامه دهيم.« توليت آستان رضوي خواستار توجه ويژه 
دولت به مطالبات آستان با توجه به ظرفيت هاي قانوني و امكانات موجود 
شد.  حجت االسالم مروي موضوع تبديل سرخس به منطقه ويژه آزاد را 
به نفع اس��تان و كمك بزرگي به اقتصاد منطقه و استان دانست و با بيان 
اينكه توليت آستان آماده همكاري در اين زمينه است، افزود: »طرح جامع 
اطراف حرم و بافت فرسوده نيازمند توجه ويژه دولت است.« توليت آستان 
قدس رضوي همچنين در ديدار با رئيس جمهور بر لزوم همساني ساخت و 

سازهاي اطراف حرم با فضاي معنوي و فرهنگي حرم رضوي تأكيد كرد.

 اجراي 10 هزار طرح اشتغالزايي 
از سوی ستاد اجرايي فرمان امام)ره(

حاال همه تأكيد مي كنند كه توجه به رفع معضل بيكاري در كشور از 
اهميت بااليي برخوردار است و به همين خاطر سازمان ها و نهادهاي 
زيادي دست به كار شده اند تا با ايجاد شغل، از ميزان بيكاران بكاهند. 
در اين ميان ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( يكي از مهم ترين 
وظايف خود را ايجاد اشتغال در كشور تعريف كرده است. تا جايي كه 
رئيس اين ستاد تأكيد كرده »تأمين معيشت مردم، جز با اشتغالزايي 
محقق نمي شود«. البته ناگفته نماند تاكنون حدود 1۰ هزار و ۳۵۵ 
طرح اشتغالزايي توسط اين ستاد در كشور اجرا و همچنين حدود 
۴۰۰ فرصت شغلي به واسطه فعاليت هاي س�تاد ايجاد شده است. 

    
بنياد بركت در رفع برخي از معضالت كشور از جمله بيكاري، مي تواند 
نقش مهم و به سزايي را ايفا نمايد.  رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( با اشاره به اينكه اولويت راه اندازي طرح هاي اشتغالزايي بايد با 
طرح هايي باشد كه قابليت صادرات محصوالت خود را دارند يا مي توانند 
از واردات يك يا چند محصول جلوگيري كنند، مي گويد: »همان گونه 
كه فعاليت هاي اشتغالزايي بنياد با مشاركت خود مردم به انجام مي رسد، 
اقدامات عمراني و زيربنايي نيز بايد طب��ق همين رويه به پيش برود.« 
دكتر محمد مخبر بر تكميل هر چه سريع تر پروژه هاي نيمه تمام تا پايان 
شش ماهه  نخست امسال تأكيد كرده و ادامه مي دهد: »الزم است براي 
هر استان يك معين مشخص شود تا به شكل پيوسته، فعاليت هاي انجام 

شده در آن استان را رصد و پي گيري كند.«
   ايجاد كسب و كار براي سيل زدگان

در زمينه ايجاد اشتغال در اس��تان هاي كشور، س��تاد اجرايي فرمان 
امام)ره( آمار بس��يار درخش��اني دارد كه مي توان به اجراي 10 هزار و 
۳۵۵ طرح اشتغالزايي و همچنين ايجاد 400 فرصت شغلي به واسطه 
فعاليت هاي اين س��تاد اش��اره كرد.  در همين رابطه معاون اقتصادي 
س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( با اشاره به بروز س��يالب در 10 استان 
كش��ور مي گويد: »1۳ هزار و ۵00 ش��غل براي كس��اني كه كسب و 
كار خود را در سيالب از دست داده اند توس��ط اين ستاد ايجاد شده و 
برخي تا پايان امسال ايجاد خواهد شد.« جواد شكرخواه با بيان اينكه 
۳0 هزار بس��ته لوازم خانگي، 10 هزار رأس دام سبك، ۳۳ هزار بسته 
لوازم تحرير و 20 هزار كمك هزينه تعميرات مس��كن نيز از سوي اين 
ستاد براي سيل زدگان تأمين شده است، ادامه مي دهد: »ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( از گذشته مجموعه هايي براي مواجه با سيالب 
متشكل از نهادي به عنوان بنياد احس��ان، قرارگاه و مركز فوريت هاي 
امدادي تشكيل داده بود تا زيرساخت هاي مورد نياز در مواقع ضروري 
براي خدمات رساني به آسيب ديدگان وجود داشته باشد.« هم اكنون 
دو موضوع در اولويت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( قرار دارد؛ 
ابتدا بيانيه گام دوم انقالب كه از سوي رهبر معظم تدوين شده و ديگري 
مباحث رهبري در خص��وص رونق توليد كه تق��ارن آن با تحريم هاي 

ظالمانه از سوي امريكا به مردم ما تحميل شده است. 
معاون اقتصادي س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( مي گويد: »در 
ستاد اجرايي فرمان امام )ره( راهبردي كليدي در مناطق محروم دنبال 
مي شود كه ايجاد اشتغال و حمايت از بنگاه هاي اقتصادي خرد و كالن در 
اين مناطق است.« شكرخواه ادامه مي دهد: »اين ستاد 1۶00 مدرسه، 
1000 مسجد، دارالقرآن و حسينيه، ۳2 هزار واحد مسكن محرومان، 
1110 پروژه مختلف و مجموعاً 4۵ هزار طرح مختلف با حدود 42 هزار 
ميليارد تومان اعتبار را در سطح كشور ايجاد كرده است.« وي با اشاره به 
سيل اخير و با بيان اينكه اين ستاد از ابتداي بروز سيالب در 10 استان 
كشور در اين مناطق حضور پيدا كرد و نخست مواد غذايي و اقالم ضروري 
مجموعاً به تعداد ۳ ميليون قلم جنس در اختيار آسيب ديدگان از سيالب 
قرارداد، مي گويد: »1۵00 گروه جهادي در سيالب اخير در 10 استان 

كشور توسط اين نهاد و با هدف ياري رساني به مردم ساماندهي شد.«

محمدرضا هاديلو سيداحمد هاشمي اشكا

حضور 1۲00 دانش آموز در اردوهاي طرح هجرت کرمانشاه   
  كرمانشاه مسئول بسيج سازندگي كرمانش�اه با اشاره به فعاليت ۲۲۰ گروه 
جهادي شناسنامه دار در استان از حضور بيش از 1۲۰۰ دانش آموز 

در اردوهاي طرح هجرت امسال خبرداد. 
بصير مسئول بسيج سازندگي كرمانش��اه با اش��اره به فعاليت 220 گروه جهادي شناسنامه دار در 
استان از حضور بيش از 1200 دانش آموز در اردوهاي طرح هجرت امسال خبرداد و گفت »در اين 
راستا بسيج سازندگي نيز جهت غني سازي اوقات فراغت چندين فعاليت مهم را در دستور كار دارد.  
س��رهنگ حس��ين قبادي افزود: اين برنامه ها در قالب اردوهاي طرح هجرت و همچنين اردوهاي 

جهادي با حضور دانش آموزان و دانشجويان اجرا خواهد شد.

اجراي ۳۶۴ برنامه با موضوع بیانیه گام دوم انقالب در البرز  
مديركل تبليغات اسالمي اس�تان البرز از برگزاري ۳۶۴ برنامه با      البرز
موض�وع بياني�ه گام دوم انقالب اس�المي در اس�تان خب�ر داد. 
مديركل تبليغات اسالمي استان البرز از برگزاري ۳۶4 برنامه با موضوع بيانيه گام دوم انقالب اسالمي 
خبر داد و گفت: برنامه عمليات مشترك رمضان 1440 در استان البرز در قالب 47 فعاليت و شش برنامه 
توسط 1۳1 نفر از روحانيون مستقر و 9 امام محله جهت همياري در امور فرهنگي و قرآني انجام شد.  
حجت االسالم سيد عباس مسعودي افزود: با پيگيري هاي اداره كل تبليغات اسالمي و همت روحانيون 
مستقر و همچنين امامان محله 24 هزار و 90 نوع فعاليت فرهنگي در طول ماه مبارك رمضان انجام و 

زمينه توسعه اين نوع برنامه ها براي طول سال با مشاركت جوانان استان فراهم شده است.


