
بيابان زدايي به موضوعي مهم در سراس��ر كشور 
تبديل ش��ده اس��ت، اقدامي كه مجموعه اي از 
فعاليت هاي آبخيز داري تا درخت كاري گسترده 
را در بر مي گي��رد تا جلوي پي��ش روي مناطق 
بيابان��ي را بگي��رد. همان طور كه اش��اره ش��د 
درخت كاري يكي از اين شيوه هاست كه امسال 
قرار اس��ت به صورت جدي در مناطق مختلف 
كشور دنبال ش��ود. در اين راس��تا رئيس مركز 
جنگل هاي خارج از شمال س��ازمان جنگل ها، 
مرات��ع و آبخيزداري كش��ور مي گوي��د: »طبق 
برنامه ريزي هايي كه به عمل آمده است امسال 
۶۰ هزار هكتار جن��گل كاري در كش��ور انجام 
مي ش��ود.« فريبرز غريبي با اش��اره ب��ه اجراي 
۲۵ هزار هكتار جنگل كاري در س��ال گذشته با 
مش��اركت مردم، اضافه مي كن��د: »تاكنون ۸۵ 
هزار هكت��ار مرتع داري، بذرپاش��ي و كپه كاري 

انجام شده است.« به رغم اينكه بيابان زدايي در 
مناطق مختلف كشور چندان قدمتي ندارد و به 
نوعي تازه شروع شده است، اما سال هاست اين 
طرح در استان اصفهان به همت مردم و مسئوالن 
اين استان انجام مي شود. در اين خصوص رئيس 
اداره امور بيابان اداره كل منابع طبيعي اس��تان 
اصفهان تأكيد مي كند: »طي چند دهه اخير كار 
بيابان زدايي شروع و تا به امروز حدود ۳۰۷ هزار 
هكتار جنگل دست كاشت در هشت شهرستان 
استان انجام شده است.« حسينعلي نريماني با 
اشاره به وجود ۳ ميليون و ۲۰۰هزار هكتار بيابان 
در اس��تان اصفهان اضافه مي كند: »۲ ميليون و 
۲۰۰ هكتار از بيابان هاي اصفهان رخساره هاي 
بياباني كويري و اراضي رسي نمكي است و يك 
ميليون هكتار آن را تپه هاي ماسه اي و شني به 

خود اختصاص داده است.«

   رتبه نخست اصفهان در جنگل كاري 
گفتني اس��ت كه از مجموع ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار 
هكتار بيابان اصفهان يك ميليون و 9۲ هزار هكتار 
كانون بحران فرسايش بادي است كه در صورت فعال 
شدن طوفان و گرد و غبار، به منابع زيستي و اقتصادي 
اطراف خودش خسارت فراواني وارد مي كند. رئيس 
اداره امور بياب��ان اداره كل منابع طبيعي اس��تان 
اصفهان با تأييد مطالب فوق بي��ان مي كند: »تا به 
امروز حدود ۳۰۷ هزار هكتار جنگل دست كاشت كه 
شامل گونه هاي طاق، قره باغ، آتري پلكس و شورگز 
مي شود، انجام شده اس��ت.« به گفته اين مسئول 
اس��تاني اين گونه درختان با دو سال آبياري مداوم 
ديگر نيازي به نگهداري ندارند و دو ريشه عمودي 
و افقي دارند كه ريشه عمودي از آب هاي زيرزميني 
و ريشه افقي از نزوالت جوي تغذيه مي كنند. با اين 
تفاصيل با دو سال نگهداري از درختان دست كاشت 

مي توان مانعي براي ريزگردهاي طغيان كرده ايجاد 
كرد. اتفاقي كه جلوي از بين رفتن ديگر پوشش هاي 
گياهي را مي گيرد و نمي گذارد به هيچ كدام از منابع 

طبيعي خسارتي وارد شود. 
الزم به ذكر اس��ت كه اس��تان اصفه��ان از لحاظ 
جنگل هاي دست كاشت، رتبه نخست كشور را به 
خود اختصاص مي دهد. اي��ن جنگل ها به صورت 
كمربند از شهرستان كاشان شروع و تا شهرستان 
خور و بيابانك ادامه دارد و سبب شده منابع زيستي 

و اقتصادي پيرامون آن تثبيت شود. 
   جنگل كاري با چاشني درآمدزايي

الزم به ذكر است كه از اين وسعت ۳۰۷ هزار هكتار 
جنگل كاري، 9۰۰ هكتار آن در سال گذشته انجام 
شده است. در اين خصوص رئيس اداره جنگل كاري 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان 
مي گويد: » در س��ال 9۷ پروژه جنگل كاري با بذر 
در پنج شهرستان سميرم، لنجان، شاهين شهر و 
ميمه، خوانسار و نطنز به وسعت 9۰۰ هكتار اجرا 
شد.« مرتضي برزوزاده با بيان اينكه اجراي پروژه 
جن��گل كاري در حوزه هاي آبخيز شهرس��تان ها 
اجرا شده اس��ت، اضافه مي كند: »علت كار در باال 
دس��ت، جلوگيري از هدر رفت روان آب و تقويت 
پوشش گياهي اس��ت.« اين مس��ئول استاني با 
اشاره به كاش��ت درختان ميوه براي بيابان  زدايي 
اضافه مي كند: »صرفه اقتصادي براي روستاييان 
و حفظ حي��ات وح��ش از جمله اه��داف جانبي 
جنگل كاري اس��ت به اين صورت كه كاشت انواع 
بادام و استفاده آنها توسط افراد محلي مي تواند در 
اقتصاد منطقه تأثيرگذار باشد.« وي ادامه مي دهد: 
»هم چنين اين كار انگيزه اي براي افراد محلي است 
كه از اين پوش��ش گياهي حفاظت كنند. تجربه 
نش��ان داده در مكان هايي كه جنگل كاري انجام 
مي شود، استتاري براي حيوانات به وجود مي آيد كه 
مي توانند النه سازي و زاد و ولد داشته باشند و حيات 

وحش نيز از اين طريق حفظ شود.«
   افزايش هواي پاك مناطق شهري

البته مزاي��اي جنگل كاري به آنچ��ه كه تاكنون 
اشاره شد محدود نمي شود. برزوزاده، رئيس اداره 
جنگل كاري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
اس��تان مي گويد: »بس��ياري از جنگل كاري ها 
نزديك مناطق ش��هري براي كاه��ش آلودگي 
هوا و جذب اكس��يژن انجام مي گي��رد و يكي از 
اهداف درازمدت پروژه جنگل كاري تغيير اقليم 
بعد از رشد كافي درختان اس��ت به اين صورت 
كه ب��ا ايجاد ي��ك اقليم كوچ��ك در آن منطقه 
مي توان باعث افزايش رطوبت منطقه و افزايش 
بارندگي ش��د.« بر همين اساس هرسال وسعت 
بسياري از مناطق مستعد بياباني استان اصفهان 
جنگل كاري مي ش��ود. درختاني كه مانعي براي 
افزايش وسعت مناطق بياباني هستند. بنابر اين 
ضروري اس��ت همين طور كه درخ��ت  كاري در 
اس��تان اصفهان ادامه دارد، در استان هاي ديگر 
هم با همين جديت انجام شود و جلوي تغييرات 

اقليمي منفي را گرفت. 

با اينكه بيابان زدايي از قدمت چنداني در كشور برخوردار نيست و همين 
چندسال اخير مورد توجه قرار گرفته اس�ت اما اصفهاني ها با 307 هزار 
هكتار جنگل  دست كاشت توانسته اند ركورد بزنند و به رتبه نخست مقابله با 
بيابان زايي آن هم به شيوه توسعه جنگل ها دست يابند. درختاني كه دو سال 

آبياري مي شوند و بعد از آن ديگر نيازي به نگهداري ندارند و همچون ديواري 
مستحكم جلوي گس�ترش مناطق بياباني و ايجاد كانون هاي ريزگردي 
را مي گيرند. كاري كه همين سال گذش�ته هم حدود 900 هكتار از آن در 
شهرستان هاي استان انجام شد و همچنان به صورت جدي دنبال مي شود. 

با وجود گرم وخشك 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
ب�ودن سيس�تان 
وبلوچس���تان، 
شرايط مناسب براي توليد انواع آبزيان گرم وسرد 
آبي در برخي از مناطق اين استان موجب شده تا 
ايجاد مزارع پرورش ماه�ي در اين مكان ها رونق 
گرفته و موجب به وجود آمدن اشتغال و درآمدزايي 
براي عالقمندان به فعاليت در اين زمينه ش�ود.  
دراين ميان شهرستان هاي، زهك، قصرقند و 
ايرانشهر در سيستان وبلوچستان از مهم ترين 
مناطق تكثير و پرورش ماهيان سرد وگرم آبي در 
اين استان به شمار مي روند كه در سال هاي اخير 
موفق ش�ده اند در اين زمينه گام هاي خوبي را 
بردارند موضوعي كه موجب شده تا سرپرست 
اداره كل ش�يالت آب هاي داخلي سيس�تان و 
بلوچستان با اشاره به برنامه ريزي ها براي رونق 
توليد آبزي پروي در اين استان، از رها سازي 100 
هزار قطعه بچه ماهي گرمابي در حاش�يه س�د 
ش�ي كلگ شهرس�تان قصرقن�د خب�ر دهد. 

    
در حال حاضر س��ه شهرس��تان زهك، قصرقند و 
ايرانشهر در سيستان وبلوچستان از مهم ترين مناطق 
تكثير وپرورش ماهيان سرد و گرم آبي در اين استان 
به شمار مي روند.  از آنجا كه زهك شرايط آب وهوايي 
مناسبي براي توليد ماهيان سرد آب دارد لذا اين مهم 
موجب شده تا اين شهرستان به يكي از مهم ترين 
مراكز توليد ماهيان سرد آب تبديل شود.  هم اكنون 
در زهك 9۳۰ استخر بتني و خاكي پرورش ماهي 
قزل آال وجود دارد كه پيش بيني مي ش��ود، امسال 
از اين اس��تخر ها بيش از ۲۰ تن ماهي برداش��ت و 
روانه بازار شود.  از آنجا كه شهرستان زهك يكي از 
مهم ترين مركز تكثير وپرورش ماهيان گرم آبي به 

شمار مي رود لذا در س��ال هاي اخير، يك ميليون و 
۷۵۷ هزار الرو ماهي آمور )شيرماهي(، ۵ ميليون 
و ۵۰ هزار الرو ماهي كپور معمولي و يك ميليون و 
۵۲۵ هزارالرو شيزوتراكس )ماهي سفيد سيستان( 
در اين مركز توليد شده است.  اين درحالي است كه 
مركز تكثير و بازسازي ذخاير ماهيان بومي و گرمابي 
زهك در نظر دارد تا توليد الرو آمور )ش��يرماهي( 
فيتوفاگ، شيزوتراكس )ماهي سفيد سيستان( و 
بيگ هد را تا سقف 4۰ ميليون قطعه در سال افزايش 
دهد.  پس از اين شهرستان بايد از ايرانشهر و قصرقند 
نام برد كه در حال حاضر مهم ترين مناطق پرورش و 
توليد ماهيان گرم آبي در استان هستند.  به طوري 
كه در حال حاضر بيش از9۰ باب استخر دو منظوره 
پرورش ماهي در اين دو ش��هر فعال است كه انواع 
ماهيان گرمابي از جمله كپور، آمور)ش��يرماهي(، 

فيتوفاگ و بيگ هد در طول س��ال در آنها پرورش 
داده مي شود. 

   رها سازي بچه ماهي براي رونق توليد 
نياز مردم استان سيستان وبلوچستان به داشتن 
كسب وكار موجب شده تا س��ازمان ها و نهادهاي 
مختلف از جمله، بنياد بركت، كميته امداد و بنياد 
علوي در اين زمينه اقدامات خوبي را انجام دهند كه 
به عنوان نمونه مي توان با كمك و توسعه پرورش 
ماهيان گرم آبي در شهرستان قصر قند اشاره كرد.  
اين درحالي اس��ت كه بارندگي هاي خوب اوايل 
امسال و آبگيري منابع آبي استان موجب شده تا 
شيالت استان در يك برنامه مدون تا پايان امسال 
4 ميليون قطعه بچه ماهي را در منابع آبي استان 
رها سازي كند.   ميراني شاهرودي سرپرست اداره 
كل شيالت آب هاي داخلي سيستان و بلوچستان 

در اين خصوص مي گويد: »به منظور رونق هرچه 
بيش��تر توليد ماهيان 1۰۰هزار قطعه بچه ماهي 
گرمابي در حاش��يه س��د ش��ي كلگ شهرستان 
قصرقند رهاسازي شد.« رهاسازي اين تعداد بچه 
ماهي در سد شي كلگ با همكاري بنياد علوي و با 
هدف ايجاد اشتغال و محروميت زدايي انجام شده 
است. و قرار است در مرحله دوم نيز همه منابع آبي 
شهرس��تان قصرقند از جمله استخرهاي پرورش 
ماهي و بندهاي خاكي ماهي دار شوند به صورتي 
كه پيش بيني مي شود تا يك سال آينده 1۰۰ تن 
انواع ماهي گرمابي از سد شي كلگ برداشت و روانه 
بازار مصرف شود.  به گفته كارشناسان، رها سازي 
1۰۰هزار قطعه بچه ماهي در اين سد زمينه اشتغال 

۵۰ نفر را به صورت مستقيم فراهم خواهد كرد. 
   بهترين شرايط براي پرورش ماهي 

از آنجا كه سيستان وبلوچستان يكي از مناطق مهم 
پرورش ماهيان س��رد آبي در جنوب شرق كشور 
به شمار مي رود لذا ش��رايط مناسب موجب شده 
تا ماهيان پرورش��ي در آنجا در سالم ترين محيط 
پرورش پي��دا كنند.  ماهي ق��زل آال جزو ماهيان 
سردابي اس��ت كه نس��بت به ماهيان گرمابي از 
حساسيت پرورشي بيش��تري برخوردار مي باشد 
چرا كه فاكتورهاي كيفي آب ش��امل اكس��يژن، 
محلول آمونياك، نيتريت و... براي پرورش آن در 
مقايسه با ماهيان گرمابي بايد از وضعيت بهتري 
برخوردار باشد.  لذا سيستان وبلوچستان از جمله 
مناطقي به شمار مي رود كه بهترين شرايط را در 
اين زمينه دارد.  اين فاكتور مهم موجب ش��ده تا 
براساس آمار و اطالعات، توليد بچه ماهي قزل آال 
در استان ضمن خودكفا كردن اين منطقه در توليد 
ماهي، از تلفات حمل و نقل و ورود بيماري ماهيان 

به اين خطه از كشور جلوگيري شود.

رهاسازي 100 هزار قطعه بچه ماهي در سد هاي سيستان وبلوچستان
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 بيابان زدايي در اصفهان 
با 307هزار هكتار جنگل  دست كاشت

   بوشهر: معاون توسعه مديريت و منابع گمرك ايران گفت: در سه 
ماهه نخست امسال ۲ ميليارد دالر كاال از گمركات استان بوشهر صادر 
شد.  احمد ذاكري افزود: استان بوشهر با داشتن 14 گمرك از ظرفيت 
بااليي برخوردار اس��ت كه از 1۰ ميليارد دالر صادرات كاال در س��ه ماه 
نخست امسال يك پنجم آن به ميزان ۲ ميليارد دالر مربوط به گمركات 
استان بوشهر است.  وي با بيان اينكه دستور العمل هاي خوبي در حمايت 
از توليد مطرح است، تصريح كرد: فعاالن اقتصادي حوزه اقتصاد و تجارت 
خوشنام مي توانند از تسهيالت ويژه و ضمانت هاي بانكي حتي در موضوع 

ارزش افزوده برخوردار شوند. 
   الب�رز: مديرعامل شركت آبفاي اس��تان البرز با توصيه كاهش 1۰ 
درصدي در مصرف آب اع��الم كرد كه ميزان مصرف آب ش��هروندان 
اين استان 4۷ درصد بيشتر از استاندارهاي تعريف شده جهاني است.  
غالمرضا رضايي فر گفت: ميزان مصرف آب طي روزهاي اخير در سطح 
شهرهاي استان افزايش يافته كه اين امر س��بب افت فشار در طبقات 
فوقاني ساختمان ها و برخي محله ها مي ش��ود.  وي ادامه داد: استمرار 
دماي ب��االي 4۰ درجه با افزايش مصرف آب هم��راه بوده كه مديريت 

مصرف از سوي مردم ضروري است. 
   اصفهان: مدير منطقه 11 شهرداري اصفهان گفت: جاده سالمت با 
عنوان »فعال باش اصفهان« براي نخستين بار در منطقه 11 شهرداري 
در راستاي پايش سالمتي ساكنان اين منطقه افتتاح شد.  حميد اشرفي 
با اشاره به افتتاح جاده سالمت در پارك شهداي مدافع حرم در منطقه 
رهنان اصفهان اظهار داش��ت: اين جاده با عنوان »فعال باش اصفهان« 
تست پياده روي راكپورت را در مس��افت 1۶۰9 متر راه رفتن ارزيابي 
مي كند، تست مذكور تست ميداني، علمي و معتبر با هدف اندازه گيري 
آمادگي قلبي عروقي است و به شركت كنندگان اين امكان را مي دهد تا 

پياده روي سالم، سودمند و لذت بخش داشته باشند. 
   خراس�ان جنوبي: مديركل بنياد مس��كن خراسان جنوبي گفت: 
طرح ساخت ۵ هزار واحد براي محرومان تا دهه فجر به اتمام مي رسد.  
علي اصغر آس��ماني مقدم افزود: در طرح تأمين 1۰ هزار مس��كن ويژه 
محرومان كار شناس��ايي نيازمندان و معرفي آنان ب��ه بانك در ۵ هزار 
واحد از كانال كميته امداد و ۵ هزار واحد از مسير بنياد مسكن صورت 
مي گيرد.  مديركل بنياد مسكن خراسان جنوبي بيان كرد: تاكنون از ۵ 
هزار مورد بنياد مسكن كار كارشناسي در ۵۶۵ روستا انجام شده و ۵ هزار 

و ۳99 خانواده محروم تا پايان روز ۲۵ تيرماه شناسايي شدند. 
   كرمانش�اه: مع��اون ام��ور مش��اركت هاي مردمي، مؤسس��ات، 
توانمندس��ازي و امور مجلس س��ازمان بهزيس��تي كش��ور گفت: در 
سال جاري بايد ۵4 هزار شغل براي معلوالن تحت پوشش ايجاد شود.  
ذوالفقار يزدان، اظهار داشت: با كمك خيران نيز براي خانواده هايي كه 
داراي دو معلول يا دو معلول به باال هستند در كش��ور ۶۵۸۸ واحد در 
دست ساخت داريم كه به اين منظور ۳۰ ميليون تومان كمك بالعوض 
و 4۰ ميليون تومان وام پرداخت مي كنيم.  وي تصريح كرد: با توجه به 
نوسانات اقتصادي كه حاكم است قرار شد 1۲ ميليون تومان ديگر كمك 

كنيم كه سهم آورده مددجويان كم شود.

88498441سرویس  شهرستان

 ساخت ۵00 واحد مسكوني 
براي سيل زدگان كميته امداد گلستان 

عملي�ات اجراي�ي س�اخت 500 واحد      گلستان
مس�كوني س�يل زدگان با هدف ايجاد 
سرپناه براي مددجويان خسارت ديده از سيل گلستان آغاز شده است. 
مديركل كميته امداد استان گلستان گفت: پس از فروكش كردن سيل در 
گلستان، امداد و كمك رساني براي اسكان دائم مددجويان آسيب ديده از 
سيل اخير استان گلستان به سرعت ادامه دارد.  اسكندر اسكندري با اشاره 
به ادامه امدادرساني به سيل زدگان اظهار داشت: براساس ارزيابي هاي بنياد 
مسكن در سيل اخير ۳۰4۵ واحد مس��كوني مددجويان تحت حمايت 
كميته امداد نيازمند تعمير و ۲۸۵۰ واحد مس��كوني ب��راي مددجويان 
گلستاني ساخته شود.  وي اظهار داشت: تاكنون از ۷۰۰ خانواري كه براي 
ساخت مسكن انعقاد قرارداد بانكي انجام داده اند، عمليات اجرايي ساخت 
۵۰۰ واحد مسكوني سيل زدگان با هدف ايجاد سرپناه براي مددجويان 
خسارت ديده از سيل آغاز شده است.  اين مسئول با اشاره به بهره برداري از 
۳۰۰ واحد مسكوني در هفته دولت سال جاري افزود: تاكنون ۳۰ ميليارد 
تومان تسهيالت براي ساخت ۷۰۰ مسكن و 11 ميليارد تومان تسهيالت 
براي تعميرات 11۰۰ مسكن به مددجويان سيل زده تحت حمايت كميته 
امداد در حال پرداخت است.  مديركل كميته امداد استان گلستان با اشاره 
به تخريب تعداد زيادي از خانه هاي مس��كوني از تكميل 1۰۰ درصدي 
واحدهاي مسكوني مددجويان تحت حمايت اين نهاد با كمك هاي بالعوض 
كميته امداد خبر داد.  اسكندري با تأكيد بر تسريع در روند خدمات رساني 
به سيل زدگان خاطرنشان كرد: عالوه بر پرداخت تسهيالت و كمك هاي 
بالعوض بنياد مسكن، به همت مسئوالن كميته امداد، مبلغ 1۵ ميليون 
تومان كمك بالعوض به منازل شهري و 1۰ ميليون تومان كمك بالعوض 

به منازل روستايي مددجويان سيل زده گلستاني اختصاص يافته است.

 افزايش 4 برابري اقامت گردشگران
 در اردبيل 

استان اردبيل طي س�ه ماهه نخست     اردبيل
امسال نس�بت به مدت مش�ابه سال 
گذشته ميزان اقامت گردشگران حدود چهار برابر افزايش داشت. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل گفت: 
استان اردبيل طي سه ماهه نخست امس��ال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ميزان اقامت گردش��گران حدود چهار برابر افزايش داشت.  نادر 
فالحي مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل 
آمار اقامت گردشگران در مراكز اقامتي استان در سه ماهه اول سال جاري 
را بيش از يك ميليون و ۸۳۲ هزار نفر اعالم كرد و گفت: اين آمار در مدت 
مشابه سال قبل حدود 4۸۲ هزار نفر بوده است.  وي ادامه داد: با توجه به 
توسعه واحدهاي بوم گردي در استان، در سه ماه نخست امسال بيش از 
1۲هزار مورد اقامت در كل واحدهاي بوم گردي استان به ثبت رسيده اين 
در حالي است كه ميزان آن در سال قبل حدود ۸۲۰ نفر بوده است.  فالحي 
با اشاره به بازديد مستمر كارشناسان و ناظران اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل از مراكز اقامتي استان در سه ماهه 
سال جاري، گفت: در اين مدت يك هزار و 4۶۸ مورد بازديد از اماكن اقامتي 
استان انجام شده و خدمات ارائه شده به مسافران و گردشگران ارزيابي شده 
است.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل 
همچنين از ثبت بيش از ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار بازديد از مراكز تاريخي، 

تفريحي و توريستي استان در سه ماهه نخست امسال خبر داد. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

رودبار، نجات زيتون، نجات زندگي
شهرس��تان رودبار قطب زيتون ايران اس��ت و هميشه ش��اخه صلح و 
شكوفه هايش را به ايران هديه داده است. اما از زماني كه آزاد راه قزوين 
– رشت به بهره برداري رسيده، يك نگاه نگران همواره پشت خوشحالي 
اين نشانه توسعه، باقي مانده است. نگاهي كه تنها هشت كيلومتر از اين 

مسير 1۳۰ كيلومتري را در خود جاي داده است. 
از زمان بهره برداري اي��ن آزادراه، همواره اين پرس��ش در ذهن و زبان 
شهروندان رودبار بوده كه آيا رگ اقتصادي اين شهر زنده مي ماند يا قطع 
مي شود؟ پرسشي كه روي ديگري هم دارد، آيا مي توان از ترس ترافيك 
هشت كيلومتري كه در ايام تعطيل، ساعت ها به طول مي انجامد نجات 
پيدا كرد؟ اين مسئله به دوگانه آزار دهنده »زندگي - ترافيك« تبديل 
شده است كه به نظر راه حلي هم براي برون رفت از آن وجود دارد تا هم 
زندگي جريان عادي خودش را طي كند و هم اينكه مردم و مس��افران 

آسيب نبينند. حتي راهي وجود دارد كه بازار پررونق تر شود. 
بي شك آزادراه قزوين – رشت يك طرح ملي است و بايد اجرا شود. نبايد 
و نمي توان انتظار داشت كه از تهران تا رشت اتوبان روان باشد و مسافران 
با خيالي آسوده تر در رفت و آمد باشند اما در منطقه رودبار با اين مشكل 
مواجه شوند. اين موضوع خودآگاه و ناخودآگاه اثر نامناسبي براي شهرستان 

دارد و افكار عمومي سراسر ايران را درباره رودبار حساس مي كند. 
اما مسئله اين است كه اين مسير س��نتي و تاريخي هميشه از دل شهر 
رودبار گذشته و مسافران، شكوفه ها و ش��اخه هاي صلح را همواره حس 
و لمس كرده اند. شكوفه هايي كه زندگي مردم منطقه را سامان مي دهد 
و سفره آنها را رونق مي بخش��د. از طرفي چه كسي است كه اذعان نكند 
زيتون و مشتقاتش چه مزايايي براي سالمت انسان دارد. كلمه زيتون به 
طور مس��تقيم چندبار در قرآن آمده و حتي خداوند بر  آن قسم خورده و 
در سوره »نور« براي درخت زيتون از اصطالح »پر بركت« استفاده كرده 
است، شايد نگاه و لطف خداوند باشد بر اين ديار كهن. مفسران و آگاهان، 
قسم به زيتون را در قرآن به بيت المقدس نسبت مي دهند كه قبله گاه اول 
مسلمانان و زخم خورده كنوني صهيونيسم است. همچنين در تفسيري 
ديگر از »والتين والزيتون« امام حسن)ع( و امام حسين)ع( را مراد كرده اند. 

بنابراين نبايد گوشه اي نشست و اجازه داد اين نور كم فروغ شود. 
جداي از اين اوصاف شايسته نيست كه اين رنگين كننده سفر منطقه به 
راحتي فراموش شود و شاخه هايش تنها در باد تكان بخورند. به اين دليل 
كه اگر مسير آزادراه راهي ديگر پيدا كند، تنها منبع درآمد رودبار و قلب 
تپبنده اشتغال و پويايي آن به جاي آهنگ زندگي، صداي سوت ممتد را 
سر خواهد داد. برخي بررسي ها نيز گوياي اين مسئله است كه بيش از ۲ 
هزار شغل از بين مي رود.  اين هراس تهديد كننده سبب شده است تا اين 
سؤال مطرح شود كه »آيا مي توان بين شكوفه هاي زيتون و روان بودن 

آزادراه صلح ايجاد كرد؟«
پرسشي كه متخصصان امر و كارشناسان امور مي توانند براي آن پاسخي 
پيدا كنند. تا هم اقتصاد، اشتغال، بازار و زندگي در رودبار پويا بماند و هم 
مردم ايران كه تعداد قابل توجهي از آنها در ايام تعطيل براي مسافرت به 

گيالن سفر مي كنند، دچار ترافيك خسته كننده نشوند. 
نشست هاي تخصصي و نظرهاي ارائه شده حكايت از آن دارد كه حتي راه 
حل وجود دارد، اما آيا اجرايي كردن آن دشوار است. يكي از راه حل هاي 
قابل تأمل، عبور »مسير بازگشت« به سمت تهران از داخل شهر و بازار 
رودبار است كه با توجه به شرايط كنوني و اصالحات مورد نظر، قابليت 
اجرايي دارد و اتفاقاً رونق بازار را در هر دو سمت افزايش مي دهد. اما با 
توجه به اينكه شهر رودبار، مركز شهرستان است و داراي مراكز اداري 

است براي رفع نيازهاي شهروندان بايد تمهيدات الزم انديشيده شود. 
بي ش��ك اگر اين اتفاق نيفت��د، قلب زيتون زي��ر چرخ هاي تصميمات 
نادرست خواهد شكست و تنها براي اجرا كردن يك طرح ملي هزاران 
شهروند، هستي خود را از دست خواهند داد. در حالي كه مي توان بين 
اين »طرح ملي و نياز محلي« صلح ايجاد ك��رد و با نجات زيتون رودبار 

مي توان زندگي را در اين منطقه نجات داد. 

 انجام ۸00 طرح اشتغالزايي جديد 
توسط بنياد بركت در مازندران 

مازندران از جمله اس�تان هايي اس�ت كه به رغم بهره مندي از منابع و 
ظرفيت هاي بسيار از جمله جنگل، دريا، كوه، نيروگاه و صنايع مختلف 
كه مي توانند زمينه ساز مشاغل زيادي باش�ند اما از درد بيكاري رنج 
مي برد و اين مسئله به يكي از دغدغه هاي جوانانش تبديل شده است.  بر 
همين اساس و در جهت كاهش نرخ بيكاري در استان، مديرعامل بنياد 
بركتِ س�تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با سفر به مازندران، از در 
دستور كار قرار گرفتن ايجاد ۸00 طرح اشتغالزايي در اين استان خبرداد. 

    
با گذري به بازار كار به خوبي مشخص مي شود، به همان ميزاني كه فضاي 
اشتغال كشور نسبت به دهه هاي گذشته دچار تحوالت اساسي شده، به 
همان ميزان هم دچار آسيب هاي جدي شده است. امروز جوانان جوياي نام 
هستند و اين مسئله باعث شده تا گرايش به فعاليت در برخي رشته ها بسيار 
باال و در برخي مشاغل، پايين بيايد.  اما حاال بنياد بركتِ ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( در نظر دارد با ايجاد مشاغل مرتبط با نيازهاي منطقه گام 

بزرگي در پايين آوردن نرخ بيكاري در جامعه بردارد. 
   رفع بيكاري با مشاغل خرد و خانگي

روز گذشته بود كه با س��فر مديرعامل بنياد بركتِ ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( به مازندران، ايجاد ۸۰۰ طرح اشتغالزايي در اين استان 
در دستور كار قرار گرفت.  در همين رابطه مهندس جعفري گفت: »بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تاكنون ۳۰۰ طرح اشتغالزايي 
در شرق مازندران ايجاد كرده، هم چنين ۵9۰ طرح اشتغالزايي اجتماع 
 محور را با اعتباري بالغ بر 4۵۰ ميليارد ريال در شهرستان هاي نكا، گلوگاه 

و بهشهر به بهره برداري رسانده است.«
وي افزود: »براي امسال نيز ايجاد ۸۰۰ طرح اشتغالزايي اجتماع محور 
با 9۰۰ ميليارد ريال اعتبار در سه شهرستان مذكور به عالوه شهرستان 
سيمرغ كه به دليل جاري شدن س��يل دچار خساراتي شده است، در 
دس��تور كار اين بنياد قرار دارد. راه اندازي اين تعداد طرح اشتغالزايي، 
زمينه شاغل شدن ۲ هزار نفر را در قالب مشاغل خرد و خانگي فراهم 
خواهد آورد.«  ايجاد اش��تغال و كاهش نرخ بيكاري در شرق مازندران 
به خاطر ظرفيت و پتانسيل هاي گردشگري و زيرساخت هاي اقتصادي 
در منطقه جزو برنامه هاي بنياد بركت در مازندران به شمار مي رود كه 
از سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( هدف گذاري شده است.  
به گفته مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، 
از سال گذشته بازديدهاي ميداني مستمري از روند اجراي طرح هاي 
اشتغالزايي در مناطق هدف استان مازندران انجام شده است.  جعفري 
تأكيد كرد: »بازاريابي محصوالت و فرآورده هاي توليدي براي فروش، 

ديگر اولويت بنياد بركت در شرق مازندران است.«
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( هم چنين 
در جمع تسهيل گران اقتصادي و اجتماعي اين بنياد گفت: »بنياد بركت 
يك نهاد ارزشي، انقالبي و جهادي است كه قانون مداري، مردم داري و 
نظم در س��رلوحه  آمورش قرار دارد. ما در بنياد بركت به دنبال تحقق 

بخشيدن به منويات رهبر معظم انقالب هستيم.«
وي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( را نهادي توسعه گر 
خواند و افزود: »م��ا به دنبال پرداخت وام و تس��هيالت نيس��تيم، بلكه 
در پي ايجاد اش��تغال پايدار، رفع محروميت و توانمندس��ازي اقتصادي 
و اجتماعي جوامع روس��تايي به عنوان يكي از اهداف خود هس��تيم. با 
وجودي كه از ابتداي انق��الب تاكنون امكانات زيادي به روس��تاها برده 
ش��ده اما هم چنان نرخ بيكاري و مهاجرت در اين مناطق زياد است. اگر 
بتوانيم اشتغال پايدار را در روستاها ايجاد كنيم، بالطبع امكانات رفاهي 
به دنبال رونق توليد و ارتقاي معيشت مردم به روستاها خواهند رفت.« 
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تسهيل گري 
اقتصادي و اجتماعي را فرصتي مغتنم براي خدمت گزاري ذكر و خطاب به 
تسهيل گران تصريح كرد: »خداوند شما را دوست دارد كه در مسير خدمت 
به مردم قرار داده اس��ت و اين خدمت رس��اني خالصانه و بي ريا قطعاً هم 
براي خودتان و هم براي مردم نتايج ارزشمندي خواهد داشت.« جعفري 
بر اطالع و آگاهي تس��هيل گران از جامعه  هدف خود تأكيد كرد و يادآور 
شد: »ما به دنبال ايجاد شغلي كه بازار آن در منطقه وجود ندارد، نيستيم. 
تسهيل گران بايد مباحثي همچون ايجاد حلقه و زنجيره  توليد و عرضه به 

بازار را با جديت هر چه بيش تر در دستور كار خود قرار دهند.«

محمدرضا هادیلورضا حجت شمامي

طرح تفصيلي اراك توسط شهرداري تهيه وتدوين مي شود 
ش�هردار اراك از سپرده ش�دن مس�ئوليت تهيه و تدوين طرح      مركزي

تفصيلي اين شهر به شهرداري خبر داد. 
محمدكريم شفيعي شهردار اراك در خصوص طرح جامع شهر اراك پس از لغو پروژه ۵۸ متري گفت: طرح 
جامع در واقع يك طرح باالدستي براي شهرهاست كه طرح تفصيلي، طرح هاي ترافيكي، اقتصادي و تمامي 
طرح هاي توسعه اي شهر از آن منشعب مي شود و مسير توسعه و ديگر موضوعات مربوط به كالنشهر را در بر 
مي گيرد.  وي با اشاره به تصويب طرح جامع اراك در شوراي عالي شهرسازي و معماري و گام بعدي كه تهيه 
طرح تفصيلي شهر است، افزود: طرح تفصيلي در واقع تعيين كننده ضوابط شهرسازي، ضوابط توسعه شهر، 
ضوابط ساخت و ساز، كاربردها، كاربري ها، شبكه معابر و... است كه خوبشختانه تهيه و تدوين اين طرح به 
شهرداري اراك سپرده شده و آمادگي داريم پس از ابالغ طرح جامع، تهيه طرح تفصيلي را انجام دهيم.  شهردار 
اراك گفت: پروژه ۵۸ متري معارضان زيادي داشت كه اين امر هزينه اجراي آن را به شدت باال مي برد، اما در 

واقع طرحي فاقد عملكرد و توجيه ترافيكي، اقتصادي وفني بود كه خوشبختانه لغو شد. 

كمبود ۱70 كالس درس در قزوين      
استان قزوين از كمبود 1۷0 كالس درس رنج مي برد كه اميد مي رود     قزوين

با كمك دولت و خيران تأمين شود. 
مديركل نوسازي مدارس استان قزوين گفت: از س��ال ۷۶ تاكنون بيش از هزار پروژه آموزشي با كمك 
دولت و خيران در استان قزوين اجرايي شده است و در حال حاضر 1۷۰ كالس كمبود داريم.  عسگرعلي 
جوانبخت با بيان اينكه تاكنون 14 درصد اعتبارات تملك دارايي به نوسازي تخصيص داده شده است، 
گفت: با توجه به نيازهاي آموزش��ي استان خوش��بختانه با كمك دولت و خيران از س��ال ۷۶ تاكنون 
توانسته ايم هزار پروژه آموزشي را در مناطق مختلف استان قزوين عملياتي كنيم.  وي گفت: براي برون 
رفت از مشكالت كمبود فضاي آموزش��ي ايده هاي متعددي داريم و با كمك دولت و خيران اميدواريم 
كمبود مدرسه در شمال و شرق و غرب استان به ويژه در پونك، مالصدرا، مينودر، مهرگان برطرف شود.  
جوانبخت يادآورشد: ساخت هر كالس درس در استان قزوين حدود ۳۵۰ ميليون تومان هزينه دارد و 

امسال هدف گذاري كرده ايم تا بتوانيم 1۷۰ كالس درس را آماده بهره برداري دانش آموزان كنيم. 


