
طرح »حاميم« با     خراسان رضوي 
هدف استفاده از 
جوان�ان ب�ه عن�وان افس�ران جن�گ ن�رم در 
دانشگاه ها ومراكز علمي استان خراسان رضوي 

اجرا مي شود. 
رئيس نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه هاي استان 
خراسان رضوي گفت: طرح »حاميم« طرحي مبتني 
بر جوان گراي��ي، اعتماد به توانمن��دي و مديريت 
دانش��جويان به عنوان افس��ران جنگ ن��رم با اين 
هدف اجرايی مي شود  تا مديريت اين طرح برعهده 

دانشجويان گذاشته شود. 
حجت االسالم جواد مهدوي نسب افزود: براين اساس 
طرح حاميم به عنوان يك طرح چند جانبه علمي، 
فرهنگي، سياسي، آموزش��ي، تربيتي و پرورشي و 
اصل طرح نيز لبيك گفتن به رهبري براي فرصت 
دادن به جوانان جهت رشد خودشان است و دوره 
طرح مخفف حلقه ه��اي مياني و ح��ام ميم قرآن 

نامگذاري شد.  وي ادامه داد: در اين طرح ۱۲ روزه 
چند هدف را دنبال مي كنيم از طرفي اين طرح نيز 
يك مانور براي دست اندركاران اس��ت و از معدود 
استان هايي هستيم كه در دفتر نهاد نمايندگي مقام 

معظم رهبري اين كار را همراه با بسيج دانشجويي 
استان انجام مي دهيم.  وي گفت: يكي از دغدغه هاي 
نيروهاي انقالبي موازي كاري در اين خصوص بود 
كه اين هم افزايي باعث مي ش��ود ت��ا از اين مقوله 

جلوگيري ش��ود ضمن اينكه فرماندهي اين طرح 
و اجراي آن بيشتر بر عهده بسيج دانشجويي است 
كه يك هم افزايي خوبي بين نيروهاي انقالبي ايجاد 
خواهد شد.  اين مس��ئول فرهنگي افزود: روح اين 
طرح مبني بر جوان گراي��ي، اعتماد به توانمندي و 
مديريت دانش��جويان به عنوان افسران جنگ نرم 
است و تأكيد ما نيز بر اين بوده تا مديريت اين طرح 
را بر عهده دانشجويان بگذاريم. اين طرح در دانشگاه 
حكيم س��بزواري برگزار خواهد شد كه شامل سه 
اليه آموزشي است و يكي از بركات اين طرح حضور 
مسئوالن بسيج دانشجويي و نهاد رهبري در طول 

اردو و در كنار مخاطبان است. 
مهدوي نسب ادامه داد: اين طرح به بحث شناخت و 
معرفت تاريخي، سياسي و مبنايي انقالب مي پردازد 
و در كنار آن به مباحث تشكيالتي پرداخته خواهد 
شد ضمن اينكه توان افزايي، معرفت افزايي و دانش 

افزايي براي اين دوره مورد هدف است. 
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اهداي 2 هزار سري لوازم خانگي به آسيب ديدگان از سيل 
س�تاد اجرايي      فارس 
فرمان امام )ره( 
تعداد ۲ هزار رأس دام به عشايران و ۲ هزار 
س�ري ل�وازم خانگ�ي ب�ه خانواده ه�اي 

آسيب ديده از سيل كشور اهدا مي كند. 
مديركل امور استان هاي س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( در س��فر به مناطق سيل زده 
فارس گف��ت: در راس��تاي جبران بخش��ي از 
نياز آس��يب ديدگان ناشي از س��يالب اخير در 
استان هاي كشور متناسب با ميزان خسارت هر استان و با محوريت گروه هاي جهادي تعداد ۲ هزار رأس 
دام به عشايران و ۲ هزار سري لوازم خانگي به خانواده هاي آسيب ديده از سيالب اخير اهدا مي شود.  حسين 
تحقيقي افزود: همچنين تعمير لوازم خانگي توسط گروه هاي جهادي، بازسازي مدارس آسيب ديده از 
سيل، مرمت و احياي قنوات، حمايت از كسب و كار هاي خرد و مشاغل خانگي توسط بنياد بركت در اين 
استان انجام خواهد شد.  اين مسئول ادامه داد: اهداي ۱۱۵ دستگاه ويلچر به كودكان محروم، حمايت از 
درمان زوج هاي نابارور مناطق محروم، كاشت حلزون و درمان كودكان كم شنوا، درمان بيماران مبتال به 
سرطان و بيماري هاي صعب العالج در مناطق محروم از جمله برنامه هاي پيش روي در اين استان است. 

حمايت از 311 فرزند ايتام در شهرستان خوسف 
تا پايان تيرماه     خراسان جنوبي
1۴۸ ح�ام�ي، 
حمايت از ۳11 فرزند ايتام و محسنين را در 

شهرستان خوسف بر عهده گرفتند. 
رئيس كميته امداد خوس��ف با بيان اينكه 
از ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه تعداد 
۱48 حامي، حماي��ت از 3۱۱ فرزند ايتام 
و محس��نين را بر عه��ده گرفته اند، گفت: 
اين تعداد حامي بيش از 7 ميلياردو 4۲3 
ميليون ريال به حس��اب فرزندان معنوي خود واريز كرده اند.  محمدرض��ا چاجي افزود: در 
طرح نذر قرباني كميته امداد كه در ايام عيد قربان برگزار ش��د با مش��اركت خيرين و مراكز 
نيكوكاري 3 هزارو 43۱ كيلو گوش��ت قرباني به ارزش ۵ ميلياردو 778 ميليون و 860 هزار 
ريال جمع آوري شد.  وي با بيان اينكه اين مقدار گوشت بين مددجويان شهرستان توزيع شد، 
ادامه داد: همچنين در روز عيد سعيد غدير خم تعداد 8 هزارو ۲80 پرس غذاي گرم به ارزش 
3 ميلياردو 974 ميليون و 400 هزار ريال با كمك خيرين، نيك��وكاران و مراكز نيكوكاري 

طبخ و توزيع شد. 

سامانه هاي پيشگيري از سرقت در صنعت برق كشور طراحي شد
كارشناس�ان     مركزي 
صنعت ب�رق با 
ه�دف جلوگي�ري از دزدي، س�امانه هاي 
پيش�گيري از س�رقت طراح�ي كردن�د. 
 معاون حفاظت فيزيكي دفتر مركزي ش��ركت 
توانير در نشست هم انديشي پيشگيري از سرقت 
تجهيزات شبكه برق استان مركزي در اراك گفت: 
سامانه هاي ويژه اي در صنعت برق كشور در حوزه 
پيشگيري از سرقت طراحي شده است.   روح اهلل 

زماني صفت افزود: از آنجايي كه بيشتر تجهيزات برقي هوايي هستند، به همين دليل سرقت در صنعت برق 
زياد است.  وي ادامه داد: در استان هايي كه نصب تجهيزات ضد سرقتي صورت گرفته، آمار سرقت نيز كاهش 
يافته است.  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي هم در اين نشست گفت: پديده سرقت لوازم 
و تجهيزات از ش��بكه هاي توزيع نيروي برق امروزه به يكي از مشكالت اساسي تبديل شده است.  محمود 
محمودي افزود: اين جرم نه تنها به شركت هاي توزيع نيروي برق به طور مستقيم آسيب هاي جدي مي رساند 

بلكه به مشتركين كشاورزي، صنعتي، تجاري و به طور كلي افراد جامعه نيز زيان هاي عمده وارد مي سازد. 

۶۰ پروژه ميراث فرهنگي گيالن 
در هفته دولت به بهره برداري مي رسد

سازمان بسيج جامعه پزشكي بوشهر
 در عراق موكب هاي درماني برپا مي كند

60 پروژه ميراث     گيالن 
فرهنگي با هدف 
رونق هرچه بيشتر گردشگري در استان گيالن 
طي هفته دول�ت ب�ه بهره برداري مي رس�د. 
مديركل ميراث فرهنگي گيالن گفت: 60 پروژه 
اقامتگاه بومگردي، مجتمع گردشگري و هتل، 
مرمت بناهاي تاريخي و رونماي��ي از پروژه ها 
و تغيي��ر كاربري بناهاي تاريخي از مس��كوني 
به كافه، رس��توران و اقامتگاه ب��ا برآورد حجم 
س��رمايه گذاري ۱3۵0ميليارد تومان در هفته 

دولت به بهره برداري خواهد رسيد. 
ولي جهاني افزود: اس��تان گيالن داراي ۵۲00 
اثر تاريخي، حدود 3400 تأسيسات گردشگري 
و ۲7 هزار هنرمند اس��ت و به جهت دارا بودن 
جاذبه هاي طبيعي، تاريخي و زيس��ت بوم هاي 
بكر، مورد توجه بسياري از گردشگران قرار دارد.  
وي ادامه داد: از ابتداي سال تاكنون ۱6 ميليون 
نفر مسافر و گردشگر وارد استان شده و سطح 
اشغال اقامت و ماندگاري مسافران نسبت به سال 
گذشته حدود ۱70 درصد افزايش داشته است. 
اين مس��ئول فرهنگي با بيان اينكه هم اكنون 
اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي استان داراي ۱7 اداره و دفتر نمايندگي 

در سطح اس��تان اس��ت، گفت: در حال حاضر 
۲0 پايگاه حفاظتي و چهار پايگاه پژوهشي در 
مناطق مختلف استان زير نظر اداره كل ميراث 

فرهنگي در حال فعاليت مي باشند. 
جهاني افزود: در ايام نوروز 38 نمايشگاه با بيش 
از ۵۵0 غرفه عرضه محصوالت صنايع دستي در 
سطح استان برگزار شده اس��ت.  وي ادامه داد: 
همچنين در تعطيالت عيد فطر و خرداد ماه در 
مجموع ۵0 نمايش��گاه با 6۵0 غرفه در مناطق 
مختلف استان گيالن، برپا شد.  مديركل ميراث 
فرهنگي گيالن گفت: اجراي برنامه هاي فرهنگي 
در طرح هاي سالم سازي سواحل استان با برگزاري 
40 نمايشگاه و ۵۱۲ غرفه، ايجاد موزه هاي عون بن 
علي و موزه ميراث فرهنگي و نمايشگاه محصوالت 
فرهنگي در موزه ماسوله، موزه حصير در فشتكه 
خمام و موزه رشتي دوزي در شهرستان رشت از 
جمله اين برنامه ها بود.  جهاني افزود: بهره برداري 
از 3۵ پروژه گردش��گري نظير هت��ل، اقامتگاه 
بومگردي، خانه مس��افر با حجم سرمايه گذاري 
بيش از ۱۲00 ميليارد تومان به مناس��بت هاي 
هفته ميراث فرهنگي، هفته صنايع دستي از ديگر 
برنامه هاي اين اداره كل بود كه در مناطق مختلف 

استان گيالن به بهره برداري رسيد. 

س�ازمان بسيج     بوشهر 
جامعه پزشكي 
بوشهر با هدف كمك به درمان زائران اربعين در 
مي كن�د.  برپ�ا  موك�ب  ع�راق 
جانشين سازمان بسيج جامعه پزشكي استان 
بوشهر در نشست با مس��ئوالن حوزه سالمت 
شهرس��تان جم گفت: چند موكب درماني در 
مس��ير پياده روي اربعين حس��يني در كشور 
عراق برپا خواهيم كرد و در صورت امكان در هر 
شهرستان يك موكب با حضور نيروهاي درماني 

مستقر خواهند شد. 
سرهنگ محمد حيدري افزود: خدمات بسيج در 
عرصه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، 
س��المت مردم و همگام با س��اير دستگاه های 
اجرايي انجام مي ش��ود و اين خدمات به صورت 
عام المنفعه و رايگان است.  وي با اشاره به اينكه 
نيروهاي جهادي و بس��يج در ايام كرونا در كنار 
كادر سالمت استان حضور داشت، ادامه داد: در 
ايام واكسيناسيون چند پايگاه تزريق واكسن از 
سوي بسيج جامعه پزشكي در استان به مدت چند 
ماه راه اندازي و بالغ بر 600 هزار ُدز واكسن از سوي 

نيروهاي بسيج در اين مراكز تزريق شد. 
رئيس شبكه بهداش��ت و درمان جم نيز با مهم 

برش��مردن اقدامات بس��يج در حوزه س��المت 
گفت: نيروهاي جهادگر هم��واره در كنار حوزه 
س��المت بوده اند و در ايام كرونا نيز با حضور در 
مراكز واكسيناس��يون به پرسنل حوزه سالمت 
كمك كردند.  احمد قاس��مي افزود: پرس��نل و 
تجهيزات ش��بكه بهداش��ت و درمان جم براي 
برگزاري اردوهاي جهادي در اختيار بسيج قرار 
خواهد گرفت و در اين زمينه همكاري هاي الزم را 
خواهيم داشت.  وي ادامه داد: در يك سال اخير دو 
اردوي جهادي در مراكز درماني شهرستان برگزار 
ش��ده كه مكان و نيروهاي الزم از س��وي شبكه 
بهداشت و درمان جم تأمين و براي ساير اردوها نيز 
اين آمادگي وجود دارد.  رئيس بهداشت و درمان 
صنعت نفت استان بوشهر نيز در حاشيه اين ديدار 
با اشاره به روحيه بسيجي وار پرسنل حوزه سالمت 
در ايام كرونا گفت: كادر درمان با از خود گذشتگي 
و عدم اطالع كافي از ماهيت ويروس كرونا در صف 

اول مبارزه با اين بيماري قرار داشتند. 
دكت��ر س��عيد گران پي با اش��اره ب��ه خدمات 
بيمارس��تان توحي��د ج��م در منطق��ه افزود: 
بيمارستان 68 تختخوابي توحيد براي جمعيت 
حدود ۲0 هزار نفري منطقه احداث و راه اندازي 

شد. 

 خوزستان: عليرضا دانشي مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز 
جنوب گفت: با اعالم نياز و همكاري مديريت توليد و راهبري پژوهش و 
فناوري، قرارداد پژوهشي با عنوان »طراحي و ساخت پايلوت نم زدايي 
گاز طبيعي و ايجاد بس��ته نرم افزاري به منظور بررسي فني عملكرد 
جاذبه  هاي صنعتي« في مابين شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و 

دانشگاه صنعت نفت به امضا رسيد. 
 خراسان جنوبي: رئيس ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
شهرس��تان س��رايان از اتمام عمليات مرمت بناي تاريخي بازار ميثم 
خبرداد.  محمد عرب افزود: عمليات مرمت فضاي داخلي غرفه هاي بازار 
قديمي ميثم سرايان شامل آواربرداري و خاك برداري، حذف الحاقات، 
اجراي اندود گچ سقف و ديواره ها، آجرفرش كف غرفه ها و اجراي اندود 

كاه گل پشت بام بازار در مدت حدود يك ماه انجام شد. 
 چهارمح�ال وبختياري: س��يدصولت مرتضوي مع��اون اجرايي 
رئيس جمهور با اش��اره به جبران قطعي بخشي از خس��ارات وارده به 
مردم در پي وقوع س��يل، گفت: حتماً دام افرادي كه تلف ش��ده است 
تأمين و همچنين زمين هاي كش��اورزي كه در پي وقوع سيل از بين 

رفتند احيا مي شود. 
 استان مركزي: مديركل مديريت بحران استانداري استان مركزي 
گفت: س��يل ۱۱۲0 ميليارد تومان به بخش كشاورزي استان مركزي 
آس��يب وارد كرده اس��ت.  اميد محترمي افزود: به بخش كش��اورزي، 
مسكوني و زيرساخت عمومي و دولتي خسارت وارد شد به طوري كه 
در بخش كشاورزي اراضي زراعي، باغي، دام و طيور، قنوات، ابنيه، ابزار 

كشاورزي و ساير موارد آسيب ديدند. 
 لرستان: محمدحسن كياني فر مدير باغباني جهاد كشاورزي لرستان با 
اشاره به كمبود صنايع فرآوري و تبديلي در اين استان و فاسد شدن بخش 
بزرگي از محصوالت در پي آن گفت: 3۲0 هزارتن محصوالت باغي ساالنه 

در لرستان توليد مي شود. 
  خراس�ان رضوي: س��يدجواد موس��وي مديركل ميراث   فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي خراس��ان رضوي گفت: مراسم روز عاشوراي 
روستاي مرزان شهرستان فيروزه به ش��ماره ۲6۱0 در فهرست ميراث 

فرهنگي ناملموس معنوي ملي كشور ثبت شد. 

اجراي 85 هزار طرح  بركت 
به همت بانوان كارآفرين

۸5 ه�زار ط�رح از مجم�وع ۲0۳ ه�زار ط�رح اش�تغالزايي 
اجتماع مح�ور بني�اد بركت ك�ه در مناط�ق محروم و روس�تايي 
استان هاي مختلف ايجاد شده، به بانوان كارآفرين اختصاص دارد. 
محمد تركمانه، مديرعامل بنياد بركت با بيان اينكه از مجموع ۲03هزار 
طرح اشتغالزايي اجتماع محور كه تاكنون در مناطق محروم و روستايي 
سراسر كشور ايجاد ش��ده، 4۲درصد معادل بيش از 8۵هزار طرح به 
بانوان كارآفرين اختصاص پيدا كرده اس��ت، گفت: اي��ن بنياد بانوان 
سرپرست خانوار و بدسرپرست را به عنوان اقشار آسيب پذير اجتماعي 

در اولويت طرح هاي اشتغالزايي خود قرار داده است. 
وي در تشريح فعاليت هاي اش��تغالزايي بنياد گفت: تاكنون ۲03هزار 
طرح اش��تغال اجتماع محور در مناطق كم برخوردار كشور راه اندازي 
شده كه ايجاد فرصت هاي كس��ب و كار براي 6۱0 هزار نفر را به شكل 

مستقيم و غيرمستقيم فراهم آورده است. 
به گفته تركمانه، حجم كل سرمايه گذاري براي راه اندازي اين ۲03هزار 

طرح اشتغال نزديك به ۲3هزار ميليارد ريال است. 
وي ادامه داد: ش��بكه هزار نفري مجريان و تسهيلگران بركت با هدف 
ايجاد اشتغال پايدار در كش��ور در 370 شهرس��تان و ۱۱هزار روستا 

مشغول فعاليت هستند. 
 مديرعامل بنياد بركت خاطرنش��ان كرد: شبكه تس��هيلگري بركت 
با 30هزار نفر از مس��ئوالن محل��ي از جمله امامان جمع��ه، دهياران، 
بخشداران و فرمانداران در تماس مدام و تعامل سازنده هستند تا اشتغال 
در مناطق محروم و روستايي كشور روند مناسب و پرشتابي داشته باشد.  
تركمانه اظهار داش��ت: تس��هيلگران بنياد بركت پس از حضور در هر 
منطقه و كس��ب اطالعات و رصد توانمندي ها و پتانسيل هاي بومي و 
محلي، اقدام به شناسايي و اهليت سنجي متقاضيان اشتغال كرده و پس 
از آموزش و اهليت سنجي، واجدين شرايط را براي دريافت تسهيالت به 
بانك هاي عامل معرفي مي كنند.  وي تأكيد كرد: تسهيلگران با هدف 
پايدارسازي و توانمندكردن، تا سه سال پس از راه اندازي طرح اشتغال 

كنار كارآفرينان مي مانند و از آنها حمايت مي كنند. 
مديرعامل بنياد بركت از تش��كيل اطلس جامع محروميت خبر داد و 
تصريح كرد: اشتغالزايي در مناطق محروم در دو سطح طرح هاي خرد و 

كوچك و متوسط و طرح هاي بزرگ دنبال مي شود. 
تركمانه با اشاره به راه اندازي ۱70رسته شغلي در مناطق محروم عنوان 
كرد: در هر منطقه، رسته هاي شغلي متناسب با ظرفيت ها، توانايي ها و 

پتانسيل هاي آن منطقه ايجاد مي شود. 
وي خاطرنش��ان كرد: اس��تان هاي محروم و مرزي از جمله سيستان 
و بلوچس��تان و خوزس��تان در اولويت بنياد بركت براي كارآفريني و 

اشتغالزايي قرار دارند. 
  احياي كسب و كارهاي مناطق سيل زده

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام كه براي بازديد از مناطق 
و روستاهاي سيل زده شهرستان فيروزكوه و دماوند به اين منطقه سفر 
كرده بود پس از گفت وگو با مردم و آگاهي از مش��كالت آنها از احياي 
كسب و كارهاي آسيب ديده از سيل خبرداد و گفت: عالوه بر برنامه هاي 
در دستور كار براي اشتغالزايي در فيروزكوه، ۱00 طرح اجتماع محور 

جديد نيز در مناطق سيل زده اجرا مي شود. 
تركمانه افزود: همچنين با استقرار نيروهاي جهادي، بازسازي خانه هاي 
آسيب ديده نيز به زودي آغاز مي شود.  وي با اشاره به وجود گل و الي در باغات 
فيروزكوه و دماوند گفت: هماهنگي هاي الزم صورت گرفته تا با به كارگيري 

بيل هاي مكانيكي، گل والي موجود از باغات كشاورزي خارج شود. 
به گفته اين مسئول، س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( همچون 
سنوات گذشته بخشي از لوازم خانگي آسيب ديده و از بين رفته مردم 
را تأمين و به آنها تحويل خواهد داد.  وي ادامه داد: ستاد اجرايي فرمان 
امام همچنين نسبت به تأمين تعدادي از دام هاي تلف شده در جريان 
سيل متعهد است و خسارت دامداران و كش��اورزان را جبران خواهد 
كرد.   تركمانه با تأكيد بر خدمات رس��اني تيم هاي پزشكي و امدادي 
ستاد اجرايي فرمان امام در مناطق سيل زده فيروزكوه خاطرنشان كرد: 
اين آمادگي وجود دارد تا در صورت اعالم نياز استانداري و فرمانداري، 
يكي از بيمارستان هاي سيار س��تاد اجرايي فرمان امام به اين مناطق 
اعزام و مستقر شود.  مديرعامل بنياد بركت خاطرنشان كرد: از ساعات 
اوليه وقوع سيل در فيروزكوه و دماوند، اقالم ضروري اوليه از جمله آب 

آشاميدني و مواد غذايي به اين مناطق ارسال شده است. 

تهديد امنيت غذايي با فرسايش خاك استان ها
فرس�ايش خاك از جمله عواملي اس�ت كه مي توان�د زمين هاي 
زراع�ي را در كمتري�ن زم�ان از بين ب�رده و امني�ت غذايي يك 
كش�ور ا به خط�ر بين�دازد. براس�اس آمارهاي رس�مي ميانگين 
س�االنه فرس�ايش خاك در جهان ۲/۲ ت�ن در هكتار اس�ت، اين 
در حالي اس�ت كه بررس�ي ها نش�ان مي دهد در ايران متوس�ط 
س�االنه فرس�ايش خاك حدود 16/5 ت�ن در هكتار اس�ت يعني 
بيش از هفت برابر ميانگين جهاني در ايران خ�اك از بين مي رود 
و همين رقم كافي اس�ت تا ما در صدر ليست كش�ورهايي باشيم 
كه باالترين ميزان فرسايش خاك را داريم. اتفاقي كه مي تواند در 
آينده اي نه چندان دور موجب تهديد امنيت غذايي كش�ور شود. 

    
»در خوزس��تان حدود ۲/3 ميليون هكتار زمين مستعد كشاورزي و 
داراي خاك حاصلخيز وج��ود دارد كه فقط ۲0 درص��د آنها وضعيت 
مناسبي براي كشاورزي دارند. اين مقدار زمين حاصلخيز هم در شرايط 
شديد فرسايش قرار گرفته اند به گونه اي كه در مناطق مختلف ساالنه 

بين 4 تا ۵0 تن در هكتار فرسايش خاكي گزارش شده است.«
»ايالم بيش از ۲ ميليون هكتار وس��عت دارد كه ي��ك ميليون و 700 
هكتار آن عرصه هاي طبيعي است و ۱43 هزار هكتار نيز تحت مديريت 
محيط زيست قرار دارد. با اين حال و براساس آمار در طول سال ۱7 تن 

در هكتار فرسايش خاك در اين استان صورت مي گيرد.«
»فرسايش بادي خاك در مازندران سال هاست كه آغاز شده و در برخي 
مناطق اين اس��تان به مرحله خطر هم رسيده كه الزم است مسئوالن 
استان براي پيشگيري از ادامه روند رو به گسترش آن توجه ويژه اي به 

اين پديده داشته باشند.«
اينها بخشي از اخبار مربوط به فرسايش خاك در استان هاي مختلف 
است. پديده اي كه حاال بيش از ۲0 استان را در برگرفته و با شدتي كه 
دارد توانسته ايران را به اولين كشور دنيا در زمينه از دست دادن خاك 

حاصلخيزش تبديل كند. 
  جنگل ها رو به نابودي

فرسايش خاك به دو صورت آبي و بادي صورت مي گيرد كه فرسايش 
آبي باعث پر شدن سدها و تاالب ها مي شود و فرسايش بادي هم در قالب 
گرد وغبار به زندگي انسان ها خسارت مي زند. يكي از مهم ترين عوامل 
فرسايش خاك، از بين رفتن جنگل هاست. اتفاق ناگواري كه با سرعت 
زيادي در حال وقوع اس��ت و فجايعي مثل جاري ش��دن سيالب هاي 
مخرب را به همراه دارد. جنگل هاي هيركاني شمال تقريباً در ۵0 سال 
اخير نصف شده  اند و جنگل هاي بلوط هم با 40 درصد تخريب روزگار 
سختي را سپري مي كنند. جنگل هاي طبيعي كه در ايران مركزي وجود 
داش��ت نيز مثل جنگل هاي طهور از بين رفته اند. مراتع نيز با از دست 

دادن گياهانشان، حاال شاهد فرسايش خاك گران بهايشان هستند. 
مي گويند بين ۵00 تا 800 سال طول مي كشد تا يك سانتي متر خاك 
مرغوب توليد شود. اما با هوايي كه ايران دارد اين مدت تا يك هزار سال 
هم طول مي كشد تا يك سانتي متر خاك تشكيل شود. با اين حال اگر 
رقم فرس��ايش ۲ميليارد تن خاك را كه به صورت ساالنه رخ مي دهد 
بپذيريم بايد بگوييم اي��ن رقم يعني چيزي ح��دود 4/۵ برابر باالتر از 

ميانگين جهاني خاك از دست مي دهيم. 
  مطالعات دانشگاهي جايي در دستگاه ها ندارند 

با گذري به استان هاي ايران مش��خص مي شود كه حال و روز زمين ها 
اصاًل خوب نيست. استان كرمان ساالنه حدود ۲7۵ ميليون تن خاكش 
را به خاطر فرسايش آبي و بادي از دست مي دهد و بايد مدنظر داشت 
كه اگر ارزش هر تن خاك را ح��دود ۲8 دالر در نظر بگيريم س��االنه 
حدود 8ميليارد دالر خاك در اين اس��تان از دست مي رود كه البته در 

استان هاي كم بارش ديگر كشور نيز وضعيت همين طور است. 
به گفته كارشناسان شايد در خصوص كمبود آب بتوان از طرق مختلف 
راه حلي پيدا كرد، اما راهكاري براي جبران تخريب خاك وجود ندارد. 
ميزان فرسايش خاك در ايران را بين 3 تا 7 برابر ميانگين جهاني اعالم 
مي كنند كه همين مسئله نشان مي دهد هنوز آمار دقيقي در اين باره 

وجود ندارد. 
اما آنچه مشخص است در ايران، فرسايش خاك از طريق آبي يا بادي در 
حال رخ دادن است، به طوري كه ميانگين ساالنه فرسايش آبي حدود 
۱6 تن در هكتار و نرم فرسايش بادي س��االنه حدود ۱0 تن در هكتار 
است در حالي كه ميانگين جهاني 4 تن است. اين اتفاق عالوه بر اينكه 
مشاغل زيادي را از بين مي برد بلكه موجب تهديد امنيت غذايي كشور 

خواهد شد.  
درد آنجاست كه در كشور ما بين دانشگاه و دستگاه هاي مجري ارتباطي 
وجود ندارد، تحقيقات و پايان نامه هايي كه در اين حوزه اتفاق مي افتد 
نيز از سوي دس��تگاه ها به مرحله اجرا نمي رسد. زنگ خطر فرسايش 
خاك در اس��تان هاي مختلف مدت هاس��ت به صدا درآمده و به دليل 
كم كاري دستگاه هاي مجري هرروز بيش از پيش محيط زيست و زمين 
كشور را تهديد مي كند. درحال حاضر ايران رتبه نخست را در فرسايش 
خاك در جهان داراست و به نظر مي رس��د براي رسيدگي به اين مورد 
بسيار دير شده و بايد هرچه سريع تر آستين ها را باال زد تا با استفاده از 
ظرفيت دانشگاهي به راهكارهاي كوتاه مدت و بلندمدت علمي و عملي 
براي رفع اين معضل در كشور رس��يده و مهم تر از آن، اين ايده ها را به 

مرحله اجرا رساند. 

 96 زنداني جرائم مالي در لرستان
 آزاد شدند

۹6 زنداني جرائم غيرعمد در استان لرستان با كمك خيرين 
آزاد شدند. 

مسئول ستاد ديه لرس��تان گفت: يك خانم از اهالي شهرستان دلفان 
هزينه نذر خود را براي كمك به آزادي تعدادي از زندانيان جرائم غيرعمد 
استان اختصاص داد.  توكل شاكرمي افزود: با كمك 46 ميليون تومان 
اهدايي اين نيك انديش لرستاني، توانس��تيم پنج نفر را با بدهي ۱۵0 
ميليون تومان كه 7۵ ميليون كمك بالعوض و مابقي گذشت شكات بوده 
را آزاد كنيم.  وي با اشاره به آزادي 96 زنداني جرائم غيرعمد استان از 
ابتداي سال  جاري تاكنون، ادامه داد: مجموع بدهي اين افراد ۱8 ميليارد 
تومان بوده است.  در حال حاضر 98 زنداني ديگر در زندان هاي استان با 
بدهي 60 ميليارد تومان حضور دارند كه با نيمي از اين مبلغ مي توانيم 
همه را آزاد كنيم. وی گفت: در اين راستا خيرين و نيكوكاران با كمك ها و 

نذورات خود براي بازگشتن زندانيان جرائم غيرعمد پيشگام باشند. 

 مرز مهران ميزبان
 3 ميليون زائر اربعين مي شود 

در ايام اربعين بيش از ۳ ميليون زائر از مرز مهران به كربال 
مي روند. 

استاندار ايالم در ديدار با نصيف الخطابي استاندار كربال گفت: در ايام 
اربعين بيش از 3 ميليون زائر را از مرز مهران به كربال بدرقه خواهيم كرد.  
حسن بهرام نيا افزود: اميدوارم با فراهم سازي بستر مناسب در كشور 
عراق اين زيارت به عنوان يك خاطره خوب در اذهان زوار ايراني باقي 
بماند.  در ادامه اين ديدار استاندار كربال گفت: همه ما در تالش هستيم 
كه امكانات و زيرساخت هاي الزم براي استقبال از زوار را فراهم سازيم 
و در اين ميان مردم كربال نيز مشتاقانه منتظر پذيرايي از زوار حضرت 
اباعبداهلل الحسين )ع( در دهه اول محرم و ايام اربعين هستند.  نصيف 
الخطابي با اشاره به اينكه بيشترين زوار ايراني از طريق استان ايالم و مرز 
مهران به عتبات عاليات و كربال مشرف مي شوند، افزود: در اين زمينه 

ستادهاي مختلفي براي خدمت رساني به زوار تشكيل شده است. 

آماده سازي مرز تمرچين براي تردد 
زائران اربعين 

استاندار آذربايجان غربي از پيش بيني تمهيدات ويژه براي تسهيل 
عبور زائران اربعين امس�ال از مرز تمرچين پيرانشهر خبرداد. 
محمدصادق معتمديان استاندار آذربايجان غربي با تأكيد بر همكاري 
دستگاه هاي متولي جهت آماده سازي مرز تمرچين پيرانشهر براي عبور 
زائران اربعين حسيني، گفت: اين مسير يكي از نزديك ترين مسيرها 
به ويژه به شهر سامراست كه مي تواند در ايام گرم سال، مسيري بسيار 
مناسب براي تردد زائران اربعين باش��د.  وي افزود: در تالش هستيم 
امسال از ظرفيت مرز تمرچين براي حضور محدود زائران شمال غرب و 
حتي شمال كشور در مراسم اربعين حسيني استفاده شود و مي كوشيم 
كه مسير حضور زائران منطقه قفقاز نيز در اربعين امسال از اين مرز باشد.  
معتمديان گفت: همه نهادها در راس��تاي ارائه خدمات شايسته به 
زائران اربعين حسيني، با همه توان وارد شده اند و اهتمام الزم را براي 

ارائه خدمات هرچه بهتر در دستور كار قرار داده اند. 

   آذربايجان غربي  ايالم لرستان

 خلق 15۰ اثر عاشورايي فاخر
 در قالب خط و نقش 

150 اثر عاشورايي فاخر در قالب خط و    آذربايجان شرقي 
نقش در پانزدهمين سوگواره تجسمي 

»۷۲ بغض بوم« در آذربايجان شرقي خلق شد. 
به گزارش حوزه هنري آذربايجان ش��رقي، س��ه گ��روه از هنرمندان 
تصويرسازي، نقاشي و خوش نويسي با حضور در پانزدهمين سوگواره 
تجسمي »7۲ بغض بوم« در عرصه هنر عاشورايي به خلق آثار جديد 

پرداختند. 
اين سوگواره در رشته هاي نقاشي، خوشنويس��ي، گرافيك و پوستر، 
تصويرس��ازي، نقاش��ي خط و با حضور جمعي از پيشكسوتان عرصه 
تجس��مي و هنرمندان اس��تاني و در جهت ع��رض ارادت هنرمندان 

تجسمي به ساحت حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( برگزار شد. 
بر پايه اين گزارش، رويكرد چنين برنامه هايي فرهنگ سازي در خصوص 
حماس��ه عظيم كربال به زبان هنر و با پيوست مردمي در سطح جامعه 
بوده و بر همين اساس؛ هنرمندان رشته هاي مختلف تجسمي، عالوه 
بر ابراز عشق و ارادت خود به ساحت سيد و ساالر شهيدان و 7۲ تن از 
ياران باوفايش، با خلق آثاري فاخر، هركدام از زاويه اي مفاهيم مرتبط با 

»حماسه كربال و واقعه عاشورا« را به تصوير مي كشند. 

پايان عمليات امدادرساني به سيل زدگان زاهدان
هم��ت  ب��ه   سيستان وبلوچستان 
ي  ه��ا و نير
امدادگر و نجاتگ��ر عمليات امدادرس��اني به 
۲هزارو 490 خانوار آس��يب ديده از سيل در 
استان سيستان وبلوچس��تان به پايان رسيد. 
مديرعامل جمعي��ت هالل احمر سيس��تان 
وبلوچس��تان گفت: از ۲8 تير م��اه لغايت ۱۵ 
م��رداد 3۱6 روس��تا و ۲۱ شهرس��تان تحت 
پوش��ش در ۱3 ش��عبه اين اس��تان كه دچار 
سيالب و آبگرفتگي شده بودند امدادرساني شدند.  عليرضا ميربهاءالدين افزود: 64۲ تيم نيروهاي 
امدادگر و نجاتگر عمليات امدادرساني به ۲هزارو 490 خانوار آسيب ديده از سيل را به پايان رساندند.  
وي ادامه داد: در اين مدت 3 هزارو 644 نفر به تعداد 3644 خانوار از آسيب ديدگان و متاثرين از سيل 
در چادرهاي اين جمعيت اسكان اضطراري يافتند، 843 دستگاه چادر امدادي و مسافرتي ، ۲۲90 
تخته موكت، 48۲3 تخته پتو و 6۱۱9 كيلو نايلون اقالمي بودند كه براي اسكان اضطراري توزيع و 

مورد استفاده قرار گرفت. 
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