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اخب�ار متعددي از 
گرفت�ن  ش�دت 
آلودگي هواي شهرهاي ايران از شمال تا جنوب 
و شمال غرب و شرق كشور منتشر شده است. 
وضعيتي ك�ه انتظار مي رفت با رس�يدن فصل 
بارش ها رنگ تعديل به خود بگيرد، اما گويا دامنه 
اين آلودگي ها در پاييز امسال تا حدي گسترده 
شده كه طبق اعالم سازمان هواشناسي كشور 
به دوبرابر ميزان آلودگي مدت مش�ابه س�ال 
گذش�ته رس�يده اس�ت! ريزگرده�ا و ذرات 
گرد وغبار امسال زودتر از موعد هر ساله بر سر 
خوزس�تاني ها آوار ش�د و تعطيلي چند روزه 
مدارس و ادارات بسياري از شهرهاي استان را 
رقم زد. ميزان آالينده هاي جوي در شهرهاي 
صنعتي و كالنشهرهاي تهران، اصفهان، مشهد، 
ك�رج، اروميه و .. به س�رعت ب�اال رفت و نفس 
ساكنان اكثر استان هاي كشور را تنگ كرد. حاال 
در روزهايي كه اخبار هواشناس�ي از پيدايش 
پديده بارش در استان هاي كوهستاني كشور 
خبر مي دهد،  مدارس استان هاي خوزستان باز 
به دليل شدت گرفتن ذرات گرد وغبار تعطيل 
ش�ده و هواي اس�تان هاي آذربايجان غربي و 
ش�رقي ه�م ناس�الم گ�زارش ش�ده اس�ت. 

    
پديده گرد وغب��ار و ريزگردها ك��ه در يك دهه 
اخير در دوره هاي خاصي از س��ال آسمان برخي 
اس��تان هاي نواحي جنوب غربي و غرب كشور را 
تحت تأثير قرار مي ده��د، حاال دائمی و به حدي 
گسترده تر شده كه تا نواحي مركزي و دامنه هاي 
جنوبي البرز و حتي پايتخت هم رسيده و راه نفس 

مردم تنگ تر كرده است. در اين ميان اما خوزستان 
به دليل ق��رار گرفت��ن در حس��اس ترين نقطه 
كمربند گرد و خاك كشور شرايط بدتري داشته 
و گردوغبار به يكي بحران هاي زيس��ت محيطي 
اين استان تبديل شده است. تا آنجا كه بر اساس 
اعالم مديريت بحران استانداري امروز هم براي 
چندمين روز در س��ال جاري و به ويژه در فصل 
پاييز مدارس و مراكز آموزش عالي شهرهاي اهواز، 
آبادان، خرمش��هر، ماهشهر، ش��ادگان، كارون، 
حميديه، باوي، دشت آزادگان، هويزه، هنديجان، 
اميديه و رامش��ير به علت گرد وغبار تعطيل شد.  
وضعيتي كه استانداري علت آن را اخطار اداره كل 
هواشناسي استان خوزستان به دليل پيش بيني 
وزش بادهاي ش��ديد و فعال ش��دن كانون هاي 

گرد وغبار داخلي در مناط��ق جنوبي و مركزي و 
گسترش آن تا شمال و شمال شرقي استان اعالم 
كرده است. اين در حالي اس��ت كه در پنج  ماهه 
نخست سال جاري كالنش��هر اهواز تنها يك روز 
را با وضعيت پاك براساس شاخص كيفي هواي 
AQI  تجربه كرده و تا مرداد هيچ روزي را با هواي 
پاك در اين شهر نداشته است. ضمن اينكه طبق 
اعالم كارشناسان هجوم ريزگردها در پاييز امسال 

زودتر از موعد هميشگي آغاز شده است. 
   هواي ناسالم در 80 درصد شهرها 

از ابتداي پاييز امسال، بسياري از شهرهاي ايران 
از جمله پايتخت بيش��ترين روزهاي آلوده را به 
خود ديده اند و كيفيت هوا به دليل جوالن انواع 
آالينده ها در بسياري از مناطق در شرايط ناسالم 

قرار گرفته است. طي اين مدت مديركل حفاظت 
محيط زيست لرستان هواي ۹ شهرستان استان 
را از نظر آلودگي در شرايط ناسالم تا بسيار ناسالم 
توصيف كرد. آلودگي هواي كرمانشاه و خوزستان 
با افزايش غلظت ريزگردها به مرز بحران رسيد 
و برخي از مدارس را در اين استان تعطيل كرد. 
استان هاي صنعتي كشور و كالنشهرهايي چون 
زنجان، اصفهان، مش��هد، اروميه، تهران، كرج، 
قزوين، تبريز، شهركرد و ده ها شهر ديگر به محل 
ناامني براي ساكنان تبديل شد و غول آلودگي هوا 
به سرعت خود را به معضل نخست سالمت كشور 
تبديل كرد. تا آنجا كه طبق مطالعات پژوهشكده 
محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران، از هر 
10مرگ در كش��ور، يك مورد بر اثر آلودگي هوا 

صورت مي گيرد!
در حالي كه اين روزها اخبار هواشناسي از پيدايش 
موج بارش��ي در برخي اس��تان ها خبر مي دهد 
همزمان اخبار مربوط به آلودگي هوا در روزهاي 
متوالي نيز در صدر است. به عنوان نمونه امروز هم 
براي چندمين روز متوالي كيفيت هواي اروميه 
ناس��الم اعالم ش��د. بنابه گفته رئيس اداره امور 
آزمايشگاه هاي اداره كل حفاظت محيط زيست 
آذربايجان غربي در اواسط آذرماه برخالف انتظار، 
غلظت آالينده ذرات معلق با قط��ر كمتر از 2/5 
ميكرون در اروميه از حد مجاز فراتر رفته و هواي 
اين شهر را براي گروه هاي حساس ناسالم كرده 
است.  سعيد موسوي همزمان با اعالم ورود سامانه 
بارشي و احتمال ريزش برف در سطح استان اعالم 
كرده: با نزديك ش��دن توده هواي سرد و ابرهاي 
بارش��ي به منطقه آذربايجان غربي هواي ش��هر 

اروميه در وضعيت ناسالم قرار گرفته است. 

   آذربايجان شرقي: معاون گردشگري گفت: برگزاري جشن جهاني 
نوروز به عن��وان يك روي��داد بين الملل��ي در تبريز همزمان ب��ا رويداد 
»تبريز2018« در ششمين جلسه شوراي راهبري به تصويب رسيد.  محمد 
محب خدايي در ششمين جلسه شوراي راهبري رويداد »تبريز2018« 
اظهار داشت: »برنامه ريزي حوزه گردشگري به دو بخش افزايش بهره وري 
وضع موجود و پس از بحث توس��عه متمركز ش��ده اس��ت.«  وي افزود: 
»ظرفيت هاي تمام كشور بايد در فرآيند خودمحور شدن فعال شوند، دفاتر 
خدمات مسافرتي بايد در حوزه تورهاي ورودي فعال شوند تا بن يا مشوق 

تورهاي خروجي را دريافت كنند.«
   ي�زد: ي��ادواره 50 نف��ر از ش��هداي دانش آموز شهرس��تان ابرك��وه، در 
دبيرستان نمونه ابن سينا با حضور امام جمعه، سرپرست فرمانداري و جمعي 
از دانش آموزان، مس��ئوالن ادارات و آم��وزش و پرورش ابركوه برگزار ش��د.  
حجت االسالم سيدابراهيم حسيني امام جمعه ابركوه در اين مراسم اظهار داشت: 
شهداي دانش آموز دوران دفاع مقدس در تمامي عرصه ها براي همه اقشار جامعه 

الگو بودند و با نثارجان خود عظمت و اقتدار و امنيت نصيب كشور كردند. 
   همدان: معاون مدير آب و خاك جهادكشاورزي استان همدان با بيان 
اينكه ساالنه ۴2 ميليون مترمكعب آب در بخش آب و خاك صرفه جويي 
مي شود، گفت: 8 هزار و ۴8۷ هكتار از اراضي همدان بايد به سيستم آبياري 
نوين مجهز شود.  يوسف كاكاوند به مناسبت روز جهاني خاك در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه استان همدان با 1۹0 هزار و ۴۹1 كيلومتر مربع 
وسعت 1/18 درصد مساحت كشور را به خود اختصاص داده است اظهار 
داشت: آن گونه كه بايد به مسئله خاك توجه جدي نشده و قسمت اعظم 
محصوالت كشاورزي توليدي در دنيا در كشور هاي پيشرفته انجام مي شود.  
وي افزود: درصد خاك در كش��ور ما بيشتر اس��ت اما توليد محصوالت 
كشاورزي كمتري داريم و اين نشان از عدم توجه به ظرفيت خاك است. 

   گلس�تان: رونمايي از لوح هاي ثبتي محوطه باستان شناختي قلعه 
ماران، آيي��ن حنابندان قوم قزلب��اش و فن و مهارت س��اخت دوتار قوم 
قزلباش شهرستان راميان با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني برگزار 
شد.  فرماندار شهرستان راميان گفت: اقدامات بسيار خوبي در سه حوزه 
ميراث فرهنگي, صنايع دستي و گردشگري در اين شهرستان انجام گرفته 

كه اين مهم جاي تقدير و تشكر فراواني دارد.

ارزان و فراوان بودن منابع گازي در كشور در كنار 
قيمت مناسب موجب شد تا گاز طبيعي به عنوان 
س��وخت اصلي در س��بد خانوارهاي استان هاي 
مختلف كش��ور قرار بگيرد.  در اي��ن ميان فارس 
از جمله مناطقي به ش��مار مي رود ك��ه با وجود 
اينكه صاحب ركورد اولين استان كشور در زمينه 
گازرساني است، اما هنوز مناطقي در اين استان 
وجود دارن��د كه به ش��دت نيازمند گازرس��اني 
هستند.  مديرعامل گاز اس��تان فارس با اشاره به 
بهره مندي 1۴00 روستاي اين منطقه از نعمت 
گاز طبيعي در اين خصوص مي گويد: »هم اكنون 
سه شهر و 225 روستا در انتظار گازرساني هستند 
كه با در اختيار قرار گرفتن 2500 ميليارد ريال 
بودجه اقدامات اولي��ه در اين زمينه آغاز ش��ده 
است.« هوشنگ محمدي مي افزايد: »در كنار اين 

مهم چندين روستاي ديگر نيز تا پايان سال جاري 
به مرحله انتخ��اب پيمانكار خواهند رس��يد كه 
اميدواريم با مناس��ب بودن شرايط به زودي روند 

اجرايي آن در سال آينده آغاز شود.«
   درختان تاوان گاز را مي دهند 

با وجود نقش ارزنده درختان در تأمين اكسيژن 
هوا و ج��ذب آلودگي ه��ا و هداي��ت بارش ها به 
سفره هاي زيرزميني كه مي طلبد تا در حفظ آنها 
از هيچ تالشي دريغ نشود، با اين وجود بي توجهي 
به تأمين س��وخت مورد نياز روستاييان موجب 
شده تا آنها براي تأمين منبع حرارتي خانوار خود 
مجبور به قطع درختان و از بين بردن بوته هايي 
كه نقش مهمي در جلوگيري از فرسايش خاك و 
ريزگردها دارند، شوند.  در اين ميان بي توجهي به 
تأمين سوخت مورد نياز خانوارهاي روستايي در 

برخي از اين مناطق موجب شده تا آنها مجبور به 
قطع درختان بلوط براي تأمين سوخت پخت وپز 
و گرماي خانه خود ش��وند.  يكي از كارشناسان 
جنگلباني در اي��ن خصوص مي گوي��د: »وجود 
انواع آفت ها در كنار خشكسالي و از همه مهم تر 
نياز روستاييان فارس به تأمين سوخت خانوارها 
از جمل��ه تهديداتي اس��ت كه به ش��دت حيات 
جنگل ه��ا در اين مناط��ق را به چالش كش��يده 
است.« محمدعلي محمديان مي افزايد: »بيشتر 
روس��تاهاي شهرس��تان هاي نورآباد ممس��ني، 
كازرون، منطقه كوهمره س��رخي و كامفيروز به 
دليل نداشتن س��وخت مجبور هس��تند با قطع 
درختان نيازه��اي خود را در اي��ن زمينه تأمين 
كنند.« وي ادامه مي ده��د: »از آنجا كه فارس به 
لحاظ وسعت رويشگاه هاي جنگلي خصوصاً نوع 

زاگرسي آن در بين استان هاي كشور مقام اول را 
دارد، لذا اين مهم مي طلب��د تا براي جلوگيري از 
تخريب جنگل ها در اين منطقه اقدام مؤثري انجام 
گيرد كه مهم ترين آن تأمين سوخت خصوصاً از 

نوع گاز طبيعي است.«
   اما و اگر گازرساني به مناطق مختلف فارس

با وجود اينكه س��عي ش��ده در چند س��ال اخير 
گازرس��اني به مناطق مختلف استان فارس انجام 
بگيرد، ام��ا وجود برخ��ي مش��كالت و كمبودها 
موجب شده تا اين مهم انجام نگيرد.  كوهستاني 
و صعب العبور بودن مسير و نبود امكانات از جمله 
مشكالتي است كه سبب شده تا انتظار گازرساني 
به برخي از مناطق اين استان خصوصاً روستاها به 
بيش از يك دهه برسد.  در اين ميان روستاي 2 هزار 
نفري »كِمهر« شهرستان سپيدان از جمله مناطقي 
به شمار مي رود كه به دليل نداشتن امكانات اوليه 
از جمله گاز به ش��دت در مضيقه است، موضوعي 
كه موجب ش��ده تا بيش��تر اهالي به حاشيه شهر 
شيراز كوچ كنند.  دهيار روستاي »كمهر« در اين 
خصوص مي گويد: »با وجود قول هايي كه از سوي 
مسئوالن در سال 86 براي گازرساني به اين روستا 
داده شد و حتي در سال ۹0 اقدام به كلنگ زني شد، 
اما اتفاقي در اين زمينه رخ نداد.« روح اهلل اسكندري 
مي افزايد: »نبود گاز در اين روستا موجب شده تا 
خانواده ها براي تأمين سوخت مورد نياز به استفاده 
از نفت و در صورت تأمين نش��دن ب��ه درختان و 
بوته ها روي آورند كه در برخي موارد موجب بروز 
خطراتي از جمله آتش گرفتن خانه ها منجر شده 
است.« وي با اشاره به مشكالت موجود بر سر راه 
گازرساني به اين روستا ادامه مي دهد: »در سال ۹5 
اعالم شد از آنجايي كه اين روستا شرايط استفاده 
از روش گازرساني شبكه اي را ندارد لذا بايد با روش 
مخزن گازرساني شود.« به گفته وي، در حالي كه 
دو و نيم ماه از فصل پاييز گذشته و در آستانه ورود 
به فصل زمستان هس��تيم تاكنون اقدامي در اين 

زمينه انجام نگرفته است. 
   گازرساني تا 2 سال آينده 

آمارها نش��ان مي دهد هم اكنون سه شهر و 225 
روستا در انتظار گازرس��اني هستند كه اين مهم 
مي طلبد ت��ا در اين زمين��ه اقدام ج��دي انجام 
بگيرد.  مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي 
اس��تانداري فارس در خصوص آخرين وضعيت 
گازرساني به روستاهاي اين استان مي گويد: »با 
توجه به اقدامات انجام شده پيش بيني مي شود در 
صورت مهيا بودن تمامي شرايط تا دو سال آينده 
گازرساني به روس��تاهاي باالي 20 خانوار انجام 
بگيرد.« علي نقي لقماني مي افزايد: »كوهستاني 
و صعب العبور بودن مسير و نبود امكانات از جمله 
مشكالتي است كه سبب شده تا گازرساني به اين 
مناطق دچار تأخير شود.« وي ادامه مي دهد: »در 
جلساتي كه با برخي مس��ئوالن استان خصوصاً 
مديرعامل ش��ركت گاز داش��تيم اعالم شد تا دو 
س��ال آينده به سه ش��هر و 225 روستاي فارس 
گازرساني شود و عالوه بر آن براي ساير روستاها 
نيز پيمانكار انتخاب ش��ده تا كارهاي مقدماتي 

گازرساني به اين مناطق انجام بگيرد.«
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 روستاهاي فارس
 2 زمستان ديگر هم گاز دار نمی شوند

 در پاييز آلوده 96، نواحي شمالي كشور با آالينده هاي جوي درگيرند و استان هاي جنوبي با گرد و خاك !

زنجيره آلودگي هواي شهرهاي ايران، هر سال مستحكم تر از پارسال!

هرمزگان هزاران ظرفيت طبيعي و اقتصادي دارد
 آمار 11 درصد بيكاري 
براي قطب اقتصاد ايران

شعار ايجاد اشتغال براي جوانان جزو همان شعارهايي بود كه توانست 
رأي زيادي را براي انتخاب رئيس جمهور به اين سمت به ارمغان بياورد. 
اما متأسفانه بعد از اتمام دولت يازدهم و آغاز دولت دوازدهم، نه تنها 
قدمي در اين رابطه برداشته نشد بلكه شرايط هر روز بدتر هم شد به 
طوري كه خبرهاي استاني نشان مي دهد حاال استان هاي ايران در اينكه 
نشان دهند كدام يك رتبه برتر بيكاري را دارند به رقابت پرداخته اند. بر 
همين اساس روز گذشته مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
هرمزگان نرخ بيكاري در استان را 10/8 درصد اعالم كرد. البته اين رقم 
تا 18 درصد هم توسط مسئوالن ديگر عنوان شده است. اين در شرايطي 
است كه مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان نيز از وجود بيش 
از 1۷ هزار فارغ التحصيل دانشگاهي بيكار در اين استان خبر مي دهد. 

    
هرمزگان را بايد جزو ويژه ترين استان هاي كشور به شمار آورد. استاني كه 
اگر بتواند از تمام پتانسيل هاي طبيعي و اقتصادي خودش بهره ببرد، نه 
تنها بيكاري نخواهد داشت بلكه قادر است براي بخش عظيمي از جوانان 
استانهاي همجوارش هم شغل ايجاد كند.  هرمزگان داراي ظرفيت بااليي 
در استعدادهاي طبيعي است. از جمله دريا و صنايع وابسته آن و مناطق 
گردشگري بي نظير كه شامل اكوسيس��تم هاي جزيره اي تا كوهستاني 
مي ش��ود. همچنين هر يك از شهرستان هاي اين اس��تان با جاذبه هاي 
منحصر به  فرد خود، رتبه اول شيالت و صيد و صيادي و تكثير و پرورش 
ميگو و ماهيان دريايي در كشور را به خود اختصاص داده است.  از طرف 
ديگر وجود دو بندر كليدي و اساسي در زمينه صادرات و واردات و گمركات، 
دارا بودن انواع صنايع حمل و نقل مانند ريلي، دريايي، زميني و هوايي و 
وجود مناطق آزاد كيش، قش��م و مناطق ويژه اقتص��ادي خليج فارس، 
هرمزگان را آن قدر مطرح كرده كه ديگر نيازي نباش��د از پااليشگاه هاي 
نفت و گاز، صنعت فوالد و آلومينيوم و روي، قطب محصوالت كشاورزي 
و زراعي خارج فصل و همچنين محصوالت باغي متنوع آن حرفي بزنيم.  
با اين اوصاف مي توان به جرأت گفت ك��ه بي درايتي و بي تدبيري برخی 
مديران و مسئوالن اين استان موجب شده تا به راحتي آمار 10/8 درصدي 
نرخ بيكاري به نام هرمزگان ثبت شود و افتخار مديران اين استان اين باشد 

كه نرخ بيكاريشان از ميانگين كشوري پايين تر است!
   تصميم گيري مديران پروازي براي مردم بومي

هرمزگان توانسته در زمينه تربيت دانشجو آمار خوبي به خودش اختصاص 
دهد به طوري كه تعداد جمعيت دانشجويي آن 852۷1 اعالم شده است 
اما متأسفانه از ميان فارغ التحصيالن دانشگاه هايش هم بيش از 1۷ هزار 
نفر بيكار در انتظار ورود به بازار كار هستند.  فارغ از اينكه نرخ بيكاري در 
استان11 يا 15 يا 18 درصد باشد چه فرقي مي كند. زيرا بايد پرسيد چرا 
در اقيانوسي مملو از ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه اين پايتخت اقتصادي آمار 
بيكاري فزاينده وجود داشته باشد و در هر خانواده هرمزگاني يك تا دو نفر 
يا بيشتر بيكار وجود داشته باشد.  اين سناريوي غم انگيز نشان از اين دارد 
كه مديريت اين صنايع و دستگاه ها ناكارآمد بوده و قادر به توليد كارآفرين 
نيستند و در نتيجه قادر به بكارگيري اين ظرفيت ها از هرمزگاني ها و مردم 
ماندگار در هرمزگان نيستند و اهميتي هم به اشتغال بوميان و نيروهاي 
ماندگار در استان نمي دهند.  تأسف بار تر اينكه وقتي مسئوالن دولتي حاضر 
در استان هرمزگان مورد ارزيابي قرار مي گيرند، مشخص مي شود اكثر آنها 
و مديران شركت هاي دولتي مستقر در استان غيربومي و غيرماندگارند و 
حتي برخي ها پروازي هستند و حاضر نيستند كه خانواده خود را همراه 

بياورند تا آنها هم در مشكالت مردم استان شريك باشند! 

 مشكل آب آبيك و روستاهاي قزوين 
برطرف مي شود    

با پيگيري مستمر و حل مشكالت مربوط     قزوين
ب�ه تمل�ك اراض�ي و هماهنگ�ي ب�ا 
آستان قدس رضوی و نيز تأمين اعتبار براي تسريع در اجراي خط 
انتقال آب از س�د طالقان به روس�تاهاي قزوين اق�دام مي كنيم. 
استاندار قزوين با عنوان كردن مطلب فوق گفت: تأمين آب شرب شهرها و 
روستاهاي استان به ويژه شهر قزوين و آبيك براي ما بسيار اهميت زيادي دارد و 
از سال هاي گذشته با پيگيري هايي كه صورت گرفت خوشبختانه موافقت الزم 
براي دريافت سهميه آب استان انجام شد.  عبدالمحمد زاهدي اضافه كرد: طرح 
انتقال آب از سد طالقان به استان امروز وارد فاز اجرايي شده و بخش خصوصي 
با كمك دولت اين طرح مهم را عملياتي كرده و نگراني تأمين آب شرب شهرها 
و روستاها برطرف خواهد شد.  وي يادآور شد: اين پروژه بالغ بر 6۳0 ميليارد 
تومان اعتبار نياز دارد كه 1۳0 ميليارد تومان توسط بخش خصوصي و 500 
ميليارد تومان با كمك دولت و به صورت BOT تأمين خواهد شد و با تكميل 
آن آب شرب 1۴ شهر و 1۹۴ روستا تأمين خواهد شد.  استاندار قزوين بيان كرد: 
اراضي اين منطقه متعلق به آستان قدس رضوي است و با تعامل و هماهنگي 
انجام شده درصدد حل برخي مشكالت آن هستيم تا سرعت كار بيشتر شود 
كه با اجراي اين طرح مشكل آب شرب شهرستان آبيك هم برطرف شده و يكي 

از خواسته هاي بحق مردم اين منطقه برآورده مي شود. 

 1۳ اقامتگاه بومگردي جديد 
در استان اصفهان داير مي شود  

مديركل ميراث فرهنگي استان اصفهان     اصفهان
فن�ي  كميت�ه  نشس�ت  پاي�ان  در 
س�رمايه گذاري گردش�گري اس�تان از موافقت اعضا با تأسيس 
اقامت�گاه بومگ�ردي جدي�د در اس�تان اصفه�ان خب�ر داد.   ۱۳
فريدون اهلل ياري گفت: با توجه به سياست اداره كل ميراث فرهنگي استان 
اصفهان در گسترش متوازن گردشگري در پهنه استان از يك سو و از سوي 
ديگر توسعه اقتصاد روستايي استان با توجه به بروز خشكسالي در بخش 
عمده اي از اس��تان، تالش كرده ايم با توسعه كمي و كيفي اقامتگاه هاي 
بومگردي در روستاها و شهرهاي كوچك استان، ضمن توسعه اقتصاد بومي 
مبني بر گردشگري، به حفاظت از خرده فرهنگ هاي جوامع كوچك نيز در 
مناطق كوچك روستايي بينديشيم.  وي در رابطه با تصميمات هشتمين 
نشست كميته فني سرمايه گذاري گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي 
استان تصريح كرد: در اين نشس��ت از مجموع طرح هاي پيشنهادي، با 
تأسيس 1۳ اقامتگاه بومگردي در روستاهاي شهرستان هاي منطقه شرق 
اصفهان، )خميني شهر، شاهين ش��هر و ميمه، نجف آباد، فريدون شهر، 
گلپايگان و خور و بيابانك( موافقت ش��د.  اهلل ياري افزود: در اين نشست 
موافقت اوليه تأسيس يك كمپينگ عش��ايري در روستاي »مروك« از 
توابع شهرستان سميرم نيز در راس��تاي توسعه گردشگري عشايري در 
جنوب استان صادر شده است.   در ادامه اين نشست حميد اميني معاون 
س��رمايه گذاري و طرح هاي اداره كل ميراث فرهنگي استان اصفهان با 
اشاره به پيشتازي استان اصفهان در تأسيس اقامتگاه هاي بومگردي در 
سطح كشور افزود: در نيمه اول سال 1۳۹6 استان اصفهان با فعاليت 208 
اقامتگاه بومگردي رتبه اول كشور را در اين زمينه به خود اختصاص داده و 
اين در حالي است كه تا پايان آبان ماه سال جاري اين تعداد به 2۳0 اقامتگاه 
فعال افزايش يافته و تالش داريم اين تعداد را در كوتاه ترين زمان ممكن به 

۳00عدد در پهنه استان اصفهان افزايش دهيم. 

با وجود گذشت نزديك به دو و نيم ماه از فصل پاييز و در آستانه فرارسيدن فصل 
زمستان كه موجب شده تا روز به روز بر سردي هوا افزوده شود، بررسي ها نشان 
مي دهد هنوز برخي مناطق كشور از نعمت گاز برخوردار نبوده و براي گرم كردن 
خانه هايشان مجبور به تهيه انواع مواد سوختني از جمله قلع و قمع درختان 
هس�تند، كه در اين ميان مي توان به عنوان نمونه از برخي مناطق ش�هري و 
روستايي فارس نام برد.  به گفته مديرعامل گاز استان فارس در حال حاضر سه 

شهر و 225 روستاي اين منطقه در انتظار گازرساني هستند و چندين روستاي 
ديگر نيز تا پايان سال جاري به مرحله انتخاب پيمانكار خواهند رسيد.  اين 
اظهارات در حالي اس�ت كه به گفته مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي 
اس�تانداري فارس در صورت فراهم بودن تمامي ش�رايط، گازرساني به اين 
روستاها دو سال به طول خواهد انجاميد.  لذا طبق اين اظهارات مردم اين مناطق 
بايد براي بهره بردن از نعمت گاز حداقل س�رماي دو زمستان را تحمل كنند. 

محمدرضا هاديلو

محمدرضا سوري 
   گزارش يك

 بهره مندي مددجويان كميته امداد هرمزگان 
از آموزش فني و حرفه اي 

7 هزار و 46 مددجوي تحت پوشش اين      هرمزگان
نهاد در استان هرمزگان در هشت ماه 
نخس�ت امس�ال، از آموزش هاي فني و حرفه اي بهره مند شدند. 
احمد پايان قائم مقام كميته امداد امام خميني)ره( هرمزگان با اعالم اين 
خبر گفت: 2 هزار و ۹0۳ مددجوي كميته ام��داد هرمزگان در دوره هاي 
پايدار سازي و توسعه، 2 هزار و ۷6 نفر در دوره هاي مهارت  آموزي و 2 هزار و 
6۷ نفر نيز در دوره هاي كارآفريني و حرفه آموزي دانش آموزان دبيرستاني 
مهارت هاي الزم را فرا گرفتند.  وي با بيان اينكه سرانه آموزش هاي فني 
و حرفه اي )مهارت آموزي( به هر مددجو تا سقف يك ميليون و 500 هزار 
تومان براي كميته امداد هزينه دارد خاطرنشان كرد: در مجموع در اين مدت 
هشت ماه ابتدايي امسال، بيش از ۴11 ميليون تومان در اين راستا هزينه 
شده است.  قائم مقام كميته امداد امام خميني)ره( هرمزگان، آموزش هاي 
فني و مهارتي را در زمينه هاي كشاورزي، دام  پروري، شيالت، صنايع دستي، 
صنفي و صنعتي و خدمات به مددجويان كميته امداد هرمزگان معرفي كرد 
و افزود: بيش ترين آموزش هاي ارائه شده از ابتداي سال جاري تا پايان آبان 
ماه، در زمينه خدمات و صنايع دستي بوده است.  وي ادامه داد: 2۷6 نفر 
از مددجويان تحت حمايت كميته امداد اين استان در هشت  ماهه نخست 
امسال از طريق مركزهاي كاريابي، طرح تعامل با كارفرما و هماهنگي با 

موسسه ها و شركت هاي پذيرنده نيرو، جذب بازار كار شدند. 

70درصد جمعيت شهرهاي استان مركزي 
بهره مند از سيستم فاضالب     

    مركزي استاندار مركزي از بهره مندي 70 درصد 
از جمعيت ش�هرهاي استان مركزي از 

سيستم فاضالب خبر داد. 
سيدعلي آقازاده در نشست با مديران صنعت آب و برق در رابطه با كنفرانس 
ملي GIS اظهار داشت: GIS تالش براي استقرار پروژه هاي مورد نظر در 
نقاطي است كه مي توانند بهره وري صحيح را براي آن صنعت و پروژه داشته 
باشند يعني اگر قرار است سد، نيروگاه و غيره ايجاد شود قبل از مطالعه نبايد 
اقدام كرد زيرا عدم داشتن اطالعات كافي از مكان و ديگر موارد مربوطه 
مي تواند مشكالتي به همراه داشته باشد.  وي افزود: برگزاري چهارمين 
كنفرانس ملي GIS در اس��تان مركزي كه س��ه دوره قبل آن در استان 
مازندران برگزار شده فرصت مناسبي براي ارتقاي سطح استان و معرفي 
توانمندي هاي آن است.  استاندار مركزي تصريح كرد: خوشبختانه در اين 
دوره از برگزاري كنفرانس ش��اهد اضافه شدن صنعت آب به موضوعات 
كنفرانس هم هستيم كه حضور وزير نيرو در اين رويداد بزرگ هم جزو 
تقاضاهاي ما بوده و بايد پيگيري شود زيرا اين كنفرانس اتفاق بزرگي بوده 
و حتي مي توان گفت يك رويداد فراملي است و گروه ها و سرمايه گذران 
مي توانند از كش��ورهاي ديگر دعوت و در اين كنفران��س حضور يابند.  
استاندار مركزي عنوان كرد: نزديك ۷0 درصد جمعيت شهرهاي ما زير 
پوشش فاضالب و بيش از ۹۹ درصد از جمعيت استان تحت پوشش آب 
آشاميدني هستند و در بحث مهار آب هاي سطحي در سال هاي اخير و 
همين طور در حال حاضر كارهاي بزرگي انجام شده و مي شود.  وي افزود: 
در اين كنفرانس ما مي توانيم اطالعات مكاني سازمان ها و ارگان ها را در 

رابطه با آماده كردن زيرساخت هاي اس دي اي تكميل كنيم. 

 آموزش مباني اصول پدافند غيرعامل 
در دامپزشكي كردستان    

يك دوره آموزش�ي با عن�وان »مباني      كردستان
اص�ول پدافن�د غيرعامل« ب�ا حضور 
مديركل پدافند غيرعامل استانداري كردستان، در سالن جلسات 

اداره كل دامپزشكي كردستان برگزار شد. 
در اي��ن دوره يك روزه كه با حضور كاركنان و كارشناس��ان س��تادي 
اداره كل و شبكه دامپزشكي شهرستان ها تشكيل شد، مديركل پدافند 
غيرعامل استانداري و كارشناسان اين حوزه، مفاهيم و اصول و تعاريف 
پدافند غيرعامل و انواع تهديدات حوزه پدافند غيرعامل را بيان كردند.  
دكتر محمد رضايي به نقش غيرقابل انكار و بس��يار مؤثر دامپزشكي 
كردستان در زمينه كنترل بيماري هاي مشترك انسان و دام اشاره كرد 
كه با اقدامات مديريتي و پيشگيرانه با واكسيناسيون به موقع و وسيع در 
سطح استان و انجام عمليات شبانه روزي در پايش بيماري هايي همچون 
آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان كه به عن��وان تهديد بالقوه در حوزه هاي 
زيستي و اقتصادي محسوب مي شود.  وي تصريح كرد: سازمان پدافند 
غيرعامل با دس��تور اكيد رهبر معظم انقالب و براي صيانت از نظام و 

مملكت در مقابل تهديدات عديده دشمنان شكل گرفت. 

فصل ش�انزدهم كاوش در محوطه باس�تاني 
شهرس�وخته زابل به پايان رس�يد كه در اين 
فص�ل از كاوش در بخش گورس�تان ها تعداد 
66 گ�ور انس�اني كش�ف و شناس�ايي ش�د. 
سجادي سرپرست هيئت كاوش شهرسوخته زابل 
با اعالم خبر فوق گفت: يكي از قبور، قبر سردابه اي 
متعلق به بانويي است و در آن ۴5 شیء شامل كوزه 

و سفال دفن شده بود است.  وي بيان كرد: يكي از 
اشياي ديگر درون اين قبر يك خمره است كه از آن 
به عنوان )خميرو( يعني محل نگهداري مايع ترش 
خمير براي پخت نان نام برده مي ش��ود.  سجادي 
تصريح كرد: از نتايج ش��اخص ديگر اين فصل هم 
كشف قبر يك ميمون كوچك نابالغ با سني كمتر 
از دو سال اس��ت.  وي گفت: در قبر اين ميمون كه 

نام ماكاكا به آن داده ايم يك كوزه دفن ش��ده بود 
كه نشان از اين دارد مراس��م تدفين اين ميمون با 
تشريفات خاصي انجام شده است.  شيرازي مدير 
پايگاه جهاني شهرسوخته هم در اين باره گفت: در 
اين فصل از كاوش بيشتر بر روي كارگاه هاي صنعتي 
اين مكان تمركز ش��د و 22 نفر از پژوهش��گران و 
كاوشگران ايراني نيز بيشتر مطالعات ميان رشته اي 

مانند جانورشناسي و گياه شناسي را انجام دادند.  
انريكو  آس كالونه پروفسور باستان شناسي دانشگاه 
سالنتو لچه ايتاليا نيز گفت: شواهد نشان مي دهد 
توليد سنگ هاي مرمري و اشيايي از سنگ الجورد 
و فيروزه در شهرسوخته مرسوم بوده است.  فصل 
ش��انزدهم كاوش شهر س��وخته از چهارآبان ماه 

امسال آغاز شده است.

شناسايي 66 گور باستاني در شهرسوخته سيستان وبلوچستان
    سيستان و بلوچستان
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