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كم شدن ميزان روان 
آب ه�اي گلس�تان 
صحبت مي ش�ود كه براس�اس آمارها حدود 88 
درصد آب اين استان در كشاورزي مصرف مي شود. 
اين در حالي است كه تغيير شرايط اقليمي، كاهش 
نزوالت جوي، مصرف بي رويه و ورود انواع آالينده ها 
بحران  كم آبي گلستان را تش�ديد كرده است. بر 
همين اساس معاون حفاظت و بهره برداري شركت 
آب منطقه اي گلستان معتقد است با كاهش شديد 
روان�اب رودخانه ه�ا، كش�اورزان و بهره برداران 
گلستاني بايد سطح كشت خود را تا 50 درصد در 
بخش آب س�طحي و20 درصد در آب زيرزميني 
كاهش دهند.  البته با آغاز فصل كشت در گلستان 
بديهي اس�ت اس�تفاده از منابع آبي س�طحي و 
زيرزمين�ي ني�ز افزاي�ش مي ياب�د و ب�ا توجه به 
خشكسالي هاي پي درپي، كارشناسان بخش آب بر 
مديريت مصرف در بخش هاي مختل�ف در زمان 
كنوني و پيش رو تأكيد دارند. همچنين با توجه به 
آمار باالي مصرف آب در بخش كش�اورزي بايد از 
كش�ت هاي پر آب طلب نظير ش�الي كه برخالف 
الگوي كش�ت مصوب اس�ت هم جلوگيري شود. 

    
اگر در دهه هاي گذشته نام گلستان در باور عمومي 
مردم اين استان و ديگر نقاط كشور با سرسبزي و 
وفور منابع آبي عجين بود ، اما امروز كمبود منابع 
آبي و قرار گرفتن در مرحله تنش آبي به تهديدي 
جدي براي مردم اين ديار تبديل ش��ده اس��ت.  
تغيير شرايط اقليمي، كاهش نزوالت جوي، بروز 
پديده خشكس��الي، مصرف بي رويه و ورود انواع 
آالينده ها به منابع آبي از عوامل اصلي بحران كم 
آبي در سرزمين خشك و بياباني ايران و نيز استان 

گلستان با يك ميليون و 850 هزار نفر است. 
   كاهش سطح كشت در برنامه كشاورزان

با كاهش ش��ديد رواناب رودخانه ها، كشاورزان و 

بهره برداران گلس��تاني بايد سطح كشت خود را تا 
50 درصد در بخش آب سطحي و20 درصد درآب 
زيرزميني كاهش دهند.  اين ها بخشي از حرف هاي 
معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي 
گلستان است كه با اشاره به سفره هاي زيرزميني 
استان مي گويد: »ميزان آب سفره هاي زيرزميني 
استان حدود يك ميليارد و 250 ميليون متر مكعب 
در شرايط نرمال است كه حدود 75 درصد اين توان 
قابل بهره برداري است. همچنين آب هاي سطحي 
استان نيز در سال هاي نرمال حدود يك ميليارد و 
235 ميليون متر مكعب است.  سيدمحسن حسيني 
مي افزايد: »حدود يك دهه است آب قابل تخصيص 
براي بخش كشاورزي نداريم و هم اكنون حدود 97 
درصد آب زيرزميني اس��تان در بخش كشاورزي، 
صنعت، ش��رب و همچني��ن چاه ه��اي غيرمجاز 
استحصال مي ش��ود. از مجموع آب هاي سطحي 
و زيرزميني اس��تان حدود 88 درص��د در بخش 
كش��اورزي، آبزي پروري و محيط زيست، حدود 3 

درصد در صنعت و 9 درصد در بخش ش��رب مورد 
بهره برداري قرار مي گيرد.« در حال حاضر حدود 70 
هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان در سال هاي 
نرمال توسط آب هاي سطحي و حدود 180 هزار 
هكتار توسط آب هاي زيرزميني آبياري مي شود. 
همچنين بر اساس الگوي كشت استان تنها 15 هزار 
هكتار از اراضي داراي نسق استان توان كشت شالي 
را دارند ولي طي سال هاي گذشته كشت شالي در 
استان به 80 هزار هكتار نيز رسيد و سال گذشته 
به رغم همه هشدارهاي ش��ركت آب منطقه اي به 
كشاورزان مبني بر كاهش سطح زير كشت و كشت 
نكردن شالي بس��ياري از اراضي كشاورزان استان 
خشك شد و ضررهاي بس��ياري به آنها وارد آمد.  
معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي 
گلستان با بيان اينكه كشاورزان و بهره برداران مجاز 
آب هاي زيرزميني ضمن خودداري از كشت برنج، 
الزم است حداكثر صرفه جويي در استفاده از منابع 
آبي استان را به عمل آورند مي افزايد: »كشاورزان به 

جهت پيشگيري از خسارت به محصوالت حداقل 
20 درصد از سطح كش��ت خود را با استفاده از آب 

زيرزميني كاهش دهند.«
   مديريت آب فقط حرف زدن نيست

در حال حاضر ب��ه علت برداش��ت هاي بي رويه 
از مناب��ع آب زيرزميني كيفيت آب بس��ياري از 
چاه هاي كشاورزي تفاوت كرده است و شاهد شور 
شدن و تلخ شدن طعم آب در گلستان هستيم. 

البته كارشناس��ان معتقدند براي تمام مشكالت 
راهكارهاي��ي وج��ود دارد در اي��ن رابط��ه ه��م 
فرهنگ سازي و مديريت مصرف، استفاده از آبياري 
تحت فشار ارزان و كشت هاي گلخانه اي مي تواند 
در مديريت آب مؤثر باشد در غير اين صورت همه 
مي دانيم چه اتفاقي با توجه به خشكس��الي هاي 
پي در پي در انتظار ايران و گلستان است.  كمبود 
منابع آبي در گلستان صرف نظر از تأثيرات منفي در 
بخش كشاورزي كه حرفه بخش اعظم روستاييان و 
برخي از مردم شهرهاي اين ديار است، نگراني هاي 
مضاعفي را در بين مس��ئوالن استان براي تأمين 
آب ش��رب ايجاد كرده اس��ت.  وقتي صحبت از 
مديريت منابع آبي مي ش��ود بدين معناست كه 
مسئوالن بايد تمهيداتي را بينديشند كه از هدر 
رفت كم ترين مق��دار آب نيز جلوگي��ري كنند. 
اين در حالي  است كه در مناطق روستايي استان 
گلس��تان 7 هزار كيلومتر شبكه و خطوط انتقال 
وجود دارد كه 30 درصد آن فرسوده و قديمي بوده 
و بخش زيادي از آب در اين شبكه هدر مي رود.  اما 
گلستان مشكالت ديگري هم دارد از جمله اينكه 
مصرف بي رويه، دوري و فاصله روستاها از يكديگر 
و آبرساني با تانكر در مناطق روستايي بحث تأمين 
آب مردم را ب��ا چالش مواجه كرده اس��ت.  البته 
براس��اس گزارش ها در مناطق شهري استان نيز 
افزون ب��ر 3 هزار و 200كيلومتر ش��بكه توزيع و 
انتقال آب وج��ود دارد كه 20 درص��د قديمي و 

فرسوده بوده و نيازمند مرمت و نوسازي است. 

  سيستان وبلوچس�تان: نماينده مردم چابهار در مجلس شوراي 
اسالمي از تالش براي تكميل زيرساخت هاي مرز ريمدان در سال جاري 
خبر داد و گفت: تنها با راه اندازي همه جانبه اين مرز توسعه تجارت ميان 
بنادر چابهار و گوادر پاكس��تان امكانپذير خواهد شد.  عبدالغفور ايرانژاد 
با بيان اينكه مرز ريمدان نقطه اتصال بنادر چابهار و گوادر اس��ت، افزود: 
با توجه به نزديكي اين دو بندر مهم به يكديگر اجراي خط راه آهن بندر 
گوادر- چابهار يكي از اولويت هاي ايران و پاكستان براي توسعه تجارت 

دريايي گوادر، چابهار و صحار عمان است. 
  اصفهان: طرح مشاركتي معرفي حمام هاي كشور بين 3 شهر اراك، 
اصفهان و ش��يراز براي اولين بار از سوي س��ازمان فرهنگي اجتماعي و 
ورزشي ش��هرداري اصفهان اجرا ش��د.  حمام چهار فصل اراك يك اثر 
باستاني با مساحت 1۶00 متر مربع به عنوان بزرگ ترين حمام ايران در 
دوران قاجاريه، حمام وكيل شيراز نمونه   كاملي از پيشرفت معماري در 
دوران زنديه و گرمابه تاريخي رهنان در منطقه 11شهرداري اصفهان در 
دوران زنديه از جمله حمام هاي تاريخي كشور هستند كه از سوي سازمان 
فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان در طرح مشاركتي معرفي 

حمام هاي كشور مورد توجه شهروندان قرار گرفتند. 
  آذربايجان غربي: مدير كل بنياد مسكن آذربايجان غربي با اشاره به صدور 
سند مالكيت براي روستاهاي باالي 20 خانوار استان گفت: تاكنون به 1۶9 هزار 
و ۶27 واحد مسكوني روستايي سند مالكيت صادر شده است.  محمود بدلي با 
اشاره به اينكه 2 هزار و 725 روستاي آذربايجان غربي داراي سكنه هستند، اظهار 

داشت: از اين تعداد، 2 هزار و 1۶8 روستا باالي 20 خانوار هستند. 
  همدان: رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي همدان از 
برگزاري 921 جلسه دفاع از پايان نامه و تصويب 950 پروپوزال در مقاطع 
كارشناسي ارشد و دكتري در سال 139۶ در دانشكده علوم انساني اين 
دانشگاه خبر داد.  مهدي مجلسي با بيان اينكه دانشكده علوم انساني واحد 
همدان متشكل از 94 رش��ته تحصيلي در مقطع كارداني، كارشناسي، 
كارشناسي ارشد و دكتري است، گفت: »تعداد 75 عضو هيئت علمي مبرز 

اين دانشكده عهده دار تربيت و آموزش دانشجويان هستند.«
  فارس: يك تيم ۶ نفره غارنورد و غارشناس ايتاليايي از اعضاي مؤسسه 
علمي الوانتا روز 18 فروردين ماه سال جاري به دعوت مؤسسه انجمن غار 
و غارشناسي ايران وارد كشور شدند و به مدت 10 روز، از كوه ها و غارهاي 
نمكي جنوب كشور و فارس از جمله كنار سياه، سنگ شكنان، گنبدهاي 
نمكي جهاني بريز و ده كويه در شهرستان هاي فيروزآباد، الرستان، جهرم 
بازديد كردند.  جواد نظام دوست مؤسس انجمن غار و غارشناسي كشور، با 
توجه به ظرفيت پنهان گردشگري در غارها مي توان، غارنوردي را پتانسيل 

جديدي براي جذب گردشگران علمي معرفي كرد. 
   لرستان: مديركل مديريت بحران گفت: ساالنه 2 هزار و۶00 هكتار 
از مراتع و جنگل هاي استان از بين مي روند كه بعد از قطع شدن آخرين 
بارندگي شاهد خسارات زيادي به مراتع هس��تيم. رضا آريايي افزود: در 
5 س��ال گذش��ته 13 هزار هكتار از مراتع و جنگل هاي استان در آتش 
س��وخته اند. وي ادامه داد: تعرض ب��ه اراضي كش��اورزي، ذغال گيري، 
سهل انگاري گردشگران و نزاع هاي محلي و طايفه اي از مهم ترين عوامل 
آتش سوزي در استان اس��ت. از اين رو دستگاه هاي متولي از جمله منابع 
طبيعي و محيط زيست بايد در خصوص جلوگيري از آتش سوزي در مراتع و 
جنگل هاي استان تالش بيشتري كنند. وي بابيان اينكه تكنولوژي استفاده 
از بالگرد اطفاي حريق را نداريم، يادآور شد: اين تجهيزات را مي توانيم براي 

انتقال نيرو به محل آتش سوزي استفاده كنيم.

منطقه حفاظت ش��ده »خائيز« با مساحتي بالغ 
بر 33 هزار و 385 هكت��ار در كهگيلويه از جمله 
مناطق زيس��تگاهي حيات وحش جنوب كشور 
اس��ت. اين منطقه حفاظت ش��ده در فاصله 15 
كيلومت��ري از جنوب به بهبهان، از ش��رق به پل 
پادوك در خيرآباد گچس��اران و از غرب به س��د 
مارون وصل مي شود.  اين منطقه داراي طبيعت 
گرمسيري بوده و از مهم ترين زيستگا هاي حيات 
وحش كهگيلويه و بويراحمد محسوب مي شود. 

آب درياچه سد مارون، قلعه هاي متعدد، پوشش 
گياهي مناس��ب، گونه هاي متفاوت درختان كه 
بلوط گونه غالب است جلوه زيبا و توريستي به اين 
منطقه بكر داده است.  همچنين وجود گونه هايي 
مانند خارش��تر، يونجه وحش��ي، گون، اسپند، 
شيرين بيان، آويشن و گل هاي زرد و سرخ بهاري 
چشم اندازهاي دلنشيني براي حضور گردشگران 

در فصل هاي مختلف سال ايجاد مي كند. 
عبور رودخانه مارون از اين منطقه، وجود غارها، 
چشمه سارهاي فراوان، پوشش گياهي، جانوري 
متنوع و چش��م اندازهاي طبيعي تنوع خاصي را 
براي حضور طبيعت دوس��تان و عالقه مندان به 

حيات وحش ايجاد كرده است. 
اين منطقه تپه ماهوري، كوهستاني و صخره اي 
با برخ��ورداري از ريزش هاي ج��وي بين 250تا 

۶70 ميليمتر در س��ال و ارتفاع مطلوب از سطح 
دريا زمينه توليدمثل بس��ياري از گونه هاي نادر 
حيات وحش را نيز فراهم كرده است.  شاخص ترين 
گونه جان��وري منطقه حفاظت ش��ده خائيز كل 
و بز اس��ت ك��ه اي��ن منطق��ه را از مطلوب ترين 

زيستگاه هاي كل و بز كشور قرار داده است. 
   مأمني براي حيوانات كمياب 

منطقه حفاظت ش��ده »خائيز« در مرز اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد و خوزستان ازجمله مناطقي 
اس��ت كه به علت دارا بودن ش��رايط مناسب آب 
و هوايي وكوهس��تاني ب��ودن  محيط  مناس��بي 
اس��ت كه بس��ياري از گونه هاي كمياب را در دل 
خود ج��اي داده اس��ت.  رئيس س��ابق حفاظت 
محيط زيست شهرستان كهگيلويه دراين رابطه 
مي گويد:»منطقه حفاظت ش��ده خائيز به عنوان 
يكي از مهم ترين زيستگاه هاي حيات وحش كشور 
و استان كهگيلويه و بويراحمد محسوب مي شود 
كه بيش از 33 هزار هكتار وسعت داشته و در غرب 
اين اس��تان واقع است.« س��يدقدرت اهلل عليپور 
مي افزايد:»ا ين منطقه مأمن گونه هاي جانوري و 
گياهي متعدد است و شاخص ترين گونه جانوري 
اين منطقه كل و بز اس��ت كه با جمعيت بس��يار 
مناسبي در كوهستان هاي خائيز حضور دارند.«  
وي ش��اهين، بحري، پااليان، كب��ك، تيهو، انواع 

كبوتر، خانواده گنجشك سانان، خانواده كهركلي، 
هدهد و داركوب را از مهم ترين گونه هاي جانوري 
اين منطقه عنوان مي كند و ادامه مي دهد:»عالوه 
بر آن خانواده س��ارگپه، خان��واده عقاب ها، بازها، 
كالغ، تشي، جوجه تيغي، گرگ، كفتار، انواع روباه 
و پلنگ از ديگر گونه هاي جانوري منطقه حفاظت 

شده خائيز به شمار مي روند.«
   خائيز منطقه حفاظت شده 

سال 77 بود كه منطقه خائيز در استان كهگيلويه 
و بويراحمد، به دليل داش��تن گونه هاي گياهي و 
جانوري متعدد به عنوان منطقه حفاظت ش��ده 
به مناطق تحت مديريت س��ازمان محيط زيست 
پيوست.  يكي از كارشناسان محيط زيست در اين 
رابطه مي گويد: »خائي��ز منطقه اي تپه ماهوري، 
كوهستاني و صخره اي با بارندگي ساالنه حداقل 
250 و حداكث��ر ۶70 ميليمت��ر و داراي حداقل 
ارتفاع 4۶0 و حداكثر هزار و 500 متر از س��طح 
درياست و در محدوده گرمسيري استان كهگيلويه  
و بويراحمد واقع شده اس��ت.« قدرت اهلل عليپور 
مي افزايد:»گونه هاي گياه��ي و جانوري متنوع 
اكوسيستمي ايده آل در اين منطقه به وجود آورده 
اس��ت، به طوري كه مي توان آن را ذخيره گاهي 

مطمئن در جنوب كشور تلقي كرد.«
وي بيان مي كند:»وجود پوشش گياهي انبوه آن 

عالوه بر تأمين علوفه و غذاي مورد نياز وحوش و 
پرندگان سبب به وجود آمدن مأمن و پناهگاهي 

مناسب براي حيات وحش منطقه شده است.«
به گفته عليپور عالوه بر پوشش گياهي و جانوري 
متنوع، اي��ن منطقه ب��ه لحاظ برخ��وردار بودن 
چش��م اندازهاي طبيعي و جاذبه هاي بي نظيري 
مانند سد مارون، تنگ تكاب، غارهاي آب كنار و 
نيده، چشمه سارهاي فراوان و چند باغ قديمي و دو 
قلعه به نام هاي بالون نشين و پير سوزني منطقه اي 

تفريحي و توريستي محسوب مي شود. 
   منطقه اي با تهديدات متنوع 

قلع و قمع درختان، چراي بي رويه، شكار گونه هاي 
كمياب و  انواع و اقسام تخريب ها از جمله عواملي 
به شمار مي روند كه به شدت منطقه خائيز را تحت 
تأثير خود قرار داده اند.  عليپور با اش��اره به اينكه 
كمبود محيط بان در اي��ن منطقه از جمله داليل 
شدت گرفتن نابودي اش است، مي گويد: »با وجود 
آنكه طبق استانداردها بايد در مناطق كوهستاني 
به ازاي هر هزار هكتار و در مناطق دش��تي و تپه 
ماهوري به ازاي هر 3 هزار هكتار يك محيط بان 
وجود داشته باشد اما منطقه خائيز با اين استاندارد 
فاصله زيادي دارد.« وي با اش��اره به اينكه چراي 
بي رويه ازجمله مشكالت ازبين رفتن مراتع در اين 
منطقه است، مي افزايد: »تعليف حدود 30 هزار 
دام محلي در اين منطقه تهديدي اساس��ي براي 
پوشش گياهي منطقه و تغذيه حيات وحش است 

و همچنين فرسايش خاك را به همراه دارد.«
   شهرك سازي ضربه نهايي تخريب خائيز

درحالي كه تخريب ها به شدت حيات وحش خائيز 
را تهديد مي كند اين بار خبرها از آن حكايت دارد 
كه با موافقت استانداري و معاونت محيط طبيعي 
سازمان حفاظت محيط  زيس��ت در تنگ تكاب 
كه اصلي ترين زيس��تگاه حيات وح��ش منطقه 
حفاظت شده خائيز اس��ت، شهرك سازي درحال 
اجراست.  يكي از حقوقدانان و فعاالن محيط  زيست 
بهبهان در اين رابطه مي گويد:»در اين منطقه 2 
هزار قوچ، ميش، كل و بز وجود دارد. عالوه بر آن 
پلنگ و كاراكال از ديگر گونه هاي ارزشمند در اين 
منطقه هستند كه نبايد با تصميم هاي شخصي و 
بدون رعايت ساختارها و ضوابط زيستگاه آنها را به 
خطر اندازيم.« محمد داس��مه مي افزايد:»عالوه 
آن تنگ تكاب يكي از بهترين محدوده ها در اين 
منطقه حفاظت شده است كه يك منطقه تاريخي 
بوده و روايتگر ايس��تادگي آريوب��رزن در مقابل 

اسكندر و همچنين راه شاهي بوده است.«
وي ادامه مي دهد:»چندي قبل يك سرمايه گذار 
خصوصي براي شهرك  سازي در اين منطقه اعالم 
آمادگ��ي كرد اما تقاض��اي او از س��وي مديركل 
محيط زيست اس��تان كهگيلويه و بويراحمد رد 
شد.« به گفته داسمه با اين وجود در سفر اخيري 
كه حميد ظهرابي، معاون محيط طبيعي كشور 
به استان خوزستان داش��ت دستور اجراي طرح، 
صادر شده و ماشين آالت سنگين نيز وارد منطقه 
شده اند كه جا دارد براي جلوگيري از نابودي اين 

منطقه با اين موضوع برخورد قانوني شود. 
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خنجر شهرك سازي بر قلب منطقه حفاظت شده خائيز
 با وجود گونه هاي نادر قوچ، ميش، كل ، بز ، پلنگ، كاراكال و ارزش تاريخي خائيز در كهگيلويه و بويراحمد

سودجويان تصميم به شهرك سازي دراين منطقه گرفتند

دستور به كشاورزان گلستاني براي كاهش سطح زير كشت
 كشاورزان گلستاني ضمن خودداري از كشت برنج، به جهت پيشگيري از خسارت به محصوالت بايد حداقل 50 درصد 

در بخش آب سطحي و20 درصد در آب زيرزميني سطح كشت خود را با استفاده از آب زيرزميني كاهش دهند

 گردشگري سمنان 
چشم انتظار كارآفرينان

بي شك صنعت گردشگري يكي از مهم ترين بخش هاي درآمدزا در 
هر منطقه اي به شمار مي آيد كه مي تواند با كمترين سرمايه گذاري 
اما توجه ويژه به پتانس�يل ها و بهره مندي از داشته ها در كمترين 
زمان به سود برس�د. اما با اين ش�رايط در اكثر اس�تان ها نه تنها 
سرمايه گذاري خاصي بر روي اين صنعت نمي شود بلكه ظرفيت ها 
نيز ناديده گرفته مي شوند. در اين ميان سمنان از جمله استان هايي 
اس�ت كه تاكنون از ظرفيت هاي مهم طبيع�ي، تاريخي و مذهبي 
آن ب�ه خوبي بهره برداري نش�ده اس�ت ام�ا در س�ال جاري قرار 
است مش�اغل مرتبط با بخش گردش�گري با تدوين برنامه جامع 
و برگ�زاري همايش هاي مختلف در اين اس�تان توس�عه مي يابد. 

    
بيكاري يكي از معضالت كنوني فراروي كش��ور و استان سمنان است 
كه بايد با تدابير اصولي اين چالش را با ش��كوفايي ظرفيت هاي موجود 
بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ورزشي برطرف كرد.  
توجه كارآفرينان به صنعت گردشگري در كنار حمايت از ايده هاي نوين 
مي تواند به ترويج اشتغالزايي در اين بخش كمك كند، كارآفريني با ارائه 
طرح هاي مرتبط در اين بخش با تحقق اين هدف، رونق مي گيرد زيرا اين 
راهبرد مي تواند سمنان را به عنوان قطب مهم گردشگري مطرح كند.  در 
استان سمنان تاكنون 40 روستاي هدف گردشگري شناسايي شده و 34 
اقامتگاه بوم گردي، هفت خانه مسافر، يك متل و سه مجتمع، محوطه 
و مجموعه گردشگري در منطقه روستايي سمنان احداث شده است. 
همچنين در اين اس��تان بيش از يك هزار و 147 اثر تاريخي شناسايي 

شده كه تاكنون 718 اثر در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. 
   گردشگري نيازمند كارآفريني

كارآفريني و ارائه طرح هاي مرتبط در بخش گردش��گري استان براي 
افزايش اشتغال رونق مي گيرد.  رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي استان سمنان با بيان اين جمله مي گويد: »بايد مهارت آموزي 
با افزايش تردد مسافران و رونق بخش گردش��گري در استان افزايش 
يابد.« علي اصغر جمع��ه اي ادامه مي دهد: »در س��ال جاري حدود 20 
عنوان همايش مشاغل مرتبط با بخش گردش��گري در استان سمنان 
برگزار مي شود و پيش بيني مي شود تا 2 سال آينده حدود 5 هزار نفر در 
اين بخش در سمنان مشغول به كار ش��وند.« وي خاطر نشان مي كند: 
»سمنان با برخورداري از ظرفيت هاي مهم طبيعي، تاريخي و مذهبي 
قطب بخش گردشگري در كشور است اما به داليل مختلف اين ظرفيت ها 
براي كاهش آمار بيكاري در سمنان بهره برداري نشده است.« جمعه اي 
با بيان اين كه، امروز عرصه جست وجو براي يافتن مشاغل پشت ميزي 
تمام ش��ده و بايد به دنبال اش��تغال از مراجع ديگر بود، ادامه مي دهد: 
»گردشگري يكي از اين ابزارها است كه مي تواند اشتغال فراواني ايجاد 
كند. توجه كارآفرينان به صنعت گردشگري در كنار حمايت از ايده هاي 

نوين مي تواند به ترويج اشتغال در بخش گردشگري كمك كند.«
   مردم بهتر از دولتي ها كار مي كنند

يكي از دغدغه هاي هميشگي كارآفريني اين بوده كه نظام ها و سازمان هاي 
دولتي در امور كارآفرينان مداخله نكنند چرا كه شاهد هستيم هركجا كار 
به دست مردم سپرده ش��د، نتايج بهتري رقم خورد و بر عكس هر جا كه 
سازمان هاي دولتي در كسب كارها مداخله كردند، مشكالت عديده براي 
كارآفرين ايجاد شده است.  حال با توجه به عبور ساالنه ميليون ها مسافر از 
استان در سال 97 برنامه ريزي ها بر مبناي افزايش ماندگاري گردشگران 
باشد و برپايي نمايشگاه هاي صنايع دستي سوغات و اجراي آيين ها عالوه 
بر ايجاد شور و نشاط اجتماعي سرعت گذر مسافران از سمنان را كاهش 
مي دهد.  دروازه ارگ سمنان، مسجد تاريخانه دامغان، قلعه سارو، مجموعه 
تاريخي بسطام، آرامگاه شيخ ابوالحسن خرقاني، مسجد امام، مجموعه 
قصر بهرام گرمسار، بازار آرادان و كاروانسراي دهنمك از جمله آثار تاريخي 
شاخص استان سمنان در فهرست ملي اس��ت.  استان سمنان در بخش 
گردشگري داراي ظرفيتي هاي فراواني است كه به اعتقاد كارشناسان امر 
اين ظرفيت ها آن چنان شايسته بهره برداري نشده است. در استان سمنان 
بيش از يك هزار و 147 اثر تاريخي شناس��ايي شده كه تاكنون 718 اثر 
تاريخي، طبيعي و معنوي در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. البته 
بايد ذكر كرد كه در حال حاضر س��االنه كمتر از يك ميليون گردشگر از 

جاذبه هاي طبيعي و تاريخي استان سمنان ديدن مي كنند. 

 تبريز 
ميزبان »كنفرانس بين المللي سياو – ايكوموس«

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي    آذر بايجان شرقي
و گردش�گري آذربايجان ش�رقي، از 
ميزباني تبريز براي برگزاري كنفرانس بين المللي »سياو - ايكوموس« 

براي نخستين بار در كشور خبر داد. 
مرتضي آب��دار گفت: كميت��ه بين المللي معماري بوم��ي )ايكوموس/ 
سياو( و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، كنفرانس 
2018 با موضوع »ميراث فرهنگي و توس��عه پاي��دار« را از تاريخ 9 تا 
11 مهر 1397 در ش��هر تبريز برگزار مي كنن��د.  وي ادامه داد: هدف 
ايكوموس تشويق جوامع محلي و مردم سراس��ر جهان براي توجه به 
جايگاه ميراث فرهنگي در هويت و اجتماعي شدن افراد، آگاهي افزايي 
از ميزان گستردگي و آسيب پذيري ميراث فرهنگي همچنين تالش در 
جهت حفاظت و ارتقاي ميراث فرهنگي است.  آبدار با اشاره به عنوان 
بين المللي كهن شهر تبريز در سال 2018 پايتخت گردشگري جهان 
اسالم، غنايت در ميراث فرهنگي و تاريخي اصيل تبريز را دليل اصلي 
انتخاب از س��وي كميته بين المللي معماري بومي و س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دانس��ت.  وي تصريح كرد: تبريز 
شهري اس��ت كه از غناي ميراث فرهنگي و تاريخي اصيلي برخوردار 
است و به سبب اهميت ميراث كهن اين شهر، شاهد برگزاري كنفرانسي 
بين المللي براي نخستين بار در كش��ور و شهر تبريز خواهيم بود.  وي 
در ادامه به محورهاي اصلي و فرعي اين كنفرانس اش��اره كرد و گفت: 
محور اصلي كنفرانس تحت عنوان »ميراث فرهنگي و توسعه پايدار« و 

محورهاي فرعي آن به صورت ذيل، عنوان شده است: 
1-حفاظت از ميراث فرهنگي به عنوان محرك و هدايت كننده توسعه 
پايدار 2- ميراث بومي تبري��ز، ايران و خاورميان��ه 3- ميراث بومي و 

پايداري 4- موردهاي مطالعاتي
مديركل ميراث فرهنگي اس��تان افزود: پيش از برگ��زاري كنفرانس 
بين المللي سياو، اردوي ورنادوك، با موضوع مستندنگاري بازار تبريز 
برگزار مي شود كه متعاقب آن نمايشگاهي براي طرح هاي نهايي تهيه 

شده توسط شركت كنندگان در اين اردو، برگزار خواهد شد. 

 تفاهمنامه همكاري سه جانبه 
فرودگاه هاي اراك، خرم آباد و همدان 

تفاهمنامه همكاري سه جانبه فرودگاه هاي      مركزي
اراك، همدان و خرم آباد در حوزه خدمات 

سفر به امضا رسيد. 
مدير فرودگاه اراك با اعالم اين خبر و با اش��اره به اينكه اين تفاهم نامه با 
مدت زمان باز و نامحدود تنظيم شده است، گفت: براساس اين تفاهم نامه 
تالش خواهد شد پروازها به صورت هماهنگ بين 3 فرودگاه انجام شود 
به شكلي كه مقاصد پرواز بين فرودگاه هاي تقسيم شود تا در طول هفته 
به فراخور نياز مسافران امكان انجام پروازهاي مختلف وجود داشته باشد.  
رحيم حسين نسب افزود: اين تفاهم نامه فعاليت مشترك در حيطه هاي 
مختلف را در نظر گرفته است به اين معني كه براي راه اندازي پروازهاي 
مختلف، همكاري با شركت هاي هواپيمايي، تعريف مسيرهاي گوناگون و 
واگذاري مقاصد خاص به فرودگاهي مشخص نيز در نظرگرفته شده است.  
وي با اشاره به اينكه مقاصد س��فرها براي اراك مشخص است و عموماً با 
اولويت سفرهاي كاري، زيارتي و سياحتي تعريف مي شود، ادامه داد: اين 
چرخه براي همدان و خرم آباد متفاوت اس��ت به شكلي كه براي همدان 
اولويت سفرها به شكلي سياحتي، زيارتي و كاري و براي خرم آباد اولويت به 
شكل سياحتي، كاري و زيارتي است و قطعاً براساس اولويت و نياز مسافر و 

مخاطب، پروازها راه اندازي و بين 3 فرودگاه تقسيم مي شود.

 خسارات سنگين بارش برف 
به كشاورزي البرز     

بر اثر بارش برف س�نگين و غافلگيري     البرز
كشاورزان استان خسارات سنگيني به 

بخش كشاورزي وارد شده است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان البرز با اعالم اين خبر گفت: طبق 
برآورد هاي به عمل آمده كل سطح گندم كشت شده استان 10هزارو 
184 هكتار است كه همگي درگير بارش اخير بوده و احتماالً خسارت 
30 تا ۶0 درصدي داش��ته و سطح محصول جو در اس��تان نيز 4 هزارو 
859 هكتار است كه حدود 40 تا 70 درصد خسارت براي آن تخمين 
زده شده است.    سيدمجيد موس��وي افزود: در خصوص محصول كلزا 
سطح س��بز اين محصول كه در مرحله گل دهي بوده 9۶5 هكتار، كه 
همه مزارع درگير بارش برف اخير شده و بيشتر آن در اثر برف سنگين 
خوابيده و خسارت وارده بيش از 70 درصد برآورد مي شود.   وي ادامه 
داد: محصوالت سبزي و صيفي بهاره ش��امل كاهو، كلم، نخود فرنگي، 
لوبيا سبز، پياز نشائي و… كه به تازگي كشت شده بود در سطحي حدود 
7هزار هكتار از 30 تا 100 درصد و مزارع علوفه اي استان )عمدتاً يونجه( 
نيز در حدود 3 هزار هكتار محتمل خس��ارت 20 تا 80 درصدي شده 
است.  مديركل جهاد كش��اورزي البرز گفت: در خصوص خسارت هاي 
وارده به محصوالت باغي استان، با توجه به بارش سنگين برف و كاهش 
محسوس دما به زير صفر اين محصوالت به شدت تحت تنش سرمازدگي 

قرار گرفته اند و فعاًل به صورت دقيق نمي توان برآورد خسارت كرد.

 آغاز عمليات اجرايي ٢ پروژه عظيم 
در انابد و رشتخوار 

با حض�ور قائم مق�ام توليت آس�تان     خراسان رضوي
قدس رضوي عمليات اجرايي مجتمع 
آموزشي امام رضا)ع( در انابد و مجموعه ورزشي امام رضا)ع( در 

روستاي محمدآباد رشتخوار آغاز شد. 
سيدمرتضي بختياري با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري در منشور 
7 گانه مبني بر رسيدگي به شهرها و روستاهاي موقوفه دار اظهار كرد: 
آس��تان قدس رضوي صيانت و به��ره وري موقوفات را رس��الت اصلي 
خود مي دان��د.  وي تصريح كرد: با دس��تور و موافقت توليت آس��تان 
قدس رضوي و در راستاي محروميت زدايي، اين 2 پروژه در روستاهاي 
محمدآباد آستانه و انابد كاش��مر احداث خواهد شد.  قائم مقام توليت 
آستان قدس رضوي افزود: در اين شهرستان ها موقوفات بزرگي متعلق 
به امام رضا)ع( وجود دارند كه جزو موقوفات خاص هستند و بنا بر نظر 
واقف مصارف آن دقيقاً تعيين شده است.  بختياري با اشاره لزوم رعايت 
غبطه وقف و هزينه عوايد موقوفات بنا بر نيت واقفان اظهار كرد: آستان 
قدس رضوي به عنوان امانت داري امين شناخته مي شود و در طي قرن ها 
مردم اموال و دارايي هايشان را وقف حضرت رضا)ع( كرده اند تا در جهات 
مختلف رفاه زائران، مفروش كردن حرم مطهر، اطعام و روشنايي بيوتات 
و... خرج ش��ود و مردم عزيز ما در مناطق موقوفه دار همواره پاسدار و 
نگاهبان حقوق موقوفه بوده اند.  بختياري گفت: ما مصمم هستيم كه در 
حد بضاعت آستان قدس نسبت به محروميت زدايي و اشتغال پايدار در 
اين مناطق اقدام كنيم.  مديرعامل سازمان عمران و توسعه رضوي نيز 
اظهار داشت: هر 2 پروژه ظرف مدت 18 ماه پس از آغاز عمليات اجرايي 

به بهره برداري خواهد رسيد.

درحالي كه بارها كارشناسان درخصوص آسيب رسيدن به محيط طبيعي و 
زيست هشدار داده و تخريب اينگونه مكان هاي باارزش را مصادف با نابودي 
زندگي بشر و حيات موجود در آن اعالم كرده اند، با اين حال و با وجود برخي  
قوانين محدودكننده باز هم شاهد تخريب اينگونه مكان ها هستيم كه به عنوان 
نمونه مي توان به منطقه حفاظت شده خائيز دركهگيلويه و بويراحمد اشاره كرد.  

درشرايطي كه چند دهه قبل به دليل وجود گونه هاي نادر در اين منطقه سازمان 
محيط زيست هرگونه شكار و تخريب را در اين منطقه ممنوع اعالم كرده بود 
با اين حال خبرهايي از اين منطقه به گوش مي رسد كه برخي از افراد  اقدام به 
شهرك سازي در اين مكان كرده اند كه اين مهم مي تواند به نابودي اين منطقه 
حفاظت شده در مرز دو استان كهگيلويه و بويراحمد وخوزستان منجر شود. 
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