
   همدان: مديركل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان همدان گفت: ۱۷ اقامتگاه بومگردي محلي و زيباي روستايي در نوروز 
۹۸ آماده پذيرايي از گردشگران داخلي و خارجي است. علي مالمير افزود: 
در ايام نوروز ۹۸ اقامتگاه هاي بومگردي آماده خدمت  رساني به مسافران 
نوروزي است، لذا مسافران مي توانند در آغاز فصل بهار ضمن بازديد از نقاط 

بكر و طبيعت اين روستاها از اقامتگاه هاي بوم گردي نيز استفاده كنند. 
   گلستان: مديركل راه و شهرسازي اس��تان گلستان از انعقاد قرارداد 
واگذاري اراضي س��احلي بندرگز در آخرين روزهاي س��ال ۹۷ خبر داد. 
حس��ين محبوبي گفت: اين واگذاري با هدف اجراي طرح گردشگري در 
اراضي ساحلي بندرگز و استفاده از ظرفيت سرمايه گذار بخش خصوصي 
اجرايي شد. اراضي واگذار شده به اين طرح 54 هكتار است. وي افزود زمان 
پيش بيني ش��ده اجراي اين طرح را پنج ساله عنوان و خاطرنشان كرد: با 
اجراي اين طرح شاهد تحول چشمگيري در گردشگري استان خصوصاً 

شهرستان بندگز خواهيم بود. 
   گيالن: دبير ستاد خدمات س��فر استان گيالن گفت: سال گذشته ۹ 
ميليون مسافر به استان س��فركردند و  اين انتظار را داريم كه امسال ۱۲ 
ميليون نفر به استان گيالن سفر كنند، اين استان توانايي پذيرايي از ۱۷ 
ميليون نفر را دارد. امير انتخابي افزود: استان گيالن داراي نمادهاي بسياري 
است كه سعي داريم با برگزاري جشنواره نوروزي در موزه روستايي گيالن، 
برپايي غرفه هاي صنايع دستي و برپايي سفره هفت سين در ورودي شهرها 

اين نمادها را به گردشگران معرفي كنيم. 

هميشه استان هاي شمالي كشور يكي از اولويت هاي 
مسافران در انتخاب شهر مقصد براي سفرهايشان 
بوده اند. فرقي نمي كند كجاي شمال باشند، فقط 
مهم اين است كه سواحل خزر قابل رويت و چشم 
اندازها رو به جنگل باشند. با اين حال خوب است 
بدانيم بارش شديد توأم با س��يالب كه از روز قبل 
آغاز شده اس��ت مناطق مختلف مركزي و شرقي 
مازندران را فراگرفته است. همچنين اين بارش هاي 
شديد سبب طغيان رودخانه ها در شرق استان نظير 
نكا و بهشهر شده است و  محورهاي مازندران برفي 
و لغزنده است.  با توجه به بارش شديد باران، ريزش 
كوه، مس��دود ش��دن برخي از راه هاي روستايي، 
آبگرفتگي  معابر و من��ازل در ش��هرهاي زيرآب و 
پل سفيد و رانش خاك و س��قوط درخت در چند 
نقطه از محور اصلي زيرآب به شيرگاه و از پل سفيد 
به س��مت تهران راه ها بس��ته و ترافيك سنگيني 
به وجودآمده اس��ت.  حاال پليس راه از مسافران و 
رانندگان درخواست كرده از سفرهاي غيرضروري 
خودداري كنند. بارش هاي سيالبي همچنان ادامه 
دارند و با يك روز استراحت دوباره از روز چهارشنبه 
مهمان مازندراني ها خواهند بود.  در همين راس��تا 
فعاليت هاي دريايي و صيادي ت��ا اطالع ثانوي در 
درياي مازن��دران نيز ممنوع اعالم ش��د و تردد در 
محورهاي كوهستاني در صورت ضرورت با زنجير 

چرخ بايد باشد. 
   بارش هاي متناوب در تعطيالت

از همين االن بايد اعالم كرد كه در تعطيالت نوروز 
به طور متناوب شاهد فعاليت سيستم هاي بارشي 
و ريزش باران و در ارتفاعات بارش برف هس��تيم. 

موضوعي كه آگاهي از آن براي خانواده هايي كه قصد 
سفر دارند به شدت مهم و ضروري است. 

سازمان هواشناس��ي كش��ور هم با تأكيد بر اينكه 
به دلي��ل كاهش دما، برف  كوه ها ذوب نمي ش��ود، 
اعالم كرده، اين موضوع ب��راي افزايش ذخيره آبي 
كشور اتفاق خوبي است، اما ش��ايد براي مسافران 
اتفاق دلچسبي نباشد. بنابراين از شهروندان ايراني 
درخواست شده برنامه سفر خود را با شرايط جوي 
هماهنگ كنند و حتي المقدور در روزهايي كه بارش 
شديد باران و برف وجود دارد سفر نداشته باشند و 
در صورتي كه مجبور به مسافرت شدند، مجهز به 

تجهيزات ايمني شوند. 
در همين رابطه رئيس سازمان هواشناسي كشور، با 
تأكيد بر اين كه در تعطيالت نوروز به طور متناوب 
بارش داري��م، مي گويد: »از فردا )چهارش��نبه ۲۹ 
اسفندماه( شاهد ورود يك س��امانه بارشي جديد 
خواهيم ب��ود. بنابر اين به همراه سيس��تم موجود 
و تركيب با هم، بارش باران در ش��مال كش��ور و به 
خصوص در دامنه هاي شمالي البرز، آذربايجان غربي، 
آذربايج��ان ش��رقي، اردبيل، گي��الن، مازندران و 
خراسان ش��مالي با ش��دت باال خواهد بود.« سحر 
تاجبخش ب��ا بيان اينك��ه طي روزه��اي آينده در 
ارتفاعات و مناطق سردس��ير بارش به شكل برف 
خواهد بود، به كاهش قابل مالحظه دما از چهارشنبه 
به بعد اش��اره كرده و ادامه مي ده��د: »تعدادي از 
هموطنان براي تحويل سال در مشهد مقدس حضور 
مي يابند. پيش بيني مي شود كه شاهد كاهش دما 
در مشهد باشيم. همچنين در برخي ساعات بارش 
برف به شكل موقت در مشهد صورت خواهد گرفت 

و دما در اين شهر به زير صفر مي رسد.« وي با مساعد 
خواندن وضعيت آب و هوا در سه روز اول عيد تأكيد 
كرد: »از چهارم فروردين ماه تا ششم فروردين ماه 
از سمت غرب كشور يك سامانه بارشي وارد ايران 
مي شود. اين سامانه نيمه غربي كشور، سواحل خزر، 
شمال غرب و شرق كشور را تحت تأثير قرار مي دهد. 
همچنين اين سامانه به تدريج تمام نقاط كشور به جز 
جنوب شرق را درگير خواهد كرد.« رئيس سازمان 
هواشناسي با بيان اين كه بارش ها در نقاط سردسير 
و ارتفاعات به شكل برف خواهد بود، تصريح كرد: »در 
اين بازه زماني فعاليت سامانه بارشي در دامنه هاي 
مركزي زاگ��رس از جمله لرس��تان، چهارمحال و 
بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و دشت خوزستان 
بيشتر خواهد بود و در استان تهران بارش در مناطق 
سردسير به شكل برف پيش بيني مي شود. همچنين 
در اين مقطع استان هاي ايالم، كردستان و كرمانشاه 
نيز به ش��كل قابل مالحظه اي تحت تأثير سامانه 
بارشي خواهد بود.« تاجبخش ادامه مي دهد: »در 
روزهاي يازدهم و دوازدهم فروردين ماه موج جديد 
بارشي وارد كشور مي شود، و در روز ۱3 فروردين ماه 
مصادف با روز طبيعت آس��مان قالب مناطق ايران 
به ويژه نوار شمالي، شمال شرق و مناطق مركزي 
كشور باراني خواهد بود و در همين مقطع بارش ها 
در ارتفاعات به شكل برف خواهد بود. بنابر اين در 
تعطيالت نوروز به طور متناوب شاهد بارش باران 

خواهيم بود.«
   سيالب مهمان نوروزي استان ها

وقتي س��ازمان هواشناس��ي كش��ور از بارش برف 
و تگرگ در ۲۲ اس��تان كش��ور خبر داده و نسبت 

به آبگرفتگي معابر هش��دار داد، به يكب��اره از اكثر 
استان ها خبر رسيد كه باد و باران و سيالب خسارات 

و گرفتاري هايي به وجود آورده است. 
حاال دوباره س��ازمان هواشناس��ي كش��ور طي دو 
اخطاريه جداگانه نسبت به كاهش ۸ تا ۱۲ درجه اي 
دما در استان هاي ساحلي خزر، بارش برف و تگرگ 
در اكثر استان هاي كشور و آبگرفتگي معابر و لغزنده 
بودن جاده ها هشدار داده است و تقريباً تمام نقاط 
ايران به نوعي درگير بارش ها شده و در اكثر استان ها 
شهروندان و مسافران دچار مش��كالت عديده اي 
شده اند.  در همين راستا از لرستان خبر مي رسد بر 
اثر برف شديد، راه ارتباطي 35۰ روستاي اليگودرز 
در بخش هاي زز و ماهرو، بربرود غربي و ذلقي بسته 
شده است و مديرعامل جمعيت هالل احمر لرستان 
از امدادرساني به بيش از ۷۰۰ نفر در جريان برف و 
كوالك روزهاي اخير خبر داد و در استان گلستان نيز 
به خاطر كوالك شديد در مناطق كوهستاني تمام 
پروازهاي فرودگاه گرگان لغو شده است.  همچنين با 
اعالم پليس راه راهور ناجا، محور هراز و محور كياسر 
از »تاكام« به سمت »سمنان« در استان مازندران 
به دليل عدم ايمني كافي ناشي از بارش شديد برف 

مسدود شده. 
الزم به ذكر اس��ت رئيس مركز اطالعات و كنترل 
ترافيك پليس راهور نيز درب��اره آخرين وضعيت 
جوي و ترافيكي محورهاي مواصالتي كشور با اشاره 
به بارش برف و ب��اران در محورهاي مواصالتي ۱۰ 
استان گفت: »هم اكنون در اكثر محورهاي دو استان 
آذربايجان شرقي و غربي، محور كوهرنگ � مسجد 
سليمان در اس��تان چهارمحال و بختياري، محور 
توسكستان � شاهرود در استان گلستان، محور اسالم 
به خلخال در استان گيالن، محورهاي مواصالتي در 
ارتفاعات استان سمنان، محور كرج � چالوس، هراز 
و فيروزكوه ش��اهد بارش برف هستيم.« سرهنگ 
نادر رحماني با اعالم بارش باران در اغلب محورهاي 
استان خراسان شمالي، گيالن، مازندران، گلستان و 
ايالم از مه گرفتگي همراه با كاهش ديد براي راننده 
در ارتفاعات محورهاي استان هاي همدان، مازندران، 

اردبيل و خراسان شمالي خبرداد. 
   باد و گردو غبار هم آمد

روز گذشته هواشناسي سيستان و بلوچستان نيز 
از وقوع رگبار باران يا تگرگ و باد شديد كه موجب 
جاري شدن روان آب، آبگرفتگي معابر و و سيالبي 
شدن مسيل ها مي ش��ود، خبر داد.  علي مالشاهي 
رئيس كارگروه پيش بيني و هش��دار هواشناس��ي 
سيستان و بلوچستان با بيان اينكه در پي اين شرايط 
جوي امكان طغيان موقت��ي رودخانه هاي فصلي 
وجود دارد و با تأكيد بر اينكه بارش ها در برخي نقاط 
شهرستان هاي خاش، ايرانشهر، بزمان، دلگان، فنوج، 
غرب سواحل و ارتفاعات غربي زاهدان سنگين در 
حدود ۲۰ تا 5۰ ميلي متر برآورد مي شود، گفت: »در 
اين مدت در زاهدان و ساير نقاط نواحي مركزي و 
جنوب استان وزش باد شديد با سرعتي معادل ۷۰ 
تا ۹۰ و گاهي بيش از ۹۰ كيلومتر بر ساعت همراه با 
گرد و خاك انتظار مي رود و در محورهاي مواصالتي 
زاهدان- بم و ايرانش��هر- بم و زاه��دان- نهبندان 
طوفان شن سبب كاهش ديد خواهد شد و احتمال 
اختالل در ترددهاي ريلي و هوايي وجود دارد.« از 
وقوع رگبار باران يا تگرگ و باد ش��ديد خبرداد كه 
موجب جاري ش��دن روان آب، آبگرفتگي معابر و و 

سيالبي شدن مسيل ها مي شود.

يكبار ديگر و طي روزهاي اخير با ورود سامانه هاي بارشي به كشور، اكثر 
استان ها نه تنها ش�اهد نزوالت آس�ماني بودند، بلكه وقوع سيالب هاي 
كوچك و بزرگ دوباره ثابت كرد كه مديران هيچ برنامه اي براي مهار آب هاي 
روان ندارند و اين مردم هستند كه بايد تمام حواسشان را جمع كنند تا اسير 
اتفاقات و حوادث نشوند. اين موضوع وقتي اهميت ويژه اي پيدا مي كند كه 

بدانيم از همين امروز سفرهاي نوروزي آغاز و اكثر شهرها با حجم عظيم 
جابه جايي و ترافيك هاي سبك و سنگين مواجه هستند. اما خوب است 
قبل از سفر و با توجه به هشدارهاي سازمان هواشناسي كشور نسبت به 
بارش ها در 22 اس�تان، از وضعيت راه ها و وضعي�ت آب و هوايي جاده ها 
و ش�هر مقصد آگاه باش�يم تا خاطره اي خوش از نوروز 98 داشته باشيم. 

م���وقع��ي�ت 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

جغرافي���ايي، 
ب�ه  دسترس�ي 
آب ه�اي آزاد، وجود بازار منطقه اي مناس�ب و 
ظرفيت ه�اي بالق�وه بس�يار همگ�ي از جمله 
پتانسيل هايي هستند كه با كمي توجه از سوي 
دولتمردان مي توانند بوش�هر را به قطب اصلي 
اقتصادي ايران تبديل كنند. قطبي كه امكان كنار 
زدن تحريم ها و كاهش فشار اقتصادي ناشي از 
آن را به دنبال دارد. از همين رو به تازگي رئيس 
سازمان برنامه و بودجه كشور از تصويب 51 پروژه 
جديد در اس�تان خبر داده است. خبر مسرت 
بخش�ي كه با وعده رئيس جمه�ور در خصوص 
اختصاص اعتبار15۰۰ ميليارد توماني براي اجراي 
طرح هاي بوشهر تكميل مي شود. با اين تفاسير 
دور از انتظار نيس�ت كه طي چند س�ال آينده 
اقتصاد اين استان با تحولي بزرگ روبه رو شود. 

    
موقعيت جغرافيايي، دسترس��ي به آب هاي آزاد، 
وجود بازار منطقه اي مناسب و ظرفيت هاي بالقوه  
فراواني كه در استان بوشهر قرار دارند، همگي اين 
استان را به محلي براي كنار زدن فشارهاي ناشي از 
تحريم هاي امريكا تبديل كرده  است. منطقه اي كه 
در اين اوضاع اقتصادي نيازمند توجه ويژه متوليان و 
شكوفايي پتانسيل هايش دارد. از همين رو چندي 
پيش محمدباق��ر نوبخت، رئيس س��ازمان برنامه 
و بودجه كش��ور از تصويب 5۱ پروژه اقتصادي در 
استان بوشهر خبر داد. پروژه هايي كه قرار است با 
اعتبار هزار و 5۰۰ ميليارد توماني كه رئيس جمهور 
طي هفته جاري وعده داده است، به مرحله اجرايي و 
بهره برداري برسند. حسن روحاني در اين باره گفت: 

»مردم استان بوشهر بايد از ظرفيت ها و صنايعي كه 
در اين استان وجود دارد بهره مند شوند و بايد كاري 
كنيم كه اين اصل در همه صنايع مراعات ش��ود.« 
گفته مي ش��ود كه يكي از طرح هاي مهم اس��تان 
بوشهر، بحث ايجاد آب شيرين كن ها هستند كه روز 
گذشته ساخت يك آب شيرين كن در استان بوشهر 
آغاز ش��ده كه مي تواند زمينه را براي توليد بيشتر 
آب در اين استان فراهم كند و بخشي از مشكالت 
استان بوشهر را كاهش دهد. رئيس جمهور با تأييد 
مطالب فوق ادامه داد: »براي تولي��د آب از طريق 
شيرين س��ازي آب دريا هزينه هاي بس��يار زيادي 
مي شود و قيمت تمام شده هر متر مكعب آب حدود 
5 هزار تومان اس��ت ولي در مشتركان بين حدود 
۲5۰ تا 4۰۰ تومان ارائه مي كنيم كه دولت بايد يارانه 

بسيار زيادي را پرداخت كند.«
   بوشهر بهترين منطقه براي كنار زدن تحريم ها

الزم به ذكر اس��ت ك��ه عمليات اجراي��ي اين آب 
شيرين كن در شهرستان دشتستان آغاز شده است. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر در 
اين باره گفت: »روز گذش��ته ش��اهد آغاز عمليات 
اجرايي پروژه آب ش��يرين كن آبپخش با ظرفيت 
روزانه توليد ۸5۰۰ متر مكعب آب بوديم كه انتظار 
مي رود كه در طي دو فاز شش ماه تا پايان سال ۹۸ 
وارد مدار توليد شود.« عبدالحميد حمزه پور اضافه 
كرد: »از ۹۰ هزار متر مكعب توليد آب توس��ط آب 
شيرين كن ها، تاكنون قرارداد 5۰ هزار متر مكعب 
آب منعقد شده و مابقي آن نيز در سال جديد انجام 
مي شود.« الزم به ذكر است كه بر اساس برآوردهاي 

انجام شده، اين آب شيرين كن با اعتبار ۲4 ميليارد 
تومان انجام مي شود كه قادر خواهد بود شهرهاي 
آبپخش، س��عدآباد و ۹ روس��تاي ديگر را به تعداد 
43 هزار نفر تحت پوش��ش قرار ده��د.  مضاعف بر 
اين عمليات اجرايي، ش��ش پروژه صنعت برق نيز 
روز گذشته آغاز ش��ده اس��ت. اين پروژه ها كه در 
راستاي تقويت و پايداري شبكه برق استان بوشهر 
آغاز شده اند، اعتباري بالغ بر ۸۹۹ ميليارد ريال را به 
خود اختصاص داده اند. اين پروژه ها ش��امل پست 
۲3۰ كيلو ولت شبانكاره دشتس��تان، پست ۱3۲ 
كيلوولت جائينك، پست ۶۶ كيلوولت هليله بوشهر، 
خطوط ۶۶ كيلوولت خروجي پست شبانكاره خط 
۲3۰ كيلوولت ارتباطي پست شبانكاره و خط ۱3۲ 
كيلوولت ارتباطي پس��ت جائينك مي ش��وند. در 
كنار اين طرح ها كه يكي پس از ديگري در اس��تان 
بوشهر كليد مي خورند، رئيس سازمان امور اداري 
و استخدامي كشور نيز بوشهر را به عنوان بهترين 
فرصت ب��راي مقابله با تحريم ه��ا معرفي مي كند. 
جمشيد انصاري در اين باره گفت: »استان بوشهر 
در مجاورت دريا و داراي امتيازات كش��اورزي قابل 
توجه اس��ت و اگر بتواند اقتصاد خدمات محور را با 
تصميمات بهتر رونق بيشتري دهند به اقتصاد منطقه 
كمك شاياني مي شود.« وي اضافه كرد: »بوشهر به 
دليل دسترسي به آب هاي آزاد و بازارهاي منطقه در 
شرايط دشوار براي حل مشكالت اقتصادي كشور 
نقش و مسئوليت مضاعفي را برعهده دارد.« با اين 
تفاسير نه تنها بايد زيرساخت هاي  بوشهر تكميل 
ش��ود، بلكه فرصت براي صنايع مختلف نيز در اين 
استان ايجاد شود. تغييراتي كه از روز گذشته آغاز 
شده و اميد است در سال ۹۸ بوشهر را به منطقه اي 

اقتصادي تبديل كند. 

بوشهر با اجراي 51 پروژه در مسير توسعه  و شکوفايي اقتصاد
 رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور:

 بوشهر به دليل دسترسي به آب هاي آزاد و بازارهاي منطقه در شرايط دشوار براي حل مشكالت اقتصادي كشور نقش و مسئوليت مضاعفي را برعهده دارد
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22 استان ايران درگير برف و باران و سيالب
نوروز سرد و پربارش در پيش است، آگاهانه سفر كنيد

88498441سرويس  شهرستان

 60درصد عشاير سيستان و بلوچستان باسوادند 
رئيس اداره آموزش وپرورش عشايري     سيستان و بلوچستان
سيستان و بلوچستان از باسواد بودن 
بي�ش از ۶۰ درص�د عش�اير سيس�تان وبلوچس�تان خب�ر داد. 
پاكزاد گف��ت: با تالش هايي كه در چهار س��ال اخير براي ريش��ه كني 
بي سوادي در استان شده است توانس��ته ايم مقام اول در كشور را از آن 
خود كنيم.  وي ادامه داد: 35۰ معلم در بخشي ازحوزه سيستان، مركزي 
و منطقه خاش براي ريشه كني بي سوادي مشغول به خدمت هستند. 
رئيس اداره آموزش وپرورش عشايري استان افزود: در راستاي گام دوم 
سياست هاي انقالب براي سوادآموزي عشاير، برنامه اي تدوين شده تا 
افراد بازمانده از تحصيل كه 4۰ درصد جمعيت روستاها و عشاير هستند 
نيز تحت پوشش سواد آموزي قرار بگيرند.  معاون نهضت سوادآموزي 
اداره  كل آموزش و پرورش سيس��تان و بلوچستان نيز گفت: هم اينك 
افزون بر 3۲ هزار س��واد آموز در كالس هاي نهضت س��وادآموزي اين 
استان مشغول به تحصيل هس��تند.  احمد اميرشاهي افزود: اين تعداد 
سوادآموز كه از رده سني ۱۰ تا 4۹ سال هستند در ۷ هزار و 5۰۰ كالس 
درس تحصيل مي كنند.  وي گفت: 4 هزار و 5۰۰ آموزشيار كار آموزش 
اين سواد آموزان را در سيستان و بلوچستان برعهده دارند.  اميرشاهي 
ادامه داد: در سيستان و بلوچستان ۱۱ مركز يادگيري ايجاد شده كه كار 
مهارت آموزي و توانمندسازي افراد جامعه را مورد توجه قرار مي دهند. 

 افت ٣0 درصدي فروش پوشاك 
در بازار اروميه  

رئيس اتحاديه پوشاك اروميه از عدم    آذربايجان غربي
اس�تقبال و رغبت مردم ب�راي خريد 

پوشاك داخلي در آذربايجان غربي خبر داد. 
امير حس��يني در خصوص رغبت باالي مردم به خريد كاالهاي خارجي 
تصريح كرد: با وجود اينكه ۷۰درصد كاالهاي موجود در بازار از توليدات 
داخلي است، اما مردم به دليل عدم رضايت كافي از كيفيت توليدات داخلي، 
به توليدات خارجي رغبت بيشتري دارند.  وي با بيان اينكه ۸۰ درصد مواد 
اوليه مورد نياز توليدكنندگان وارداتي است افزود: بي ثباتي و نوسانات ارزي 
تأثير زيادي در قيمت تمام شده اجناس توليدكنندگان دارد.  وي در مورد 
اينكه چرا با وجود كاهش قيمت ارز قيمت پوشاك همچنان كاهش نيافته 
است، خاطر نشان كرد: فروشندگان اجناس خود را در دوراني كه قيمت 
ارز افزايش يافته بود وارد كرده اند و مجبور به فروش كاالها با همان قيمت 
مي شوند.  رئيس اتحاديه پوشاك اروميه با اشاره به افزايش 4۰ درصدي 
قيمت پوشاك نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته خاطرنشان كرد: با 
توجه به نوسانات ارزي و مشكالت اقتصادي جامعه و كاهش قدرت خريد 
مردم، فروشندگان با كاهش 3۰ درصدي فروش اجناس خود مواجهند.  وي 
ادامه داد: افزايش قيمت پوشاك تنها از ناحيه فروشندگان نيست و قيمت 
لوازم جانبي پوشاك نيز افزايش زيادي داشته است.  حسيني در خصوص 
وضعيت بازار پوشاك در سال آينده اظهار كرد: اميدواريم در سال آينده با 
افزايش سطح- كيفي محصوالت توليدكنندگان و باال رفتن رغبت مردم 
به خريد كاالي ايراني ميزان توليد واحدهاي توليدي پوشاك نيز نسبت به 
سال جاري افزايش يابد؛ نقش مردم در حمايت از توليد ملي نيز مي تواند 

تأثير بسزايي در اين امر داشته باشد. 

 بازگشايي زاينده رود 
در ايام عيد قطعي است  

به دنبال بارش هاي خوب برف و باران     اصفهان
در باالدس�ت و افزاي�ش ميزان حجم 
ذخيره س�د، بازگش�ايي زاين�ده رود در ايام عيد قطعي اس�ت. 
مسعود ميرمحمد صادقي مدير عامل ش��ركت آب منطقه اي اصفهان با 
اعالم اين خبر گفت: با بازگشايي آب براي كشت كشاورزان شرق و غرب 
در بهمن ماه، وعده رهاسازي آب را براي كشت دوم داده شد و با افزايش 
حجم بارش ها امكان رهاسازي آب در زاينده رود در ايام عيد فراهم شد.  
وي با بيان اينكه تاريخ دقيق رهاسازي آب براي كشت كشاورزان مشخص 
نيست و نيازمند جلسه اي ديگري است، ادامه داد: به طور قطع آب در ايام 
عيد باز است و تا اواسط خردادماه ادامه خواهد داشت.  مدير عامل شركت 
آب منطقه اي استان اصفهان با اعالم اينكه در پي بازگشايي زاينده رود به 
مدت دو ماه و نيم مشكلي براي شرب و صنعت و شرب مردم اصفهان پيش 
نخواهد آمد، اضافه كرد: شركت آب منطقه اي اصفهان به تمام تعهدات خود 
در قبال كشاورزان غرب و شرق و تأمين شرب براي مردم اصفهان عمل 
خواهد كرد.  صادقي با اذعان بر اينكه ذخيره س��د زاينده رود هم اكنون 
۱۷۰ ميليون متر مكعب است، افزود: ميزان بارندگي در ايستگاه شاخص 
زاينده رود طي يك روز گذشته ۱۸ ميلي متر ثبت شده است و آمار تجمعي 

بارش ها در اين ايستگاه يك هزار و 4۰۰ ميلي متر است. 

خوزستان، رتبه چهارم بارش بلندمدت كشور  
خوزستان در بين استان هاي كشور از     خوزستان
ابتداي مهرماه تاكنون رتبه چهارم را 
از نظ�ر ب�ارش در مقايس�ه ب�ا بلندمدت در س�طح كش�ور دارد. 
محمد سبزه زاري مديركل هواشناسي خوزستان با اعالم خبر فوق گفت: 
از ابتداي سال جاري تاكنون ميانگين بارش كشور ۲۷ درصد نسبت به دوره 
زماني مشابه بلند مدت افزايش يافته است در حالي ميانگين بارش سال 
گذشته در اين بازه زماني 54 درصد كاهش داشت.  وي افزود: همچنين 
كمترين بارش نسبي به ترتيب در استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان 
و يزد بوده است. بيشترين ميزان بارندگي امسال نسبت به دوره زماني بلند 
مدت نيز در استان هاي ايالم، لرستان، كرمانشاه و خوزستان رخ داده است.  
مديركل هواشناسي خوزستان گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون مجموع 
بارش خوزستان بيش از 4۰۰ ميلي متر بوده است؛ اين ميزان بارندگي در 
مقايسه با بلند مدت در اين بازه زماني ۶۰ درصد افزايش داشته است.  سبزه 
زاري بيان كرد: بيشترين ميزان بارندگي سال زراعي خوزستان در حسينيه 
انديمشك با ۹۱۰ ميلي متر و كمترين بارندگي در آبادان با ۱35 ميلي متر 
بوده است؛ ميزان بارندگي حسينيه انديمشك نزديك به شكستن ركورد 
ميزان بارندگي انزلي است.  وي تصريح كرد: خوزستان در بين استان هاي 
كشور از ابتداي مهر تاكنون رتبه چهارم را از نظر بارش در مقايسه با بلند 
مدت در سطح كشور دارد.  سبزه زاري با اشاره به پيش بيني بارندگي تا 
ارديبهشت ماه، گفت: پيش بيني مي شود بارش در دوره سه ماهه اسفند ماه 
تا ارديبهشت ماه سال ۹۸ در محدوده نرمال تا مقداري بيش از حد نرمال 

به ويژه در نيمه شمالي و شرقي كشور باشد.

  مشكالت مرز دوغارون و اسالم قلعه 
حل مي شود   

گفت: من ش�خصًا به شما قول خواهم     خراسان رضوي
داد كه در ط�ي هفته جاري مش�كل 
تراكم كامي�ون در گم�رگ اس�الم قلع�ه و دوغارون رفع ش�ود. 
س��عد خطيبي رئيس اتاق تجارت هرات با عنوان كردن اين مطلب گفت: 
خوشبختانه مراودات تجاري كشور افغانس��تان با ايران روز به روز در حال 
افزايش است و در سال گذشته مراودات تجاري ما با ايران با رشد ۲۰ درصدي 
همراه بوده است.  وي با تأكيد بر اينكه خوشبختانه بين بخش خصوصي 
افغانستان و ايران روابط خوبي وجود دارد و همواره اين روابط رو به گسترش 
خواهد بود، ادامه داد: در سال گذشته )ميالدي( حدود ۲۲ درصد صادرات 
جمهوري اسالمي ايران به افغانستان افزايش داشته و اخيراً مشكالتي در بندر 
دوغارون رخ داده كه شامل تراكم كاميون هاي حمل كاال مي شود و در اين 
رابطه جلساتي داشته ايم و درصدد هستيم كه بتوانيم بر اين مشكالت فائق 
شويم.  خطيبي عنوان كرد: من شخصاً به شما قول خواهم داد كه در طي 
هفته جاري مشكل تراكم كاميون در گمرگ اسالم قلعه و دوغارون رفع شود 
و طبيعي است كه واردات كاال به كشور ما از سوي جمهوري اسالمي ايران 
بيش از ۲ ميليارد دالر بوده اما از سوي ديگر صادرات ما به اين كشور بسيار 
ناچيز است و توقع ما اين است كه بتوانيم صادرات بيشتري به ايران داشته 
باشيم.  رئيس اتاق تجارت هرات بيان كرد: كاالهايي كه مورد نياز بازارهاي 
ايران است در افغانستان وجود دارد و اگر اجازه صادرات به اين كاالها داده 
شود، ما نيز از اين امر خوشحال خواهيم شد.  وي با بيان اينكه در حال حاضر 
تالش ما بر اين بوده كه هر چه زودتر مشكالت پيرامون موضوع باسكول را در 
گمرك دوغارون حل و فصل كنيم، تصريح كرد: قول من براي رفع مشكالت 
موجود در گمرك دوغارون ظرف مدت يك هفته از زبان مسئوالن گمرك 
افغانستان بوده و امروز طي صحبتي كه با بنده داشتند قول مساعدت براي 

حل مشكالت را در يك هفته داده اند. 

سجاد مرسلي
   گزارش يك

»عليصدر« راز آفرينش در اعماق دل همدان
 معجزه خلقت 

در بزرگ ترين غار آبي خاورميانه
در ۷۵ كيلومتري شمال غربي شهر همدان و در روستاي عليصدر 
از توابع شهرس�تان كبودرآهنگ يكي از عجايب طبيعي جهان و 
نمونه نادري از غارهاي آبي قابل قايقران�ي، به نام »غار عليصدر« 
واقع شده كه داراي 19۰۰ متر ارتفاع از سطح دريا است. بزرگ ترين 
غار آبي شگفت انگيز خاورميانه كه به دليل فقدان نور طبيعي، فاقد 
حيات جانوري است و عمق آن در مناطق مختلف از نيم متر تا 1۴ 
متر متغير اس�ت و ارتفاع آن نيز در برخي از تاالرها به بيش از 1۶ 
متر مي رسد و به جرئت بايد گفت يكي از شاهكارهاي خلقت است. 

    
براس��اس گفته گردش��گران و غارنوردان غار عليصدر از كم نظيرترين، 
بزرگ ترين و در عين حال زيباترين غارهاي آبي جهان است كه سال ۱34۲ 
توسط گروهي از كوهنوردان همداني كشف شد.  اين غار از بسياري جهات، 
به خصوص به علت وجود گذرگاه هاي ممتد آبي و درياچه هاي وسيع و 
قابل قايقراني كه در سراسر غار گسترده شده اند، يكي از زيباترين جلوه هاي 
طبيعي ايران و جهان و پديده اي منحصربه فرد در نوع خود است كه فقط 
در معدودي از غارهاي جهان، مثل غار موليس در فرانسه و غارهاي شواليه 
و بوكان در استراليا، چنين زيبايي هاي خيره كننده اي وجود دارد.  درياچه 
زيرزميني غار عليصدر داراي آبي زالل، بي رنگ و بي بو است به گونه اي كه 
در نور كم يك چراغ قوه دستي مي توان عمق چند متري آب و كف غار را كه 
پر از سنگ هاي زيبا و مرمرين است تماشا كرد و داراي راهروها و تاالرهاي 
متعددي به صورت كوچه ها و شاخه هايي است كه برخي بن بست است و 
بسياري ديگر نيز به هم مرتبط هستند.  به اعتقاد گروه هاي متعدد علمي 
كه همه ساله از اروپا، امريكا و شرق آسيا براي مطالعات زمين شناسي به 
اين غار مي آيند، عليصدر بي نظيرترين، شگفت انگيزترين و بزرگ ترين غار 

آبي قابل قايقراني در جهان است. 
   عليصدر معجزه خلقت

با توجه به ثبات دم��اي داخل غ��ار در تمام ايام س��ال روي ۱4 درجه 
س��انتيگراد، دي��دار كنن��دگان تابس��تاني در غار احس��اس س��رما و 
ديداركنندگان زمستاني احساس محيطي گرم دارند هر چند آب درياچه 
به دليل وجود چشمه سارهاي زيرزميني همواره سرد و نشاط آور است.  
نكته قابل توجه اين مجموعه آن است كه طول كوهي كه غار عليصدر 
در زير آن قرار دارد، با توجه به ارتفاع كم آن و پستي مناطق اطراف، به 
زحمت به يك و نيم كيلومتر مي رسد و اين يعني معجزه خلقت و يعني 

كيلومترها غار بي انتها در زير يك بلندي كوچك در دشت عليصدر. 
زمين شناسان قدمت سنگ هاي اين كوه را به دوران دوم زمين شناسي 
يعني دوره ژوراسيك نسبت مي دهند و شواهد به دست آمده از درون غار 
حاكي از آن است كه اين غار پناهگاه انسان هاي اوليه بوده است.  آب غار 
در قسمت هاي مختلف آن از صفر تا ۱4 متر در نوسان است و آب درياچه 
غار از چشمه هاي زير زميني ريزش مداوم آب از ديوار و سقف غار تأمين 
مي شود كه منشأ آنها به طور كلي از محل ريزش هاي جوي است و هواي 
داخل غار سبك بوده و حالت سكون مطلق دارد به طوري كه چنانچه 
ش��معي در آنجا روش��ن كنند هيچ گونه حركتي در شعله شمع ديده 
نمي شود.  در حال حاضر پس از طي مسير قابل قايقراني غار نوردي پياده 
در قسمت خشكي غار آغاز مي شود و گردشگران پس از طي مسافتي 

نسبتاً طوالني مجدداً با قايق ادامه مسير مي دهند. 

محمدرضا هاديلو


