
رش�د اقتصادي      بوشهر 
استان بوشهر در 
ش�د.  تعيي�ن  درص�د   ۱٠ ج�اري  س�ال 
احمد محم��دي زاده، اس��تادار بوش��هر با بيان 
اينكه رشد اقتصادي امس��ال استان ۱۰ درصد 
تعيين شده است، گفت: اين مهم بيشترين رشد 
اقتصادي كشور است كه حداقل ۴ درصد آن از 
محل بهره وري محقق مي شود.  وي با تأكيد بر 
تس��ريع در تحقق برنامه بهره وري تعيين شده، 
افزود: بايد برنامه الزم در اين حوزه با پيش بيني 
منابع آن تدوين و عملياتي شود.  نماينده دولت 
در استان بوشهر ادامه داد: 77درصد سهم سرانه 
نفت، گاز و پتروشيمي در توليد ناخالص استان 
بوش��هر و اينكه آنان در اين بخش نقش بزرگي 
در بهره وري دارند بايد س��ازوكاري تهيه شود و 
حتماً جلسه اي الزم اس��ت كه با حضور منطقه 
ويژه اقتص��ادي، مجتمع گاز پ��ارس جنوبي و 

پتروش��يمي و ش��وراي راهبردي شركت هاي 
پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 
تشكيل شود.  محمدي زاده به بهره وري دربخش 
پرورش ميگو پرداخت و ب��ا بيان اينكه به روش 

سنتي در هر هكتار س��ه تا چهار تن ميگو توليد 
مي ش��ود، گفت: با روش ژئومب��ران توليد به دو 
برابر افزايش مي يابد و اكنون اين روش در برخي 
مزارع پرورشي اجرا ش��ده و توليد در هر هكتار 

به ش��ش تن رس��يده اس��ت.  وي با بيان اينكه 
روش هاي نوي��ن ديگر در پ��رورش ميگو توليد 
تا پن��ج برابر افزاي��ش می يابد، تصري��ح كرد: با 
اجرا روش نوين توليد اين نوع آبزي پرورش��ي 
از س��ه به ۱۵ تن در برخي مزارع افزايش يافته 
و مي تواند توليد از ۳۲هزار تن س��ال جاري در 
6 هزار و ۴۰۰ هكتار به ۱۰۰ هزار تن در س��ال 
افزايش دهد.  استاندار بوشهر با بيان اينكه حل 
مشكل بيكاري در اس��تان در اولويت قرار دارد، 
افزود: اجرا طرح ه��اي اش��تغالزايي در اولويت 
برنامه ها قرار دارد و امسال تحول شگرف در اين 
عرصه در استان ايجاد مي ش��ود. محمدي زاده 
با بيان اينك��ه مهارت آموزي نق��ش مهمي در 
حل مشكالت اش��تغال جوانان دارد، ادامه داد: 
براس��اس ظرفيت اش��تغال صنايع، شركت ها، 
طرح هاي س��رمايه گذاري، عمران��ي و توليدي 

برنامه هاي مهارت آموزي تدوين شده است. 

پیش بینی رشد 10درصدی اقتصاد بوشهر در سال جاری

حوريه ملكيهادي مؤمني راوندي

راه اندازي 5 ايستگاه لرزه نگاري موقت در كرمانشاه 
ب�ه مناس�بت      كرمانشاه 
هفت�ه كاهش 
بالياي طبيع�ي پنج ايس�تگاه لرزه نگاري 
موق�ت در كرمانش�اه راه ان�دازي ش�د. 
فره��اد فروزي، مس��ئول ش��بكه لرزه نگاري 
كرمانشاه با اشاره به تهيه تجهيزات مورد نياز 
براي راه اندازي پنج ايستگاه موقت در استان 
گفت: با توجه به نياز اس��تان ب��ه افزايش اين 
ايس��تگاه هاي لرزه نگاري اقدامات الزم براي 

راه اندازي آنها در مهرماه و همزمان با هفته كاهش بالياي طبيعي در حال انجام است.  
وي افزود: در حال حاضر تعداد هفت ايس��تگاه لرزه نگاري فعال در كرمانش��اه موجود اس��ت كه 
با راه اندازي ايس��تگاه هاي جديد تعداد آنها به ۱۲ مورد مي رس��د.  اين مس��ئول ب��ا بيان اينكه 
ايس��تگاه هاي لرزه نگاري بايد در نقاط گرمسير احداث ش��وند، تصريح كرد: در مهرماه به دليل 
كاهش دماي هوا زمان مناس��بي براي انجام اين كار بوده و هم اكنون در شهرس��تان هاي پاوه، 
قصرشيرين، گيالنغرب، س��ومار و حميل به عنوان گرم ترين نقاط استان كرمانشاه ايستگاه هاي 

لرزه نگار فعال داريم. 

۹۰درصد هزينه    زوج هاي نابارور لرستاني پرداخت شد
بيمه س�المت ۹٠      لرستان 
درصد هزينه هاي 

زوج هاي نابارور لرستاني را پرداخت كرد. 
شاهدخت فتحي بيرانوند، مديركل بيمه سالمت 
لرس��تان گفت: 6 هزار زوج نابارور اين اس��تان از 
خدمات درم��ان نازايي بيمه س��المت بهره مند 
هستند و اين سازمان تا۹۰درصد هزينه هاي آنان 
را تأمين مي كند. وي افزود: ۳ هزار و ۴۲۸ نفر با 
نازايي اوليه و ۲ هزار ۵6۱ نفر با نازايي ثانويه در 
سطح استان وجود دارد. اين مسئول ادامه داد: تمامي زوج هاي نابارور تا پايان سن ۴۹ سالگي از دريافت 
خدمات درمان ناباروري در هم��ه بخش ها اعم از ويزيت، دارو، تجهي��زات، آزمايش ها، تصويربرداري 
و خدمات تخصصي تا سه دوره با پوشش ۹۰ درصدي سازمان بيمه س��المت برخوردار خواهند شد.  
فتحي بيرانوند گفت: بيشترين زوجين به دليل عدم تمكن مالي نتوانسته اند از خدمات درمان ناباروري 
استفاده كنند كه در اين زمينه چند مورد از خدمات از جمله  اي يو اف، اي يو اي و ميكرواينجكشن تحت 
پوش��ش قرار گرفته و در اين زمينه با جهاد دانشگاهي استان و بيمارستان ش��فا خرم آباد جهت ارائه 

خدمات ناباروري قراردادي منعقد شده است. 

افزايش 33درصدي ظرفيت تصفيه خانه آب شماره ۱ كرج
في�ت  ظر     البرز
نه  تصفيه خا
آب شماره ۱ كرج در استان البرز 33درصد 

افزايش پيدا مي كند. 
علي جوادي، معاون بهره برداري و توس��عه آب 
ش��ركت آبفاي البرز گفت: ظرفيت تصفيه خانه 
آب شماره ۱ كرج با استفاده از تجهيزات جديد 
و فيلترهاي سراميكي تا ۳۳درصد افزايش پيدا 
مي كند. وي افزود: روش تصفيه آب با استفاده از 

اين روش يكي از پيشرفته ترين روش هاي تصفيه آب در جهان است و با توجه به فضاي كمي كه اشغال 
مي كند از قابليت بااليي در كيفيت تصفيه و اجراي سريع و حذف برخي فرآيندها نسبت به فيلترهاي شني 
برخوردار است. اين مسئول ادامه داد: اين فيلترها ظرفيت تصفيه خانه آب شماره ۱ را از ۳۰۰ به ۴۰۰ ليتر 
بر ثانيه افزايش مي دهد. جوادي پيشرفت فيزيكي ايجاد تأسيسات جديد را ۴۰درصد اعالم كرد و گفت: 
ساخت سازه و مونتاژ پكيج فيلتر سراميكي ظرف مدت چهار ماه اجرا مي شود. وي افزود: اين طرح براي 

جبران بخشي از كمبود هاي آب در تابستان و افزايش تاب آوري شبكه توزيع آب در حال اجراست. 

فعاليت هاي عمراني
 در ۴۱۳ بقعه اصفهان در حال اجراست 

دومين كنگره شهداي گيالن
 با ۴ پيش كنگره برگزار مي شود

ن  كن�و هم ا    اصفهان 
ت  عملي�ا
عمراني در ۴۱3 بقعه استان اصفهان در حال 

انجام است. 
اميرحس��ين اس��ماعيلي پور، معاون بهره وري 
اقتصادي اوقاف و امور خيريه اس��تان اصفهان 
گفت: عملي��ات عمراني در ۴۱۳ بقعه اس��تان 
اصفهان در حال انجام است و 67 هزار متر مربع 
در حال س��اخت داريم و مابقي در حال مرمت 
اس��ت.  وي افزود: اين اقدام در راس��تاي حفظ 
بازدهي و درآمد براي اجراي نيات واقفان انجام 
مي شود. اين مسئول ادامه داد: اجراي پروژه هاي 
عمراني در بقاع متبرك��ه نيز از ديگر برنامه هاي 
اوقاف اس��ت كه ب��ا تعريف طرح جام��ع بقاع و 
از محل درآم��د خود بقاع اي��ن طرح ها اجرايي 
مي ش��ود. اس��ماعيلي پور گفت: اولويت بندي 
براي اج��راي پروژه ه��اي عمران��ي اول بقعه و 
رواق هاي اطراف آن است، بعد سالن اجتماعات و 
زائرسراها و احداث واحدهاي خدماتي و تجاري 

در اولويت هاي بعدي است. 
وي با بيان اينكه در س��ال گذشته با در آمد خود 
بقاع متبركه ح��دود ۳۰ ميلي��ارد تومان هزينه 
عمراني بقاع را تأمي��ن كرده ايم، افزود: به همين 

ميزان نيز كمك هزينه از س��وي خي��ران براي 
بازس��ازي بقاع اس��تان هزينه شده اس��ت. اين 
مس��ئول با اش��اره به اينكه عمل به نيات واقفان 
يكي از اصلي ترين اقدام��ات اوقاف و امور خيريه 
است، ادامه داد: بايد توجه داشت كه در سال هاي 
گذش��ته برخي از موقوفات به دلي��ل گذر زمان 
آس��يب ديده يا از بين رفته اس��ت و از سال ۹۲ 
س��رمايه گذاري و تغيير كاربري موقوفات را در 
دس��تور كار قرار دادي��م. اس��ماعيلي پور با بيان 
اينكه در حال حاضر در حوزه توليد برق از انرژي 
خورش��يدي و راه ان��دازي مجموعه هاي تجاري 
سرمايه گذاري داريم، گفت: اين امر هم با درآمد 
موقوفات و هم ب��ا درآمد بخش خصوصي محقق 
شده است. وي افزود: احياي كاروانسراها از جمله 
طرح هاي مش��اركتي با بخ��ش خصوصي بوده 
است كه مي توان از كاروانسرها براي گردشگري 
استفاده كرد. معاون بهره وري اقتصادي اوقاف و 
امور خيريه استان اصفهان با بيان اينكه در زمينه 
راه اندازي مراكز تجاري براي درآمدزايي خروجي 
خوبي براي اوقاف دارد، ادامه داد: اين امر نه تنها 
فضاي بقاع متبركه را س��اماندهي مي كند، بلكه 
منجر به درآمدزايي و اشتغالزايي نيز مي شود؛ اين 

امر با كمك بخش خصوصي اجرايي شده است. 

دومي�ن كنگره     گيالن
شهداي گيالن با 
چهار پيش كنگره شهداي دانشجو، شهداي 
مدافع حرم، شهداي مداح و تبليغات جنگ و 
مي ش�ود.  برگ�زار  كارمن�د  ش�هداي 
سرهنگ غالمرضا ملك عليپور، رئيس ستاد كنگره 
شهداي گيالن، با اشاره به آغاز برنامه هاي دومين 
كنگره شهداي اين استان از مرداد امسال به مدت 
۸۱ ماه گف��ت: اين موضوع با چه��ار پيش كنگره 
شهداي دانشجو، ش��هداي مدافع حرم، شهداي 
مداح و تبليغات جنگ و ش��هداي كارمند برگزار 
مي شود. وي گيالن را از استان هاي برجسته حوزه 
ايثار و ش��هادت در طول تاريخ اعالم كرد و افزود: 
نهضت جنگل به رهبري ش��هيد مي��رزا كوچك 
جنگلي كه مينياتوري از جمهوري اسالمي است 

در گيالن تشكيل شد. 
اين مسئول شهيد سيديونس رودباري را نخستين 
شهيد نهضت انقالب اسالمي دانست كه گيالني 
هم بود، افزود: زماني كه رژيم بعث عراق با حمايت 
دو بلوك شرق و غرب در ۱۳ شهريور ۹۵ به ايران 
حمله كرد، رزمندگان گيالني در س��ومين روز 
جنگ در قالب يك گروه ۳۵نفري خودشان را به 
خرمشهر رساندند و يك گروه ۴6 نفري ديگر در 

هشتمين روز جنگ به سر پل ذهاب رفتند. 
ملك عليپور، اولين شهيد نيروي دريايي ارتش 
را نيز گيالن��ي اعالم كرد و عنوان ك��رد: با توجه 
به فاصله زي��اد از جبهه ها تهديد خاصي متوجه 
گيالن نبود، اما ۱۲۱ هزار رزمن��ده دوران دفاع 
مقدس داريم كه براساس شاخص جمعيتي، جزو 

پنج استان اول در اعزام رزمندگان هستيم. 
وي با اشاره به جمعيت ۲/۹ درصدي گيالن در 
دوران دف��اع مقدس افزود: اين اس��تان با ۸هزار 
ش��هيد ۳/7 درصد جمعي��ت ش��هدا را به خود 
اختصاص داده اس��ت، همچنين ۲۲هزار جانباز 
و ۲ه��زار و 7۰۰ آزاده داريم كه از اين حيث جزو 

شش استان اول كشور هستيم. 
رئيس س��تاد كنگره ۸ هزار شهيد گيالن نقش 
رزمندگان اين استان در بسياري از عمليات هاي 
دوران دفاع مقدس به ويژه كربالي۲، ۴ و ۵ و نصر 

و بيت المقدس و والفجر را ويژه و بارز دانست. 
ملك عليپ��ور با بيان اينكه گيالني��ان در جبهه 
مقاومت و دفاع از حرم نيز روحيه دفاع مقدس را از 
خودشان نشان دادند، خاطرنشان كرد: پنج منطقه 
از ۹ منطقه استراتژيك س��وريه با نقش آفريني 
رزمندگان گيالن آزادس��ازي ش��د و فتح نبل و 

الزهرا جزو افتخارات رزمندگان استان است. 

 مركزي: فرزاد مخلص االئمه، استاندار مركزي در آيين افتتاح نمايشگاه 
دستاوردهاي دفاع مقدس در مركز فرهنگي موزه دفاع مقدس اراك با اشاره 
به اينكه مركز موزه دفاع مقدس اس��تان مركزي يكي از مراكز فرهنگي، 
انقالبي و حماس��ي كه جزيی از اركان هويتي اس��تان و شهر اراك است، 
گفت: به رغم همه زحمات انجام شده در موزه دفاع مقدس كمي از برنامه 

زمانبندي پيشرفت و تكميل موزه عقب هستيم كه بايد جبران شود. 
 آذربايجان غربي: س��عيد موس��وي، مع��اون نظارت و پاي��ش اداره 
كل حفاظت محيط زيس��ت آذربايج��ان غربي گفت: بر اس��اس گزارش 
ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا، در پنج ماهه نخست سال جاري هواي 
استان ۴۴ روز پاك، ۹۱روز سالم، ۱۸ روز ناسالم براي گروه هاي حساس، 

يك روز ناسالم براي تمام گروه ها و يك روز خطرناك بود. 
 كهگيلويه وبوير احمد: سيدرضا حسيني نيك، مديركل نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: با همت و نيت 
خير گرانقدر، مدرسه سه كالسه در روستاي بنستان دنا كلنگ زني شد. 

وي افزود: براي اين پروژه 7 ميليارد ريال هزينه خواهد شد. 
 لرستان: حميدرضا كرموند، مديرعامل شركت آب و فاضالب لرستان 
از عمليات اجرايي آبرساني به ۱۲6روستاي شهرستان سلسله خبر داد. وي 
افزود: در فاز اول آبرساني به ۲6 روستاي كهمان شمالي با اعتباري بالغ بر۳۰ 
ميليارد تومان با حضور قرارگاه امام حسن مجتبي)ع( و همكاري با قرارگاه 

سازندگي سپاه پاسداران استان لرستان انجام شده است. 
 همدان: علي خراساني، مدير كميته امداد امام خميني)ره( شهرستان 
مالير از توزيع ۳۰ هزار پاكت در مدارس همزمان با بازگشايي مدارس خبر 
داد و گفت: پيش بيني مي شود امسال بيش از يك ميليارد تومان كمك هاي 

نقدي و غيرنقدي از محل برپايي جشن عاطفه ها جمع آوري شود. 
 خراسان رضوي: غالمرضا نازپرور،رئيس خانه معدن خراسان رضوي با 
اشاره به اينكه فرسودگي ماشين آالت معدني بسيار جدي و بحراني است، 

گفت: ماشين آالت بيش از 7۰ درصد معادن استان فرسوده است. 
  قم: چهل و سومين مرحله طرح شهيد رهنمون به مناسبت دهه وقف 
و هفته دفاع مق��دس، با همكاري مركز افق حرم مطهر حضرت موس��ي 
مبرقع)ع( و بسيج جامعه پزشكي استان قم با هدف ويزيت و ارائه داروي 
رايگان به نيازمندان از محل عوايد موقوفات اجرايي مي شود.  قرار است در 
اين طرح پزشكان عمومي و متخصص داخلي، چشم، زنان و زايمان، اطفال، 

روانشناسي، قلب و طب سنتي به ويزيت رايگان بيماران بپردازند. 

طارم؛ اول در توليد
و آخر در سود زيتون

اكثر ايرانی ها رودبار را به عنوان شهر زيتون می شناسند اما شهرستان 
طارم بزرگ ترين توليدكننده زيتون سبز كشور است.  شهرستان 
طارم در استان زنجان در شرايطي گسترش باغات و افزايش ميزان 
توليد زيتون را تجربه مي كند كه حدود ۹هزار بهره بردار طارمي را 
در اين بخش مشغول كرده و فقط در س�ال جاري بيش از ۵٠٠ هزار 
نفر روزكار براي كارگران فصل�ي از طريق توليد اين محصول ايجاد  
كرده اس�ت. طارم س�االنه با توليد ۴٠ درصد زيتون س�بز، عنوان 
بزرگ ترين توليدكننده اين محصول را در كشور به خود اختصاص 
داده است، اما همين توليد باال به دردي بزرگ تبديل شده و با حضور 
دالالني كه حاال به مافيايي قدرتمند تبديل ش�ده اند، زيتون كاران 
و به تب�ع آنها اقتص�اد ط�ارم و زنجان در ح�ال ضرر دادن اس�ت. 

  
با اينكه اكثر ايرانيان رودبار را با زيتونش مي شناس��ند، اما خوب اس��ت 
بدانيم شهرس��تان طارم در استان زنجان س��االنه با سهم ۴۰ درصدي 
زيتون سبز توليدي، عنوان بيشترين توليدكننده زيتون كشور را از آن 

خود كرده است. 
با اين ح��ال و با تولي��د بيش از ۱۰۰ هزار تن زيتون س��بز امس��ال اين 
شهرستان با وجود مرغوبيت و كيفيت باال، نه تنها سودي براي اقتصاد 
كشاورزان و باغداران اين منطقه ندارد، بلكه باعث نااميدي باغداران قطب 
زيتون كشور با توجه به افزايش تورم و قيمت سرسام آور كاالهاي اساسي 

زندگي آنان شده است. 
  امپراتوري دالالن در بازار زيتون

يكي از مشكالت اساسي صنعت زيتون در طارم، نبود آب كشاورزي به ويژه 
در فصل تابستان است كه در زمان اوج آبياري درختان زيتون مشكالت 
زيادي به وجود مي آورد. موضوعي كه اگر حل نشود، در سال هاي آينده 

شاهد نابودي باغات زيتون خواهيم بود. 
با اين تفاسير و در كنار تمام اين معضالت، زيتون كاران كار خود را انجام 
داده و يكبار ديگر فصل برداشت محصول از راه رسيد، اما دوباره اين دالالن 
هس��تند كه چند قدم جلوتر خود را به زيتون كاران رسانده و مثل زالو 

مشغول مكيدن حاصل دسترنج يك ساله آنها شده اند. 
به گفته كش��اورزان اين منطقه، كار به جايي رسيده كه اين واسطه ها با 
قدرت تمام و به صورت هماهن��گ نمي گذارند، خريداران بزرگ زيتون 
كشور به صورت مستقيم با زيتون كاران طارمي ديدار داشته و به خريد 

محصول بپردازند. 
دالالن زيتون طارم را به پايين ترين قيمت خريداري كرده و با سود باال 
به فروشندگان اصلي زيتون فرآوري ش��ده تحويل مي دهند. كاري كه 
سال هاست ادامه دارد و هيچ مس��ئول و مرجعي هم به دفاع از باغداران 

وارد اين ميدان نمي شود. 
به گفته دبير مجمع مطالبه گران شهرستان طارم، نبود نظارت مسئوالن بر 

بازار فروش زيتون ضربات مهلكي به فعاالن اين عرصه وارد كرده است. 
يونس حيدري مي گويد: »مسئوالن طارم و اس��تان زنجان بايد براي 
صادرات اين محصول با وزارت جهادكشاورزي رايزني هاي الزم را انجام 
دهند تا با صادرات زيت��ون، فروش زيتون از ط��رف باغداران با قيمت 
مس��اعدي صورت گيرد. اگر اين كار اتفاق بيفتد، تمايل شركت هاي 
داخلي براي خريد و صادرات نيز بيشتر خواهد شد كه همين موضوع 
تقاضاي بيش��تر خريد زيتون در مقابل عرضه باالي زيتون را به دنبال 

خواهد داشت.«
وي ضمن تأكيد بر حفظ تعادل بازار توسط خود باغداران تصريح مي كند: 
»اگر توليدكنندگان و باغداران ۲۰ درصد زيتون توليدي خود را فرآوري و 
از خام فروشي همه محصول اجتناب كنند، تعادل در عرضه و تقاضا برقرار 

شده و در نتيجه فروش محصول به نفع باغداران خواهد بود.«
اين موضوع را هم فراموش نكنيم كه زيتون طارم به دليل نبود راه هاي 
مناس��ب ارتباطي به مركز استان و اس��تان هاي مجاور از جمله گيالن، 
قزوين، اردبيل و حتي تهران منتقل نشده و به صورت واسطه اي خريداري 
مي شود. به همين خاطر است كه رودبار مي تواند با بخش اعظمي از زيتون 
طارم، نام خود را بر سر زبان ها بيندازد، چون در مسير رفت و آمد بسياري 

از ايرانيان است. 

كشف يافته هاي جديد معماري 
در تپه هاي سيلك كاشان

تپه هاي سيلك كاش�ان با پش�توانه قدمت بيش از ۷هزار ساله خود 
تمدني بي همتا به وسعت و بلنداي تاريخ اس�ت. اين دستاورد تمدن 
بش�ر ما قبل تاريخ در مح�دوده اي�ران مركزي نه تنه�ا نمود هويت 
منطقه و ايران، بلكه س�ند تكامل بس�ياري از تكنيك هاي ضروري 
و چگونگي روند توس�عه جامعه بش�ري اس�ت. نزديك س�ه چهارم 
قرن است كه تمدن س�يلك در ايران مركزي ش�ناخته شده و مورد 
پژوهش و مطالعه محققان خارجي و ايراني ق�رار گرفته كه نتايج آن 
در نشريات ايراني و خارجي منتشر شده است. حاال يافته هاي جديد 
معماري در محدود تاريخي تپه سيلك از سوی گروه باستان شناسي 
دانش�گاه كاش�ان كش�ف ش�ده كه مورد توجه ق�رار گرفته اس�ت. 

  
تپه س��يلك ميراث غني هنري، ادبي و فرهنگي كاشان است و فرهنگ و 
تمدن اين شهر ناشي از سيلك اس��ت و فرهيختگان فرهنگي بايد كاشان 
سيلك را به درستي به ديگران معرفي كنند. طي آخرين پژوهش ها كه به 
همت گروه باستان  شناسي دانشگاه كاشان در تپه هاي سيلك انجام شده 
حدود ۴۰اثر مهم كشف شده كه مي تواند پژوهشگران را از روابط اجتماعي 
جوامع هزاره چهارم پيش از ميالد آگاه كند.  در همين رابطه، رئيس دانشگاه 
كاشان در بازديد از فصل كاوش گروه باستان شناسي دانشگاه اين شهر در 
تپه سيلك گفت: »با اشاره به اينكه در تپه هاي سيلك شاهد كار پژهشي 
گروه باستان شناسي دانشگاه كاشان هستيم، افزود: يكي از نقاط قوت كشور 
ما تمدن اصيل و قديمي است و ارزش يافته هايي كه در اين كاوش، اين گروه 
داشتند از نظر معماري، صنعت، ساخت و هنر صنايع مختلف كه مربوط به 

۵ هزار و 7۰۰ سال قبل است، قابل پژوهش است.«
دكت��ر عباس كتاب��ي خاطرنش��ان كرد: »ب��ر اث��ر يافته هايي ك��ه گروه 
باستان شناسي دانشگاه كاش��ان در اين فصل كاوش منطقه سيلك انجام 
دادند، توانايي هنر هوش��مندانه مردم اين منطقه است كه چگونه خود را 
نسبت به وقايع طبيعي مثل زلزله تطابق و نوع ساخت خود را متناسب با 
شرايط منطقه سيلك كه زلزله خيز بود تطبيق مي دادند و اينها نقاط قوت 

فرهنگ سيلك است.«
وي يكي از اقدامات خوب دانشگاه كاشان را ايجاد رشته باستان شناسي در 
مقطع كارشناسي و ارشد عنوان كرد و افزود: »با توجه به ظرفيت خوب اين 
منطقه سيلك نش��ان مي دهد كه اهميت رشته باستان شناسي متناسب 
اقليم و آمايش سرزمين كاشان بوده كه اميد است مقطع دكتراي اين رشته 

را هم اضافه نماييم.«
  كشف يافته هاي جديد 

دكتر جواد حسين زاده ساداتي، استاد گروه باستان  شناسي دانشگاه كاشان 
و مدير پايگاه ميراث فرهنگي سيلك نيز از كشف يافته هاي جديد معماري 
در محدود تاريخي تپه سيلك از سوی گروه باستان شناسي دانشگاه كاشان 

خبر داد. 
وي به اجراي مرحله سوم طرح بازنگري سيلك اشاره كرد و افزود: »دوره 
سوم طرح با همكاري دانشگاه كاشان و موزه ملي ايران در محوطه باستاني 

سيلك از يكم شهريور شروع تا هفتم مهرماه جاري ادامه داشت.«
اين مس��ئول با بيان اينكه اين منطقه محدوده مسكوني سيلك است كه 
در گذش��ته نصف اين محدوده حدود ۲۰ سال گذش��ته كاوش شده بود، 
افزود: »قسمت ش��مالي آن در دس��تور كار گروه باستان شناسي دانشگاه 
كاشان قرار گرفت كه در اين فصل از كاوش توانستيم به دو جنبه از حيات 
مردمان ۵ هزار و ۵۰۰ س��ال هزاره چهارم پيش از ميالد مردم اين منطقه 

دست يابيم.«
دكتر حسين زاده يكي از جنبه ها را بحث معماري مردم اين منطقه عنوان 
كرد و اظهار داشت: »طبق پژوهش ها و كشف يافته هاي جديد، نشان داد 
كه مردم اين منطقه به ش��دت در حوزه مواجهه و سازگار شدن با محيط 

زلزله خيز منطقه ايران و با مخاطرات طبيعي پويا و آگاه بودند.«
وي پيدا شدن حدود ۴۰ اثر مهم را از ديگر كاوش ها در اين پژوهش عنوان 
كرد و افزود: »اين يكي از كش��فيات بزرگ باستان شناسي است كه ما را از 
روابط اجتماعي جوامع هزاره چهارم پيش از ميالد آگاه مي كند و در بحث 

مديريت ديد بهتري را به ما مي دهد.«
عضو هيئت علمي گروه باس��تان شناس��ي دانش��گاه كاش��ان اهميت به 
زيبايي شناسي را از ويژگي هاي مردم سيلك اعالم كرده و گفت: »با ديواري 
كه در اين محدوده با اندود گل اخرا پيدا شده، حس زيبايي زندگي كردن 
مردم 6 تا 7 هزار سال قبل و اهميت به خصوص در زندگي روزمره خود را 

نشان مي دهد.«
دكتر حس��ين زاده همچنين به پيداشدن، ابزار س��نگي و تعدادي از آثار 
فلزكاري و حفره فلزكاري در اين محدوده اشاره و تصريح كرد: »اميد است 
با فصل كاوش آينده بتوانيم به ابعاد بيش��تري از نظام اجتماعي مردم اين 

منطقه دست يابيم.« 
رئيس موزه ملي اي��ران هم هدف از اج��راي اين طرح را روشن س��ازي و 
آگاه سازي كشف بقاياي معماري مسكوني كه در هزاره چهارم در اين بخش 
تپه سيلك پيدا شده عنوان كرد و گفت: »در اين فصل كاوش به يافته هاي 
جديدي دست يافتيم و شواهدي از فن مديريت و نظام اداري تپه سيلك 

پيدا كرديم و داده هاي ديگري كه جديد هستند.«
دكتر جبرئيل نوكنده اظهار اميدواري كرد اين پروژه را كه امس��ال شروع 
كرديم به مدت پنج سال با دانشگاه كاشان ادامه دهيم تا يافته هاي جديدي 
را براي دنياي باستان شناسي كش��ف كنيم. وي از همكاري و تالش هاي 
اساتيد و دانشجويان رشته باستان شناسي دانشگاه كاشان قدرداني كرد و 
افزود: »در اين پروژه بيش از ۹۵ درصد كادر كه در اينجا مستقرند، اساتيد 
و دانشجويان دانشگاه كاش��ان و افراد با انگيزه اي هس��تند كه تراز علمي 
بسيار بااليي دارند؛ گروهي كه با تجربه بيش از ۲۰ سال كه بنده در حوزه 
باستان شناسي در ميدان هاي مختلف باستان شناسي كار مي كنم بسيار 

افراد با تجربه و پرسش محور و درخشان هستند.«
استاد عباس اعتماد فيني مرمت گر باتجربه اثر ملي سيلك با بيان اينكه سيلك 
نخستين خاستگاه تمدن بشري است، گفت: »تمدن بيش از ۸ هزار سال آن 
نش��ان از حضور مردماني دارد كه در آن نخستين شهر به تعريف امروزي را 
تأسيس كردند. در زماني كه مردمان دنيا محل سكونت شان در طبيعت و در 
دل كوه ها بود مردم اين سرزمين بنا و پايه هاي تمدن بشريت را پا نهادند.« 
وي از تالش هاي دكتر حسين زاده استاد دانشگاه كاشان و مدير پايگاه ميراث 
فرهنگي س��يلك قدرداني كرده و ادامه داد: »بنده در اين مدت در محدوده 
تاريخي سيلك با افراد مختلفي از جمله گيرش��من كار كردم، ولي فعاليت 

هيچ كدام به اندازه دكتر حسين زاده نبوده كه بسيار جاي تقدير دارد.«
استاد اعتماد فيني معرفي هر چه بيشتر اين اثر تاريخي را مورد تأكيد قرار 
داد و اظهار داشت: »اولين گردهمايي انسان ها در يكجانشيني در تپه هاي 

سيلك رخ داده است.«
وي با بيان اينكه عنوان »كاشان س��يلك« درست است نه سيلك كاشان 
افزود: »كاشان از س��يلك است و پيوند بين تمدن س��يلك و كاشان بايد 

برقرار شود.«

آغاز اجراي طرح جامع پسماند 
در خراسان شمالي

اجراي طرح جامع پسماند در استان خراسان شمالي آغاز شد. 
مرتضي رجايي، مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري 
خراسان شمالي با بيان اينكه قرارداد مطالعه طرح جامع پسماند 
استان منعقد شد، گفت: اجراي اين طرح با هدف ساماندهي زباله 
از سوی مشاور آغاز شد. وي افزود: در طرح جامع پسماند استان، 
تالش شد تا مديريت جمع آوري و دفن اصولي زباله ضمانت اجرايي 
داش��ته باش��د و در اين زمينه از ظرفيت هاي محلي و منطقه اي 
استفاده شود و رويكرد ما اين است با انجام اقدامات فرهنگي و با 
نهادينه كردن فرهنگ مديريت توليد زباله، مردم پاي كار باشند. 
اين مسئول ادامه داد: در مركز استان روزانه ۱۲۳ تن زباله توليد 
مي شود كه تنها ۲ درصد از آن تفكيك مي شود. رجايي گفت: در 
كشور به طور ميانگين هر نفر روزانه 7۰۰ گرم زباله توليد مي كند 

كه اين رقم در بجنورد به ازاي هر نفر ۴7۳ گرم است. 

 اجراي ۱44طرح آبياري نوين 
در زمين هاي كشاورزي قزوين

۱۴۴طرح آبي�اري نوي�ن در زمين هاي كش�اورزي اس�تان 
قزوين ب�ا هدف صرفه جوي�ي در مصرف آب اجرا مي ش�ود. 
رض��ا افالطوني، رئيس س��ازمان جه��اد كش��اورزي قزوين گفت: 
۱۴۱طرح آبياري نوين در زمين هاي كش��اورزي استان با مساحت 
بيش از ۳ هزار هكتار در دس��ت اجرا قرار دارد. وي با بيان اينكه در 
جريان سفر رئيس جمهور به قزوين 7۱۳ ميليارد تومان براي تكميل 
و توسعه طرح هاي آبياري نوين اختصاص يافت، افزود: اين طرح ها 
نقش مهمي در كاهش مص��رف آب و ارتقاي به��ره وري در بخش 
كشاورزي دارد و فعاليت در اين بخش را با توجيه اقتصادي بيشتري 
همراه مي كند. اين مسئول با بيان اينكه تكميل و توسعه آبياري نوين 
در دشت قزوين، بخشي از پروژه احيا و تقويت اين دشت حاصلخيز 
به شمار مي رود، ادامه داد: تاكنون حدود 6۰ هزار هكتار از زمين هاي 

كشاورزي استان به سامانه هاي آبياري نوين مجهز شده اند. 

ايجاد اشتغال براي ۹۰۹ نفر در بخش 
كشاورزي و دامپروري ايالم 

در شش ماه نخست امسال براي ۹٠۹ نفر در بخش كشاورزي 
و صنايع تبديلي و دامپروري اس�تان ايالم شغل ايجاد شد. 
آذرنوش عموزاده رئيس جهاد كش��اورزي ايالم گفت: كش��اورزي 
مهم ترين بخش اشتغالزايي در استان به شمار مي رود، در همين راستا 

در سال جاري تعهد سازمان در بخش اشتغال 7۹۱ نفر بوده است. 
وي افزود: در ش��ش ماه نخس��ت امس��ال براي ۹۰۹ نف��ر در بخش 
كشاورزي و صنايع تبديلي و دامپروري شغل ايجاد شده كه از رشد 
۱۱۵ درصدي برخوردار است. اين مسئول ادامه داد: قرار است تا پايان 
سال براي هزار و 6۲۲ نفر در بخش كشاورزي استان شغل ايجاد شود 
كه تحولي عظيم در كاهش نرخ بيكاري استان دارد. عموزاده گفت: 
توس��عه باغات، گياهان دارويي و مجتمع هاي گلخانه اي در اراضي 
مستعد ملي در سال جاري با توجه به برنامه ي ابالغي وزارت توسط 

مديريت باغباني و اداره كل منابع طبيعي استان انجام مي شود. 

   ايالم     قزوين     خراسان شمالي 

تكميل 32 پروژه راه روستايي در آذربايجان غربي تا پايان سال 
ه  ژ و 3پ�ر ۲     آذربايجان غربي 
راه  س�اخت 
روس�تايي در ش�هرهاي مختلف دراس�تان 
آذربايجان غربي ب�ه زودي ب�ه بهره برداري 

مي رسد. 
 پيمان آرامون، مدي��ر ل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي آذربايجان غربي با اشاره به اينكه ۳۲ پروژه 
راه روستايي در استان تا پايان سال جاري تكميل 
و به بهره برداري مي رسد، گف�ت: اين پروژه ها در 
شهرستان هاي اروميه، اشنويه، خوي، چايپاره، شوط، چالدران، پلدشت، سلماس، تكاب و پيرانشهر با هدف 
تسهيل و ايمن سازي ترددهاي جاده اي به طول نزديك به ۱۵۰ كيلومتر در حال اجراست. وي بهسازي و 
آسفالت راه هاي روستايي چهارطاق در تكاب، وزنه در نقده، عرفات و قرمزي داش در چالدران، همت آباد در 
سلماس، هوبه كوخان در مياندوآب، قيزقاپان در پيرانشهر، كرد كندي در شاهين دژ، ايشكه سو در شوط، 
بيزنده و ياريم قيه در خوي و كاني ميران در اروميه را از مهم ترين پروژه هاي آس��فالت راه هاي روستايي 

استان در دست اجرا عنوان كرد. 
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