
   همدان: معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر اس��تان همدان 
از امدادرساني هالل احمر همدان به ۲۴۸ مسافر در راه مانده خبر داد.  
حميد عرفي يگانه عنوان ك��رد: به دنبال 
بارش برف و كوالك در محورهاي استان 
همدان، امدادرساني و اسكان اضطراري به 
مسافران و در راه  ماندگان توسط تيم هاي 
امدادي جمعيت هالل احمر همدان انجام 
شد.  وي با بيان اينكه با شروع موج بارشي 
در اس��تان همدان تمام عوام��ل امدادي 
جمعيت هالل احمر در حالت آماده باش بوده و به مس��افران و در راه 

ماندگان در برف و كوالك امدادرساني كردند. 
   كرمانش�اه: مديرعامل صندوق بيمه كش��اورزان، روس��تاييان و 
عشاير اس��تان كرمانش��اه از واريز بس��ته حمايتي دولت براي ۱۵۰۰ 
خانوار تحت پوشش اين بيمه در استان خبر داد.  سجاد طاهري افزود: 
تعداد ۷۰ هزار خانوار در استان كرمانشاه تحت پوشش صندوق بيمه 
كشاورزان، روستاييان و عشاير قرار دارند.  وي از توزيع بسته حمايتي 
بين مستمري بگيران تحت پوشش اين بيمه خبر داد و افزود: در اين 
راستا تاكنون به ازاي هر خانوار ۲۰۰ هزار تومان به حساب ۱۵۰۰ خانوار 

واريز شده است. 
   كرمان: دبير س��وگواره تعزيه استان كرمان گفت: بيست و دومين 
سوگواره تعزيه استان كرمان از اول تا دهم بهمن ماه در پارك مطهري 
كرمان برگزار مي شود.  عباس ساالري افزود: براي شركت در بيست و 
دومين سوگواره تعزيه استان كرمان ۱۴ گروه با ۱۷ اثر متقاضي شركت 
در س��وگواره بودند كه پس از اعالم نظر هيئ��ت بازبيني؛ ۱۰ مجلس 
تعزيه براي اجرا در س��وگواره انتخاب شدند.  ساالري ادامه داد: هيئت 
بازبيني؛ متشكل از اعضاي هيئت مديره انجمن تعزيه كرمان و همگي 
از پيشكسوتان تعزيه كرمان هس��تند.  وي تصريح كرد: همچنين در 
سال هاي ۸۷، ۸۹ و ۹۱ اين سوگواره به صورت ملي و با حضور ۱۰ گروه 
تغزيه از استان هاي كشور در كرمان برگزار شده است.  وي ارتقاي تعزيه 
استان كرمان را يكي از اهداف برگزاري اين سوگواره برشمرد و افزود: 
هدف از برگزاري بيست و دومين سوگواره تعزيه؛ بسترسازي براي ارتقا 

تعزيه كرمان و تبادل تجربيات بين گروه هاي تعزيه است.

همه ساله در آستانه فصل سرد سال ۱۵۰ گونه 
از پرندگان مهاجر از اقصی نقاط ايران و سيبری 
با جمعيت حدود ۱/۵ ميلي��ون بال به آبگيرها و 
آب بندان های مازندران سفر می كنند كه طبق 
آمار تا ۲۰ درصد اين پرندگان از سوی شكارچيان 
دارای پروانه و غيرمجاز شكار می شوند. مهر ماه 
امس��ال بود كه مديركل حفاظت محيط زيست 
مازندران اعالم كرد: »برای س��ال ج��اری بازار 
فروش پرندگان در فريدونكنار ساماندهی شده 
و فروش پرندگان در اين بازار منوط به داش��تن 
پروانه شكار است.« حسينعلی ابراهيمی كارنامی 
افزود: »پرندگانی كه توسط شكارچی فاقد پروانه 
شكار شده باشند و در اين بازار به فروش برسند، 
غيرقانونی است و با ش��كارچی و فروشنده طبق 

قانون برخورد خواهد ش��د.« به گفت��ه وي، در 
شرايط فعلی تا آزاد نشدن شكار از سوی سازمان 
حفاظت محيط زيست فروش پرندگان وحشی در 

اين بازار ممنوع است.
    ممنوعيت شكار پرندگان در مازندران 

شيوع آنفلوانزای  پرندگان در كنار حفظ گونه هاي 
كمي��اب از جمل��ه م��واردي بود كه باعث ش��د 
ش��كار پرندگان مهاجر در اس��تان هاي شمالي 
كش��ور خصوصاً مازندران ب��ا ممنوعيت مواجه 
ش��ود.  ارديبهش��ت س��ال جاری  بود كه رئيس 
سازمان دامپزشكی كشور از س��ازمان حفاظت 
محيط زيست خواس��ت ممنوعيت شكار و صيد 
پرندگان مهاجر را كه طی دو سال گذشته با هدف 
جلوگيری از شيوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

در پاييز اعالم شده بود را امس��ال نيز اعالم كند 
چراكه اين مهم موجب مي شد صيادان كه ديگر 
محلی هم برای عرضه الشه های پرندگان مهاجر 
ندارند، با علم ب��ه اينكه صيد و ش��كار پرندگان 
مهاجر امسال  هم مثل دو سال قبل ممنوع است 
از زمينه سازی برای صيد پرندگان و هزينه كردن 
برای تهيه دام و دانه خودداری كنند اما اين تمام 
ماج��را نبود چراك��ه در كمال تعجب، س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از خردادماه، ممنوعيت 
شكار چارپايان را هم شكست و پای شكارچيان 
خارجی را به زيستگاه ها باز كرد و بر خالف نيمه 
دوم سال های ۹۵ و ۹6، از پاييز سال جاری برای 
صيد و شكار پرندگان در اغلب استان های كشور 
مجوز صادر كرد. اين مهم س��بب ش��د تا دوباره 

بازار عرضه و فروش پرندگان مهاجر فريدونكنار 
كه سال گذشته در پی س��فر مسئوالن سازمان 
دامپزشكی و وزارت بهداشت به استان مازندران 
تخريب شده بود دوباره راه اندازي شود. اين اقدام 
س��ازمان حفاظت محيط زيست، ش��كارچيان، 
صيادان و سودجويان فريدونكنار را بر آن داشت 
تا برای راه اندازی بازاری جديد برنامه ريزی كنند 
و بدين ترتيب، بازار فروش الش��ه های پرندگان 
مهاجر، امس��ال در محل ب��ازار فريدونكنار و در 
موقعيتی به مراتب مناسب تر برای متخلفان برپا 
شود و آغاز به كار كند. در حالي كه در سال هاي 
گذشته اين بازار، تنها محل عرضه پرندگان مهاجر 
در استان مازندران بود اما اين مهم موجب شد تا 
بعضاً پرندگانی كه در خط��ر انقراض قرار دارند و 
سازمان حفاظت محيط زيست، صيد و شكارشان 
را ممن��وع اعالم كرده، دوباره و مانند س��ال هاي 
گذشته الشه های بی جانشان روی تخت های بازار 
فريدونكنار به فروش برس��د. اين در حالي است 
كه حميد ظهرابی، معاون محيط زيست طبيعی 
سازمان حفاظت محيط زيست ماه گذشته مدعی 
شده بود سازمان حفاظت محيط زيست در سال 
جاری توانسته ش��كار پرندگان در فريدونكنار را 

مديريت و از شكار غيرقانونی جلوگيری كند.
    شكار كمياب ها زير سايه مجوز شكار 

از آنج��ا كه نياز اس��ت تا براي حف��ظ گونه هاي 
كمياب يا در حال انقراض اقدام اساسي شود كه 
يكي از راه هاي آن جلوگيري از ش��كار آنهاست، 
برخي س��ازمان ها كه در اين رابطه وظيفه دارند 
بنا به داليلي كه از نظر آنها كاماًل قانوني است راه 
ش��كار را براي فرصت طلبان باز مي گذارند. طی 
ماه های گذشته مسئوالن سازمان حفاظت محيط 
زيست، در توجيه شكارفروشی خود، صدور مجوز 
شكار را عاملی برای مهار شكار غيرقانونی معرفی 
و بر لزوم ارضای غرايز شكارچيان تأكيد كرده اند. 
اين در حالي است كه متخصصان، كارشناسان، 
محيط بان��ان و فرماندهان يگان حفاظت محيط 
زيس��ت، بر اين باورند كه فروش مجوز شكار، به 
تخلفات دامن می زند چراكه صدور مجوز شكار 
از يک س��و با از بين بردن قبح ش��كار و تحريک 
شكارچيان بومی، جسارت بيشتری برای اقدام 
به تخلف ايجاد می كند و از سوی ديگر زمينه ای 
برای تخلف در پوش��ش ش��كار قانون��ی فراهم 
می آورد. با توجه به انبوه مجوزی كه طی ماه های 
گذشته برای شكار پرنده در سراسر كشور صادر 
شده و با در نظر گرفتن اين نكته كه شكارچيان 
بدون همراهی و نظارت محيط بانان به زيستگاه ها 
وارد می ش��وند، نه در رابطه با تعداد و گونه های 
شكارش��ده حس��اب و كتابی وجود دارد و نه در 
رابطه با شكارچيانی كه ممكن است حتی بدون 

مجوز وارد زيستگاه ها شوند. 
به گفته برخي كارشناسان، بي توجهي به دادن 
مجوزها ب��دون نظارت بر ش��كار برخ��ي انواع 
پرندگان و س��اير جانداران باعث شده در برخي 
موارد گونه هاي نادر نيز توسط افراد سودجو شكار 
شده و در بازار به فروش برسند كه به عنوان نمونه 
مي توان  به سمنان اشاره كرد كه با مجوز شكار 

پرنده، »َكل« شكار كردند.

شكار پرندگان مهاجري كه به سواحل ش�مالي كشور مهاجرت مي كنند 
موجب شده تا در سال هاي اخير مسئوالن محيط زيست براي حفظ جان آنها 
قوانين سختگيرانه اي را در نظر بگيرند تا شايد جلوي كشتار يا زنده گيري 
آنها گرفته شود، با اين حال بي توجهي به ادامه اين ممنوعيت در سال جاري، 
موجب شد در برخي بازارهاي عرضه پرندگان از جمله فريدونكنار مازندران، 
شاهد فروش دوباره اين  پرندگان باش�يم. در حالی كه مسئوالن سازمان 
حفاظت محيط زيست، ماه های گذشته در توجيه شكارفروشی خود، صدور 

مجوز شكار را عاملی برای مهار شكار غيرقانونی معرفی و بر لزوم ارضای 
غرايز ش�كارچيان تأكيد كرده اند متخصصان، كارشناسان، محيط بانان 
و فرماندهان يگان حفاظت محيط زيس�ت، بر اين باورند كه فروش مجوز 
شكار، به تخلفات دامن می زند چراكه اين مهم از يک سو با از بين بردن قبح 
شكار و تحريک شكارچيان بومی، جسارت بيشتری برای اقدام به تخلف 
ايجاد می كند و از سوی ديگر زمينه ای برای تخلف در پوشش شكار قانونی 
فراهم می آورد و ضربات جبران ناپذيري را به گونه هاي كمياب وارد مي سازد.

زنج�ان ب�ه قطب 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

نس�اجي كش�ور 
و  دارد  ش�هرت 
سال هاس�ت مردم اين استان دس�ت به توليد 
منسوجات نساجي مي زنند. استاني كه 30 درصد 
مردم آن در واحدهاي نس�اجي مشغول به كار 
هستند و بخش زيادي از نياز به پوشاك كشور را 
تأمين مي كنند و حاال محققان آن توانسته اند با 
اس�تفاده از فن�اوري بيوتكنول�وژي به كمك 
واحدهاي نساجي بيايند و براي نخستين بار در 
كشور پوشاك هوشمند توليد كنند. اتفاق بزرگي 
كه با حمايت مسئوالن مي تواند فرصت صادراتي 
خوبي را براي نساجي هاي اين استان فراهم كند. 

    
پيروزي ش��كوهمند انقالب اسالمي به چهلمين 
سالگرد خود نزديک مي شود و طي اين چهار دهه 
هر روز از هر گوشه و كنار كشور خبرهاي مسرت 
بخشي در خصوص پيشرفت و دست يابي محققان 
به دانش ه��اي نوين و بكارگي��ري آنها در صنايع 
مختلف به گوش مي رس��د. دس��ت يابي جوانان 
زنجان��ي به فن��اوري بيوتكنولوژي منس��وجات 
پيش��رفته نيز از همين دس��ت پيشرفت هاست 
كه منجر ب��ه توليد لباس كودك ت��ب نما، حوله 
سوپر جاذب، پيش بند چربي گريز كودك، لباس 
كند سوز، جوراب آنتي باكتريال، لباس زير آنتي 
باكتريال و غيره شده است. اس��تاني كه پيش از 
اين نيز با در برگيري بيشترين واحدهاي نساجي 
كش��ور در دل خود به عنوان قطب نساجي ايران 
شناخته مي ش��د. در اين راس��تا رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان زنجان مي گويد: 

»زنجان به عنوان قطب صنعت نس��اجي كشور 
6۰درصد صنايع قدرتمند نساجي ايران را در خود 
جاي داده و براي بيش از ۵ هزار نفر اش��تغالزايي 
كرده است.« ناصر فغفوري با اشاره به عالقه مندي 
بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در واحدهاي 
نساجي اين استان مي افزايد: »شرايط آب و هوايي 
اين استان باعث شده تا س��رمايه گذاران رغبت 
زيادي براي سرمايه گذاري در واحدهاي نساجي 
اس��تان پيدا كنند.« وي با اش��اره به بهره مندي 
واحدهاي نساجي استان از تازه ترين فناوري هاي 
روز دنيا ادام��ه مي دهد: »ماش��ين آالت صنايع 
نس��اجي در زنجان بدون استثنا جديد هستند و 
روند نوسازي آنها هر سال يا هر دو سال يكبار انجام 

مي شود. همين موضوع باعث شده تا اين استان از 
آخرين تكنولوژي در اين صنعت برخوردار شود.« 
الزم به ذكر است كه صنعت نساجي استان زنجان 
در سطح كشور از نظر فناوري پس از اصفهان رتبه 

دوم را به خود اختصاص داده است. 
   توليد پوشاك پيشرفته در زنجان

همان ط��ور كه گفته ش��د، زنجاني ه��ا عالوه بر 
برخورداري از بهتري��ن و بروزترين فناوري هاي 
نساجي، به تازگي هم توانسته اند به فناوري هاي 
بيوتكنولوژي منس��وجات پيشرفته دست يابند. 
بنابر اين پيش بيني مي ش��ود براي توليدات آنها 
ظرفيت خوبي در راستاي صادرات در خاورميانه 
فراهم شود. در اين خصوص مديرعامل پارك علم 

و فناوري استان زنجان با اشاره به اينكه فناوري به 
كار رفته در توليد اين پوشاك پيشرفته بومي است 
مي گويد: »براي نخستين بار جوانان نخبه ايراني 
توانستند به اين فناوري دست يابند.« اكنون به 
گفته داود مرادخاني قراردادي به مبلغ ۱۰۰ هزار 
يورو هم با كشور كويت بسته شده است تا سه نوع 
محصول لباس تب نم��اي نوزاد، پيش بند چربي 
گريز نوزاد و حوله س��وپر ج��اذب آنتي باكتريال 
توليد و طي س��ه مرحله به كويت ارس��ال شود. 
اتفاقي كه خود مي تواند به عنوان پيش زمينه اي 
براي افزايش توليد و صادرات منسوجات پيشرفته 
در كشور شناخته شود. اين كارشناس فناوري هاي 
نوين در زنجان با اشاره به نحوه عملكرد فناوري 
لباس تب نماي ن��وزاد مي گويد: »دماي متعادل 
براي بدن كودك 3۸ درجه اس��ت كه به محض 
افزايش اين دما رنگ لباس تغيير كرده و س��فيد 
مي شود و پس از افت دما دوباره به رنگ قبلي خود 
بر مي گردد.« مرادخاني با اشاره به اينكه ظرفيت 
فروش اين منسوجات پيشرفته را بايد در كشور 
هم فراهم ك��رد مي افزايد: »اگ��ر توليد محصول 
داشته باش��يم اما بازاري براي آن وجود نداشته 
باشد زمينه تحقق شعار مقام معظم رهبري عملي 
نيست بنابر اين الزمه اين كار عزم ملي است.« با 
توجه به اينكه استقرار چنين واحدهاي توليدي 
در كشور هم به افزايش توليد و هم به اشتغالزايي 
كمک مي كند، ضروري اس��ت تا دس��تگاه هاي 
فرهنگ س��از ترويج فرهنگ اس��تفاده از كاالي 
ايراني را مد نظر قرار دهن��د تا با حمايت مصرف 
كنن��دگان از توليدكنندگان روزب��ه روز فناوري 

صنايع مختلف نيز توسعه يابند.

قطب نساجي كشور به فناوري توليد پوشاك هوشمند دست يافت
زنجاني ها توانستند براي نخستين بار در كشور با استفاده از فناوري هاي بيوتكنولوژي، منسوجات پيشرفته اعم از لباس كودك تب نما توليد كنند
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صيد پرندگان مهاجر و صدور مجوز براي شكارهاي بي ضابطه، محيط زيست كشور را به چالش كشيده است

 300 هزار مهمان مازندران 
هيچ وقت به خانه بازنمي گردند

 گرمخانه بانوان در فرديس
 افتتاح شد   

گرمخانه بان�وان با زير بن�اي 250 متر     البرز
داراي ظرفيت پذيرش 40 نفر به صورت 

شبانه روزي افتتاح شد.
ش��هردار فرديس در آئين گش��ايش اين گرمخانه گفت: اين مكان با 
كمک مأموران شهرداري بانوان بي سرپناه به اين مكان در فلكه پنجم 
ضلع غربي بلوار بيات فرديس انتقال مي يابند.  منوچهر غفاري افزود: 
ارائه امكاناتي نظير اسكان، اس��تراحت، استحمام، غذاي گرم، لباس و 
صبحانه در اين مكان تدارك ديده شده اس��ت.  مديركل امور بانوان و 
خانواده استانداري البرز نيز در اين آيين به اقدامات آموزشي و خدماتي 
به بانوان استان اشاره كرد و گفت: برگزاري دوره مسير كسب و كار من 
كه در اين دوره صد نف��ر از بانوان سرپرس��ت آموزش هاي كارآفريني 
ديدند و در مسير اشتغال تا زمان ورود به بازار، حمايت هاي مشاوره اي 
از آن ها صورت مي گيرد.  مريم اس��ماعيلي فرد اظهار داش��ت: يكي از 
مواردي كه ما دنبال مي كنيم موضوع وضعيت انتصاب هاي مديريتي 
زنان است.  وي در ادامه افزود: بر اساس ابالغيه رئيس جمهوري تا پايان 
برنامه ششم توسعه بايد 3۰ درصد از مناصب مديريتي در اختيار زنان 
قرار بگيرد و اين موضوع مورد اهتمام جدي اس��تاندار البرز قرار دارد.  
اسماعيلي فرد افزود: يكي از مالك هاي ارزيابي ساليانه مديران استاني 
بحث تحقق س��هميه 3۰ درصد مناصب بانوان است كه اين موضوع را 
رصد مي كنيم.  مديركل امور بانوان و خانواده اس��تانداري البرز گفت: 
همچنين رونمايي از پوستر جشنواره البرز بانو اقدام بسيار مهمي است 
كه قرار است همزمان با چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمي در استان 
البرز صورت بگيرد.   اسماعيلي فرد افزود: در چارچوب جشنواره البرز 
بانو، زنان توانمند اس��تان البرز را خود شهروندان از طريق تلفن همراه 
شناسايي كنند و با تهيه فيلم كوتاه مي توانند در اين جشنواره شركت 

كنند و جوايز ارزنده اي را دريافت كنند. 

 بهره برداري و کلنگ زنی 917 پروژه 
در استان مرکزي  به مناسبت دهه فجر   

طي دهه فج�ر س�ال جاري 917 پروژه     مركزي
عمراني و اقتصادي در اس�تان مركزي 

بهره برداري يا كلنگ زني مي شود. 
 معاون هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع اس��تانداري مركزي 
گفت: ۹۱۷طرح با اعتب��اري بالغ بر ۲ ه��زار و ۱6۸ ميليارد تومان در 
حوزه های مختلف عمران��ي و اقتصادي در دهه مبارك فجر امس��ال 
در شهرستان هاي اس��تان مركزي به بهره برداري رس��يده يا عمليات 
اجرايي آنها آغاز مي شود.  سعيد فرخي افزود: با توجه به اينكه تعدادي 
از دس��تگاه هاي اجرايي اس��تان مركزي تا كنون طرح هاي عمراني و 
اقتصادي خود را به دبيرخانه دهه فجر استان معرفي نكرده اند، احتمال 

افزايش اين طرح ها وجود دارد.  
وي ادام��ه داد: يک ه��زار و 33۴ ميليارد توم��ان از مجموع طرح هاي 
قابل بهره برداري در دهه فجر امس��ال، طرح هاي اقتصادي است كه با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي انجام شده است. معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منابع اس��تاندار مركزي گفت: دستگاه هاي اجرايي 
اس��تان مركزي تا يكم بهمن ماه بايد طرح ه��اي عمراني، اقتصادي و 
فرهنگي خود را با قيد زمان و مكان در سايت دبيرخانه دهه مبارك فجر 
استان ثبت كنند.  وي افزود: دستگاه هاي اجرايي بايد نسبت به تأمين 
منابع مالي مورد نياز طرح هاي فرهنگي دهه مبارك فجر اقدام كرده و 

اجراي طرحي نبايد منوط به تأمين مالي شود.  
فرخي از برگزاري نمايش��گاه دستاوردهاي چهل س��اله دستگاه هاي 
اجرايي استان مركزي در اراك خبر داد و گفت: اين نمايشگاه از دوازدهم 
تا هفدهم بهمن ماه در اين شهرس��تان برگزار مي ش��ود و در آن براي 

تمامي دستگاه هاي استان غرفه در نظر گرفته شده است. 

 افتتاح ششمين بانك امانات 
تجهيزات پزشكي از سوی خير گلستانی  

شش�مين بان�ك امان�ات تجهيزات     گلستان
پزش�كي ب�ه هم�ت خي�ر داوطلب 

گنبدكاووسي در مشهد مقدس افتتاح شد. 
هروي مديرعامل جمعيت هالل احمر گلس��تان گفت: 3۴ مركز بانک 
امانات تجهيزات پزش��كي با همت بلند خير ني��ک انديش و داوطلب 
گلستاني و مشاركت جمعيت هالل احمر گلستان در دستور كار قرار 
گرفت.  هروي اف��زود: مراكز بانک امانات تاكنون در شهرس��تان هاي 
گرگان، گنبدكاووس گلس��تان، زاهدان، زابل سيس��تان و بلوچستان 
و س��رپل ذهاب كرمانش��اه اين مورد بهره برداري قرار گرفت و اكنون 
ششمين مركز در مشهد مقدس افتتاح شد.  به گفته وي، در اين مراكز 
تجهيزاتي شامل: تخت بيمار، ويلچر، دس��تگاه فتوتراپي، عصا، واكر، 
دستگاه ساكشن پرتاپل خانگي، تشک مواج، كپسول اكسيژن و مانومتر 
به صورت اماني جهت اس��تفاده در اختيار نيازمن��دان قرار مي گيرد.  
مديرعامل جمعيت هالل احمر گلستان ادامه داد: همزمان با چهلمين 
سالگرد پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي و ايام ا... دهه فجر مركز بانک 
امانات تجهيزات پزشكي شهرستان هاي س��اري در استان مازندران و 
آزادشهر در گلستان نيز به همت خير نوع دوست گلستاني حاج محمد 

شهركي افتتاح و مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

 کاروانسراي تاريخي سمنان 
پس از 40 سال آزاد مي شود  

با آزادسازي كاروانس�راي مركزي سمنان و     سمنان
انتق�ال زندان س�منان از كاوانس�را، يكي از 
مهم ترين قابليت هاي گردشگري سمنان به روي عالقمندان گشوده مي شود. 
فرماندار سمنان با اشاره به اينكه حريم اطراف كاروانسرا در حال تخليه 
است گفت: زندان جديد سمنان تا اوايل سال آينده آماده بهره برداري 
است و كاروانسراي مركزي شهر سمنان پس از چهل سال آزاد مي شود.  
س��يدعباس دانايي با تأكيد بر توجه ويژه به بخش گردشگري، افزود: 
گام هاي خوبي در حوزه گردش��گري استان س��منان برداشته شده و 
اين مسير بايد ادامه پيدا كند.  وي با تأكيد بر لزوم توجه ويژه به بافت 
تاريخي س��منان، ادامه داد: به موضوع پايگاه بافت تاريخي سمنان و 
راه اندازي بازارچه دايمي فروش صنايع دس��تي در سمنان بايد توجه 
ويژه شود.  فرماندار سمنان در خصوص پروازهاي فرودگاه سمنان نيز 
ابراز اميدواري كرد: پروازهاي دائمي فرودگاه سمنان تا پيش از نوروز 
سال جديد داير شود.  سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان سمنان نيز بيان داش��ت: يكي از مؤلفه هاي اصلي 
براي رش��د و توسعه گردش��گري، وجود فرودگاه است.  مهدي جمال 
افزود: فعاليت دائمي فرودگاه س��منان مي تواند نقش مؤثري در رشد 
گردشگري استان داشته باشد.  وي با اشاره به برگزاري نمايشگاه بزرگ 
گردشگري ايران در بهمن ماه امسال و در تهران نيز ادامه داد: با حضور 
قدرتمند در اين نمايشگاه مي توان، قابليت هاي استان را معرفي كرد. 

احداث مرکز اطالع رساني گردشگري مرند   
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي     آذربايجان شرقي
و گردش�گري آذربايج�ان ش�رقي از 
احداث »مركز اطالع رساني گردشگري شهرستان مرند« خبر داد. 
مرتضي آبدار ضمن بيان اينكه تأمين زيرساخت هاي توسعه گردشگري 
استان به طور مستمر در حال پيگيري اس��ت، گفت: با توجه به اينكه 
شهرس��تان مرند در يكي از مس��يرهاي شاخص گردش��گري استان 
قرار دارد و معرفي و اطالع رس��اني دقيق جاذبه هاي گردش��گري اين 
شهرستان امري ضروري است، به همين منظور پروژه ساختمان مركز 
اطالع رساني شهرستان به مرحله اجرايي رسيد.  وي افزود: اين مركز 
بصورت س��اختماني دو طبقه )همكف و اول( با مساحت ۱۰۰ متري 
در سه بخش مركز اطالع رساني گردش��گري، بخش اداري نمايندگي 
ميراث فرهنگي شهرستان و نمايشگاه صنايع دستي به فعاليت خواهد 
پرداخت.  مدي��ركل ميراث فرهنگ��ي ادامه داد: تاكنون س��ازه فلزي 
زيرزمين و همكف ساختمان با مس��احت كلي ۱۸۰متر مربع احداث 
شده و سازه بتني طبقه اول با تأمين اعتبار سال آينده اجرا خواهد شد.  
آبدار گفت: در مراحل بعدي اجراي اين پروژه، ديوار چيني، نصب درب 
و پنجره، اجراي بخش س��رويس هاي بهداشتي، نصب و اجراي كاشي 
كاري ها و محوطه سازي ساختمان با احتساب اعتبار بالغ بر ۴۰۰ ميليون 

تومان در دستور كار قرار خواهد گرفت. 

88498441سرویس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

ورود به ترسالي بدون برنامه
درد خشكسالي به مرض سيل تبديل شده است

از اوايل سال گذشته خبرهايي در مورد پايان دوره خشكسالي در ايران و 
ورود به ترسالي به گوش مي رسيد. كم كم بارش هاي خوب و مداوم نشان 
داد كه مي توان به اين اخبار اعتماد كرد. هرچند خس�ارات و صدمات 
خشكسالي 2 دهه اخير آنقدر عميق است كه نتوان به اين زودي ها آنها 
را رفع يا به دست فراموشي س�پرد. با اين حال با هر بارشي كه صورت 
مي گيرد به خوبي مي توان متوجه ش�د، همانقدر كه مس�ئوالن براي 
مقابله با خشكسالي ها آمادگي نداشتند، براي ورود به ترسالي و هدايت 
نزوالت آس�ماني هم برنامه اي ندارند و گواه اين ادعا هم سيالب هاي 
بعد از هر بارش است. موضوعي كه باعث شد مديركل مديريت بحران 
خوزستان با بيان اينكه ترسالي در خوزستان، زمينه ساز وقوع سيالب 
شده، بگويد: »س�يل »دز« را مي برد و در عوض روستاها آب ندارند!«

    
ارديبهشت ماه سال گذشته بود كه پس از باران هاي پي درپي، وزير نيرو 
شرايط آبي كش��ور را مطلوب ارزيابي كرد و بر اين باور بود كه ديگر زمان 
خشكسالي ايران رو به پايان است و كشور در مرحله ورود به دوران ترسالي 
قرار گرفته است.  گفته هاي وزير نيرو تصديقي بر حرف هاي كارشناسان بود 
و تأييد مي كرد كه وضعيت منابع آبي ايران در شرايط بهبود قرار گرفته است. 

اما اين امر مستلزم هدايت آب هاي روان و مديريت نزوالت آسماني بود. 
   بي برنامگي در ترسالي

وقتي بارندگي ها شروع شد، تقريباً همه استان هاي ايران از اين موهبت 
الهي بهره اي بردند و طي دو سال اخير هيچ استاني وجود ندارد كه اعالم 
كند بارشي در آن صورت نگرفته است. اما مشكل كار از جايي شروع شد 
كه وقتي بارش ها بيش از چند دقيقه طول مي كشيدند، اخبار زيادي در 

مورد وقوع سيل و خسارات و صدمات ناشي از آن منتشر مي شد. 
در همين رابط��ه مدي��ركل مديريت بحران خوزس��تان با اش��اره به 
بارندگي هاي اخير مي گويد: »با توج��ه به توپوگرافي منطقه، متفاوت 
بودن نوع خاك و خشكس��الي هاي پي در پي خوزس��تان، در اين ميان 

ترسالي اتفاق افتاده كه زمينه ساز وقوع سيالب است.«
كيامرث حاجي زاده ادامه مي دهد: »خشكسالي مشكالتي براي مردم 
داشت و حاال هم كه به ترسالي رسيده ايم معضالتي براي مردم ايجاد 
شده و بعداً هم مي گوييم كه در بعضي محالت اهواز آب نداريم يا افت 
فشار وجود دارد.« وي با بيان اينكه در زماني كه آب داريم رنج و محنت 
پذيرفته نيست، تأكيد مي كند: »بارندگي امسال در جلگه خوزستان، 
طي ۴۰ سال اخير بي سابقه بوده است. با اين حال در روستاهاي بخش 
مركزي اهواز آب ش��رب نداري��م. همچنين در روس��تاهاي اميديه و 
رامشير مشكل وجود دارد.« مديركل مديريت بحران خوزستان گفت: 
با توجه به توپوگرافي منطقه، متفاوت بودن نوع خاك و خشكسالي هاي 
پي در پي خوزستان، در اين ميان ترس��الي اتفاق افتاده كه زمينه ساز 
وقوع سيالب اس��ت.  اين مس��ئول ادامه مي دهد: »با وجود بارندگي 
شديد، زيرساخت هاي مش��كل دار، مناطق كوهس��تاني و مدل هاي 
مختلف آب و هوايي، به علت اطالع رساني تلفات جاني نداشتيم. تنها 
يک تا دو مورد تلفات جاني در انديكا داشتيم كه به علت سهل انگاري 

خود افراد رخ داد.«
بي برنامگي در هدايت آب هاي روان آنقدر زياد است كه از همين االن 
در برخي استان ها به خاطر بارش هايي كه در فروردين ماه احتماالً رخ 
خواهد داد به مردم هشدار داده مي ش��ود.  در خوزستان هم قرار است 
برنامه ريزي هايي براي مهار آب ها و تأمين آب شرب شهروندان صورت 
گيرد. در همين رابطه مديركل مديريت بحران خوزستان با بيان اينكه 
بايد تا عادي شدن ش��رايط در اين استان انس��جام خود را حفظ كنيم 
مي گويد: »از هم اكنون براي مناطقي كه ممكن اس��ت از فروردين ماه 
به بعد دچار مشكل آب شرب باشند، بايد چاره اي انديشيده شود.« وي 
تأكيد مي كند: »بخش مركزي اهواز به شدت مشكل دارد. اينكه سيل 

دارد رودخانه دز را مي برد و روستاها آب ندارند، پسنديده نيست.«

سيداحمد هاشمي اشكا

اجراي طرح هادي در ۶9۶ روستاي استان زنجان
تاكنون براي ۶9۶ روستاي استان زنجان طرح هادي تهيه  شده است.     زنجان
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان زنجان گفت: از ۷۱۰ روستاي 
۲۰ خانوار استان زنجان براي 6۹6 روستا طرح هادي تهيه  شده كه معادل ۹۸ درصد است.  سجاد صنعتي 
منفرد افزود: در 3۷۴ روستاي استان زنجان اجراي طرح هادي شروع شده كه ۵۲/۷ درصد است كه از 
متوسط كشوري ۱۰ درصد باالتر هستيم.  وي گفت: ۹۱ هزار و ۲6۵ واحد مسكوني روستايي داريم كه از 
اين تعداد ۴۷ هزار و 3۱۴ واحد از طرح تسهيالت بهسازي استفاده كرده و مقاوم سازي شده است.  مديركل 
بنياد مسكن انقالب اسالمي استان زنجان تأكيد كرد: تا به امروز مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي 

استان زنجان باالي ۵۱ درصد و متوسط كشوري ۴۰ درصد است. 

افتتاح ۵30 ميليارد ريال پروژه عمراني در عسلويه  
در هفته دولت امسال 430 ميليارد ريال پروژه در عسلويه افتتاح     بوشهر
ش�د و در دهه فجر نيز 530 ميليارد ريال پ�روژه عمراني در اين 

شهرستان افتتاح مي شود. 
فرماندار شهرستان عسلويه با اعالم اين خبر گفت: در بحث آموزش در شهرستان عسلويه ۱۵ واحد آموزشي 
در شهرستان احداث و به بهره برداري رسيد و پنج واحد كه ساخت آنها تعطيل شده است با توافق مجموعه 
صنعت و شوراي راهبردي عمليات اجراي آن مجدداً شروع شده است.  وي ادامه داد: در حوزه درمان خيلي 
حرف دارم و حق مردم عسلويه كه از بهترين امكانات درماني برخوردار باشند گرچه اين بيمارستان با 3۲ 
تختخواب در اين دولت به بهره برداري رسيد اما با پيگيري توسعه آن به 6۴ تختخواب موافقت شده است.


