
  بوشهر: مديركل ثبت احوال استان بوش��هر از ثبت ۴ هزار و ۴۵۴ 
مورد ازدواج از ابتداي امسال تا پايان مهرماه در استان بوشهر خبر داد. 
اسكندر پاساالر همچنين با اشاره به تعداد والدت در استان گفت: در 
آمار ثبت وقايع حياتي استان بوش��هر طي سال جاري، 11هزار و 707 
مورد والدت ثبت شده كه از اين رقم تعداد والدت پسران 6 هزار و 10۵ 

مورد و والدت دختران هم ۵ هزار و602 مورد بوده است. 
  زنجان: مدير عامل ش��ركت آب و فاضالب استان زنجان گفت: در 
سال جاري تاكنون 100 فقره انشعاب مشتركان با عمر باالي 1۵ سال 
در شهر هاي شهرس��تان ايجرود استاندارد سازي و تعويض شده است. 
عليرضا جزء قاس��مي افزود: در اين مدت 22۵ فقره كنتور آب نيز كه 
دچار خراب��ي يا خط��ا در اندازه گيري بود تعويض ش��د. براي تعويض 
كنتورهاي خراب در ش��هرهاي زرين آباد و حل��ب ۵۵0 ميليون ريال 
و براي استاندارد سازي انش��عابات مشتركان ۵70 ميليون ريال اعتبار 

هزينه شده است. 
  سيستان و بلوچستان: هزار تن علوفه و خوراك دام تا طي هفته 
آينده براي دامداران و عشاير سيستان و بلوچستان فرستاده مي شود. 
رئيس سازمان امور عشايري كشور گفت: با توجه به خشكسالي هاي اخير 
در اين استان تأمين علوفه از نيازهاي ضروري عشاير و دامداران است. 
كرمعلي قندالي افزود: با اين شرايط بايد روش تغذيه دام ها را تغيير داده 
و به مصرف كنستانتره روي آورد. وي همچنين يكي از نيازهاي ضروري 
عشاير را تأمين آب عنوان كرد و گفت: با مصوبه هيئت دولت ۵0 ميليارد 

تومان براي تأمين آب عشاير كشور اختصاص يافته است. 

آاليندههاازبيننميروند
ازشهريبهشهرديگرمنتقلميشوند!

عالقه به باران و برف در وجود تك تك ايراني هاست. اين امر را مي توان در 
متون ادبي و شعرهاي شعراي بزرگ هم به خوبي لمس كرد، اما وضعيت 
اقليمي اين كش��ور مثل كشورهاي اروپايي نيس��ت كه تقريباً در تمام 
فصول سال بارش هايي را داشته باشد. بنابراين اكثر بارش ها در فصولي 
اتفاق مي افتد كه هوا سردتر است. پاييز، بهار و بيشتر از همه زمستان. اما 
چند سالي است كه ديگر سرما نويد بارش ها نيست. به خصوص با كاهش 
نزوالت آسماني، اين آالينده ها هس��تند كه جاي برف و باران را گرفته 
و بر سر شهر و روستاها مي بارند. كافي اس��ت كمي به عقب برگرديم، 
يعني آن روزهايي كه هواي اكثر استان هاي كش��ور پاك و عالي بود و 
فقط تهران داشت درگير آالينده ها مي شد. در آن زمان تصميم گرفتند 
براي جلوگيري از افزايش آلودگي ها كه متهم اولش هم خودرو ها بودند، 
بخشي از محدوده پرتردد شهر را به نام »طرح ترافيك« نامگذاري كنند 
تا در مدت زماني كه اين محدوديت ها اعمال مي شود، مسئوالن بتوانند 
تصميمات درس��تي براي كنترل و مهار آالينده ها اتخ��اذ كنند. زمان 
به س��رعت مي گذش��ت و هيچ اتفاقي رخ نمي داد تا اينكه شرايط بدتر 
شد و اين بار بخش ديگري به اين محدوده اضافه شد و نامش را »زوج و 
فرد« گذاشتند. البته نبايد فراموش كرد كه به موازات پايتخت شهرهاي 
صنعتي هم حاال اسير آالينده ها شده بودند. محدوديت تردد به صورت 
زوج و فرد هم ب��راي اين بود كه آلودگي ها بي��ش از آن افزايش نيابد تا 
مسئوالن بتوانند تصميمات درستي براي مهار اين معضل اتخاذ كنند. 
روزها و ماه ها از پي هم آمدند و رفتند و ب��از هم اتفاقي رخ نداد تا اينكه 
محدوديت تردد خودروها به صورت زوج و فرد تا دِر منازل رس��يد و هر 
چند روز يكبار كل شهر هم تعطيل شد. تعطيل شد تا مسئوالن بتوانند 

تصميمات درستي براي مهار آالينده ها اتخاذ كنند!
حاال ديگر براي همه عادي ش��ده بود كه از خانه خارج شوند و ببينند 
تنفس برايشان سخت است. عادي شده بود كه تا عصر منتظر بمانند تا 
مسئوالن چند سازمان و نهاد عريض و طويل، جلسه اي را به نام كميته 
اضطرار آلودگي هوا تشكيل دهند و ببينند چه كساني فردا در اين هوا 
خواهند مرد و چه گروه هايي بايد تعطيل ش��وند. البته اين اتفاق ديگر 
محدود به پايتخت نبود و بسياري از استان ها و به خصوص شهرهايي كه 
روزگاري به خاطر آب و هواي دل انگيز زمستاني شان شهره خاص و عام 
بودند را هم درگير كرده بود.  مردم به يك نتيجه رسيده بودند و اينكه 
آالينده ها از بين نمي روند بلكه در بي خيالي و نبود مديريت در اين باره، 
به وسيله باد از شهري به شهر ديگر منتقل مي شوند و دليل اين ادعا هم 
همين بس كه با وارونگي هوا و افزايش آالينده ها در هر شهر و روستايي، 

مسئوالن مي گفتند: بايد منتظر وزش باد يا بارش باشيم!
امسال هم سرما از راه رسيد تا ثابت كند مسئوالن امر هيچ تدبيري براي 
اين معضل نينديشيده اند و باز هم بايد منتظر آالينده هايي باشيم كه 
شهر را به تعطيلي بكشانند و بعد هم در انتظار باد و باران زانوهايمان را 
بغل كنيم و در گوشه اي بنشينيم.  بحث آالينده ها و زندگي دشوار در 
اين شرايط مختص يك شهر و دو شهر نيست و امروز مي توان ادعا كرد 
تمام استان هاي كشور در فصول سرد درگير آن شده اند. اما دردناك تر 
از خود آالينده ها حرف هاي تكراري مس��ئوالن اس��ت كه از چند روز 
ديگر به كرات خواهيم ش��نيد. حرف هايي كه يكي ريش��ه را در بنزين 
غيراستاندارد دانس��ته و خودروهاي غيراس��تاندارد را دليل اين امر و 
ديگري موتورسيكلت ها را گناهكار اصلي معرفي مي كند. مسئول بعدي 
از صنايع آالينده در مجاورت شهر ها ناله سر مي دهد و همينطور چرخه 
ادامه پيدا مي كند تا قصور پليس در توقف خودروهاي آالينده، كمبود 
فضاي سبز، ضعف سامانه حمل و نقل شهري و خودروهاي تك سرنشين 

و... اينجا همه گناهكارند به غير از مدير بي برنامه و حراف!

تسهيلدرجمعآوريزباله
دربافتهايفرسودهكرج

سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري     البرز
ك�رج ب�ا اش�اره ب�ه مش�كالت در فرآيند 
جمع آوري زباله در بافت فرس�وده كرج، از تسهيل در اين فرآيند خبرداد. 
اصغر نصيري با اشاره به حساسيت هاي اين سازمان در خصوص جمع آوري 
زباله هاي سطح ش��هر، گفت: در حال حاضر خيابان يا كوچه اي در شهر 
وجود ندارد كه زباله هايش جمع آوري نش��ود.  وي ب��ا تأكيد بر اهميت 
خدمات رساني به شهروندان در حوزه خدمات شهري، ادامه داد: ممكن 
است كيفيت جمع آوري زباله در همه مناطق يكسان نباشد اما ما تالش 
مي كنيم ارائه خدمات به سمت عادالنه اي پيش برود.  سرپرست سازمان 
مديريت پسماند شهرداري كرج با اشاره به اينكه فرآيند جمع آوري زباله 
در مناطق حاشيه اي و بافت فرسوده كرج با مشكالت بيشتري در مقايسه 
با ساير مناطق مواجه است، گفت: طي تعامالتي كه با پيمانكاران انجام 
 شده ارتقاي كيفيت خدمات رساني در مناطق كم برخوردار در اولويت قرار 
دارد.  نصيري توزيع عادالنه خدمات را موجب افزايش تعامل شهروندان 
در حوزه خدمات شهري دانست و تصريح كرد: نبايد اجازه دهيم ساكنان 
مناطق كم برخوردار از خدمات عادالنه شهرداري سرخورده شده و احساس 
كنند برخي شهروندان در مقايسه با آنها شهروندتر هستند.  وي همچنين 
تأكيد كرد: بايد نياز شهروندان مناطق مختلف در حوزه خدمات شهري 
اولويت بندي شود تا بر اساس آن طرح هاي مختلف تعريف و اجرايي شود. 

احداثمنحصربهفردترينزيپالين
شمالغربكشوردرمشگينشهر

منحصر به فردترين زيپ الين شمالغرب     اردبيل
كشور با اعتبار بالغ بر 10 ميليارد ريال 
در شهر الهرود مشگين شهر در استان اردبيل كلنگ زني شد و تا 
پاي�ان فروردين م�اه س�ال 98 ب�ه بهره ب�رداري خواهد رس�يد. 
ولي ملكي نماينده مردم شهرستان مشگين ش��هر در مجلس شوراي 
اسالمي در اين باره گفت: با توجه به اينكه الهرود در مسير گردشگري 
قرار دارد و هر س��اله ش��اهد حضور گردش��گران زيادي است كه براي 
كوهنوردي به س��بالن مي رون��د و نيز وج��ود آب هاي گ��رم معدني 
قوتورسويي و شابيل در اين منطقه، توس��عه و ايجاد مراكز تفريحي و 
ورزش هاي هيجاني ضروري به نظر مي رس��يد.  وي افزود: امروز شاهد 
كلنگ زني زيپ الين س��ه خطه الهرود با س��رمايه گذاري و مشاركت 
شهرداري الهرود هستيم كه مي تواند نقش زيادي در جذب گردشگر 
داشته باشد.  وي در مورد زمان بهره برداري اين زيپ الين گفت: اگر هوا 
مساعد باشد بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده بعد از انتخاب پيمانكار 
تا پايان فروردين ماه سال آينده اين زيپ الين به بهره برداري خواهد رسيد 
و اگر هوا نامساعد باش��د به طور قطع تا پايان خردادماه به بهره برداري 
خواهد رسيد.  فرماندار مشگين شهر نيز در همين رابطه گفت: اين طرح 
گردش��گري با اعتبار بالغ بر 10 ميليارد ريال كه 2 ميليارد ريال آن از 
منابع داخلي تخصيص يافته اجرا مي شود و براساس هدف گذاري هايي 
كه انجام شده تا س��ال بعد اين پروژه تكميل و به بهره برداري مي رسد.  
اكبر صمدي در مورد آخرين وضعيت پروژه احداث مدرسه شبانه روزي 
الهرود نيز بيان كرد: اين پروژه با جديت تمام توسط نوسازي مدارس در 
حال اجرا بوده كه از بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است 
و با اعتباري كه امسال تخصيص يافته حدود 10 ميليارد ريال براي بحث 
محوطه سازي، نازك كاري، انش��عابات آب، برق و گاز اختصاص يافته 
اميدواريم اين پروژه به زودي تكميل شود.  وي تصريح كرد: اين مدرسه 
تا دهه مبارك فجر امسال و نهايتاً سال تحصيلي آينده مورد بهره برداري 
قرار گرفته و دانش آموزان الهرود و روستاهاي اطراف با توجه به اينكه 

اين مدرسه شبانه روزي است از ظرفيت آن بهره مي برند. 

12شهرچهارمحالوبختياري
كتابخانهعموميندارد

   چهارمحال و بختياري 52 كتابخانه نه�ادي و 13 كتابخانه 
مشاركتي در سطح استان چهارمحال 
و بختياري وجود دارد و 12 ش�هر اس�تان فاقد كتابخانه هستند. 
فرهاد خليل مقدم مديركل كتابخانه هاي عمومي چهارمحال و بختياري 
با اعالم اين خبر گفت: تعدادي از شهرها به تازگي از روستا به شهر تبديل 
شده اند و بنا به نامه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي براي ايجاد 9 كتابخانه 
در اين شهرها برنامه ريزي شده اس��ت.  وي ادامه داد: از فرمانداران اين 
مناطق درخواست ش��ده اس��ت تا از مكان هاي دولتي بدون استفاده، 
براي ايجاد كتابخانه دستور الزم را در صورت امكان صادر كنند.  خليل 
مقدم، با اشاره به فعاليت ۵2 كتابخانه نهادي در استان، تصريح كرد: از 
اين تعداد 9 كتابخانه در روستاها و ۴3 كتابخانه در شهرها فعال است.  
مديركل كتابخانه هاي عمومي چهارمحال و بختياري افزود: 13 كتابخانه 
مشاركتي در استان است و سرانه فضاي فيزيكي كتابخانه هاي استان 
به ازاي هر 100 نفر، 2/80 س��انتي متر اس��ت كه از لحاظ نرم كشوري 
كتابخانه هاي استان وضعيت مطلوبي دارند.  وي با اشاره به اهداي900 
ميليون ريال كمك نقدي و غيرنقدي خيران به كتابخانه هاي عمومي 
استان، اظهار داشت: انجمن خيران كتابخانه ساز در استان فعال است و 

چندين مجموعه كتابخانه اي استان به همت خيران ايجاد شده است. 

مشكالت مردم رودبار و كهنوج كه 
لوله گاز سراسري به كوچه هايشان 
رسيده بيش�تر از مناطق فاقد گاز 
سراس�ري اس�ت. آنها كه سال ها 
چش�م به راه رس�يدن اين لوله ها 
بوده ان�د ح�اال پولي ب�راي خريد 
انشعاب گاز و هزينه هاي لوله كشي 

در منازلشان ندارند

محمدرضا هاديلو

چند سالي مي شود 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

ك�ه ن�ام درياچه 
ارومي�ه  ب�ر س�ر 
زبان ها افتاده اس�ت. درياچه اي كه در گذشته 
لق�ب بزرگ تري�ن درياچ�ه داخل�ي اي�ران،  
بزرگ تري�ن درياچ�ه آب ش�ور خاورميان�ه و 
ششمين درياچه بزرگ آب شور دنيا را به خود 
اختصاص داده ب�ود و حاال مس�ير زوال را طي 
مي كند.  به رغم اين كه زمستان و بهار هرسال 
كارشناس�ان محيط زيس�ت خبرهاي مسرت 
بخشي در خصوص افزايش سطح آب درياچه را 
ارائ�ه مي دهند، اما با هر تابس�تان مش�كالت 
شديدتر از س�ال قبل باز مي گردد.  از همين رو 
محققان اردبيلي به تازگي طي پژوهش هايي كه 
انجام  دادند توانس�تند به فناوري  بارورسازي 
ابرها دست يابند.  اتفاقي كه مي تواند درياچه 
ارومي�ه را از خط�ر زوال حتم�ي نج�ات دهد. 

    
روزگاري بود كه مي ش��د در درياچه اروميه قايق 
س��واري كرد. اما حاال عمق اين درياچه به قدري 
كاهش يافته اس��ت كه منابع آبي آن توان حمل 
قايق را هم به راحتي ندارند و روز به روز از سطح 
آب آن نيز كاسته مي ش��ود. معضلي كه به گفته 
كارشناسان در اثر عوامل مختلفي چون مديريت 
ناصحيح، برداشت بي رويه، افتتاح سد در حوضه 
آبريز، تجاوز كشاورزان و ايجاد چاه هاي بي رويه در 
مزارع اطراف و مسائلي از اين دست به وجود آمده 
است. از همين رو چند سالي است كه بحث احياي 
درياچه مطرح شده است. چراكه با خشك شدن 
آن نه تنها يكي از جاذبه هاي طبيعي و مهم ايران 
از دست مي رود، بلكه معضلي به نام ريزگردهاي 
نمكي هم در استان به وجود مي آيد. مسئله اي  كه 

زندگي را براي بوميان منطقه غيرممكن مي كند. 
بنابراين كارشناسان از هر راهي كه توانستند طي 
اين  س��ال ها بحث احياي درياچه را پيش بردند، 
 با اين حال به رغ��م اين كه با هر زمس��تان و بهار 
به دلي��ل افزايش بارندگي ها س��طح آب درياچه 
باال مي آمد ام��ا بوميان منطقه خ��وب مي دانند 
كه اين ش��رايط پايدار نبوده و تابس��تان دوباره 
وضعيت به حالت قبلي و حتي بدتر بر مي گردد. از 
همين رو چند سالي مي شود كه بحث بارورسازي 
ابرهاي محدوده درياچه اروميه مطرح شده است. 
مسئله اي كه شايد خيلي دور از ذهن باشد و حاال 

به كمك محققان اردبيلي تحقق يافته است. 
   درياچه اروميه نجات مي يابد

در ح��ال حاض��ر محقق��ان اردبيلي ب��ه فناوري 
بارورس��ازي ابرهاي حوضه درياچه اروميه دست 

يافته اند. فناوري كه حدود 78 سال در سطح دنيا 
قدمت دارد و حاال محققان اردبيلي با بومي سازي 
آن مي خواهند شرايط را براي بارورسازي ابرهاي 
محدوده درياچه اروميه فراهم كنند. موضوعي كه 
نه تنها معضل زوال درياچه اروميه را به طور كلي 
برطرف مي كند، بلكه آن طور ك��ه انتظار مي رود 
مي توان با بهره مندي از اين فناوري بحث كش��ت 
ديم و آبي را ه��م دوباره در اين اس��تان به جريان 
انداخت. مس��ئله اي كه طي س��ال هاي اخير اين 
سؤال را پيش روي مس��ئوالن قرار داده بود كه آيا 
مي توان همچون گذشته در مزارع اطراف درياچه به 
كشاورزي پرداخت يا بايد براي حفظ آن كشاورزي 
را به طور كامل حذف كرد. موضوعي كه ممكن بود 
موجي از بيكاري را ب��راي مردم منطقه رقم بزند و 
نمايندگان بسياري نيز در همين رابطه در مجلس 

شوراي اسالمي نسبت به ممنوعيت فعاليت هاي 
كشاورزي دست به اعتراض زدند. حاال اين فناوري 
آمده است تا معضل خشكسالي را براي هميشه از 
سر درياچه اروميه كنار بزند. در اين خصوص مجري 
طرح »ژنراتور زميني دوكاره يا سامانه الكترونيك 
بارور كننده زميني ابرها« با اشاره به اينكه مي توان 
با بارورسازي ابرها معضل درياچه اروميه را برطرف 
كرد، تأكيد مي كند: »تاكنون توانسته ايم چند مورد 
ژنراتور بارورسازي ابرها را اختراع كنيم كه معموالً 
نيم ساعت بعد از فعال كردن دستگاه، ابر مي تواند 
يك و نيم ساعت افزايش بارش را داشته باشد.« به 
گفته اين محقق اين دستگاه ذرات يديد نقره را به 
واسطه گرماي مشعل و دود توسط دستگاه به هوا 
تزريق مي كند و همين موضوع منجر به بارور شدن 
ابرها مي شود. محمدرضا افرنگ ادامه مي دهد: »بر 
اساس مطالعات انجام شده بارورسازي ابرها به روش 
ژنراتورهاي زميني و هوايي در ابتداي حوضه هاي 
آبريز رودخانه هاي غرب و جن��وب غرب درياچه 
مي تواند راهكار مناسبي براي خروج از بحران زوال 

درياچه اروميه در كنار ديگر راهكارها باشد.«
الزم به ذكر است كه بر اس��اس آزمايشات متعدد 
پژوهش��گران، عمليات بارورس��ازي ابرها موجب 
جلوگيري از بارش تگرگ شده و نمي گذارد خسارتي 
هم از اين جهت به مزارع و مناب��ع غني خاك وارد 
ش��ود. درحال حاضر براي نجات درياچه اروميه از 
بحران خشكسالي آن طور كه محققان عنوان مي كند 
به ۴00 دس��تگاه ژنراتور زميني نياز است تا تمام 
ابرهاي آسمان درياچه اروميه بارور شود. اتفاقي كه 
بايد با برنامه ريزي مسئوالن در راستاي رفع مشكالت 
اين حوزه انجام ش��ود. البته مسئوالن همچنان تا 
برگشت شرايط به روزهاي پرآبي درياچه اروميه بايد 

برنامه هاي احيايي درياچه را پيش ببرند.

 محققان اردبيلی با ژنراتورهای بارورسازی ابرها 
به احيای درياچه اروميه اميد می دهند

زماني كه دول��ت دوازدهم ب��ر روي كار آمد هم 
خودش مي دانس��ت اولويت هايش چيست و هم 

مردم درد جامعه را به خوبي لمس كرده بودند. 
ش��ايد اولين اقدام دولت بايد در حوزه اش��تغال 
مي ب��ود. جايي ك��ه ميليون ه��ا ج��وان منتظر 
نشسته اند تا نقش خود را در اقتصاد كشور و به تبع 
آن تأمين نيازهاي خود و خانواده شان ايفا كنند. 

بنابر اين اولين چالش دولت سروسامان دادن به 
اين وضعيت بود و بعد از آن بايد اقتصاد و معيشت 
مردم را در رتبه دوم اين چالش قرار داد. هر چند 
انتظار مي رفت تيم اقتصادي دولت كارهاي خود 
را در مناطق و اس��تان هاي كم برخ��وردار زودتر 
شروع كند، اما گذر زمان نشان داد اين تيم برنامه 
خاصي ب��راي تغيي��ر وضعيت ن��دارد.  بر همين 
اساس اواسط سال گذشته بود كه نماينده مردم 
جيرفت و عنبرآباد در مجلس ش��وراي اسالمي 
وجود مشكالت و گرفتاري هاي مردم كرمان در 
حوزه اقتصاد را مد نظر قرار داده و گفته بود: »اين 
مس��ئله به ويژه در مناطق جنوبي استان بيش از 
ديگر مناطق نمايان و حتي بحراني است بر همين 
اس��اس تيم اقتص��ادي دولت باي��د در خصوص 

معيشت مردم اقدام اساسي و جدي را كند.«
يحي��ي كمالي پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي استان كرمان متذكر شد: »شمال، 
مركز و جنوب استان مسائل و مشكالت خاصي 

دارند كه هر ك��دام از آنه��ا در جاي خ��ود قابل 
پيگيري و بررسي مي باشد به عنوان مثال در مركز 
و شمال استان مشكل آب را داريم كه استان را با 
مشكالت زيادي رو به رو مي كند كه در اين راستا 
دولت در زمينه طرح انتق��ال آب از درياي عمان 

بايد اهتمام ويژه اي داشته باشد.«
وي با تأكيد بر اينكه منابع ناپايدار كش��اورزي و 
فصلي درآمد مردم جنوب اس��تان كرمان است، 
خاطر نشان كرد: »بر همين اساس حمايت و خريد 
از محصوالت مردم در بحث كشاورزي به منظور 
توسعه صنعت مي تواند كمك شاياني به كشاورزان 
كند به نظر بنده اگر به كشاورزي اين منطقه كمك 
شود و در كنار آن نيز بخش صنعت هم ورود پيدا 
كند و همچنين هر دو بخش ب��ا يكديگر فعال و 
همگام ش��وند درصد اعظمي از مش��كالت مردم 

منطقه جنوب كرمان بر طرف خواهد شد.«
   مردم پول انشعاب ندارند 

وقتي ي��ك س��ال از حرف ها و درخواس��ت هاي 
نماينده مردم جيرف��ت و عنبرآب��اد در مجلس 
شوراي اسالمي گذش��ت و ديد هيچ كاري انجام 
نش��د، اين بار در مرداد ماه س��ال ج��اري بود كه 
كمالي پور از رنج بردن جمعيتي حدود يك ميليون 
نفر در هفت شهرس��تان جنوبي استان كرمان به 

خاطر كمبود امكانات آموزشي خبر داد. 
وي بزرگ ترين خواس��ته مردم جن��وب كرمان 

را اس��تقالل اداره كل آم��وزش و پرورش جنوب 
كرمان برشمرد و گفت: »از آخرين منطقه جنوب 
كرمان تا مركز استان 6۵0 كيلومتر فاصله است 
كه با توجه به گستردگي اين منطقه و بعد مسافت 

نيازمند استقالل كاري در اين حوزه هستيم.«
وي با بي��ان اينكه يك ه��زار و ۴22 روس��تا در 
شهرس��تان هاي جيرفت و عنبرآباد وجود دارد، 
تأكيد كرد: »مدارس عش��ايري و ش��بانه روزي 
روس��تاهاي جنوب كرمان با مش��كالت زيادي 
مواجه اس��ت كه اگ��ر كمك خيران نباش��د اين 

مدارس تعطيل مي شود.«
اين مش��كالت و كمبودها در حالي به جاي خود 

باقي هستند كه حاال از جنوب كرمان خبر مي رسد 
همزمان با سرد شدن هوا هفت شهرستان جنوب 
كرمان با مش��كل جدي در زمينه تأمين كپسول 
گاز مواجه شده اند. مناطقي كه اكثر آنها به شبكه 
سراسري گاز هم وصل نيستند.  از هفت شهرستان 
جنوبي استان كرمان كه سال ها در انتظار اتصال 
به شبكه سراسري گاز هس��تند، امسال فقط دو 
شهرس��تان كهنوج و رودبار جنوب به اين شبكه 
وصل شده اند و مردم پنج شهرستان ديگر همچنان 
بايد گاز مورد نياز را از طريق خريد كپسول تأمين 
كنند.  ولي مشكل از زماني بيشتر شد كه پس از 
اتصال اين دو شهرستان، سهميه ارسال كپسول به 
جنوب كرمان كاهش يافت و اين روزها همزمان با 
سرد شدن هوا و شب هاي وحشتناك كوير، يكي 
از دغدغه هاي اصلي مردم شهرستان هاي فاقد گاز 
شهري، ساعت ها در صف هاي شلوغ گاز ايستادن، 

براي دريافت يك كپسول گاز است. 
مش��كالت مردم رودب��ار و كهنوج ك��ه لوله گاز 
سراسري به كوچه هايشان رسيده بيشتر از مناطق 
فاقد گاز سراسري است. آنها كه سال ها چشم به راه 
رسيدن اين لوله ها بوده اند حاال پولي براي خريد 
انشعاب گاز و هزينه هاي لوله كشي در منازلشان 
را ندارند.  اما مردم اين مناطق كه سال ها به دليل 
خشكسالي و كاهش توليد محصوالت كشاورزي 
با مشكالت اقتصادي بي شماري روبه رو بوده اند از 
رسيدن لوله گاز به شهر هايشان خوشحال نيستند 
و فقط از اين مي نالند كه چرا كس��ي صدايشان 
را نمي ش��نود و آيا با كاهش چش��مگير سهميه 
توزيع كپسول در اين دو شهر، دولت مي خواهد 
مردم را تحت فشار قرار دهد تا به هر نحو ممكن 
پول انش��عاب را واري��ز كنند؟ مردم��ي كه رنگ 

رخساره شان خبر مي دهد از سر درون. 
شايد اگر دولتي ها حرف هاي احمد حمزه نماينده 
پنج شهرستان جنوبي استان كرمان را كه حدود 3 
ماه پيش با اشاره به مشكالت بخش كشاورزي در 
جنوب كرمان گفت: »بايد شرايط ويژه براي جنوب 
استان در اين زمينه در نظر گرفته شود.« شنيده 

بودند، مي فهميدند شرايط ويژه يعني چه!
به هرحال كار اصلي مردم جنوب اس��تان كرمان 
دامداری و كشاورزي است و با بروز خشكسالي هاي 
اخير در اين منطقه بايد شرايط ويژه براي جنوب 
استان ديده شود.  مردم از نداري ها يشان مي گويند 
و نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس و نماينده 
مردم زرند در مجلس خواستار تسريع روند اتصال 
شهرستان هاي جنوبي كرمان به شبكه سراسري 
شده. مسئولي كه بدون شناخت درد مردم باز هم 
به ارائه آمار بسنده كرده و گفته: »هم اكنون پوشش 
گاز در كرمان 66 درصد است در حالي كه اين نرم 
در كشور 90 درصد مي باشد!« البته فرماندار رودبار 
جنوب هم با اشاره به سرد ش��دن هوا و مشكالت 
مردم، از كاهش ۴00 تني سهميه گاز جنوب كرمان 
خبر داده و مي گويد: »استقبال مناسبي از شبكه 
گاز سراسري به دليل افزايش هزينه ها براي اتصال 
خانگي نش��ده و به همين دليل تقاض��ا در جنوب 

كرمان براي كپسول هاي گاز باالست.«
تقاضاهايي كه فقط اعالم مي شود و هيچ اقدامي 

در جهت رفع كمبود كپسول گاز نمي شود.
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جنوبكرماندرآتشبيگازيميسوزد
 از 5شهرستان جنوب كرمان، لوله گاز سراسری به رودبار كهنوج رسيده 

اما مردم پولی برای خريد انشعاب گاز و هزينه های لوله كشی در منازلشان ندارند

با تبريز 2018 انجام شد
رشدورودگردشگرانخارجي

بهآذربايجانشرقي
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي     آذربايجان شرقي
و گردشگري آذربايجان شرقي از رشد 
ورود گردشگران خارجي به آذربايجان شرقي در سال جاري خبر داد. 
مرتضي آبدار با بيان اينكه حوزه گردش��گري آذربايجان شرقي با وجود 
مشكالت اقتصادي كشور رش��د قابل توجهي داشته است، اظهار كرد: 
رويداد تبري��ز 2018 موجب قرار گرفتن تبريز و آذربايجان ش��رقي به 
عنوان مس��ير جديد در كنار مسيرهاي سنتي ش��ده، به طوري كه در 
سال جاري براساس آمار احصا شده از مراكز گردشگري و اقامتي شاهد 
رشد 17 درصدي ميزان گردشگران ورودي و افزايش تورهاي گردشگري 
خارجي نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوديم.  وي در مورد آمار ورود 
گردشگر داخلي به استان گفت: در 6 ماهه اول سال گذشته 3 ميليون و 
100 هزار گردشگر وارد استان شدند كه اين رقم در 7 ماهه سال جاري 
با ۴2 درصد رشد به ۴ ميليون و ۴02 هزار نفر رسيد.  آبدار ادامه داد: در 
مورد گردشگران خارجي نيز، در 6 ماهه اول سال گذشته ۴20 هزار نفر 
وارد استان شدند كه اين رقم در 7 ماه نخست امسال با 17 درصد رشد 
به ۴93 هزار نفر افزايش يافته است.  مديركل ميراث فرهنگي استان در 
اين خصوص تأكيد كرد: از ميان ۴93 هزار گردشگر ورودي خارجي كه 
از مسيرهاي مختلف اعم از زميني، هوايي، ريلي و شهرهاي مرزي وارد 
استان شدند، براساس آمار احصا شده از مراكز اقامتي استان، 98 هزار 
و 600 نفر يعني معادل 20 درصد از گردش��گران ورودي به استان، در 
اين مراكز اقامت داشته اند.  آبدار در ادامه از افزايش 11 درصدي اشغال 
تخت هاي هتل ها و 2۵ درصدي هتل آپارتمان ها به دليل رويداد تبريز 
2018 خبر داد و افزود: ميزان اش��غال تخت هتل ها در س��ال گذشته 
61درصد بود كه امسال به 68 درصد و در هتل آپارتمان ها از 68 درصد 
به 8۵ درصد رسيده است.  وي خاطرنشان كرد: ميانگين اشغال تخت 
هتل هاي آذربايجان شرقي در 6 ماهه اول سال گذشته 6۴/۵ درصد بود 

كه اين رقم در مدت مشابه سال جاري به 76 درصد ارتقا يافته است. 

رئيس سازمان برنامه و بودجه خبرداد
پيگيرياتصالاسالمشهربهخط۳مترويتهران

موضوع اتصال اسالمشهر به خط 3 متروي     اسالمشهر
تهران و معرفي شهرداري اسالمشهر به 
عنوان مجري اين طرح، در نخستين جلسه هيئت دولت مطرح مي شود. 
محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه بودجه در 
نشست مشتركي كه جهت پيگيري و رفع مشكالت شهرستان اسالمشهر 
با حضور فرماندار و شهردار اسالمشهر و همچنين محسن عليجاني و علي 
نوبخت دو نماينده مردم تهران، اسالمشهر، ري، شميرانات و پرديس در 
مجلس شوراي اسالمي برگزار ش��د، با عنوان كردن اين مطلب گفت: 
پس از اخذ مصوبه هيئت دولت، سازمان برنامه و بودجه نيز شهرداري 
اسالمشهر را مجري متروي اسالمشهر قلمداد خواهد كرد و اين موضوع 
در بودجه سال آينده كشور لحاظ خواهد شد.  وي تصريح كرد: تكميل 
بيمارستان ۴00 تختخوابي، اجراي فازهاي جديد طرح فاضالب شهري 
اسالمشهر و برخي موضوعات مطرح شده، توسط فرماندار شهرستان نيز 
در روند توزيع اعتبارات جديد در اولويت خواهند بود.  رئيس س��ازمان 
برنامه و بودجه همچنين بر ضرورت تأمين اعتبارات الزم براي احداث 
۴ باب مدرسه جديد در روستاهاي اسالمشهر تأكيد كرد. در اين جلسه 
مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان اسالمش��هر، با تشريح مهم ترين 
مسائل و مشكالت عمده شهرس��تان اظهاركرد: با توجه به همجواري 
شهرستان اسالمشهر با ش��هر تهران و رفت و آمد روزانه چند صد هزار 
نفری به تهران، يكي از درخواست هاي مهم مردم اسالمشهر اتصال اين 
شهرستان به خط 3 متروي تهران است.  وي با بيان اينكه از سال 89 و با 
تصويب شوراي عالي ترافيك، متروي اسالمشهر در بودجه كشور داراي 
رديف اختصاصي بوده و شهرداري تهران نيز به عنوان مجري طرح تعيين 
شده است، تأكيد كرد: براس��اس توافقات صورت گرفته قرار است تا در 
صورت طي مراحل قانوني و تصويب هيئت دولت، شهرداري اسالمشهر 

به جاي شهرداري تهران مجري اين طرح معرفي شود. 

گويي مش�كالت كرمان و به خصوص جنوب اين اس�تان پايان پذير نيست. 
همين يكس�ال پيش بود كه نماينده م�ردم جيرفت و عنبرآب�اد در مجلس 
شوراي اسالمي اقتصاد و معيشت مردم را دومين چالش عمده كشور عنوان 
كرد و مدعي شد كه اين مسئله در حوزه استان كرمان بيشتر نمايان است و به 
ويژه در مناطق جنوبي كه از جاهاي ديگر بحراني تر است بر همين اساس تيم 
اقتصادي دولت بايد در خصوص معيشت مردم اقدام اساسي و جدي را مد نظر 

قرار دهند. بعد از گذشت يكسال يعني در مرداد ماه سال جاري بود كه همان 
نماينده گفت: هفت شهرستان جنوبي استان كرمان با جمعيت يك ميليون 
نفر از كمبود امكانات آموزش�ي در اين منطقه رنج مي برند. و حاال گزارش ها 
حكايت از كمبود كپسول گاز در هفت شهرستان جنوب كرمان دارد. اتفاقي 
كه به خاطر سرد شدن هوا مردم اين منطقه را با چالش بزرگي مواجه كرده و 
مهم تر اين كه اكثر اين شهرستان ها به شبكه سراس�ري گاز وصل نيستند. 
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