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شهر جهانی یزد مدت هاست با پدیده مهاجرت مواجه 
شــده اما این هجرت ها هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کنند 
تا جایی که ردپای مهاجرت در همه جای شــهر پیداست.
به گزارش مهر، یزد که روزگاری به دلیل شــرایط خاص 
آب و هوایی، مهاجرفرســت به سایر استان های کشور بود 
و بسیاری از اســتان ها به واسطه حضور یزدی ها و تالش 
بی وفقه آنها آباد شدند، امروز به برکت صنایعی که هر روز 
گسترده تر می شوند، مقصد سفر بسیاری از مردم از اقصی 
نقاط کشور و حتی خارج از کشور است.این سفرها، امروز 
یزد را به مهاجرپذیرترین نقطه کشور تبدیل کرده تا جایی 
که ردپای مهاجران در همه نقاط شــهر از بافت تاریخی و 
حاشیه شــهر گرفته تا مناطق اعیان نشین دیده می شود.
بررسی پدیده مهاجرت در یزد، انواع و اقسام عوامل سکنی 
گزیدن در این شهر را به نمایش می گذارد، یکی برای کار، 
دیگری برای تحصیل، یکی خانواده مجرم زندانی شده در 
این شهر و دیگری کارگر فالن کارخانه، یکی سرمایه گذار 
یک شــرکت بزرگ و دیگری مالک بومگــردی و هتل و 

کافه و...
تا همین دو ســه ســال پیش، اغلب افرادی که به یزد 
مهاجرت می کردند، دو دســته بودند یا دانشجو یا کارگر، 
کارگرانی که در کارخانه های کاشــی، فوالد، نساجی و... 
مشغول به کار شــدند و دانشــجویانی که برای تحصیل 
به این اســتان آمدند اما پس از فارغ التحصیلی به خاطر 
شرایط نامطلوب کار در استان خود، در یزد ماندگار شدند 
و بســیاری از آنها با تحصیالت باال وارد کارخانه ها شدند.
این روزها اما، بافت تاریخی هم درگیر مهاجرت ها شــده، 
نــه مهاجرت هایی از جنس حضور اتبــاع خارجی که در 
خانه های متروکه این بافت روزگار سپری می کنند که این 
نوع مهاجرت از مدت ها پیش وجود داشته، بلکه مهاجرتی 
از جنس گردشگری.شکل جدیدی از مهاجرت که ردپای 
آن بیشــتر در مناطق اعیان نشــین و بافت تاریخی یزد 
مشــاهده می شــود، مهاجرت هایی اســت که به واسطه 
راه اندازی یک هتل ســنتی کوچک، یک واحد بومگردی 
و حتی کوچک تر از آن، یک کافه، اتفاق افتاده اســت.اگر 
ســری به بافت تاریخی یزد و کافه ها و هتل های ســنتی 
آن بزنید، خبری از یزدی ها و جوانان آنها نیســت و تقریباً 
تمامی این واحدها توسط جوانان غیریزدی اداره می شود.

حاال صنعت و گردشــگری دست به دست هم داده اند 
تا یزد رتبه دار مهاجرت شــود، یزدی که خود، نخبگانش 
به واسطه نبود شغل مناســب به سایر استان ها مهاجرت 
می کنند و اغلب این مهاجرت ها بی بازگشــت است.البته 
بخشــی از ویژگــی مهاجرپذیری یزد، بــه روحیه کار و 

فرهنــگ کار یزدی ها مربوط می شــود، یزدی هایی که به 
سختکوشی نه تنها در ایران بلکه در جهان شهره هستند، 
امروز نســلی متفاوت از گذشته دارند، نسلی تحصیلکرده 
که کمتر در آنها عالقه به کارآفرینی دیده می شود یا حتی 
حاضر به کار در کارخانه و عرصه گردشــگری نیســتند.
وقتــی عرصه از حضور جوانان خــالق و ایده پرداز یزد به 
ویژه در حوزه گردشــگری خالی می شود، جوانانی از سایر 
اســتان ها این خأل را پر می کنند.در شرایطی که حوزه پر 
تنــوع و به اصطالح امروزی ها »با کالس« گردشــگری از 
حضور جوانان یزدی خالی اســت، جایــی برای بحث در 
حوزه صنعــت نمی ماند، صنعتی که هر روز گســترده و 
گسترده تر شــده و برخی واحدها حتی یک نیروی بومی 
نیز ندارند و فراخوان هــای آنها برای دعوت از نیروی کار 
به جذب نیروهای غیربومی منجر می شــود.روش توسعه 
صنعتی یزد خود جای بحث بســیار دارد و اینکه صنعت 
به شکلی توســعه یافته که به جای نیروهای تحصیلکرده 
و متخصــص، نیاز به کارگران ســاده دارد و دانش بنیانی، 
دقیقــاً حلقه مفقوده صنعت یزد اســت، مبحثی جداگانه 
می طلبــد اما جذب نیروهای غیربومی توســط بیش از ۳ 
هــزار واحد صنعتی یزد، ماجرایی اســت کــه تمام ابعاد 
فرهنگــی و اجتماعی یزد را تحت تأثیر قرار داده اســت.
مباحث مطرح شــده توسط کارشناسان و جامعه شناسان 
در زمینه نحوه مهاجرت های یزد بسیار تأمل برانگیز است.

یزد مدت هاســت که مبدأ هجرت نخبگان، سرمایه گذاران 
و ایده پردازان بزرگ و مقصد هجرت کارگران ساده، اتباع 
خارجــی و افراد فاقد تخصص با فرهنگی بســیار متفاوت 
اســت.یکی از پژوهشگران فرهنگ عامه یزد در این زمینه 
بــه مهر گفت: نکتــه جالب در مهاجرت هــا، تفاوت های 
فرهنگی است؛ بسیاری از افرادی که به ویژه از استان های 
غربی و شمالی به یزد مهاجرت می کنند، پذیرش بسیاری 
از عادات، اخالق و حتی رســوم یزدی ها برایشــان سخت 
اســت اما به واســطه اجباری که برای کار دارند، در این 

استان ماندگار می شوند.
صدیقــه رمضان خانــی ادامــه داد: نکتــه قابل تأمل 
اینکه، فرهنگ یزدی ها به رغم اصالت و یکدســتی، اغلب 
دستخوش مهاجران می شود و اینگونه است که این روزها 
حتــی در بافت تاریخی و قدیمی یــزد خبری از فرهنگ 
اصیل یزد نیســت.وی افزود: ازدواج هایی که به دنبال این 
مهاجرت ها اتفاق می افتد، اغلب به دلیل همین تفاوت های 
فرهنگی، موفق نیست و شاید یکی از عوامل افزایش آمار 
طالق در اســتان یزد همین باشد.حاشیه نشینی نیز یکی 
از معضالت اجتماعی و فرهنگی اســت که یزد را به شدت 
تهدید می کند. مناطقی که به واســطه قیمت مناســب تر 
مســکن، آن هم از نوع اجاره ای، هــر روز پرجمعیت تر از 
قبل می شــود و اغلب مناطق حاشــیه ای شــهر یزد، در 
بهترین حالت ممکن محل اســکان مهاجران روستایی و 

شهرهای دیگر استان یزد شــده و در کنار آنها مهاجران 
سایر استان ها نیز به گذران زندگی می پردازند.آسیب های 
اجتماعی در این بخش از شــهر سرسام آور شده و اعتیاد، 
ســرقت، طالق، نا امنی هر روز در حال افزایش اســت و 
دامنه آن به ســایر مناطق شهر نیز رســیده است.پدیده 
مهاجرت مدت هاســت به کلیدواژه مســئوالن یزد تبدیل 
شــده اما گفتگوی صرف، شعار و سخنرانی در این زمینه 
کافی اســت و نیاز به مدیریــت در این زمینه وجود دارد.

یزدی ها کــه خود روزگاری نه چندان دور، ســنگر بافت 
تاریخی را خالی گذاشتند و بی چون و چرا آن را در اختیار 
اتباع خارجــی و در خوش بینانه تریــن حالت ممکن در 
اختیار غیریزدی ها گذاشتند، اکنون از نداشتن سهمی در 

گردشگری در این بافت گالیه دارند.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس نیز در این زمینه 
واکنش نشــان داده و بافت تاریخی را نیازمند رســیدگی 
اورژانســی در زمینه مهاجرت دانســته است.محمدصالح 
جــوکار در گفتگو با خبرنگار مهر نیز اظهار داشــت: این 
موضوع قابل درک نیســت که بافت تاریخی یزد به عنوان 
اصیل ترین بخش زندگی فرهنگی مردم این شــهر، اکنون 
در دست غیریزدی ها باشد.وی افزود: سکونت در این بافت 
در سیطره اتباع خارجی است و اشتغال در آن در سیطره 
غیریزدی هاســت که اغلب از تهران، اصفهان و شهرهای 
شمالی به یزد آمده اند.جوکار تصریح کرد: اصاًل معنا ندارد 
که یزدی ها هیچ ســهمی در مدیریــت بافت تاریخی یزد 
نداشته باشند و الزم است مسئوالن امر در صدور مجوزها 
در ایــن زمینه دقت نظر به این موضوع داشــته باشــند.

وی بیــان کرد: البته مردم ســاکن بافت نیــز باید به این 
موضــوع دقت می کردند و از اجــاره دادن خانه ها خود به 
اتباع خارجی جلوگیــری می کردند تا امروز بافت تاریخی 
در اختیار غیرایرانی ها و غیریزدی ها نباشــد.به هر ترتیب، 
مهاجرت در یزد به شــکل بی رویه ای در تمام بخش ها در 
حال افزایش است و این موضوع بی توجه به وضعیت بی آبی 
یزد، آلودگی هوا و مشکالت زیست محیطی در حال انجام 
است.سفره صنعت همچنان برای مهاجرت کارگران ساده 
از سایر استان ها باز اســت اما مسئوالن امر قول هایی در 
زمینــه دانش بنیان کردن صنعت در یــزد داده اند که به 
نظر می رســد تا زمان اجرا، آسیب های جدی گریبان یزد 
و یزدی ها را بگیرد.صنعت گردشــگری هم با وجود همه 
نقایص موجود در زیرســاخت ها در حال گسترش است و 
اگر قرار باشــد این بخش نیز همانند صنعت و معدن، در 
اشــغال غیربومی ها باشــد، یزد نیز به زودی مانند برخی 

استان ها نظیر البرز، به ایرانی کوچک تبدیل خواهد شد.

معــاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
آذربایجان غربی وضعیت تاالبهای آذربایجان غربی را به دلیل 
کاهش بارش ها و تامین حق آبه از سوی آب منطقه ای استان 
نامناسب دانست.حجت جباری در گفتگو با مهر با بیان اینکه 
پاییز امسال خشــک ترین پاییز در ۵۰ سال اخیر بود، افزود: 
کاهــش بارندگی ها و تأمین حق آبه کامل تاالب ها از ســوی 
آب منطقه ای امروز موجب شده بیشتر تاالب های آذربایجان 
غربی شرایط مناسبی نداشته باشند.وی با نامناسب خواندن 
وضعیت تاالب هــای قوپی باباعلی، یادگارلو، قره گل، آغ قلعه 
و قره قشــالق در استان اظهار کرد: تاالب کانی برازان سایت 
پرنده نگری کشور نیز با وجود تأمین بخشی از حق آبه تنها ۵۰ 
درصد آب دارد که نشان دهنده وضعیت خوبی نیست.جباری 
با تاکید بر اینکه هم اکنون اکثر تاالب های اســتان وضعیت 
مســاعدی ندارند، ادامه داد: ســه تاالب قوپی بابا علی و قره 
قشالق در مهاباد و قره گل در بوکان متأسفانه امسال به دلیل 
کمبود منابع آبی، خشکسالی و عدم تأمین حق آبه مورد نیاز 
آبگیری نشده و خشک شده اند.وی با بیان اینکه در آذربایجان 

غربــی ۴۰ تاالب وجود دارد که از این تعداد ۱۴ تاالب دائمی 
و ۲۶ تاالب فصلی هســتند، اظهار کرد: تاالب های فصلی به 
دلیل اینکه از طریق نزوالت جوی در زمستان و بهار آبگیری 
می شوند و امسال در فصل بارش کمترین میزان بارندگی ثبت 

شد متأسفانه فقط ۴۵ درصد این تاالب ها آبگیری شدند.
معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیســت آذربایجان 
غربی مجموع حق آبــه تاالب های حوزه آبریز دریاچه ارومیه 
را ۱۷۶ میلیون مترمکعب اعالم و خاطرنشــان کرد: کاهش 
بارش ها موجب شده بخشی از این حق آبه تأمین نشود.جباری 
در خصوص آلودگی تاالب های اســتان نیــز گفت: برخی از 
تاالب ها از جمله کانی برازان، سلدوز و قره قشالق که از طریق 
زهکش های آبگیزی می شوند به دلیل ورود سموم کشاورزی 
از طریق زهکش ها با آلودگی مواجه هستند که در این زمینه 
اقدامات زیست محیطی برای کاهش آلودگی ها در دستور کار 
قرار دارد.جباری با اشــاره به اینکــه دریاچه ارومیه به عنوان 
بزرگترین و مهمترین تــاالب آذربایجان غربی به دلیل عدم 
تأمین حق آبه در شرایط نامناسبی قرار دارد، گفت: متأسفانه 

امروز شرایط دریاچه ارومیه در بحرانی ترین وضعیت نسبت به 
چند سال اخیر قرار دارد.پنج سایت از ۲۲ سایت کنوانسیون 
بین المللی رامسر ایران شــامل تاالب دریاچه ارومیه، تاالب 
قوپی باباعلی وتاالب های یادگارلو، درگه ســنگی و شورگلدر 
آذربایجان غربی واقع شده که تاالب بین المللی دریاچه ارومیه 
یکی از ذخیره گاه های زیســت کره جهان بوده و تاالب های 
آغگل ماکو، گرده قیط، میمند و کانی برازان به عنوان مناطق 

شــکارممنوع هستند.در این اســتان غیر از دریاچه ارومیه ۵ 
تاالب سایت رامسر نیز وجود دارد. تاالب های یادگارلو، سیران 
گلی )درگه سنگی( و حسنلو تحت عنوان یک سایت رامسر و 
تاالب هــای قوبی باباعلی و کانی برازان هر کدام به عنوان یک 
سایت هستند، همچنین تاالب کانی برازان به عنوان پناهگاه 
حیات وحش این اســتان از مجموع مناطق چهارگانه تحت 

مدیریت است.

رئیس مرکز بهداشــت شهرستان بویراحمد 
از کرونایــی شــدن روزانه دانش آمــوزان این 
شهرســتان اظهار نگرانی کرد.به گزارش ایلنا 
از یاســوج،  محمد یزدان پناه  در نشست ستاد 
کرونای شهرستان بویراحمد به اشاره به شیوع 
جدید بیماری کرونا در دنیا، اظهارداشت: ماهانه 
تست ۱۸۰ دانش آموز در بویراحمد مثبت که با 
رعایت پروتکل ها و انجام واکسیناسیون زنجیره 
بیماری قطع شود.وی بر انجام تست های کرونا 
و اعمال محدودیت ها تاکید و یادآور شــد: در 

واکسیناســیون فرهنگیان، رتبه اول اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمد را داریــم اما همچنان 
استقبال از طرف دانش آموزان به دلیل واکسن 
هراســی ضعیف اســت و دانش آموزان با یک 
برنامه ریزی مناسب برای تزریق واکسن شایسته 
اســت پای کار بیایند.رئیس مرکز بهداشــت 

شهرســتان بویراحمد با قدردانــی از همکاری 
مدیران مدارس و آموزش و پرورش، خاطرنشان 
کرد: زنگ هــای تفریح در مــدارس بویراحمد 
تبدیل به یک چالش شــده و آنان در زنگ های 
تفریح ماسک خود را برمی دارند و پروتکل ها را 
رعایت نمی کنند.یزدان پناه تاکید کرد که همه 

بوفه های مدارس باید تعطیل و از ورود اولیاء به 
مدارس مگر در مواقع ضروری خودداری شود. 
وی از نحوه اعزام مشــموالن سربازی و ازدحام 
آن ها هم انتقاد و ادامه داد: اعزام مشــموالن به 
شــیوه الکترونیکی انجام شود تا شاهد ازدحام 
مشــموالن و خانواده آنان نباشیم.رئیس مرکز 

بهداشت شهرستان بویراحمد، وضعیت رعایت 
پروتکل ها در پاساژها، موبایل فروشی ها و صنوف 
بلوار عدل شهر یاسوج را هم مناسب ندانست و 
اظهار داشت: بویراحمد هم اکنون در وضعیت 
زرد کرونایی اســت و نباید اجازه دهیم بسمت 
قرمز شــدن به جلو برود.یزدان پناه با اشاره به 
افزایش مرگ و میر های کرونایی، تصریح کرد: 
مردم دز سوم و ُدز یادآور واکسن را حتما تزریق 
کنند، چنانچه ُدز ســوم   یادآور تزریق نشــود 

احتمال ابتال و مرگ و میر وجود دارد.

خشکسالی و دیگر موانع بزرگ برسر راه کشاورزی ایالم، 
باعث شده کشــاورزان استان در ســال جاری با مشکالت 
متعددی برای کشــت محصوالت مواجه باشــند.به گزارش 
مهر، بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی 
استان ایالم به شمار می رود زیرا این بخش توانسته است از 
نظر اشــتغالزایی، تأمین درآمد و سهم آن در تولید ناخالص 
ملی، تأمین نیازهای مصرف جمعیت موقعیت مطلوب تری 
را نســبت به ســایر بخش های اقتصادی کسب کند.بخش 
کشاورزی در اقتصاد استان ایالم از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است، متأسفانه در سال های اخیر این بخش به دالیل مختلف 
از جمله خشکســالی، کمبود ســرمایه و سرمایه گذار، عدم 
وجود بازار مناســب برای محصوالت تولیدی، وســعت کم 
اراضی، عدم استفاده مناسب از مکانیزاسیون کشاورزی، باال 
بودن میزان اراضی دیم، بیکاری فصلی کشاورزان، مشکالت 
مربوط به فروش محصوالت روبرو شده است.شناخت دقیق 
مسائل، مشــکالت و معضالت بخش کشاورزی استان ایالم 
نیازمند تدوین برنامه مناســب و همه جانبه و توجه جدی 

مسئوالن کشوری و استانی است.
یکی از کشاورزان ایالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت: با توجه به خشکسالی بسیاری از زمین های کشاورزی 
در استان نیاز به آبیاری بارانی دارند زیرا هم مصرف آب کم 
می شود و هم اینکه کشاورزی به صرفه است، من چند هکتار 
زمین کشــاورزی دارم اما هنوز زمین خود را به زیر کشــت 

نبرده ام چون هزینه زیادی دارد.مهدی سلیمی افزود: قیمت 
هر کیلوگرم گندم مبلغ هفت هزار تومان است و از کشاورز 
هیچ حمایتی نمی شود، شخم زدن با تراکتور نیز بسیار هزینه 
بردار است.وی تصریح کرد: هزینه بذر نیز بسیار گران است 
و همه این مسائل باعث می شود که کشاورز از کار کشاورزی 
دلسرد شود، امیدوار هستیم که دولت در این راستا کمکی به 
ما کشاورزان داشته باشد.سلیمی بیان کرد: خشکسالی بیش 
از دو ســال است که باعث شده که کشــاورزان ضرر زیادی 

داشته باشند چراکه اکثر زمین های استان دیم هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: کشاورزی استان ایالم به لحاظ برخورداری 
از تنوع خــاص اقلیمی، وجود منابع آبی ســطحی، اراضی 
کشــاورزی و اقدامات خوبی که در طول سنوات گذشته در 
بخش تأمین آب در ســطح استان صورت گرفته، هم اکنون 
نسبت به قبل از پیشرفت قابل توجهی داشته است.محمدعلی 
اقدسی افزود: به عنوان مثال در بحث کشت دانه های روغنی 
کلزا، اســتان ایالم از نظر تولید مقام سوم را در سطح کشور 
دارد.وی در خصوص تولید گندم نیز اظهار کرد: در اســتان 
ایالم ســه برابر نیاز استان را در شــرایط نرمال تولید گندم 
وجود دارد که در این راســتا اقدامات بســیار خوبی در ادوار 
گذشته برای توسعه و پیشرفت کشاورزی در استان صورت 

گرفته است.
اقدسی بیان داشــت: البته در استان ایالم ظرفیت تولید 

بیشتر از این مقدار در مناطق مختلف آن وجود دارد، با توجه 
به چشــم اندازی که از توســعه اراضی آبی در سطح استان 
اســت، با به نتیجه رسیدن سامانه گرمسیری و طرح احیای 
اراضی ۵۰ هزار هکتاری دشت عباس، مهار آب های سطحی و 
رودخانه های مرزی سطح زیر کشت اراضی آبی استان توسعه 
پیدا می کند.رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم عنوان کرد: 
هم اکنون سطح زیرکشت اراضی آبی استان ۱۲۰ هزار هکتار 
است، با توسعه اراضی آبی در استان سطح زیر کشت اراضی 
آبی به بالغ بر ۱۶۰ هزار هکتار در سنوات آینده خواهد رسید.

اقدسی اضافه کرد: چون اقلیم استان ایالم یک اقلیم معتدل 
گرمسیری است، امکان انجام چند کشت در طول سال وجود 
دارد.وی با اشاره به اینکه توسعه اراضی آبی بیشتر در جنوب 
استان است، افزود: جنوب استان نیز این امکان را فراهم کرده 
که به دلیل اقلیم خاص بتوانیم در سال ۲ کشت یا حتی در 

مواردی ۳ کشت در این اراضی داشته باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم افزود: امسال حدود 
۶۰ هزار هکتار اراضی گندم اســتان به صورت آبی و حدود 
۸۵ هزار هکتار به صورت دیم کشــت شده است.وی گفت: 
۳۳۰ هزار هکتار کل اراضی زراعی قابل کشت استان است، 
در شــرایط نرمال نیز حدود ۸۵۰ هزار تن تولید محصوالت 
زراعی استان در سال اســت.وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
در چند سال اخیر به دلیل خشکسالی های مکرر منابع آبی 
اســتان چه آب های سطحی و چه آب های زیرزمینی از نظر 

کمیت و کیفیت افت قابل توجهی را داشــته اند، متأسفانه 
کشاورزان اســتان به خصوص کشــاورزان دیم کار و حتی 
کشاورزانی که اراضی آبی نیز دارند با مشکل مواجه شده اند.
اقدســی عنوان کرد: متأسفانه در سنوات اخیر هزینه تولید 
محصوالت کشاورزی از نهاده ها گرفته تا دیگر مسائل مانند 

هزینه ماشین آالت باال رفته است.
وی گفت: وقتی که هزینه تولید باال رود کشت تا حدودی 
برای کشاورز غیراقتصادی خواهد شد، اما در کنار این مسائل 
و مشــکالت در بحث قیمت گذاری محصوالت کشــاورزی 
رقم های بسیار خوبی در نظرگرفته شده است.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی ایالم گفت: قیمت خرید تضمینی گندم برای 
کشاورزان به ازای هر کیلوگرم هفت هزار و ۵۰۰ تومان و کلزا 
حدود ۱۵ هزار تومان درنظرگرفته شده است.وی بیان داشت: 
برای حل مشــکل کم آبی در بخش کشاورزی استان ایالم، 
هم اکنون تمامی پروژه های تأمین آب با اجرای سیستم های 
نوین همراه هستند.اقدسی بیان کرد: خوشبختانه دولت هم 
تسهیالت خوبی را در اختیار کشــاورز قرار می دهد و برای 
کشــاورزانی که تمایل دارند که سیستم های نوین آبیاری را 
اجرا کنند، ۸۵ درصد هزینه ها توسط دولت پرداخت می شود.
با توجه به اینکه شغل اصلی مردم استان در بخش کشاورزی 
است و امکان خشکسالی در سال های آینده، نیاز است توجه 
ویژه ای به پروژه های تأمین آب و سیستم های آبیاری نوین 

در استان شود.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان 
اینکه مراقبت های مرزی در همه مرزهای خوزستان در حال 
انجام اســت، گفت: امیدواریم سوش اُمیکرون، سوشی باشد 
که اگرچه میزان انتشــار آن زیاد است اما مرگ و میر باالیی 

نداشته باشد.
فرهاد ابول نژادیــان در گفت وگو با ایســنا، در خصوص 

آخرین وضعیت بنادر خوزستان و مراقبت ها برای جلوگیری 
از ورود اُمیکرون به کشور اظهار کرد: در بازه زمانی اول تا ۱۰ 
آذرماه، ۳۲ کشــتی با حدود ۶۵۰ سرنشین وارد خوزستان 
شده اند که حدود ۴۶۰ نفر از این افراد تست PCR نداشتند.
وی با بیــان اینکــه مراقبت های مرزی در همــه مرزهای 
خوزســتان در حال انجام اســت، افزود: از افرادی که تست 

PCR نداشتند، تست گرفته شــد و پس از انجام تست به 
آن ها اجازه خروج از کشــتی داده شد.رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی جندی شــاپور اهواز گفت: مراقبت ها در مرزهای 
دریایی و زمینی در خوزستان در حال انجام است و امیدواریم 
مشکلی در خصوص ورود اُمیکرون به درون کشور پیش نیاید.
وی افزود: کرونای دلتا، سوش انگلیسی و ... وارد همه کشورها 

شدند و اُمیکرون نیز باالخره وارد همه کشورها می شود اما بر 
اساس آنچه اطالع داریم تاکنون میزان مرگ و میر و بستری 
شــدن افراد در اثر ابتال به اُمیکرون چندان زیاد نبوده است.

ابول نژادیان گفت: امیدواریم ســوش اُمیکرون، سوشی باشد 
 که اگرچه میزان انتشــار آن زیاد است اما مرگ و میر باالیی 

نداشته باشد.

گستردگی سفره صنعت برای مهاجران

 تهدید حاشیه نشینی برای شهر جهانی یزد

حق آبه تاالب ها تامین شود

وضعیت تاالب های آذربایجان غربی مناسب نیست

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد:

روزانه شش دانش آموز بویراحمدی گرفتار کرونا می شوند

موانع بزرگ بر سر راه کشاورزی ایالم

رئیس علوم پزشکی اهواز عنوان کرد

مراقبت برای جلوگیری از ورود »ُامیکرون« در همه مرزهای خوزستان

کالنشهر کرمانشاه بدون »شهردار« است
عضو شــورای شهر کرمانشاه با انتقاد از مسئولین مربوطه در بحث رسیدگی به 
تخلفات برخی اعضای شورا گفت: در حال حاضر کالنشهر کرمانشاه چهار ماه است 
بدون شهردار مانده و برخی اعضا در جلسات انتخاب شهردار حضور پیدا نمی کنند 
و متاسفانه هیات حل اختالف در این زمینه برخوردی ندارد.سیداحسان احسانی در 
گفت و گو با ایســنا، با انتقاد از عدم حضور برخی اعضا در جلسات انتخاب شهردار 
گفت: تاکنون پنج جلســه در این زمینه داشــته ایم که متاسفانه به دلیل حضور 
برخی اعضا جلسات به حد نصاب نرسیده و نتوانستیم شهردار کرمانشاه را انتخاب 
کنیم.وی افزود: پنج تن از اعضای شــورا یعنی آقایان پوریا فخری، کامران ملکی، 
احسان حیدریان، ساالر احمدزاده و سید حجت اهلل موسوی اجاق در این جلسات 
حضور نیافته و متاسفانه غیبت آنها موجب شده کالنشهر کرمانشاه همچنان بدون 
شــهردار بماند.احسانی با اشاره به گذشــت حدود چهار ماه از فعالیت دوره جدید 
شوراها گفت: متاسفانه طی این مدت کالنشهر کرمانشاه بدون شهردار مانده و این 
درحالیست که اصلی ترین و مهمترین وظیفه شوراها، انتخاب شهردار است.وی با 
بیان اینکه سرپرست شهرداری به خوبی درحال انجام امور است، گفت: با این حال 
قطعا سرپرست اختیارات شهردار را ندارد و باید سریعا شهردار انتخاب شده و امورات 
کالنشهر کرمانشاه را پیگیری کند.احسانی به تناقض برخورد هیات حل اختالف در 
خصوص اعضای شورای شهر اشاره کرد و افزود: عجیب است که هیات حل اختالف 
برای حاضر نشــدن برخی اعضا در جلسات هیات رییسه شورا حکم سلب عضویت 
صادر می کنند، اما در خصوص عدم حضور اعضا در جلسات انتخاب شهردار کسی 
بازخواست نمی شود.وی افزود: این سوال مطرح است که انتخاب هیات رییسه شورا 
مهمتر است یا انتخاب شهردار کالنشهری مانند کرمانشاه و این رفتار متناقض جای 
تعجب دارد.احسانی تصریح کرد: درخواست اعضای شورا از استاندار کرمانشاه این 
است که دراین زمینه ورود کرده و خواستار برخورد هیات حل اختالف و مسئولین 
زیربط با این دست تخلفات شود.عضو شورای شهر کرمانشاه در خصوص تغییر دسته 
بندی اکثریت و اقلیت در شورای شهر نیز گفت: در شورای شهر کرمانشاه روال این 
نیست که اعضای اقلیت و اکثریت همیشه ثابت بمانند و افراد در شورا مستقل بوده 
و در زمینه موضوعات مختلف نظرات مختلفی دارند.احســانی گفت: شورای شهر 
کرمانشاه مانند شورای برخی کالنشهرها که به پشتوانه حمایت احزاب سیاسی روی 
کار آمده اند نیست و شیوه درست شورا هم همین است که افراد مستقل بوده و در 
موضوعات مختلف نظرات خود را عنوان کنند.وی از تشکیل جلسه انتخاب شهردار 
در بعدازظهر امروز)۱۵ آذر( هم خبر داد و افزود: امروز ششــمین جلســه انتخاب 
شهردار را برگزار می کنیم و امیدواریم این بار اعضای غایب به جلسه آمده و بتوانیم 
شهردار را انتخاب کنیم.ایسنا آمادگی دارد نظرات طیف مقابل را نیز در این زمینه 

منعکس کند.

۴ اثر صنایع دستی هرمزگان
 در مسیر دریافت مهر اصالت یونسکو

سرپرست صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی هرمزگان از راه یابی ۴ اثر تولیدی هنرمندان صنایع دستی استان به 
مرحله ارزیابی مهر اصالت بین المللی یونسکو خبر داد.بتول حاج علیزاده افزود: در 
دوره شیوع کرونا و در سال ۹۹ داوری بین المللی در حوزه صنایع دستی انجام نشد 
و آخرین ارزیابی مربوط به داوری مهر اصالت ملی در  ســال ۹۸ است که از سوی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، از میان ۲۰ اثر راه یافته 
به داوری ملی، تعداد ۷ اثر از ۷ هنرمند و صنعتگر استان مورد تائید کمیته ارزیابی 
مهر اصالت ملی کشــور قرارگرفته است.سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای 
سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان عنوان کرد: بر 
اساس اعالم فراخوان ارزیابی مهر اصالت بین المللی در سال ۲۰۲۱، آثاری که موفق 
به اخذ مهر اصالت ملی در سال ۱۳۹۸ شده اند می توانند در این دوره از ارزیابی که 
در کشــور ازبکستان برگزار می شود، شرکت کنند.وی ادامه داد: از استان هرمزگان 
۴ اثر موفق به تشــکیل پرونده برای شرکت در ارزیابی دریافت مهر اصالت یونسکو 
۲۰۲۱ )نشان بین المللی( شــده اند که این آثار در رشته های صنایع دستی، خوس 
دوزی، تراش صدف، گلیم بافی و پوشاک سنتی هستند.حاج علیزاده با اشاره به اینکه 
زمان اعالم نتایج ارزیابی بین المللی مهر اصالت یونسکو ۲۰۲۱، پایان سال جاری و 
فروردین ماه ســال ۱۴۰۱ است، افزود: هدف از برگزاری این رویداد، کمک به ارتقا 
و بهبود کیفی محصوالت تولیدی، ایجاد رقابت ســالم بین صنعتگران و هنرمندان 
کشور، تسهیل در شناسایی هنرمندان فعال، انتخاب، معرفی آثار برگزیده و ایجاد 

انگیزه، بروز استعدادها، نوآوری و خالقیت در تولید صنایع دستی عنوان شده است.

تولید چشمگیر بزرگترین پرنده دنیا در گیالن
مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشاورزی گیالن از تولید ساالنه دو هزار قطعه 
شتر مرغ در استان خبر داد.سورنا چایچی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه ساالنه 
۲۰۰۰ قطعه شتر مرغ در گیالن تولید می شود، اظهار کرد: پیش بینی شده تا پایان 
امسال با این میزان جوجه ریزی ۵۰ تن گوشت شتر مرغ تولید و به بازارهای مصرف 
عرضه شود.وی با اشاره به اینکه گوشت شتر مرغ در بازارهای مصرف کیلویی ۱۷۰ 
هزار تومان است، افزود: پرورش دهندگان این پرنده از ابتدای امسال تاکنون با تولید 
۴۰ تن گوشت شترمرغ، ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کردند.چایچی 
با بیان اینکه شترمرغ بومی آفریقا و مناطق گرمسیری و خشک است، خاطرنشان 
کرد:۱۰ درصد از شتر مرغ تولید شده در گیالن در بازارهای تهران عرضه می شود 
و مابقی در گیالن مصرف می شود.مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی گیالن 
همچنین گفت: ســاالنه ۱۰ هزار لیتر روغن شترمرغ در گیالن استحصال می شود 
که ۵۰ درصد آن برای مصارف بهداشــتی و آرایشی در خود استان مصرف و بقیه 
به اســتان های دیگر صادر می شود.وی تصریح کرد: شترمرغ که قدرت پرواز ندارد، 
فواید اقتصادی آن فقط به گوشت و تخم آن خالصه نمی شود، این پرنده بزرگ هیچ 
دورریزی ندارد و از پر، پوکه تخم، پوست، چربی و روغن آن در صنایع دستی، کیف 

و کفش و پزشکی هم استفاده می شود.

توقف سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی شازند 
خواست به حق مردم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: توقف ســوخت مازوت 
در نیروگاه حرارتی شــازند خواســت به حق مردم اراک است و ارکان تصمیم ساز 
کالن به ویژه دولت باید نســبت به این موضوع در اسرع وقت اقدام کند.به گزارش 
خبرنگار ایلنا، محمدحسن آصفری افزود: مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شازند 
موجب افزایش شــاخص های آالیندگی هوا و باال رفتن حجم دی اکسید گوگرد در 
شهرستانهای اراک، خنداب و شازند می شود که برای سالمت مردم این خطه بسیار 
زیان دارد.وی ادامه داد: شــمار روزهای آلوده اراک در ســال جاری به حدی زیاد 
اســت که نگرانی ها را برانگیخته و با تشدید برودت هوا در فصل زمستان کیفیت 
هوای این شهر نازلتر خواهد بود بنابراین مسئوالن باید نسبت به قطع مازوت سوزی 
در نیروگاه شــازند و کاهش آالینده ها تالش مضاعــف کنند.نماینده مردم اراک، 
کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: مصرف مازوت از سوی 
نیروگاه حرارتی شــازند به خصوص در روزهای اخیر گالیه مندی مردم شهر اراک، 
مهاجران و خنداب و روســتاهای منطقه را به دنبال داشــته و  مسئوالن استانی 
وظیفه دارند نســبت به این رخداد پاسخگو باشند، چرا که استفاده از سوخت گاز 
برای این نیروگاه مصوبه قانونی دارد.آصفری تصریح کرد: تذکرهای الزم به مقامات 
ارشــد وزارتخانه های نفت و کشور در جلسات جداگانه داده شده و دولت بر اساس 
دستور ریاست جمهوری و مصوبات سال های گذشته موظف است مصرف مازوت 
در نیروگاه شــازند را متوقف کند.اراک یکی از ۸ کالنشهر آلوده کشور است که از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۰ روز ناسالم را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

دبیر شورای شهر کرج:
تنها در ایران نگاه درآمدزایی به چرخه مدیریت 

پسماندها وجود دارد
دبیر شورای شهر کرج گفت: اگر معادل شعار »زباله، طالی کثیف« را به زبان های 
مختلف جستجو کنید هیچ نتیجه ای پیدا نمی کنید و تنها در ایران نگاه درآمدزایی 
به چرخه مدیریت پســماندها وجود دارد.به گــزارش ایلنا از البرز، مجتبی حاجی 
قاسمی با اشاره به ساماندهی پسماند کرج اظهار داشت: در حالی که در دنیای امروز 
مدیریت اصولی پسماندها برای حاکمیت یک سرفصل هزینه ای محسوب می شود.
دبیر شورای شهر کرج گفت: اگر معادل شعار »زباله، طالی کثیف« را به زبان های 
مختلف جستجو کنید هیچ نتیجه ای پیدا نمی کنید و تنها در ایران نگاه درآمدزایی 
به چرخه مدیریت پسماندها وجود دارد.حاجی قاسمی اضافه کرد: هرگاه به سمت 
درآمدزایی از مدیریت پســماندها رفته ایم از اهداف اصلی و زیســت محیطی دور 
شده ایم.وی اظهار کرد: بحث مدیریت پسماند به این میزان که ادعا می شود پیچیده 
نیســت و بیش از آنکه نیاز به کار علمی و پژوهشی سنگینی داشته باشد نیازمند 

بهره گیری از تجارب کاربردی موفق موجود در این حوزه است.

اخبار کوتاه


