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و تاريخ�ي در ق�م 
موجب شده تا اين 
اس�تان يكي از مهم ترين مناطق گردش�گري 
كشور به شمار آيد، با اين وجود ناشناخته ماندن 
بيش�تر اين مكا ن ه�ا و بي توجهي مس�ئوالن 
استاني در زمينه معرفي بيشتر اين مناطق سبب 
شده تا تنها موارد انگشت شماري از ديدني هاي 
قم حتي براي ساكنانش شناخته شده باشد. در 
ميان مناطق ديني و گردشگري قم، خانه هاي 
تاريخي از مهم ترين مناطق ديدني در اين استان 
به شمار مي روند، اما بي توجهي به معرفي آنها به 
گردشگران داخلي وخارجي موجب شده تا در 
حال حاضر يا در آستانه تخريب قرار بگيرند يا 
تبدي�ل ب�ه انب�ار كاال و قاليش�ويي ش�وند. 

    
خانه حض��رت امام خمين��ي )ره( كه در س��ال 
1335 شمس��ي توس��ط حضرت امام خميني 
) ره( خريداري و تا س��ال 1343 مورد اس��تفاده 
بوده اس��ت، خان��ه حاج علي خان زن��د در مركز 
بافت قديمي ش��هر قم، معروف به محله »چهار 
مردان« كه در كوچه »گذرقلعه« قرار دارد، خانه 
حاج قلي خان و خانه مالصدرا در كهك كه يادگار 
بازمانده از دوران سكونت اين حكيم در قم است 
را مي توان از جمله مهم ترين اين خانه ها در استان 
برش��مرد.  البته به غير از اين م��وارد مي توان به 
خانه آيت اهلل حائري در خياب��ان طالقاني، خانه 
يزدان پن��اه درخياب��ان 19 دي، خانه س��يدباقر 
روحاني جنب مس��جد گذرقلع��ه، خانه توكلي 
در خيابان طالقاني، منزل س��يد حاجي روحاني 
روبه روي مسجد امام صادق)ع( و منزل شاكري 
در خيابان طالقاني از دوره قاجاريه اش��اره كرد.  
يكي از اعضاي علمي تاريخ معماري و شهرسازي 

قم در اين خصوص مي گويد: »بسياري از بناهاي 
تاريخي و آثار قديمي در استان هنوز براي مردم 
ناشناخته مانده است كه بايد كارشناسان ميراث 
فرهنگي و متخصصان امر و مسئوالن براي معرفي 
اين بناها و آثار تالش كنند. سيدمحمد فارغيان 
قمي مي افزايد: »اين درحالي است كه اگر مردم 
با تاريخ شهرس��ازي و معماري قم آش��نا شوند 
مي توان فرهن��گ صيانت از بناه��اي تاريخي و 
بافت ه��اي س��نتي را ارتقا بخش��يد.« وي ادامه 
مي دهد: »وجود ارزش تاريخي و سنتي بافت هاي 
قديمي در مناطق مختلف استان كه بيانگر تاريخ 
مهمي از كشورمان است مي طلبد تا براي حفظ 

آن تالش شود.«
  تغيير كاربري به جاي حفظ و نگهداري 

با وجود ارزش تاريخ��ي و فرهنگي اين بناها، اما 
برخي بي توجهي ها در اين زمينه، موجب ش��ده 

تا بيشتر اين خانه ها به بهانه نوسازي و گسترش 
مناطقي كه آنها در آنجا ق��رار گرفته اند تخريب 
شده و جاي خود را به ساختمان هايي بدهند كه 
هيچ سنخيتي با فرهنگ ايراني اسالمي نداشته 
باشد.   يكي از فعاالن حوزه گردشگري در استان 
قم در اين خصوص مي گوي��د: »اكثر خانه هاي 
تاريخي در قم به دليل قرار گرفتن در طرح هاي 
توسعه ش��هري تخريب ش��ده و اندك بناهايي 
نيز كه باقي مانده در حال از بين رفتن اس��ت.« 
ش��هاب علي عرب مي افزايد: »وج��ود خانه هاي 
مختلف تاريخي مي طلبد تا مسئوالن حوزه هاي 
ميراث فرهنگي و گردش��گري با راه اندازي آنها 
ش��رايط خوبي را براي توريست ها فراهم آورد.« 
وي ادامه مي دهد: »متأس��فانه قرار گرفتن اكثر 
اين خانه ها در طرح هاي توس��عه شهري موجب 
شده تا به راحتي شهرداري اقدام به تخريب آنها 

كرده و ان��دك بناهايي كه در اي��ن بافت ها باقي 
مانده نيز به علت بي توجهي در آس��تانه خرابي 
قرار بگيرند.« اين درحالي اس��ت ك��ه به گفته 
كارشناس��ان ادامه دار بودن روند اين تخريب ها 
در درازمدت سبب خواهد شد تا به غير از تعداد 
محدودي مابقي در آستانه تخريب قرار بگيرند. 

   متهمان رديف اول تخريب خانه هاي تاريخي 
در حالي ك��ه س��ازمان هاي مختلف��ي از قبيل 
ش��هرداري، اس��تانداري و مي��راث فرهنگي و 
گردش��گري وظيفه حف��ظ و نگه��داري اماكن 
تاريخي و فرهنگي را برعه��ده دارند اما كوتاهي 
اين مجموعه ها در استان قم سبب شده تا ضمن 
ناش��ناخته ماندن اين مكان ه��اي ديدني، روند 
تخريبي آنها نيز در يك دهه اخير شدت بگيرد. 

ع��رب در اي��ن رابط��ه مي گوي��د: »برخ��ي 
بي توجهي هاي سازمان هاي مربوطه موجب شده 
تا در حال حاضر برخي خانه هاي تاريخي اطراف 
بازار قم به عنوان انبار يا قاليشويي مورد استفاده 
قرار بگيرد.«  اين كارش��ناس حوزه گردشگري 
مي افزايد: »از آنجا كه هم��ه خانه هاي تاريخي 
اطراف بازار به محل تجاري تبديل ش��ده اند لذا 
جا دارد كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
با همكاري شهرداري قم جلوي اينگونه اقدامات 
را بگي��رد«. وي ادام��ه مي ده��د: »در حالي كه 
در حال حاضر بي��ش از 500 اثر مل��ي درحوزه 
گردشگري دراس��تان قم به ثبت رسيده است، 
اما حتي بسياري از اهالي منطقه از اين مكان ها 
اطالع ندارند.«  اين در حالي اس��ت كه به گفته 
وي، در حال حاضر تنها خانه تاريخي يزدان پناه با 
120 سال قدمت كه در محله قديمي باغ پنبه قم 
قرار دارد در مزايده صندوق احياء و بهره برداري 
از بناه��اي تاريخي با هدف كارب��ري پذيرايي و 

فرهنگي به بخش خصوصي واگذار شده است. 

   خراسان شمالي: رزمايش الي بيت المقدس با حضور حدود 10هزار 
بسيجي در استان برگزار خواهد شد. فرمانده س��پاه جواداالئمه )ع( با 
اعالم اين خبر گفت: رزمايش الي بيت المق��دس با حضور گردان هاي 
»بيت المقدس« و »كوثر« همزمان با هشت استان ديگر در 20نقطه در 
همه شهرهاي استان برگزار خواهد شد. سردار »مرتضوي« با بيان اينكه 
هدف از برگزاري اين رزمايش ارزيابي عملكرد گردان ها در تمام سطوح 
خواهد بود، افزود: هدف از تش��كيل اين گردان ها مقابله با تهديدهاي 
متصور و شكل گرفته دشمنان است تا عالوه بر پاسخگويي به دشمنان 
خارجي و عناصر داخلي ضد انق��الب، در خصوص امداد و نجات هنگام 
رخداد بالياي طبيعي بتوانند اين نيروه��ا در كمترين زمان ممكن به 

كمك مردم بشتابند. 
   مرك�زي: مديركل محيط زيست استان مركزي از برگزاري نشست 
منطقه اي س��من هاي محيط زيس��تي به ميزباني اس��تان مركزي در 

اراك خبر داد. سعيد محمودي گفت: بايد 
در تمام تصميم گيري هاي محيط زيس��ت 
مردم در قالب تشكل ها دخيل باشند، برنامه 
 محيط زيس��ت حماي��ت 100 درصدي از 
تشكيالت مردم نهاد اس��ت و اينكه كمك 
كنيم تا تشكيالت ش��ان  قوي تر شود و آنها 
هم به مجموعه محيط زيست كمك كنند 

تا كارش روان تر پيش برود، همكاري  س��من ها با محيط زيست در واقع 
روان  سازي و پيگيري امور مردم است و ارزش و اعتبار محيط زيست  در يك 
كشور به حضور مردم در تشكيالت دولتي است.   وي افزود: در آينده نزديك 
نشست منطقه اي سمن ها را در اراك براي نخستين  بار داريم كه تاكنون 
نشست منطقه اي  تشكلي در استان مركزي برگزار نشده، براي اينكه محيط 
زيست استان مركزي را بيشتر به كشور و  دنيا معرفي كنيم نياز به چنين 

نشست هايي داريم تا محيط زيستمان معرفي شود.  
   خراسان رضوي: مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوي از چاپ و 
نشر 408 عنوان كتاب در شمارگان يك ميليون و 70 هزار نسخه طي سال 
1395 خبر داد. حسين سعيدي گفت: در سال گذشته با توجه به افزايش 
حجم توليدات در زمينه هاي مختلف، آمار نش��ر انتشارات آستان قدس 
رضوي در گروه هاي مختلف و رده هاي سني كودك، نوجوان و بزرگسال 
نيز با افزايش چشمگيري مواجه بود. وي افزود: بر همين اساس 408 عنوان 
كتاب و 170 نوع محصول فرهنگي توس��ط »به نشر« چاپ و توليد شده 
است. مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوي در توضيح اين مطلب گفت: 
از ميان اين 408 عنوان كتاب، تعداد 127 عنوان چاپ نخست و 102 عنوان 
تجديد چاپ در حوزه كودك و نوجوان و همچنين 88 عنوان چاپ نخست 

و 91 عنوان كتاب تجديد چاپ در رده سني بزرگسال بوده است. 
   گلستان: مدير شيالت گلستان با اشاره به ارتقاي مناسب استان در 
زمينه هاي مختلف شيالتي گفت: در س��ال 95 اعتبارات تملك دارايي 
شيالت گلس��تان با 36/7 درصد رش��د به 67666 ميليون ريال رسيده 
است. سيدجواد قدس علوي افزود: در سال 94 رقم 49500 ميليون ريال 
مصوب براي شيالت استان مصوب شده بود كه 22200 ميليون ريال آن 
محقق شده بود. وي ادامه داد: اين اعتبارات در شش طرح و در قالب هشت 
پروژه در دست اجراست كه از مهم ترين اوليت هاي شيالت استان مي توان 
به احداث تأسيسات زيربنايي مجتمع پرورش ميگوي گميشان، مطالعه و 
طراحي مجتمع هاي آبزي پروري و طرح توسعه و ساماندهي فعاليت هاي 

آبزي پروري و صيادي در آبهاي داخلي و ساحلي اشاره كرد. 
   سمنان: مدير جهاد كشاورزي شهرستان شاهرود گفت: ساالنه بيش 
از 6 هزار اصله انواع درختان ميوه در شاهرود به عنوان يكي از قطب هاي 
اصلي توليد نهال در منطقه، توليد مي شود. محمدرضا قاسمي افزود: تنها 
واحد دولتي شهرستان كه از سال هاي پيش اقدام به توليد نهال كرده، 
مركز تحقيقات كش��اورزي اس��ت و ديگر واحدها، خصوصي هستند. 
وي ادامه داد: بيش از 400 ميليارد ريال از اعتبار مصوب س��فر رياست 
جمهوري در استان اختصاص يافته و بخشي از آن در شاهرود جذب شده 
است. قاسمي با بيان اينكه در حوزه اقتصاد مقاومتي و با همكاري بسبج 
سازندگي، بيش از 175 مورد تسهيالت به مبلغ بيش از 34 ميليارد ريال 
پرداخت شده، افزود: 17 ميليارد و 650 ميليون ريال از طريق صندوق 
توسعه ملي و بيش از 210 ميليارد ريال تسهيالت رونق توليد به بخش 

كشاورزي شهرستان تزريق شده است. 

از ابتداي س��ال زن��گ خطر ح��وادث در مناطق 
شمالي كشور به صدا درآمد و چندين بار توانمندي 
سازمان هاي امدادرسان را كه وظيفه شان حضور 
به موقع در مناطق خس��ارت ديده است را آزمود. 
در ش��رايطي كه مردم آذربايجان در حادثه سيل 
اوايل هفته جاري چش��م انتظار حضور نيروهاي 
امدادرساني چون هالل احمر و كمك استانداري 
و فرمانداري در همان س��اعات اوليه بودند، ستاد 

مديريت بحران با 12 ساعت تأخير تشكيل شد. 
در اين شرايط  نيروهاي س��پاه پاسداران و بسيج 
جاي خالي سازمان  هاي امدادرسان را پر كردند. 
در اين راس��تا يكي از ساكنان منطقه آخرعباسي 
كالنش��هر تبريز ضمن گاليه از حضور ديرهنگام 
نيروهاي امدادي در حادثه سيل آذربايجان شرقي، 
مي گويد: »خوشبختانه نيروهاي سپاه در همان 

دقايق اوليه وقوع س��يالب به كمك م��ا آمدند و 
برادران بس��يجي ضم��ن امدادرس��اني به مردم 
آس��يب ديده، مقدمات اس��كانمان را هم فراهم 
كردند.« فرمانده حوزه يك امام علي)ع( شهرستان 
تبريز نيز كه در منطقه حادثه ديده حضور داشت، 
ضمن اش��اره به اينكه س��پاه همواره كنار مردم 
است، مي گويد: »از همان ابتداي حادثه در منطقه 
حضور داش��تيم و جاي خالي برخي از ارگان ها از 
جمله شهرداري و فرمانداري براي كمك رساني 
به مردم خيلي مش��هود بود.« س��رهنگ نظيري 
مي افزاي��د: »اين درس��ت كه بس��ياري از منازل 
به صورت غيرمجاز در حاش��يه رودخانه احداث 
ش��ده اند، اما در زمان حادثه نبايد اي��ن مردم را 
فراموش كرد و كمك رساني به تمام مردم وظيفه 
نيروهاي امدادرسان محسوب مي شود.« وي با بيان 

اينكه حوزه يك امام علي)ع( با همكاري مهندسي 
سپاه عاشورا در تخليه و اسكان شهروندان اقدامات 
مؤثري صورت دادند، ادامه مي دهد: »اميدوارم به 

زودي مشكالت اين منطقه حل و فصل شود.«
  امدادرساني به مناطق سيل زده ادامه دارد

شهرس��تان اروميه نيز ب��ه عنوان يك��ي ديگر از 
مناطق خس��ارت ديده در س��يل اخي��ر بود كه 
لشكر عملياتي 3 حمزه س��پاه پاسداران از اولين 
س��اعات بارش و وقوع س��يل در منطقه حضور 
يافت. سردار يداهلل آبروشن در اين راستا مي گويد: 
»باتوجه به بارش ه��اي اخي��ر در منطقه مرزي 
سيلوانا، وقوع سيل، شكس��تن پل هاي ارتباطي 
و ايجاد خس��ارت  هاي فراوان، نيروهاي لش��كر 
عملياتي 3 حم��زه )ع( در منطقه حضور يافت و 
به مردم مناطق سيل زده مناطق مرگور و ترگور 

و روستاهاي هاش��م آباد، گلس��تانه، سوسن آباد 
ژاراژي، عليه و نوي و روس��تاهاي پايين دش��ت 
اروميه از جمله سردرود، بابارود، نايبين، درب رود 
و منطقه عمومي سيلوانا امدادرساني كرد.« وي با 
اش��اره به اقداماتي كه براي كمك رساني به مردم 
اين شهرستان انجام گرفت، مي افزايد: »اين لشكر 
با به كارگيري دس��تگاه هاي مهندس��ي از جمله 
بولدوزر، لودر و ماش��ين آالت سبك و سنگين در 
جهت حفاظت از روس��تاها و منازل مس��كوني و 
جلوگيري از افزايش خس��ارات مالي منطقه وارد 
عمل شد و از شدت خس��ارات مالي و جاني وارده 
به مردم كاست.« اين نيروي س��پاهي با اشاره به 
اينكه نيروهاي لش��كر عملياتي 3 حمزه )ع( طي 
سه روز تالش بي وقفه در جهت نجات جان مردم و 
دام و طيور درصحنه حادثه حضور پيدا كرده بود، 
مي گويد: »نيروهاي انقالب با اليروبي، بازگشايي 
راه هاي مواصالتي، ايجاد خاكريز در برابر س��يل 
جهت جلوگيري از ورود به خانه هاي مردم و توزيع 
مايحتاج اوليه و نان در جهت كمك به مردم منطقه 
تالش كردند و امدادرساني ها تا زماني كه شرايط به 

حالت طبيعي برگردد ادامه خواهد داشت.«
  امدادرساني به مردم خسارت ديده از زلزله

عالوه بر مناطق خس��ارت ديده از حادثه س��يل، 
طي وقوع حادثه زلزله خراسان رضوي كه بيش 
از 1518 واحد مس��كوني ويران ش��د، نيروهاي 
س��پاهي و بس��يجي در هم��ان س��اعات اوليه 
عمليات امدادرساني را آغاز كردند. در اين راستا 
فرمانده س��پاه تربت جام با اشاره به اينكه كاروان 
كمك رس��اني بس��يج در قال��ب اردوي جهادي 
به مردم آس��يب ديده زلزله منطقه موس��ي آباد 
تربت جام فرستاده ش��د، مي گويد: »ارسال 500 
بسته غذايي به ارزش 900ميليون ريال توسط 10 
دستگاه خودرو وانت به مناطق زلزله زده شيعه و 
اهل سنت منطقه محروم موسي آباد از برنامه هاي 
اردوي جه��ادي بود.« س��رهنگ ابوطالب جوان 
مي افزايد: »امدادرساني توس��ط نيروهاي سپاه 
به مردم زلزله زده همچنان ادامه دارد.« عالوه بر 
آنچه گفته شد، از همان روزهاي نخست حادثه، 
روزانه هزار و 700 وعده غذاي گرم از طرف آستان 
قدس رضوي توسط بس��يجيان بين زلزله زدگان 
توزيع ش��ده اس��ت و اين اقدامات ادام��ه دارد تا 
اوضاع به حالت عادي برگردد. البته اقدامات سپاه 
پاسداران و نيروهاي بسيجي همانطور كه در ديگر 
نقاط كشور همواره براي محروميت زدايي تالش 
مي كنند، در اين مناطق آس��يب ديده نيز پايان 
نيافته و تا محروميت از اين مناطق رخت نبندد 

نيروهاي بسيجي هم دركنار مردم مي مانند.
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خانههايتاريخيقمدرغبارفراموشيديدهنميشوند
باوجودبيشاز500اثرتاريخيدراستانقمبسياريازآنهاناشناختهماندهيادرآستانهتخريبوتغييركاربريقراردارند

پيشتازيسپاهوبسيجدرامدادرسانيبهحادثهديدگان
دركنارنيروهايامداديوخدمترساندرخراسانرضويوآذربايجان،حضورفعالودلگرمكنندهنيروهايبسيجيوسپاهي

عالوهبرامدادرسانيمؤثر،مانعخسارتبيشتربهمناطقمسكونيشد

س�الجديدباتم�امزيباييهايشبس�ترحوادثناگواريدرش�مال
شرقوش�مالغربكش�وربود.براس�اسآمارهايموجوددرزلزله
خراسانرضوي،1518واحدمسكونيويرانشدوچندهزارميليارد
ريالخس�ارتهمس�همآذربايجانيه�ادربخشمناطقمس�كوني
وزيرس�اختهاش�د.البتهنكتهحائزاهميتايناس�تكهزمانيكه
دردومنطق�هحادثهديدهكش�وربي�شازه�رزمانينيازب�هحضور

سازمانهايامدادرس�انيبود،دركنارنيروهايامداديهاللاحمر،
فرمانداري،شهرداريواس�تاندارينيروهايسپاهپاسدارانوبسيج
حضورداشتندودرپارهايمواردزودترازآننيروهادرمنطقهحضور
مييافتند.ايندرحالياس�تكهامدادرسانيومحروميتزداييجزو
وظايفثانويهايننهادمحسوبميش�وداماهربارباوقوعهرحادثه
آنهاپيش�تازيخودرانس�بتبهسايرس�ازمانهانش�انميدهند.

مریم احمدي

ميترا شهبازي
   گزارش يك

احداثنخستينمارينايشمالكشور
دربندرانزلي

مديركل بنادر و دريانوردي گيالن از احداث     گيالن 
نخستين و بزرگ ترين ماريناي شمال كشور 
در بندر انزلي به عنوان مهد و خاستگاه گردش�گري دريايي خبر داد. 
حسين چراغي با اشاره به اينكه برنامه ريزي ها و مطالعات براي توسعه 
گردشگري دريايي در گيالن منجر به ايده س��اخت مارينا در سواحل 
اس��تان در س��ال 94 ش��د افزود: به منظور فعال ك��ردن ظرفيت هاي 
گردشگري دريايي نسبت به تجميع اسكله هاي تفريحي بنادر گيالن و 
پيگيري براي ساخت مارينا اقدام شده است.  وي افزود: امروز ايده ساخت 
مارينا در سواحل و بنادر گيالن و استان هاي شمالي به يك الگوي قابل 
اجرا به منظور توسعه گردش��گري دريايي تبديل شده است.  چراغي با 
اشاره به استقبال پرشور مسافران و گردشگران نوروزي در راستاي بازديد 
از بنادر و تجهيزات بندرگاه انزلي، گفت: با توجه به رشد سفر گردشگران 
نوروزي به گيالن، تعداد گردشگران دريايي نزديك به 17 درصد نسبت 
به سال گذشته افزايش داشته است.  چراغي افزود: ايمن سازي مسيرهاي 
پرتردد در تاالب و كانال از طريق نصب بويه ها و اليروبي مناطق كم عمق، 
تهيه و توزيع بروش��ورهاي ايمني در سطح استان، اس��تقرار ايستگاه 
سفرهاي دريايي در مجاورت درب اصلي بندر و راهنمايي گردشگران 
براي اس��تفاده از قايق ها و تعاوني هاي ايمن و هشدار ايمني دريايي در 
سراسر گيالن به ويژه شهرهاي س��احلي از ديگر اقدام هاي انجام شده 

توسط اداره كل مذكور براي جذب گردشگران دريايي است.

بهرهبرداريازطرحآبيارياراضي
دشتسيستان

تا پايان امسال طرح آبياري 20 هزار     سيستان و بلوچستان
هكتار از اراضي دشت سيستان به 

بهره برداري مي رسد. 
مجري طرح آبياري با لوله 46 هزار هكتار از مزارع دش��ت سيستان با 
اعالم اين خبرگفت: تمام شهرستان هاي سيستان از طرح 46 هزار هكتار 
بهره مند مي شوند.  محمدجواد صالحي نژاد افزود: اجراي اين پروژه بزرگ 
در شمال سيستان و بلوچس��تان تاكنون 39 درصد پيشرفت فيزيكي 
داشته است.  وي ادامه داد: پيمانكاران اين طرح در 16ناحيه عمراني، دو 
ايستگاه پمپاژ اصلي و دو مسير خط اصلي در حال اجراي عمليات طرح 
انتقال آب هستند.  صالحي نژاد گفت: بر اساس اولويت بندي انجام شده 
10هزار هكتار از اراضي دشت سيس��تان براي سال زراعي جديد آماده 
بهره برداري است.  مجري طرح آبياري دش��ت سيستان افزود: 3 هزار 
هكتار از زمين هاي دشت سيستان كه آب مورد نياز آنها از خروجي چاه 
نيمه چهارم تأمين مي ش��ود آماده بهره برداري است.  وي با بيان اينكه 
براي نخستين بار در كشور آب از مخزن تا زمين كشاورزي با لوله انتقال 
داده مي شود گفت: با توجه به شرايط آب و هوايي، تبخير باال و نفود آب 
اجراي اين طرح از اهميت ويژه اي در منطقه برخوردار است.  صالحي نژاد 
افزود: 2 هزار و 940 نفر به صورت مستقيم در اين طرح مشغول به كار 

هستند كه 800 نفر آنان غيربومي هستند. 

همكاريهرمزگانوايتالياييها
درحوزهتبادلفناوري

رئيس پارك علم و فناوري هرمزگان     هرمزگان
از هم�كاري پ�ارك هرم�زگان و 

ايتاليايي ها در حوزه تبادل فناوري خبر داد. 
علي فتي در ديدار با هيئت ايتاليايي كه به استان هرمزگان سفر كرده بود 
با اشاره به ظرفيت هاي هرمزگان به ويژه در حوزه فناوري گفت: استان 
هرمزگان به دليل دارا بودن ظرفيت هاي عظيم صنعتي و معدني نيازمند 
فناوري هاي روز دنياس��ت، از سوي ديگر اين اس��تان از ظرفيت هايي 
برخوردار اس��ت كه مي تواند زمينه براي تبادل طرفي��ن مؤثرتر واقع 
شود.  وي افزود: پارك علم و فناوري هرمزگان به عنوان مجموعه اي كه 
فناوري هاي استان را مديريت مي كند آمادگي دارد تا در زمينه هايي كه 
نيازمند همكاري است با ايتاليا تفاهم نامه امضا كند.  به گفته رئيس پارك 
علم و فناوري هرمزگان تعدادي از شركت هاي دانش بنيان پارك علم و 
فناوري در سطح بين المللي فعاليت مي كنند و كارنامه خود را در معرض 
مشتري هاي خارج كشور قرار داده اند.  فتي افزود: توسعه فناوري در اين 
استان نيازمند تبادل با ديگر كشورهاي توس��عه يافته است كه در اين 
مسير مي توان از دانش ايتاليايي ها نيز بهره گرفت و در سرعت بخشيدن 
به فناوري استان هرمزگان و شهر بندرعباس كمك گرفت.  وي ادامه داد: 
هيئت ايتاليايي در اين سفر تمايل خود را بر استفاده از ظرفيت ها براي 
انرژي هاي نو ابراز داشتند كه قرار شد پارك هرمزگان از ظرفيت هايي كه 
در اختيار دارد با ايتاليايي ها همكاري كند.  فتي ابراز اميدواري كرد اين 
نشست بتواند فصل نويني در روابط دو كشور گشوده و از ظرفيت استان 

هرمزگان به ويژه حوزه فناوري بهره الزم را ببرد.

افزايش28درصديآبمخازنسدهاياردبيل
معاون حفاظت و بهره برداري ش�ركت      اردبيل
آب منطق�ه اي اردبي�ل از افزاي�ش 
داد.  خب�ر  اردبي�ل  س�دهاي  مخ�ازن  آب  28درص�دي 
نبي اهلل پاسبان  عيسي لو گفت: ورودي به مخازن سدهاي استان اردبيل 
از ابتداي س��ال آبي تاكنون 147 ميليون متر مكعب بوده كه نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل 28 درصد افزايش نش��ان مي دهد.  وي افزود: به 
دنبال بارندگي هاي اخير در مناطق مختلف استان اردبيل خوشبختانه 
ذخيره سازي بسيار مطلوب و مناسبي پشت سدهاي در دست بهره برداري 
استان اتفاق افتاده است.  پاسبان  عيس��ي لو ادامه داد: ورودي به مخازن 
سدهاي استان اردبيل از ابتداي سال آبي تاكنون 147 ميليون متر مكعب 
بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد افزايش نشان مي دهد 
كه اين امر اتفاقي خوب و مناسب براي استان با توجه به وضعيت منابع آبي 
استان به شمار مي رود.  معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي 
اردبيل در مورد آخرين وضعيت ذخيره آب در پش��ت سدهاي در دست 
بهره برداري اس��تان تصريح كرد: هم اكن��ون 72 درصد ظرفيت مخازن 
سدهاي استان پر شده و به حجم 217 ميليون متر مكعب رسيده است.  
پاسبان عيسي لو بيان كرد: به دليل رواناب هاي مناسب در رودخانه هاي 
استان از 48 سد در دست بهره برداري 10 س��د استان از جمله سبالن، 
سقزچي و ليكوان سرريز شده و براي نخستين بار در طول 10 سال اخير 

چهار سد استان آبگيري و ذخيره سازي شده است. 

فصلديگريازانقراضاللههايواژگون
رقمخورد!

همزمانب�ابهاروزمانروي�شاللههايواژگونفص�لديگرياز
س�ناريويانقراضاينگلهايزيبانوشتهميشود.درستزماني
ك�هدامنههايس�نگالخيودش�تهاياللهباگلهاينورس�ته
رنگطراوتميگيرد،دس�تدخالتعاملانس�انياينگلهارا
اززادگاهرويششانجداكردهوس�ودجوياندرطمعكسبسهم
بيشتربازار،اللههايجوانراواردبازارفروشميكنند.اقداميكه
نابوديعرصههايطبيعيروي�شاللههايواژگونرارقمميزند.

    
الله هاي واژگون نوعي از گل هاي وحشي هستند كه در مناطق صخره اي 
با آب و هواي خنك در فصل بهار مي رويند و به سرعت سطح وسيعي از 
طبيعت را مي پوشانند. از اين رو رويشگاه هاي الله همواره به عنوان يكي 
از جاذبه هاي طبيعي و گردش��گري مورد توجه قرار گرفته و دشت هاي 
الله برخي از مناطق كشور از جمله استان مركزي، لرستان، چهارمحال 
و بختياري و البرز هر سال در اين فصل گردشگران بسياري را به سمت 
خود مي كش��د. با اين وجود برخي از سوداگران بازار قبل از شكفتن اين 
گل ها الله ها را روانه بازار مي كنند تا با فروش سودي به جيب بزنند. اين 
در حالي است كه بنابه گفته كارشناسان عرصه رويش اين گل دشت ها و 
مناطق صخره اي است و در فضاهاي ديگر همچون باغچه رشد نمي كند. 
از اين رو جدا كردن آنها از رويشگاه  هايشان مي تواند اين سرمايه پرارزش 
طبيعي را در معرض خطر انقراض قرار دهد.  اگرچه الله واژگون به عنوان 
يكي از ذخاير ارزشمند و اثر طبيعي ملي از س��ال 75 به ثبت رسيده و 
تحت مديريت منابع طبيعي و سازمان حفاظت محيط زيست كشور قرار 
گرفته است، تكرار تراژدي چيدن الله ها توسط سودجويان به خوبي نشان 
مي دهد از اين گونه ارزشمند آنگونه كه بايد محافظت به عمل نمي آيد. 

 اين در حالي است كه طي سال هاي اخير مسئوالن سازمان حفاظت 
محيط زيست بارها اعالم كرده اند به منظور حفظ عرصه هاي رويش اين 
گل كمياب كه بيشتر در دامنه هاي زاگرس و طي مدتي كوتاه در فصل 
بهار رش��د مي كند طرح هايي از جمله مديريت چراي دام، جلوگيري 
از تخريب زيس��تگاه براي ايجاد اراضي كشاورزي و همچنين برداشت 
بي رويه اين گياه براي عرضه به بازار گل را به اجرا درآورده اند اما شرايط 

فعلي نشان مي دهد اين اقدامات كافي و مؤثر نبوده است! 
علي اكبري كارشناس محيط زيست با تأييد اينكه مهم ترين عامل در 
خطر انقراض قرار گرفتن عرصه ه��اي رويش گل الله واژگون، دخالت 
انسان در اين عرصه ها و سودجويي است بر لزوم انجام اقدامات حفاظتي 
در اين عرصه ها تأكيد مي كند.  اكبري توجه به كشت گلخانه اي الله هاي 
واژگون را يك��ي از راهكارهاي جلوگيري از انقراض اين گونه دانس��ته 
و مي گويد: باي��د در زمينه حفظ و تكثير اين گي��اه كمياب، مطالعات 
كارشناسي انجام و زمينه پرورش اين گل در گلخانه ها نيز فراهم شود 
چراكه گل هاي الله واژگون قابليت تكثير از طريق كش��ت گلخانه اي 
را دارن��د و اين اق��دام مي تواند از انق��راض اين گونه كمي��اب گياهي 
جلوگيري كند.  در اين ميان اما ارتقاي سطح فرهنگي ساكنان همجوار 
رويشگاه هاي الله و طبيعت گردان هم مي تواند نقش مؤثري در حفظ 
اين گونه كمياب داشته باشد. مسئله اي كه در چند سال اخير به رغم 

وضعيت بغرنج اين رويشگاه ها مغفول مانده است. 

معاون مهندسي و توسعه شركت آبفاي استان زنجان 
از شروع عمليات س�اخت مدول دوم تصفيه خانه 
فاضالب زنجان در ارديبهشت ماه سال جاري خبر داد. 
رضا كابلي گفت: ارتقاي م��دول اول تصفيه خانه 
فاض��الب زنجان و ش��روع عمليات م��دول دوم 
تصفيه خانه با ظرفيت 410هزار نفر با دبي 75هزار 

متر مكعب در ش��بانه روز با روش سرمايه گذاري 
BOT در آين��ده نزديك عملياتي خواهد ش��د. 
وي با اش��اره به اعتب��ار پيش بيني ش��ده افزود: 
جهت ارتق��اي م��دول اول تصفيه خانه فاضالب 
زنجان و اجراي عملي��ات مدول دوم تصفيه خانه 
110ميليارد توم��ان اعتبار هزينه خواهد ش��د. 

معاون مهندسي و توسعه ش��ركت آبفاي استان 
ادامه داد: مدول اول تصفيه خانه فاضالب زنجان 
باظرفيت 125ه��زار نفر در ش��بانه روز در حال 
اجراست.  وي افزود: بيش از 16كيلومتر توسعه 
شبكه فاضالب توس��ط ش��ركت آب و فاضالب 
شهري استان زنجان طي س��ال گذشته اجرايي 

ش��ده اس��ت. كابلي به تصفيه خانه هاي در حال 
ساخت اس��تان هم اش��اره كرد و گفت: در حال 
حاضر 12 ه��زار و 960 متر مكع��ب تصفيه خانه 
در حال س��اخت داريم كه تصفيه خانه شهرهاي 
ماهنشان 3400، دندي 1060، خرمدره 7500 و 
زرين آباد 1000 متر مكعب در روز ظرفيت دارد. 

شروععملياتساختمدولدومتصفيهخانهفاضالبزنجان
   زنجان


