
74درصــــد      فارس
زندانيـان فارس 
پس از مهارت آموزي در ندامتگاه هاي استان 
صاحـب شـغل و درآمـد پايـدار شـدند. 
اس��حاق ابراهيمي مدي��ركل زندان هاي فارس 
در ديدار اعض��اي انجمن حماي��ت از زندانيان 
استان با استاندار با بيان اينكه در كشور، اشتغال 
۸۰درصد زندانيان براي سال جاري هدف گذاري 
شده است، گفت: تاكنون اشتغال ۷۴درصدي در 
اشكال مختلف در استان محقق شده است.  وي 
افزود: ب��راي زندانيان در داخ��ل زندان، با هدف 
توانمندس��ازي آنان مه��ارت آم��وزي را دنبال 
مي كني��م و تاكنون حرفه آم��وزي ۶۰درصدي 
هدف گذاري شده است و از ابتداي سال تاكنون 
بالغ ب��ر ۶۵۰۰ نفر گواهينامه مه��ارت زندانيان 
دريافت كرده اند.  مدي��ركل زندان هاي فارس با 
اشاره به اينكه تعدادي از صنعتگران با مجموعه 

همكاري دارند و براي زنداني��ان در كارگاه هاي 
داخل اش��تغالزايي كرده اند، تصريح كرد: براي 
رس��يدن به درآمد پايدار به تجهيز كارگاه هاي 
اش��تغال زندانيان در زندان ها و همچنين ايجاد 

كارگاه در بي��رون از زندان براي اش��تغال به كار 
زندانيان و خانواده هايشان نيازمنديم.  ابراهيمي 
يادآور ش��د: اداره كل منابع طبيعي و مسكن و 
شهرسازي با در اختيار قراردادن زمين مناسب 

و اداره كل صنعت و معدن با تجهيزات كارگاهي 
مي توانند در زمينه ايجاد اشتغال براي زندانيان 
ياريگر سازمان زندان ها باشند.  وي با بيان اينكه 
رسالت سنگين اصالح و تربيت برعهده سازمان 
زندان هاست اما براي تحقق اين رسالت، امكانات 
محدود اس��ت، افزود: براي رس��يدن به اهداف 
متعالي نظام و سازمان، به همكاري، همفكري و 
هم انديشي همه دستگاه هاي اجرايي و نخبگان 
و خيرين نياز داريم.  دادستان عمومي و انقالب 
مركز فارس نيز با بي��ان اينكه بخش عمده اي از 
زندانيان پس از تحمل كيفر، با مش��كل اشتغال 
مواجه هستند، گفت: بازپروري زندانيان و اشتغال 
مد نظر قانون و س��ازمان زندان ها، الزم اس��ت 
كارگاه هاي اشتغالزايي زيرنظر سازمان زندان ها 
و با همكاري انجمن حمايت زندانيان راه اندازي 
شود، چراكه ماندگاري زندانيان در زندان نفعي 

براي سازمان زندان ها و دولت ندارد.

۷۴ درصد زندانيان فارس صاحب شغل شدند
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88498441سرويس  شهرستان

زيبا احمدي

»همايشبينالملليروزغزه«فردادرمشهدبرگزارميشود
يــــش  هما     خراسان رضوي
بين المللي روز 
مقاومت با حضور فعاالن حوزه مقاومت در 
حـرم مطهـر رضـوي برگـزار مي شـود. 
حجت االس��الم رس��ول باقري دبي��ر همايش 
بين المللي روز غزه با اشاره به برگزاري اين برنامه 
در ۲۹ دي م��اه در حرم مطه��ر رضوي، گفت: 
مسئله غزه نه تنها بحث مقاومت و بحث اسالمي 
است بلكه يك مسئله حقوق بشري است.  وي 
افزود: در مسئله غزه نه تنها كشورهاي اسالمي بلكه همه كشورها، حتي سازمان ملل و سمن ها مقصر 
هستند و به تعبير مقام معظم رهبري، غزه عرصه رسوايي امريكا و مدعيان حقوق بشر است.  دبير همايش 
بين المللي روز غزه يادآور شد: مقام معظم رهبري چندين بار از عدم اهتمام دولت هاي اسالمي به مسئله 
غزه انتقاد كردند كه پيرو فرمايشات ايشان، تصميم به برگزاري همايش روز غزه گرفته شد و براي پاسداشت 
رشادت ها و ايس��تادگي مردم غزه در جنگ ۲۲ روزه با رژيم صهيونيستي، ۲۹ دي ماه به نام »روز غزه« 
نام گذاري شد.  باقري گفت: طبق آخرين اخبار منتشره از سوي صليب سرخ جهاني؛ ۹۷ درصد آب هاي 

غزه مسموم و به سالح كشتار جمعي براي اين مردم مظلوم مبدل شده است.

تاكسياينترنتيهايهمدانساماندهيميشود
به گفته فرماندار     همدان
همـدان با هدف 
نظارت هرچه بيشتر فعاليت تاكسي سرويس هاي 
اينترنتي، اين سيسـتم سـاماندهي مي شود. 
محمدعلي محمدي فرماندار همدان در جلس��ه 
شوراي ترافيك گفت: طبق دستورالعمل نظارت بر 
چگونگي فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند 
مسافر مشمول قانون نظام صنفي كشور برعهده 
شهرداري هاست.  وي با تأكيد بر ضرورت تسريع در 
اجرايي شدن اين دستورالعمل افزود: هم اكنون در فعاليت هاي تاكسي هاي اينترنتي تخلفاتي گزارش مي شود 
كه ناچاريم در صورت عدم تمكين اين شركت ها و عدم تعيين تكليف و ساماندهي اين وضعيت از فعاليت آنها 
جلوگيري كنيم.  فرماندار همدان تصريح كرد: بايد به عنوان متوليان كار در حوزه شهر و شهرستان به جزئيات 
امور توجه كنيم چرا كه گاهي رها كردن يك موضوع كوچك مش��كالت بزرگي را به دنبال خواهد داشت.  
محمدي با اشاره به برگزاري جلسه ها و اقداماتي كه تاكنون براي ساماندهي فعاليت تاكسي هاي اينترنتي انجام 
گرفته، گفت: جهت هماهنگي شهرداري و شركت هاي تاكسي اينترنتي فرصت يك هفته اي مصوب شد و در 

اين مهلت متوليان تاكسي هاي اينترنتي بايد به تكاليف قانوني خويش برابر دستورالعمل اقدام كنند.

آغازعملياتاحيايپاركآبخيزواكوسيستمالنگدرهگرگان
مديركل منابع      گلستان
و  طبيــعـي 
آبخيزداري استان گلستان از آغاز عمليات 
اجرايي احياي پارك آبخيز و اكوسيسـتم 
النگدره گرگان با هدف مديريت سيالب و 

كنترل فرسايش خبرداد. 
عبدالرحيم لطف��ي مديركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري گلستان گفت: پس از بررسي هاي 
انجام ش��ده حوزه آبخيز النگدره شهرس��تان 

گرگان به عنوان پايلوت اجراي پروژه پارك آبخيز در استان انتخاب شد.  وي افزود: براساس دستورالعمل 
سازماني حوزه هاي مشرف به شهرها و داراي مطالعات جمع آوري آب هاي سطحي و مصوبات شوراي 
عالي شهرسازي و معماري مي توانند به عنوان گزينه اجراي عمليات پارك آبخيز قرار بگيرند.  مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان تصريح كرد: در پارك آبخيز اجراي عمليات آبخيزداري با هدف 
مديريت سيالب كنترل فرسايش و رسوب با جذابيت هاي فني و مهندسي به اجرا درمي آيند كه عالوه بر 

تأمين اهداف مطروحه پتانسيل مناسبي را نيز براي تفرج و توسعه اكوتوريسم به همراه داشته باشند .

سومين هفته قرآن و عترت جنوب كرمان 
اسفندماه برگزار مي شود

 اجراي 1400 پروژه در استان مركزی 
با طرح »هر خدمت به نام يك شهيد«

به گفته مديركل     كرمان
فرهنگ و ارشاد 
اسالمي جنوب كرمان سومين هفته قرآن و 
عترت اين منطقه اسفند ماه برگزار مي شود. 
حسين اسحاقي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
جنوب كرمان با اشاره به برگزاري سومين هفته 
قرآن و عترت جنوب كرمان از۱۰ تا ۱۶ اسفند ماه 
مصادف با عيد مبعث شعبانيه، هدف از برگزاري 
آن را تقوي��ت گفتمان و هويت ايراني اس��المي 
در س��طوح مختلف جامعه اعالم ك��رد و گفت: 
شناسايي و معرفي اس��تعدادها و دستاوردهاي 
قرآني، توانمند سازي و شبكه سازي فعاالن قرآن و 
عترت، هم افزايي و ايجاد ارتباط و تعامل هدفمند 
بين نهادها و دس��تگاه هاي قرآني و فرهنگي از 
ديگر اه��داف برگزاري اين مهم مي باش��د.  وي 
افزود: همچنين هفته قرآن و عترت جنوب استان 
كرمان به منظور شناسايي استعدادهاي بالقوه 
اصحاب فرهنگ، هنر و رس��انه با هدف ترويج و 
تبليغ آموزه هاي قرآن و عت��رت و تبديل آنها به 
استعدادهاي بالفعل در سطح ملي و بين المللي 
است.  اين مس��ئول ادامه داد: خلق و توليد آثار 
ماندگار و ارائه مفاهيم و معارف قرآن و اهل البيت 
عليهم السالم در قالب هنر، هدفي است كه هفته 

قرآن و عترت جنوب اس��تان كرمان آن را دنبال 
مي كند و همه ساله ميعادي براي اهالي فرهنگ و 
هنر در ترويج و تبليغ فرهنگ نوراني ثقلين است.  
اسحاقي با بيان اينكه گستره اجراي سومين دوره 
از هفته قرآن و عترت در هفت شهرستان جنوب 
كرمان است، گفت: برنامه هاي هفته قرآن و عترت 
در بخش هاي جشنواره اي، مسابقات، نمايشگاهي 
و محافل و كارگاه ها برگزار مي ش��ود.  وي افزود: 
برگزاري نشست ها و كارگاه هاي هنري و آموزشي 
با محوريت قرآن و عترت با حضور اساتيد حوزه 
و دانش��گاه، اجراي محافل و كرسي هاي تالوت، 
نمايش��گاه آثار و محص��والت فرهنگي، هنري 
و رس��انه اي مرتبط با قرآن و عترت بخش��ي از 
برنامه هاي اين هفته اس��ت.  مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي جنوب كرمان تصريح كرد: اكران 
فيلم هاي قرآني و ديني در س��ينما ها، مدارس 
و مراك��ز عمومي، اج��راي نمايش هاي خياباني 
با موضوعات قرآن و عترت، برگزاري مس��ابقات 
حفظ و قرائت، برگ��زاري آيين تجليل از قاريان، 
حافظان، خادمان، اس��اتيد و هنرمندان قرآني 
اجراي جش��نواره فرهنگي، هنري و رسانه اي با 
موضوع قرآن و عترت از ديگر برنامه هاي تدارك 

ديده شده براي اجرا در اين هفته است. 

با اجـراي طرح     مركزي
»هر خدمت به 
نام يك شهيد« بيش از 14٠٠پروژه عمراني و 
محروميت زدايـي در اسـتان مركـزي بـه 

بهره برداري رسيد. 
سردار س��رتيپ دوم محس��ن كريمي فرمانده 
سپاه روح اهلل اس��تان مركزي در آيين تجليل از 
خانواده شهيدان »حسين و محمدرضا حسني« 
كه به مناس��بت روز تكريم مادران و همسران 
شهدا برگزار شد، گفت: مادران بزرگوار شهدا به 
عنوان سرمايه هاي ارزشمند انقالب اسالمي با 
تأسي از حضرت ام البنين)س( در تاريخ انقالب 
حماسه ساز ش��دند و نماد صبر و واليتمداري 
هس��تند.  وي افزود: امروز مادران و همس��ران 
ش��هدا به مروجان واقعي مكتب ايثار و شهادت 
تبديل شده  و براي نسل جوان الگوهاي كاملي 
هستند كه بايد به خوبي معرفي شوند.  فرمانده 
سپاه روح اهلل استان مركزي با اشاره به اقدامات 
زيرساختي كنگره ملي نقش امام خميني)ره( 
در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ ش��هيد استان گفت: 
در جريان برگزاري اين مراسم اقدامات مهمي 
در حوزه هاي ش��هدا، جانب��ازان و ايثارگران و 
همچنين زير ساخت هاي اجتماعي، فرهنگي، 

محروميت زداي��ي، هنري، علمي و پژوهش��ي، 
عمراني، صورت گرفت.  س��ردار كريمي افزود: 
در حال حاض��ر اين موضوع به ي��ك گفتمان و 
جريان ارزش��ي در اس��تان تبديل شده و بيش 
از ۳ هزار نفر در اين رابطه فرهنگي سازماندهي 
شدند.  وي با بيان اينكه خدمت رساني به مردم 
بزرگ ترين فرهنگ سازي بود كه از سوي جريان 
ارزشي كنگره شهداي استان با عنوان طرح »هر 
خدمت به نام يك ش��هيد« اجرا شد، ادامه داد: 
اجراي ۱۴۰۰ پروژه عمراني و محروميت زدايي، 
تحوي��ل ۷۰۰ واحد مس��كوني ب��ه نيازمندان، 
اهداي ۱۵۰۰س��ري جهيزيه به نوعروس��ان، 
س��ازماندهي يك هزار و ۲۵۰ گ��روه جهادي و 
تش��كيل ۷۲۰ صندوق قرض الحسنه بخشي از 
دس��تاوردهاي آن بود.  فرمانده س��پاه روح اهلل 
گف��ت: تهي��ه فرهنگ نامه ۲۲جلدي ش��هدا و 
تكميل پرونده هاي ۶۲۰۰شهيد از ديگر اقداماتي 
است كه با بررسي ها و تحقيقات ميداني كارگروه 
انجام شد.  سردار كريمي افزود: با توجه به نبود 
اطالعات در خصوص تعداد واقعي شهدا پس از 
آخرين بررسي ها تعداد شهداي استان مركزي 
به ۷۱۰۰ شهيد رس��يد كه تكميل پرونده هاي 

آنها در دستور كار ستاد كنگره است.

  همدان: معاون شركت آب وفاضالب كشور گفت: ۸۰۳ روستاي همدان 
زير پوشش شركت آبفاي همدان هستند و به زودي ۱۶۰ روستاي ديگر وارد 
مدار بهره برداري مي شود.  مسعود خشايي افزود: احداث يك هزار و ۱۰۰ 
باب مخزن، حفر يك هزار و ۲۰۰ حلقه چاه در حوزه شهري، ايجاد يك هزار 
و ۵۰۰ كيلومتر شبكه جمع آوري فاضالب و ايجاد بيش از يك هزار كيلومتر 
شبكه توزيع آب در روستاها از جمله خدمات ارائه شده از سوي شركت آب 

و فاضالب استان همدان در طول سال هاي اخير است. 
   خراسان جنوبي: مسئول ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
شهرستان خوسف، از ثبت بافت تاريخي روستاي گارجگان در فهرست 
ميراث ملي خبرداد.  علي صالحي افزود: روستاي گارجگان در فاصله ۱۰ 
كيلومتري جنوب غربي شهر خوسف واقع شده است. آنچه در اين روستا 
بسيار جلب توجه مي كند ساختار و شكل خانه هاس��ت. خانه ها در دل 

تپه هاي مرتفع ساخته شده اند. 
   گلستان: معاون دادستان مركز استان گلستان از اجراي طرح ضربتي 
قضايي و انتظامي براي كاهش سرقت هاي خرد در گرگان خبرداد.  مهدي 
رزاقي نژاد افزود: در قالب اين طرح گشت هاي انتظامي در سطح شهر بيشتر 
مي شود و بسيجيان هم در قالب گشت هاي رضويون در محله هاي شهر 
حضور پررنگ تري خواهند داشت. وي ادامه داد: شناسايي خريداران اموال 

مسروقه هم آغاز شده است.
  كهگيلويه وبويراحمد: سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي كهگيلويه وبويراحمد گفت: با توجه به قول هاي مساعد 
معاون عمراني و معاون اقتصادي استاندار استان مشكالت اجراي پروژه 
تله كابين برطرف و عمليات اجرايي اين طرح س��رمايه گذاري در حوزه 
گردشگري ش��تاب مي گيرد.  س��عيد طالبي پور افزود: با پيگيري هاي 
انجام شده در روزهاي آينده ۸ ميليارد ريال جهت تكميل راه اندازي شبكه 

برق رساني به محل اجراي پروژه تله كابين ياسوج اختصاص مي يابد. 
   ايالم: مديركل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، استان ايالم، از 
توزيع ۱۵۰ بسته غذايي و وسايل گرمايشي در بين خانوارهاي سيل زده 
بخش موموري خبرداد.  محمد زارع با بيان اينكه بسته هاي غذايي شامل 
برنج، روغن، حبوبات، چاي، قند، ماكاروني و كنس��رو بوده است، افزود: 
۳ هزار بطري آب معدني هم توزيع ش��ده و اين روند تا ساماندهي كامل 

سيل زدگان ادامه دارد. 
   قم: فرمانده انتظامي قم از كشف يك مزرعه استخراج رمز ارز ديجيتال 
در يك كوره آجرپزي در اين اس��تان به ارزش ۱۰ ميليارد ريال خبرداد.  
سردار سيدمحمود ميرفيضي افزود: مأموران پس از تكميل تحقيق ها و 
هماهنگي قضايي، در بازرسي از محل، ۹۷ دستگاه استخراج ارز ديجيتال 
كشف و يك متهم را دس��تگير كردند.  به گفته وي متهم پس از تشكيل 

پرونده به مرجع قضايي معرفي شد. 
  خراسان شمالي: رئيس س��ازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي 
از معرفي ۱۱۵ طرح اش��تغالزا به بانك هاي اين اس��تان خبرداد.  دكتر 
پارس��ي پور اعتبار اين طرح ها را ۵۵۰ ميليارد تومان اعالم و با اشاره به 
اينكه اين طرح ها بيشتر در حوزه هاي صنعت و كشاورزي هستند، افزود: 
سعي ما بر اين اس��ت تا اين طرح ها را به سوي منابع ملي سوق دهيم و 

براي اجراي آنها، منابع ملي را جذب كنيم.

پيكر2شهيدگمنام
پنجشنبهدركرجتشييعمیشود

پيكر پاك دو شهيد گمنام هشت سال      البرز
دفاع مقدس، صبح پنج شـنبه هفته 

جاري از مقابل شهرداري كرج تشييع مي شود. 
مصطفي سعيدي سيرايي ش��هردار كرج با اشاره به تشييع پيكر مطهر 
دو ش��هيد گمنام دوران دفاع مقدس، گفت: مراس��م تشييع پيكر اين 
دو شهيد گمنام س��اعت هفت و نيم صبح روز پنج شنبه )۳۰دي ماه( از 
مقابل شهرداري كرج آغاز مي شود.  وي با بيان اينكه پيكر اين شهدا در 
آرامستان بهشت علي )ع( آرام مي گيرد، افزود: از همه شهروندان دعوت 
مي شود با حضور باشكوه و حماس��ي خود در اين مراسم، يك بار ديگر 
زيباترين صحنه هاي بيعت با آرمان هاي ش��هدا را به نمايش بگذارند.  
شهردار كرج در ادامه سخنان خود در خصوص توسعه مناطق شهري هم 
بيان كرد: اولويت با مناطق كم برخوردار است چرا كه باور داريم توسعه 
سرانه ها در مناطق مختلف بايد به صورت متوازن و عادالنه باشد.  سعيدي 
س��يرائي افزود: حيدرآباد، ش��كرآباد، ملك آباد، مالك اشتر، ترك آباد 
و خيابان فروردين ج��زو محالت كم برخورداري هس��تند كه با وجود 
جمعيت زياد، در حوزه فضاي سبز شهري و پارك هاي محله اي وضعيت 
مطلوبي ندارند.  وي تصريح كرد: شهرداري در تالش است از طريق تملك 

زمين نسبت به ايجاد پارك و فضاي سبز در اين محالت اقدام كند.

بافتتاريخياروميه
درحالتخريبوتخليهاست

با وجود تدوين و ابالغ قانون ويژه حفاظت از بافت تاريخي در حال 
حاضر ۵٠٠ هكتار بافت تاريخي اروميه در بالتكليفي به سر مي برد 
و مسئوالن و متوليان ترجيح مي دهند به جاي اقدامي عملي براي 
ترميم و حفظ ايـن منطقه، توپ اجراي قانـون را به زمين يكديگر 
بي اندازند.  در ناهماهنگي بين سازمان ميراث فرهنگي و اداره راه 
و شهرسـازي و شـهرداري، بافت تاريخي اروميه در حال تخريب 
و تخليه بوده و محـالت آن در گير و  دارهاي اداري پير و فرسـوده 
شده اند.  فرسوده بودن قلب اقتصادي شهر، نبود امكان ارائه خدمات 
شهري، بي توجهي به سرمايه گذاري، تبديل شدن برخي بناهاي نيمه 
تخريب شده به محل انباشت زباله و تجمع معتادان، وجود مشكالت 
فرهنگـي، بهداشـتي و اجتماعي براي سـاكنان و اصنـاف فقط، 
بخشي از معضالت و چالش محالت در بافت تاريخي اروميه است. 

    
بافت هاي تاريخي بخش��ي از هويت اس��تان ها و حتي كشور به شمار 
مي آيند كه عالوه بر فرهنگ و قدمتي كه در آنها نهفته، مي توانند موجب 
جذب گردشگر و درآمدزايي و به حركت درآمدن چرخ اقتصاد شوند. 

شايد گل سرسبد بافت هاي تاريخي ايران، بافت تاريخي يزد باشد كه 
توانست با ثبت جهاني، نام و آوازه خود را به گوش همه دنيا برساند. 

با اين تفاس��ير و در كمال تأسف بايد گفت در بس��ياري از استان ها با 
بي توجهي به اين بافت ها، ش��رايطي به وجود آمده كه س��ايه سنگين 
فرس��ودگي ها در حال پاك كردن تمام قدمت و ارزش و تاريخ موجود 
در اين مناطق است.  در حال حاضر ۵۰۰ هكتار از شهر اروميه به عنوان 
دومين شهر پرجمعيت شمال غرب كش��ور در محدوده بافت تاريخي 
قرار دارد كه ساكنان آن سال هاست با مشكالت عديده اي در حوزه هاي 

مختلف شهري و زندگي دست وپنجه نرم مي كنند. 
   بافت هاي تاريخي، درگير ويراني

وقتي نام يك ش��هر كهن را به همراه واژه  »بافت تاريخي« در موتورهاي 
جس��ت وجوگر قرار دهيد، مي بينيد در كنار نام آنها حتم��اً واژه اي مثل 
»ويرانه«، »مخروبه«، »فرسودگي« يا »بي مهري« و ديگر كلمات منفي قرار 
مي گيرد.  اين نشان مي دهد تمام بافت هاي تاريخي در استان هاي مختلف 
ناديده گرفته مي شوند و حتي بافت تاريخي يزد هم كه مدت هاست دچار 
مشكالت و معضالتي شده، در صورت ادامه دارشدن اين موضوع، امكان دارد 
از ليست جهاني خارج شود.  بافت تاريخي زنجان، بافت تاريخي كاشان، 
بافت تاريخي كرمان و حاال بافت تاريخي اروميه به خاطر بي توجهي ها و 
عدم رسيدگي به حفظ و بازسازي بناهاي آن به سمت مخروبه شدن پيش 
مي رود.  اين حرف مردم نيست بلكه معاون هماهنگي امور عمراني استاندار 
آذربايجان غربي در صحن علني شوراي اسالمي شهر اروميه گفته كه بافت 
تاريخي اروميه به سمت بافت مخروبه شهر پيش مي رود و اگر تدبيري انجام 

نگيرد شاهد تخريب هرچه بيشتر آن خواهيم بود. 
آيدين رحماني با بيان اينكه عمده ترين مشكل در استان عدم تعامل بين 
دستگاه هاست كه با تعامل امكان طرح مشكالت و يافتن راهكار مناسب 
وجود دارد، ادامه داد: »دولت خواهان بهبود وضعيت بافت فرسوده است 
و ضوابط در حال اتمام اس��ت و با ابالغ آن امكان ساخت و ساز فراهم 
مي شود.« وي تصريح كرد: »بافت تاريخي يكي از دغدغه هاي استاندار 
آذربايجان غربي است و بنا داريم س��طح بافت تاريخي شهر را كاهش 
دهيم و نقد جدي بر مساحت بافت تاريخي شهر داريم و ميراث فرهنگي 
بدون هماهنگي با ساير دستگاه ها، شهرهاي كشور را دچار مشكل كرده 
است.« هم اكنون بافت تاريخي اروميه درگير مشكالت و معضالتي از 
جمله نبود امكان ارائه خدمات ش��هري، بي توجهي به سرمايه گذاري، 
فرسوده بودن قلب اقتصادي شهر، تبديل ش��دن برخي بناهاي نيمه 

تخريب شده به محل انباشت زباله و تجمع معتادان است. 
البته در كنار اين ها وجود مشكالت فرهنگي، بهداشتي و اجتماعي براي 

ساكنان و اصناف نيز محالت اين بافت را دچار چالش كرده است. 
نبايد فراموش كنيم وقتي شهرها خودشان دچار مشكالت عديده اي 
مثل ترافيك و آلودگي هوا و تراكم و حمل ونقل و مباحث ديگر، هستند، 
ديگر فرصتي نمي ماند تا مسئوالن شهري به فكر حفظ تاريخ و مراقبت 
از بناها و محالت قديمي بيفتند.  درست مثل اروميه كه معاون عمراني 
اس��تاندار آذربايجان غربي با بيان اينكه كمبود فضاهاي عمومي يكي 
از مشكالت اين ش��هر اس��ت، گفته: »آمادگي كامل داريم از ظرفيت 
كميسيون ماده پنج براي ايجاد ظرفيت براي شهرداري ارزش افزوده 
كنيم تا در محالت مورد نياز مورد اس��تفاده ق��رار گيرد.« رحماني در 
خصوص حمل ونقل عمومي هم اظهار كرد: »س��رانه تراكم جمعيتي 
استفاده كنندگان در هر سفر بيش از ۵۰ درصد كاهش يافته است و در 
سطح شهر حمل ونقل عمومي به سمتي مي رود كه شهروندان استفاده 
نمي كنند. در كميسيون ماده پنج براي حل و فصل مشكالت شهر تالش 
مي كنيم و ضوابط طرح تفصيلي با نظر شهرداري به طور عمده اي اصالح 
شد و اميدواريم پس از تصويب و ابالغ مشكالت عمده و اساسي شهر حل 

شده و رونق در ساخت و ساز را شاهد خواهيم بود.«
   قانون خاك مي خورد و بافت ها فرسوده مي شوند

مدت هاست كه قانون ويژه حفاظت از بافت تاريخي ابالغ شده اما هنوز 
هم ۵۰۰ هكتار بافت تاريخي اروميه در بالتكليفي به سر مي برد. 

حاال بافت تاريخي اروميه درگير و دارهاي اداري پير و فرسوده شده و در 
ناهماهنگي بين سازمان ميراث فرهنگي و اداره راه و شهرسازي و شهرداري، 
محالت اين منطقه در حال تخريب و تخليه هستند.  متأسفانه وقتي صحبت 
از كم كاري ها و سوءمديريت ها پيش مي آيد، مسئوالن ترجيح مي دهند با 
خلط كردن بحث و عمومي كردن موضوع، كاري كنند كه اصالً معلوم نشود 
چه كسي متولي و پاسخگوي اين همه معضالت پيش آمده است.  در اروميه 
هم متوليان امر ترجيح مي دهند به جاي اقدامي عملي براي ترميم و حفظ 

بافت تاريخي، توپ اجراي قانون را به زمين يكديگر بيندازند. 
درس��ت مثل مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
آذربايجان غربي كه در مورد بافت تاريخ��ي اروميه گفته: »حفاظت و 
حراس��ت از بافت تاريخي وظيفه اي همگاني و عمومي است كه براي 
نيل به اين هدف بايد تمام دس��تگاه ها در كنار هم و با همدلي وارد كار 
شوند.« جليل جباري ادامه داد: »طي چند سال اخير، ميراث فرهنگي با 
مشاركت شهرداري اروميه اقدامات خوبي در راستاي احيا و حفظ بافت 
تاريخي شهر داشته كه اميدواريم در راستاي اجراي كامل طرح ساير 
نهادها و سازمان ها نيز همكاري داشته باشند.« به گفته اين مسئول، 
برخي مصوبات ستاد بازآفريني شهري نظير مرمت جداره هاي تاريخي 
در خيابان امام)ره( به مرحله اجرا نرسيده كه عملياتي كردن آن نيازمند 
توجه و ورود جدي مسئوالن مربوطه است.  مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري آذربايجان غربي، تأكيد كرد: »براساس 
قانون، ميراث فرهنگي وظيفه تدوين ضوابط اختصاصي بافت تاريخي و 
وظيفه اداره كل راه و شهرسازي نيز تهيه طرح حفاظت از بافت تاريخي 
است، متأسفانه در اين زمينه هيچ همكاري از سوي اداره راه و شهرسازي 

نشده و به همين دليل اقدام خاصي را نيز شاهد نبوده ايم.«

سيستانوبلوچستان
12هزارمعلمنيازدارد

به گفتـه سرپرسـت اداره كل آمـوزش و پرورش سيسـتان 
وبلوچستان اين استان در حال حاضر 1۲ هزار و 4۲۳ معلم كم دارد. 
حسينعلي مير عبدي سرپرست اداره كل آموزش و پرورش سيستان 
وبلوچس��تان گفت: با وجود آنكه هم اكنون ۳۲ ه��زار و ۷۷۹ نيروي 
انساني در سراسر استان در حال خدمت هستند، اما با كمبود ۱۲ هزار 
و ۴۲۳ معلم در اين استان روبه رو هستيم.  وي افزود: تاكنون ۶۲ درصد 
سهميه استخدامي ماده ۲۸ و ۴۹ درصد سهميه دانشگاه فرهنگيان 
در استان جذب شده كه براي افزايش ميزان جذب بايد حق انتخاب 
بيش از يك كد رشته و كد مكان در آزمون استخدامي به داوطلبان داده 
شود.  سرپرست اداره آموزش وپرورش سيستان وبلوچستان ادامه داد: 
جذب نيرو در آموزش و پرورش از دو طريق دانشگاه فرهنگيان و آزمون 
استخدامي ماده ۲۸ انجام مي شود.  ميرعبدي گفت: نرخ پراكندگي 

جمعيت دانش آموزي در استان چهار نفر در هر كيلومتر مربع است.

كنترل۸۷ميليونمترمكعبسيالب
باسازههايبتونيدرسمنان

در حال حاضر سـازه هاي بتني و خاكي سـمنان در مجموع 
ظرفيت كنترل بيش از ۸7 ميليون مترمكعب سيالب را دارد. 
هادي ايماني كارشناس مسئول سيل معاونت آبخيزداري اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري سمنان گفت: اجراي طرح هاي كنترل سيل 
و پخش سيالب با توجه به شرايط اقليمي حاكم بر استان از رويكردهاي 
مهم اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري است.  وي افزود: اين معاونت 
در سه دهه اخير بيش از ۷ ميليون و ۴۹۰ هزار متر مكعب سازه خاكي 
و سنگ و مالت با هدف كنترل سيل، فرسايش و رسوب در استان اجرا 
كرد كه با توجه به مخازن ايجاد شده ظرفيت الزم براي كنترل بيش 
از ۸۷ ميليون متر مكعب سيالب وجود دارد.  اين مسئول ادامه داد: 
استان سمنان با داشتن حوزه هاي وسيع سيل خيز با مساحت حدود 
۲ ميليون هكتار همواره در اثر جاري شدن سيالب هاي متعدد دچار 

خسارت هاي مالي و جاني فراوان شده است.

نگهداري200هزارجنينفريزشده
دراصفهان

به گفته مسئول آزمايشگاه مركز باروري و ناباروري اصفهان 
۲٠٠ هزار جنيـن منجمد در ايـن مركز نگهداري مي شـود. 
 نصر اصفهاني مسئول آزمايشگاه مركز باروري و ناباروري اصفهان گفت: 
بيش از ۲۰۰ هزار جنين منجمد شده از زوج هاي مراجعه كننده كه متعلق 
به بيش از ۵۰ هزار زوج نابارور مي باش��د، نگهداري مي ش��ود تا در زمان 
مقتضي مراحل انتقال آنها به صاحبان جنين ها صورت گيرد.  وي افزود: 
تاكنون بيش از ۲۰ هزار نوزاد با لقاح آزمايشگاهي در اين مركز به زوج هاي 
نابارور تحويل داده شده است.  اين كارشناس ادامه داد: بهمن پارسال يك 
نوزاد دختر در بيمارستان مهرگان اصفهان چشم به دنيا گشود كه بيش 
از ۱۴ س��ال به صورت جنين در مركز باروري و ناباروري اصفهان فريز و 
نگهداري ش��ده بود.  اصفهاني گفت: در روش باردار كردن مادر از طريق 
جنين فريز شده، چندين تخمك در لقاح مصنوعي و آزمايشگاهي بارور و 
فريز مي شود تا در سال هاي آينده در صورت نياز مورد استفاده قرار گيرد. 

   اصفهان    سمنان    سيستان وبلوچستان 

توزيع2۶00بستهمعيشتي
درمناطقسيلزدهجنوبفارس

به گفته رئيس سازمان بسيج سازندگي      فارس
فارس ۲ هزارو ۶٠٠ بسـته معيشـتي در 
بخش هاي سيل زده شهرستان هاي مهر، المرد و الرستان توزيع مي شود. 
اسماعيل قزل سفلي رئيس سازمان بسيج سازندگي فارس گفت: پس از 
وقوع بارش هاي سيل آسا در جنوب فارس كه سبب خسارت هاي بسياري 
در اين مناطق به ويژه بخش بيرم شهرستان الرستان شده بود از همان ابتدا 
گروه هاي جهادي واكنش سريع در منطقه حاضر و اقدام به خدمات رساني 
كردند و وجود تعامل خوب بين دستگاه هاي مرتبط و گروه هاي جهادي 
باعث شد تا سرعت خدمات رساني به مردم افزايش يابد.  مسئول سازمان 
بسيج سازندگي فارس افزود: خوشبختانه برخي از نهادهاي غيردولتي از 
جمله س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( و بنياد علوي نيز اعالم آمادگي براي 
حضور و كمك به سيل زدگان منطقه كرده اند؛ در همين راستا بنياد علوي 
در دو مرحله ۲ هزار و ۶۰۰ بسته معيش��تي اهدا كرده كه در مرحله اول 
بسته هاي اهدايي بنياد علوي به تعداد يك هزارو ۲۰۰ بسته توسط گروه هاي 
جهادي در مناطق سيل زده جنوب استان فارس و در مناطق خسارت ديده 
از سيل شهرستان هاي مهر، المرد و الرستان توزيع شده است.  وي با اشاره 
به اينكه با برنامه ريزي انجام شده مرحله دوم بسته هاي اهدايي بنياد علوي 
در روزهاي آينده توزيع خواهد ش��د، گفت: با هماهنگي هاي انجام شده 
با نماينده اين بنياد در جنوب كش��ور، مقرر شد پس از بررسي ها دستگاه 
اجرايي و مشخص شدن ميزان خسارت به منازل مسكوني، سيمان رايگان 
جهت تعمير يا ساخت مسكن سيل زدگان از طرف بنياد علوي اختصاص 
داده شود كه در آينده ميزان آن مشخص خواهد شد.  به گفته اين مسئول، 
وقوع سيل و آبگرفتگي معابر و بارش هاي سيل آسا در مناطق جنوبي فارس 
عالوه بر خسارات هاي مالي به منازل، تأسيسات و راه هاي مواصالتي باعث 
آسيب ديدگي افراد و جان باختن پنج نفر ش��د كه در اين مدت ۸۰ گروه 
جهادي عالوه بر تالش براي تخليه آب وگل از منازل و معابر اقدام به اهدای ۳ 

هزار بسته معيشتي، ۴ هزار پرس غذاي گرم و تعدادي چادر و پتو كردند. 

پيشبينيبازديد20هزاردانشآموزازيادمانهايدفاعمقدس
به گفته رئيس     خوزستان
سازمان بسيج 
دانش آموزي كشـور پيش بيني مي شـود 
۲٠هزار محصل از يادمان هاي دوران دفاع 

مقدس بازديد كنند. 
مجتب��ي باس��تان رئيس س��ازمان بس��يج 
دانش آموزي كش��ور در جريان س��فر به مرز 
ش��لمچه در رابطه با از س��رگرفتن اردوهاي 
دانش آموزي گفت: با آغاز اين مهم پيش بيني 
مي ش��ود ۲۰ هزار محصل تا پايان فروردي��ن از يادمان هاي دوران دفاع مق��دس بازديد كنند.  وي 
در خصوص نحوه برگزاري اي��ن اردوها افزود: امس��ال زيارت كاروان هاي راهيان ن��ور كه از فعاالن 
دانش آموزي و نخبگان مسئوالن تشكل ها انتخاب مي شود به دو شيوه حضوري و مجازي خواهد بود 
و حداكثر ۲۰۰ نفر از هر استان به مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام مي شوند.  رئيس سازمان 
بس��يج دانش آموزي كش��ور تصريح كرد: دانش آموزان در اين اردو ها عالوه بر آنكه روايت منطقه را 

مي شنوند خود يك راوي خواهند بود و در فضاي مجازي به روايت گري مشغول خواهند شد.


