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ساختبزرگترينشهركصنعتيكشور
دركردستان
بافت تاريخي يزد
از ثبت جهاني تا ناامني و ويراني

بافت قديم يزد به عنوان نخستين بافت تاريخي شهري ايران ،به
مساحت  ۷۴۳هكتار و مساحت حريم  5هزار هكتار در سال ۱۳۸۴
به ثبت ملي رسيد و بعد از  12سال در هجدهم تيرماه  96در چهل
ويكمين اجالس كميته ميراث بشري يونسكو ثبت جهاني شد تا
آرزوي چندين ساله يزديها و ايرانيان به واقعيت تبديل شود .در
همان سال و زمانيكه مديران وقت از اين جهاني شدن ،سرخوش
و بدنشان هنوز گرم بود اعالم كردند در يك طرح پنج ساله تا سال
 ۱۴۰۰برنامههاي متنوعي براي توسعه استان در حوزههاي ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردش�گري تدارك ديدهاند .سالها از
پي هم آمدند و رفتند و به  1400رسيديم و حاال مشخص شده نه تنها
براي يزد و ميراث و بافت تاريخياش نه برنامهاي بوده و نه طرح و
پروژهاي ،بلكه اين بافت قديمي با چالشهايي مواجه است كه آن
را ناامن كرده و امكان دارد باعث خروجش از ليست جهاني شود.

يزد ،نخستين شهر خشتي و دومين شهر تاريخي دنيا ،جايي ميان بيابان
لوت و دشت كوير ،يعني خشكترين مناطق ايران است.
جبر طبيعت ،سبب شد تا نخستين ساكنان اين شهر ،از هوش خود بهره
برده و با ايجاد راهحلهايي با طبيعت سرسخت از در دوستي درآيند.
اين همزيستي انس��ان و طبيعت بافتي زيبا ،منحصربه فرد و هدفمند
را به عنوان هسته اوليه ش��هر يزد ايجاد كرده است .بافت تاريخي يزد
با داش��تن حدود  ۷۷محله و قدمتي بيش از  ۲۵۰۰سال ،در فهرست
ميراث جهاني يونسكو به ثبت رسيده و با اينكه در گذر زمان توانسته
هويت و ش��كل و ظاهر خود را حفظ كند ،هم اكنون به عنوان يكي از
ارزشمندترين نقاط تاريخي ايران و جهان شناخته ميشود.
تا چند س��ال پيش ،بافت تاريخي يزد به عنوان دس��تنخوردهترين و
وسيعترين بافت مسكوني تاريخي ايران شناخته ميشد .اين منطقه در
وسعتي بيش از  ۷۰۰هكتار قرار دارد كه تركيبي منحصربهفرد از كوچه
پس كوچههاي قديمي ،خانهها ،ساباطها و بناهاي خشتي است و همه
امكانات زندگي فردي و اجتماعي را در دل خود جاي داده است.
تا قبل از كرونا ،در برخي فصول سال ،يزد ميزبان گردشگراني ميشد كه
بعضاً تعدادشان به حدود دو برابر جمعيت ساكنانش ميرسيد.
از نارين قلعه ،قديميترين بناي خشتي جهان گرفته تا بلندترين بادگير
جهان و قديميترين مس��جد ايران و بافت تاريخي مسكوني از جمله
آثاري ست كه بازديدكنندگان از ديدنشان به وجد ميآمدند.
اما طي س��الهاي اخي��ر اتفاقاتي در اي��ن منطقه افت��اده كه موجب
نگرانيهايي شده و حتي احتمال دارد به مرور زمان بافت تاريخي يزد
ديگر نتواند واژه «تاريخي» را يدك بكشد.
چالشهايي كه بافت تاريخي با آن روبهروست
چند سالي است هشدار داده ميش��ود كه فقر مديريت گردشگري از
جمله چالشهاي بافت تاريخي است .چالش��ي كه منجربه مشكالت
بسياري در ابعاد مختلف شده و همچنان ادامه دارد.
بر همين اساس ،امروز بافت تاريخي يزد با چهار چالش جدي از جمله
آتش س��وزي ،رهاس��ازي فاضالب ،نبود مديريت گردشگري و وجود
بناهاي تاريخي مجهول المالك و كثيرالمالك روبهروست .دو سال پيش
بود كه رئيس كميسيون شهرسازي ،معماري و عمران شوراي شهر وقت
يزد با بيان اينكه س��وداگري در بافت تاريخي بسيار وحشتناك است،
گفته بود« :افرادي اصالت بافت را ه��م از لحاظ فرهنگي و اجتماعي و
اقتصادي تحتالشعاع قرار دادهاند ».همنوعي بناهاي تاريخي تملكي
در بافت در حال شكلگيري اس��ت .يعني بناهايي در جاهاي مختلف
بافت در حال مرمت اس��ت كه اين ش��يوه صحيح مرمت نيست بلكه
عين تخريب اس��ت .س��بك و تزيئنات جديدي در حال شكلگيري
است كه آس��يب محسوب ميشود .محسن عباس��ي هرفته ادامه داد:
«كاريكاتورهايي از بناهاي تاريخي در بافت در حال شكلگيري است
كه خيلي خطرناك است و اين مسئله نياز به مديريت دارد».
از آنجايي كه اكثر مديران حتي در زماني كه بر مس��ند كار هس��تند و
مسئوليت و وظيفهاي بر عهده دارند ،باز هم ترجيح ميدهند فقط حرف
بزنند و نشان دهند از عمق فجايع آگاهند ،سخنگوي شوراي شهر يزد
نيز بدون اينكه براي رفع مشكالت و معضالت طرح و برنامهاي ارائه كند،
با بيان اينكه بايد پايش و نظارت ميراث فرهنگي بر مرمتهاي داخل
بافت تاريخي افزايش يابد ،تصريح ك��رد« :در اين زمينه بايد پيگيري
حقوقي صورت گيرد ،زيرا مرمت اصول و قواعد خاص خود را دارد تا از
شكلگيري ميراث فرهنگي بدلي در شهر جلوگيري شود».
وي تأكيد كرد« :يكي از جديترين بحرانهاي فيزيكي بافت مس��ئله
فاضالب اس��ت كه به دليل حجم تغيير كاربردي و افزايش كاربران و
بهرهبرداران ،فاضالب بسياري رها شده است كه خيلي نامناسب است
به نحوي كه رطوبت فاضالب ،شالوده بافت كهن را تهديد ميكند».
اين منطقه به ويژه بازار يزد در معرض آتش سوزي قرار دارد .به خاطر
سيمكشيهاي اش��تباه و وضعيت نامناسب تأسيس��ات الكتريكي هر
لحظه ممكن است اين منطقه دچار حريق شود .ضمن اينكه متروكه
ماندن و رها كردن بناهاي تاريخي درد ديگريس��ت كه بافت تاريخي
به آن دچار ش��ده« .يعني برخي بناها كثير ممالك يا مجهولالمالك
اس��ت ،كثيرالمالك يعني صدها نفر وارث دارد و به دليل مالكان زياد،
رها شده است».
بافت تاريخي امن نيست
حاال كه كارد به استخوان رسيده ،رئيس مجمع نمايندگان يزد با بيان
اينكه بافت تاريخي و اغلب بومگرديها اكنون توسط افراد غيربومي اداره
ميشود و يزديها سهمي در اين مديريت ندارند و مردم نسبت به اين
موضوع گاليه دارند ،ميگويد« :تشكيل شوراي توسعه گردشگري استان
يزد ،گامي در مسير توجه بيشتر و جديتر به بحث گردشگري است».
محمدصالح جوكار ،با شاره به اينكه يزد ظرفيت بسيار خوبي در حوزه
گردشگري دارد و تا س��ال  ۹۸هم س��رمايهگذاري و هم فعاليتهاي
عمراني مرتبط با حوزه گردشگري در استان سير صعود داشت ،ادامه
ميدهد« :پس از ش��يوع كرونا و اعمال محدوديتها و كاهش ناگزير
سفرها ،اين روند سير نزولي به خود گرفته است .بدنه گردشگري ما در
شرايط فعلي با ضعف بسيار زيادي مواجه است و و رفع اين موضوع از
طريق حمايت و كمك به فعاالن گردشگري امكانپذير است».
دبير فراكسيون گردشگري اس��تان يزد تأكيد ميكند« :ما به راحتي
شهر يزد را شهر جهاني ميدانيم اما آيا واقعاً استانداردهاي شهر ميراث
جهاني در يزد وجود دارد؟ قطعاً اين چنين نيست و مردمي كه در بافت
تاريخي يزد زندگي ميكنند ،حتي احساس امنيت هم نميكنند».
جوكار با بيان اينكه متوليان بومگرديهاي استان يزد اغلب غيربومي و
غيريزدي هستند ،ميگويد« :اين اص ً
ال معني ندارد كه بافت تاريخي يزد
در دست غيريزديها باشد و شهروندان خودمان سهمي در اين مديريت
ندارند و اين اتفاق اص ً
ال براي يزديها خوش��ايند نيست و ساكنان اين
مناطقه از اين امر شكايت دارند».

ب�ه گفتـــ�ه
كردستان
مد ير عا م�ل
ش�ركت ش�هركهاي صنعتي كردس�تان،
بهزودي ساخت بزرگترين شهرك صنعتي
كش�ور در اي�ن اس�تان آغ�از ميش�ود.

احمد خسروي مديرعامل شركت شهركهاي
صنعتي كردس��تان با اش��اره به اينكه ساخت
بزرگترين شهرك صنعتي كشور در اين استان
بهزودي آغاز ميشود ،گفت :اين كار از سال 95
ب ه صورت جدي پيگيري ش��ده و ب��ه تازگي به
نتيجه رسيده اس��ت .وي با بيان اينكه شهرك
صنعتي بزرگ كردستان شهركي فراگير و متعلق
بهكل استان اس��ت ،افزود :مساحت اين زمين
يك هزار و  400هكتار پيشبينيشده كه تنها
در فاز اول  700هكتار به عنوان شهرك بزرگ
ف ش��ده و در نقطه ثقل مرك��ز جغرافياي
تعري 
استان كردستان قرار دارد .مديرعامل شركت
ش��هركهاي صنعتي كردس��تان به وضعيت
شهركهاي صنعتي كردس��تان و برنامههاي
پيشرو اشاره كرد و ادامه داد :در مجموع شركت
شهركهاي استان با  30مصوبه شامل منطقه
ويژه و ناحيه صنعتي و شهرك صنعتي در حال
برنامهريزي اس��ت كه تاكنون موفق به اجراي

 20شهرك شامل يك منطقه ويژه شش ناحيه
صنعتي و  13شهرك صنعتي در  10شهرستان
استان شده و مشغول جذب سرمايهگذار است.
خس��روي در خصوص مهمترين مشكالت اين
شهركها گفت :مهمترين مانع توسعه در بخش
صنايع كوچك اس��تان كمبود زمين و كوچك
بودن ش��هركهاي صنعتي از لحاظ مساحت
و در مجموع كمبودن س��رانه صنعتي است كه
اين اصليترين مانع توس��عه صنعت در استان
كردستان به شمار ميرود .وي خاطرنشان كرد:
در حالي كه ميانگين فضاي صنعتي در كشور
17مترمربع است ،اين ميزان در كردستان 9متر
مربع اس��ت .مديرعامل ش��ركت شهركهاي
صنعت��ي كردس��تان در خص��وص مس��احت
شهركهاي صنعتي استان هم گفت :ميانگين
مساحت هر زمين شهركهاي صنعتي در كشور
معادل  148هزار مترمربع است كه اين ميزان در
اين استان يك هزار و  400مترمربع يعني چيزي
معادل يك درصد كشوري است .خسروي افزود:
با توجه به اينكه كردس��تان دودرصد جمعيت
كشور را دارد در نتيجه بايد تالش كرد تا حداقل
همين دودرصد از سهم صنعت كشور را نيز به
خود اختصاص دهد.

11

برگزاري نمايشگاه فن بازار
با مشاركت 45شركت دانش بنيان
همزم�ان ب�ا فرا
يزد
رس�يدن هفت�ه
پژوهشنمايشگاهفنبازاربامشاركت 45شركت
دانش بنيان در اس�تان ي�زد برگزار ميش�ود.

محمدمهدي لطفي رئيس پ��ارك علم و فناوري
يزد گفت :نمايش��گاه فن بازار به صورت حضوري
و در محل نمايشگاههاي دائمي در استان از امروز
شنبه تا  ۱۹آذرماه و با مشاركت  ۴۵شركت دانش
بنيان برپا ميشود .وي برپايي  ۸۰غرفه مختلف
را از جمل��ه ويژگيهاي اين دوره نمايش��گاه فن
بازار در استان يزد دانس��ت و افزود :اين نمايشگاه
در قالب پرديس علوم انس��اني ،پرديس دانشگاه
يزد ،پردي��س بيوتكنولوژي و پردي��س فناوري
اطالعات تقسيمبندي شده اس��ت .رئيس پارك
علم و فناوري اس��تان يزد تصريح كرد :قرار است
در اين دوره نمايش��گاه فن بازار يزد خروجيهاي
كاربردي مراكز پژوهشي ارائه شود .لطفي مشاركت
دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي نظير شهرداري
و محيطزيس��ت را از ديگر ويژگيهاي اين دوره
نمايشگاه فن بازار در اس��تان يزد دانست و گفت:
رونمايي از  ۲۰دستاورد فناورانه جديد ،مشاوره از
ابتدا تا انتها براي سرمايهگذاري و غرفه «يزد شهر
نوآوري» از جمله اقدامات حائز اهميت و شاخص

اين دوره نمايشگاه فن بازار است .وي برگزاري با
موضع نوآوري شهري ،عرضه دستاوردهاي مراكز
رشدتخصصيحوزهآبومحيطزيستوهمچنين
برگزاري رويدادهاي جمعآوري ايدههاي خالقانه
از جمله اقدامات در دس��تور كار براي بزرگداشت
هفته پژوهشي در استان يزد عنوان و تصريح كرد:
طبق برنامهريزيهاي انجام شده قرار است در اين
ل تخصصي با موضوع
دوره نمايشگاه فن بازار ۱۵پن 
«سند ملي آمايش سرزميني»« ،پنل حوزه سالمت
و محيطزيس��ت»« ،س��رمايهگذاري نوآورانه»،
«صادرات محصوالت فناورانه»« ،انتقال فناوري»،
«انتقال تجربه» و «پنل شهروند نوآور ،چالشها و
فرصتها» برگزار شود .رئيس پارك علم و فناوري
يزد با بيان اينكه در حال حاضر ۳۳۵شركت دانش
بنيان تحت پوش��ش پارك يزد هس��تند ،گفت:
غرفههاي مركز توسعه گردشگري و مراكز شتاب
دهنده از ديگر ويژگيهاي نمايش��گاه فن بازار در
استان يزد است .لطفي با بيان اينكه قرار است در
اين دوره نمايش��گاه فن بازار دستگاههاي اجرايي
مختلفي نيز حضور داشته باشند ،افزود :هر دستگاه
بخشي تحت عنوان ارائه و دريافت ايدههاي خالقانه
جديد در غرفه خود ايجاد ميكنند تا عالوه بر ارائه
دستاوردها و تجارت جديد مؤثر نيز مبادله شود.

معرفيبرگزيدگاننخستينجشنوارهدانشجوييمالكاشتردراصفهان

راهاندازي  CCUبيمارستان فاروج به همت خيران

برگزيدگان نخستين جش��نواره دانشجويي مالك
اش��تر در  ۹عرصه تخصصي ش��امل برترين گروه
جهادي ،تشكيالتسازي ،حوزه علمي و پژوهشي،
گردشگرياجتماعي،فرهنگيوسياسي،هستههاي
مطالبهگري تخصصي ،رس��انه و فض��اي مجازي و
مطالعاتحوزهزنانمعرفيشدند .برپايهاينگزارش،درحوزهبسيجدانشجوييدانشگاهجامعكاشان،خمينيشهر
و قرارگاه شهيد خرازي ،در حوزه كنشگري اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،در حوزه پژوهش و فناوري،
دانشگاه اصفهان در حوزه تشكيالتسازي ،دانشگاه جامع كاشان ،در حوزه گروههاي جهادي ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اصفهان ،در حوزه مطالعات زنان ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،در حوزه فضاي مجازي ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اصفهان ،در حوزهكنشگري سياسي ،دانشگاه اصفهان ،در حوزه مطالبهگري تخصصي ،دانشگاهعلومپزشكي
اصفهان ،در حوزه فرهنگي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان به عنوان برترينهاي اين جشنواره معرفي شدند.

دكتر قدرتاهلل نامدارپور رئيس بيمارستان فاروج
گفت :با گرفتن مجوز راهاندازي ،جانمايي بخش
سيسييو در فضاي بيمارستان انجام و عمليات
اجرايي آن از سوي يكي از سرمايهگذاران بخش
صنعتي شهرستان آغاز شده است .وي افزود:
يك ميليارد و ۲۰۰ميليون ريال هم يكي از مؤسسات مالي به بيمارستان براي راهاندازي اين بخش كمك
كرده است .رئيس بيمارستان فاروج با اشاره به اينكه شايعترين عامل مرگ ومير در سالمندان شهرستان،
بيماريهاي قلبي و عروقي است ،اظهار اميدواري كرد :بخش سيسييو بيمارستان تا دهه فجر امسال به
بهرهبرداري برسد .نامدارپور ،با اشاره به فعال بودن متخصصان قلب ،اطفال ،زنان و زايمان ،سونوگرافي،
بيهوشي در بيمارستان گفت :تا اوايل ديماه با تقسيم نيروهاي متخصص ،دو متخصص بخش داخلي،
زنان و زايمان و بيهوشي به تيم كاري بيمارستان افزوده ميشوند.

بر گز ي�د گا ن
اصفهان
جش�ــنواره
دانشجويي مالك اشتر اصفهان در  9رشته
تخصصي معرفي شدند.

فارس

به گفته رئيس
خراسان شمالي
بيما ر س�تا ن
فاروج ،ب�ه همت خيران ،بخش سيس�ييو
بيمارستاناينشهرستانراهاندازيميشود.

كرمان

 41واحد صنايع غذايي در فارس
به بهرهبرداري رسيد

با راهان�دازي  41واح�د صنايع غذاي�ي در ف�ارس  395نفر
به صورت مس�تقيم در اين اس�تان مش�غول به كار ش�دند.

س��يدعبداهلل جزايري مدير صنايع تبديلي و غذايي س��ازمان جهاد
كشاورزي فارس با اش��اره به راهاندازي  41واحد صنايع غذايي در اين
استان گفت :با راهاندازي اين صنايع توليدي 395نفر به صورت مستقيم
مشغول به كار ش��دند .وي افزود :صنايع به بهرهبرداري رسيده شامل
انواع بستهبندي ميوه ،عس��ل ،برنج ،زعفران ،پودر ريشه شيرينبيان،
ذخيرهسازي و نگهداري مواد غذايي در سردخانه دو مداره ،خيارشور غير
كنسروي ،پسته پاکكني ،فرآوردههاي لبني و خوراك آماده است .مدير
صنايع تبديلي و غذايي سازمان جهاد كشاورزي فارس با اشاره به اينكه
در حال حاضر  880واحد صنايع غذايي با مجوز اين سازمان در فارس
فعاليت ميكنند ،تصريح كرد :صنايع مذكور پتانسيل جذب 5ميليون و
 314هزارتن ماده خام و اشتغالزايي  11هزار و  593نفر را دارند.

همدان

ي نامه شهيدحاج قاسم
پردهخواني زندگ 
در گلزار شهداي كرمان

به گفته رئيس حوزه هنري انقالب اسلامي كرمان ،زندگينامه و
بخشيازسرگذشتشهيدحاجقاسمدردومينسالگردشهادتوي
بهصورتپردهخوانيدرگلزارشهداياينشهرستانبرگزارميشود.

مجتبي اسدي رئيس حوزه هنري انقالب اسالمي كرمان با بيان اينكه
دومين سالگرد شهيد سپهبد قاسم سليماني (مكتب حاج قاسم) و
با همكاري حوزه هنري انقالب اس�لامي و ب��ه همت بنياد حفظ و
نشر آثار اين شهيد برگزار ميشود ،گفت :اين رويداد از  ۱۱آذر ماه
سالجاري به مدت يك ماه در ۱۰استان مختلف اجرا خواهد شد .وي
به برگزاري برنامه «به وقت شهادت» اين كاروان اشاره كرد و افزود:
«كاروان هنري روايت حبيب» در كرمان «ويژهنامه به وقت شهادت»
از ساعت  23:30تا  1:20بامداد همزمان با ساعت شهادت حاجقاسم
سليماني با اجراي برنامههاي «نقالي و پردهخواني» ،اجراي نمايش
«ژنرال» و خاطرهگویي مادران شهيد برگزار ميشود.

توزيع  2هزار بسته كمك معيشتي
آستان قدس رضوي در مالير

به گفته مس�ئول كان�ون خدمترضوي مالير  2هزار بس�ته
كم�ك معيش�تي بي�ن خانوادهه�اي نيازمند توزيع ش�د.

حجتاالسالم عليرضا شمس مسئول كانون خدمت رضوي مالير
در آیين توزيع  2هزار بسته كمك معشيتي آستان قدسرضوي
در محل حسينيه سيدالشهداء(ع) اين شهرستان اعتبار هر بسته
معيش��تي را  ۴۶۰هزار تومان اعالم كرد و گفت :براي تهيه اين
2هزار بسته معيشتي با كمك خيران شهرستان و آستان قدس
رضوي تأمين مالي شده اس��ت .وي با بيان اينكه تاكنون  ۲هزار
بسته معيشتي نيز تهيه و بين خانوادههاي نيازمند و بيبضاعت
توزيع شده بود ،افزود :هزار و  ۱۰۰بسته از اين تعداد با مشاركت
آستان قدسرضوي و دفتر آستان در استان همدان و  ۹۰۰بسته
نيز با كمك و مش��اركت خيران مالي��ر و كانونهاي تخصصي و
عمومي اين شهرستان تهيه و توزيع شد.

 5پروژه بزرگ درماني بابل به همت نيكوكاران راهاندازي ميشود

پن�ج پــ�روژه
مازندران
بزرگدرمان�ي در
شهرستانبابلبههمتنيكوكاراندرحالساخته
شدن اس�ت كه بهزودي به بهرهبرداري ميرسد.

علي شافي مديرعامل بنياد نيكوكاري سالمت بابل
گفت :در حال حاضر پنج پروژه بزرگ با همت خيران
در شهرستان بابل در حال انجام است كه هر كدام از
اين پروژهها ظرفيت بااليي در تأمين سالمت مردم
بابل و استان مازندران خواهد داشت .وي افزود :مركز
جامع دياليز در سه طبقه با زيربناي  ۳هزار مترمربع
بههمتخانوادهنيكانديشميناگربهناممادرسركار
خانم طاهره وايگاني همس��ر زنده ياد حاج موسي
ميناگر در حال اتمام است كه بهزودي شاهد افتتاح
آن خواهيم بود .مديرعامل بنياد نيكوكاري سالمت
بابل تصريح كرد :مركز جامع توانبخشي در محوطه
بيمارستان شهيد يحيينژاد آغاز شد كه اين مركز كه
يكي از مراكز ويژه در اس��تان خواهد بود و در چهار

طبقه روي پيلوت به متراژ ۲هزار مترمربع در ضلع
شرقي بيمارستان يحيينژاد احداث ميشود .شافي
ادامه داد :مراكز توانبخشي ،خاص سالمندان نبوده و
از نوزاد تا سالمند ميتواند از خدمت آن بهرهمند شود.

راهاندازي پناهگاه حيات وحش در فندقلو اردبيل

اولي�ن پناهگاه
اردبيل
حي�ات وح�ش
اردبيلدرمنطقهفندقلونمينراهاندازيخواهدشد.

سعيد ش��هند مديركل حفاظت محيطزيست
استان اردبيل گفت :تالش داريم تا در پناهگاه
فندقلو در شهرستان نمين گون ه منحصربه فرد
مارال را نگه��داري كرده و حفاظت درس��ت و
صحيحي را از اينگونه ناي��اب انجام دهيم .وي
افزود :با همكاري منابع طبيعي استان قرار است
 ۱۵۰تا ۲۰۰هكتار اراضي ملي در اختيار حفاظت محيطزيست استان قرار گيرد تا پناهگاه حيات وحش
منطقه فندقلو راهاندازي شود .مديركل حفاظت محيطزيست استان اردبيل جنگل فندقلو را جنگل
منحصربه فرد حفاظتي با گونههاي مختلف گياهي و جانوري توصيف كرد و ادامه داد :قطعاً حفاظت و
صيانت از اين گنجينه عظيم با همراهي دوستداران و فعاالن محيطزيست ميتواند به تقويت و حفاظت
از گونههاي مختلف گياهي و جانوري كمك كند .شهند گفت :استان اردبيل با تنوع زيستي و گونههاي
مختلف نيازمند شكلگيري و گسترش چنين نهادهاي مردمي است تا به صورت خودجوش با حضور در
مناطق مختلف بتوانند طرحهاي حفاظتي و صيانتي را در اين حوزه مورد توجه و دقت نظر قرار دهند.

وي گفت :ساخت مركز اورژانس آهنگركال ،داروخانه
شبانهروزيبيمارستانشهيدبهشتيوخريددستگاه
اكوكارديوگرافي سهبعدي در بيمارستان روحاني از
ديگر اقدامت جاري اين بنياد است .مديرعامل بنياد

نيكوكاري سالمت بابل افزود :ساخت مركز جامع
سرطان در بيمارستان يحيينژاد نيز از سوي خانواده
ميناگر پس از راهاندازي مركز جامع دياليز ش��روع
خواهد ش��د تا اقدامي ديگر از اين خانواده نيكوكار
در شهر ثبت شود .شافي ادامه داد :راهاندازي بخش
پيوند مغز و استخوان بيمارستان كودكان اميركال،
بخش جراحي فك و صورت بيمارس��تان ش��هيد،
تهيه دهها دستگاه دياليز براي بيمارستان بابل ،تهيه
دستگاه اندوسونوگرافي براي بيمارستان روحاني،
تهيه سونوگرافي و ساير براي بيمارستانهاي شهر
گوش��هاي از اقدامات اين بنياد با كمك نيكوكاران
اس��ت .وي تصريح كرد :از ديگر اقدامات ارزشمند
ميتوان به راهاندازي تنها بيمارستان دندانپزشكي
شمال كشور با عنوان مادر شهيدان شعبانزاده اشاره
كرد كه اين مركز با همت حاجيه خانم ليال عاليمقام
مادر شهيدان مسعود و مهدي شعبانزاده در محل
كلينيك اميد سابق راهاندازي شد.

سدمروكلرستانمنطقهگردشگريميشود

مديرعام�ل آب
لرستان
منطقهايلرستان
از انعقاد قرارداد گردشگري در محدوده سد
مروك خبرداد.

داريوش حس��ننژاد مديرعامل آب منطقهاي
لرستان با اش��اره به واگذاري بخشي از درياچه
و محدوده سد مخزني مروك شهرستان دورود
در قالب طرح گردشگري ،گفت :در صورت به
بهرهبرداري رسيدن اين طرح ،تحول عظيمي در
توسعه استان رخ خواهد داد .وي افزود :آب منطقهاي لرستان آمادگي خود را براي واگذاري تأسيسات و
منابع آبي در استان به سرمايهگذاران داخلي و خارجي اعالم ميدارد .مديرعامل آب منطقهاي لرستان
ادامه داد :اين طرح در مساحتي به ميزان  ۱۶هكتار با سرمايه اوليه يك هزار و  ۱۰۰ميليارد ريال در
دو فاز كنار درياچه سد احداث ميشود .حسننژاد تصريح كرد :در صورت به بهرهبرداري رسيدن اين
طرح  ۱۰۰نفر بهصورت مستقيم و  ۴۵۰نفر بهصورت غيرمستقيم مشغول ب ه كار ميشوند .وي گفت:
در راستاي تقويت و توسعه بخش گردشگري استان لرستان بهعنوان يكي از محورهاي سهگانه توسعه،
طرح گردشگري سدمروك از ديگر پروژههاي كليدي و مهم در برنامههاي عملياتي است.

بهرهبرداري از مجموعه ورزشي
شهداي غواص تا پايان سال
كهگيلويه و بويراحمد مجموعه ورزش�ي شهداي غواص
اس�تان كهگيلوي�ه و بويراحمد تا
پايان سال به بهرهبرداري ميرسد.

جانشين فرمانده سپاه فتح كهگيلويه وبويراحمد از اجراي طرح استخر
شنا و سالن بدنسازي شهداي غواص اس��تان خبرداد و گفت :مجموعه
ورزشي شهداي غواص كهگيلويه وبويراحمد با اعتبار  ۱۱۰ميليارد ريال
در حال ساخت بوده و در سالجاري به بهرهبرداري ميرسد .مصطفي
مثنوي كه به همراه مس��ئول مركز آفرينشهاي هنري سازمان بسيج
مستضعفين كشور از اين مجموعه بازديد ميكردند ،افزود :ساخت اين
مجموعه بزرگ ورزش��ي با يكهزار و  ۸۰۰مترمربع زير بنا در سال ۹۵
آغاز شد .وي بيان داشت :براساس برنامهريزيهاي انجام شده مجموعه
ورزشي شهداي غواص كهگيلويه وبويراحمد تا يك ماه آينده تكميل و به
بهرهبرداري ميرسد .مثنوي تصريح كرد :مجموعه ورزشي شهداي غواص
كهگيلويه وبويراحمد بخشهاي مختلفي همچون بخش بزرگسال ،بخش
كودك ،جكوزي آب سرد و گرم ،س��ونايتر و خشك و همچنين سالن
بدنسازي دارد و پيشرفت كاري اين مجموعه ورزشي  ۹۶درصد است.

شروع به كار مجدد پروژه سد شفارود
تا  2ماه آينده
با اختصاص  ۱۰ميليارد تومان اعتبار به
گيالن
پ�روژه س�د ش�فارود و براس�اس
پيشبينيها از دو ماه آينده كارهاي اين پروژه دوباره شروع ميشود.

نماينده تالش ،رضوانش��هر و ماس��ال در مجلس با اش��اره به اختصاص
۱۰ميلياردتوماناعتباربرايپروژهسدشفارود،گفت:براساسپيشبينيها
اين پروژه از دو ماه آينده دوباره شروع به كار ميكند .حسن محمدياري
به مطالبات كارگران سد شفارود و تعويق افتادن حقوقها هم اشاره كرده
و ادامه داد :مشكل سد شفارود اين است كه به دليل عدم پرداخت ارزش
افزوده توسط پيمانكار حسابهاي پروژه مسدود ش��ده لذا آب نيرو ۱۰
ميليارد تومان براي پرداخت بدهي و بيمه تأمين اجتماعي پرداخت كرده و
پيشبيني ميشود عالوه بر پرداخت بدهيها ،شروع به كار پروژه از دو ماه
آينده آغاز شود .وي گريزي به ساخت كارخانه كمپوست در جوكندان،
زده و تصريح كرد :اين پروژه ۴۰درصد پيشرفت فيزيكي دارد و ۱۰ميليارد
تومان براي آن هزينه شده اما متأسفانه به دليل مشكالتي متوقف و طي
جلساتي مقرر شد تخصيصي براي تكميل آن صورت گيرد .محمدياري
با بيان اينكه تكميل كنارگذر تالش اولين اولويت اس��ت ،افزود :در فصل
تعطيالت و زمان بارندگي كل شهر قفل ميشود و زماني كه پروژه را تحويل
گرفتيم هنوز تجهيز كارگاه نشده بود و براي خريد اراضي در مسير مشكل
نقدينگي داشتيم ،اما دو كيلومتر از اين مسير كه در اختيار منابع طبيعي
بود را گرفتيم .نماينده تالش ،رضوانشهر و ماسال در مجلس با اشاره به
برگزاري جلسهاي در خصوص تكميل كنارگذر تالش با حضور استاندار،
بيان كرد :اعتقاد بنده اين است كه اگر كسي تخلفي كرده بايد با آن برخورد
كرد اما پروژه تحت هيچ شرايطي نبايد تعطيل شود.

 ۶۰۰گروه جهادي در اصفهان
فعاليت ميكنند
دبيرهماي�ش تجلي�ل و تكري�م از
اصفهان
خدمتگزاران و جهادگ�ران اصفهان
گف�ت ۶۰۰ :گ�روه جه�ادي در اس�تان فعالي�ت ميكنن�د.

محس��ن جعفري دبير هماي��ش تجلي��ل و تكريم از خدمتگ��زاران و
جهادگران اصفهان گفت :با شروع همهگيري كرونا و با فرمايش رهبر
معظم انقالب ،گروههاي جهادي وارد عرصه فعاليت شدند و خدمات
گستردهاي به هموطنان ارائه كردند .وي با اشاره به اينكه از اواخر سال
 ۹۹طرح شناسايي گروههاي جهادي آغاز ش��د ،افزود :در پايش اوليه
 ۶۰۰گروه جهادي را در اس��تان اصفهان شناس��ايي كرديم كه حدود
 ۳۵هزار نفر را ساماندهي كرده بودند .دبير همايش تجليل و تكريم از
خدمتگزاران و جهادگران اصفهان با اش��اره به طراحي سايت و دعوت
از گروههاي جهادي براي وارد كردن مش��خصات خود در اين سايت و
تكميل بانك اطالعات��ي ،تصريح كرد :بعد از اي��ن نزديك به  ۸۰گروه
جهادي كه وقت و انرژي بيشتري صرف كرده بودند دعوت شدند و با آنها
جلساتي داشتيم .بعد از آن ارتباط خوب و دو سويهاي ميان گروههاي
جهادي شكل گرفت .جعفري با اشاره به اينكه برخي گروههاي جهادي
در چندين عرصه فعاليت دارند ،گفت :س�لامت ،معيشت ،فرهنگ و
آموزش ،خدمات و تسهيلگري ،اشتغال و جهيزيه از جمله عرصههاي
فعاليت گروههاي جهادي است.

گلستان :محمود اسپانلو دادستان گلستان گفت :در راستاي تبصره
دو ماده  ۱۰قانون حفظ كاربري زمينهاي كشاورزي و باغي ۲۶ ،مورد
سازه غيرمجاز در زمينهاي كشاورزي منطقه «توشن» گرگان توسط
مأموران جهادكشاورزي تخريب شد.
ايالم :دبير قرارگاه جهاد سازندگي و محروميتزدايي سپاه در آيين
اهداي 500سري جهيزيه به نوعروسان گفت ۶:هزار و ۱۰۰سري جهيزيه
به ارزش هر كدام  20ميليون تومان تا پايان س��الجاري به نوعروس��ان
نيازمند استان ايالم اهدا ميشود .سردار ضياءالدين حزني افزود :اين تعداد
جهيزيه در راستاي كنگره  3هزار شهيد استان ايالم اهدا شده و تاكنون
با احتساب اين  ۵۰۰سري  3هزار و  ۱۰۰سري جهيزيه توزيع شده است.
وي ادامه داد :كاالهاي اهدايي از طرف دفتر مقام معظم رهبري و توليد
كارخانههاي داخل كشور و در راستاي حمايت از طرح جهش توليد است.
آذربايجانشرقي :سخنگوي اورژانس آذربايجانشرقي از افزايش
 ۹۲درصدي مسموميت با گاز مونوكسيد طي آبان ماه سالجاري نسبت
به مدت مشابه سال گذشته در آذربايجانشرقي خبرداد .وحيد شادينيا با
ش
اشاره به افزايش مسموميت با گاز مونوكسيدكربن در استان ،افزود :دودك 
بخاريهاي منازلبایدپيشوپساز وقوعطوفانچكشود،چراكهاحتمال
افتادن كالهك آنها و سپس وقوع گاز گرفتگي در خانه وجود دارد.
ف�ارس :مركز اسالمي فاطميه با انتش��ار فراخوان از آغاز «پنجمين
همايش ملي ريحانهالنبي» با سه محور «جايزه ادبي ريحانه»« ،دومين
همايش ملي نهجالباغه در آراء و انديشههاي اسالم شناسان» و «جشنهاي
مردمي كوثر» خبرداد .براساس فراخوان منتشر شده« ،جايزه ادبي ريحانه»
امسال در دو بخش اشعار نو در قالبهاي نيمايي ،سپيد و اشعار كالسيك
در قالبهاي غزل ،مثنوي ،قصيده و رباعي و با موضوع س��يره و زندگي
حضرت زهرا(س) ،برگزار ميشود و عالقهمندان ميتوانند حداكثر تا تاريخ
۱۶ديماه امسال به يكي از آدرسهاي اعالم شده ارسال كنند.

