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استان مركزي در قالب پروژه محروميت زدايي در 
دست اجراست و به زودي به بهره برداري مي رسد. 
يوس��ف عرفاني نس��ب مديرعامل ش��ركت آب  
و  فاضالب اس��تان مرك��زي به مناس��بت هفته 
صرفه جويي در مصرف آب گفت: آبرساني در 67 
روستاي اس��تان در قالب پروژه محروميت زدايي 
درنظر گرفته شده كه در شهرستان هاي كميجان، 
خنداب، خمين، شازند و س��اوه با اعتباري بالغ بر 
233 ميليارد تومان در دست اقدام است تا جمعيتي 
بالغ  بر 25هزار نفر تحت پوشش قرار گيرند.  وي 
افزود: پروژه هاي مهمي امسال در دست اقدام است 
كه كمك مي كند تا در س��ال هاي آينده در حوزه 
آب و فاضالب با مش��كالت كمتري مواجه شويم، 
به طوري كه يكي از پروژه هاي مهم پروژه فاضالب 
شهر اراك است و اميدواريم تا چهار ماه آينده فاز 
س��وم تصفيه خانه فاضالب اراك به اتمام برس��د. 

البته اكنون 70 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.  اين 
مسئول ادامه داد: پروژه بعدي تصفيه خانه فاضالب 
خمين است كه بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيكي 
دارد.  عرفاني نس��ب گفت: همچنين تصفيه خانه 
فاضالب ش��ازند ج��زو پروژه ه��اي وي��ژه وزارت 

نيروست كه در بخش ش��بكه حدود 60 درصد و 
بخش ساختماني 85 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.  
وي افزود: در وضعيت آبرساني شهرها بايد براي دو 
شهر تفرش و مأمونيه احساس خطركنيم. در سال 
گذشته  تفرش روزانه هفت،هشت ساعت قطعي 

آب داشت و در ش��هر مأمونيه هم برنامه حفر دو 
حلقه چاه داشتيم كه كار يك حلقه تمام و ديگري 
به احتمال زياد تا هفته آينده به اتمام مي رس��د.  
مديرعامل ش��ركت آب  و  فاضالب استان مركزي 
تصريح كرد: در تفرش خط اضطراري از چش��مه 
هفتيان آماده است اما مشكالتي دارد كه شركت 
آب منطقه اي بايد آنها را برطرف كند.  عرفاني نسب 
افزود: يكي از پروژه هاي مهم پروژه فاضالب شهر 
اراك است و اميدواريم تا چهار ماه آينده فاز سوم 
تصفيه خانه فاض��الب اراك به اتمام برس��د البته 
اكنون 70درصد پيشرفت فيزيكي دارد.  وي گفت: 
پروژه بعدي تصفيه خانه فاضالب خمين است كه 
بيش از 80درصد پيثش��رفت فيزيكي دارد.  اين 
مسئول افزود: در حوزه روستايي در سال گذشته 
در انتهاي فصل گرما با 150 روستاي داراي مشكل 
آب روبه رو بوديم كه به صورت جيره بندي آبرساني 
سيار داشتند و با اقداماتي كه انجام شده پيش بيني 

مي شود امسال به 107 روستا برسد.
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پروانه سهرين بیگلو حوريه ملکی

رويداد»دخترانحاجقاسم«درگلستانبرگزارميشود
رويداد »دختران      گلستان
حاج قاس�م« از 
1۵تا 17 تير ماه در استان گلستان برگزار مي شود. 
حجت االس��الم عباس��علي گرزين مديركل 
تبليغات اسالمي گلس��تان با بيان اينكه طرح 
دختران حاج قاسم با هدف توجه به نيازهاي 
اجتماعي زمان��ه، محيط، جامع��ه و پيگيري 
براي حل مش��كالت اجتماع��ي طرح ريزي و 
برنامه ريزي ش��ده اس��ت، گفت: رويداد حاج 
قاس��م از 15 تا 17 تير ماه در استان و شهرس��تان گرگان توسط س��ازمان تبليغات اسالمي برگزار 
می شود.  وي از سردار سليماني به عنوان كنشگرترين افراد انقالبي ايران اسالمي و شخصيت كم نظير 
طي سده هاي اخير ياد كرد و افزود: در اين طرح دختران حاج قاسم با الهام گيري از شخصيت شهيد 
مكتبي و انقالبي حاج قاسم در عرصه خدمات و نيازهاي اجتماعي پا مي گذارند.  اين مسئول ادامه داد: 
دختران در رويداد دختران حاج قاسم به دنبال چگونگي حل مسائل و مشكالت اجتماعي جامعه خود 

مي روند و در نهايت به كنشگر فعال اجتماعي مؤثر در دوران حيات خود تبديل مي شوند.

اجرايطرحغنيسازياوقاتفراغتدرمساجداردبيل
اج�راي ط�رح     اردبيل
ي  ز غني س�ا
اوقات فراغت در كانون هاي فرهنگي- هنري 
مس�اجد اس�تان از ابتداي تيرماه آغاز و تا 
دارد.  ادام�ه  م�اه  ش�هريور  پاي�ان 
مصطفي آمون مدير ستاد هماهنگي كانون هاي 
فرهنگي- هنري مساجد استان اردبيل با اشاره به 
اجراي طرح ملي غني سازي اوقات فراغت گفت: 
طرح اوقات فراغت امسال با شعار »مسجد، شور 
بندگي، نشاط زندگي« به صورت برنامه هاي محوري و مشترك و برنامه هاي ابتكاري و اختياري در كانون ها 
اجرا خواهد شد.   وي افزود: اجراي طرح غني سازي اوقات فراغت در كانون هاي فرهنگي- هنري مساجد 
استان از ابتداي تيرماه آغاز و تا پايان شهريور ماه ادامه خواهد داشت.  مدير ستاد هماهنگي كانون هاي 
فرهنگي- هنري مساجد استان اردبيل ادامه داد: اين طرح در قالب سه شبستان و 12رواق رويداد ملي 
»فهما« طراحي شده و از همه مدير مسئوالن درخواست شده تا فعاليت هاي مختلف خود را در سامانه 

اينترنتي بچه هاي مسجد ثبت كنند تا اين برنامه ها در دسترس عموم مردم قرار بگيرد.

ايجاد۸هزارفرصتشغليبرايمددجويانايالمي
در سال جاري      ايالم
۸هزار فرصت 
ش�غلي براي مددجويان تحت پوشش اين 
نه�اد در اس�تان اي�ام ايج�اد مي ش�ود. 
رضا طاهري مديركل كميته امداد حضرت امام 
خميني)ره( ايالم با اشاره به ايجاد 8 هزار فرصت 
شغلي در س��ال جاري براي مددجويان تحت 
پوشش اين نهاد حمايتي در استان گفت: براي 
اين تعداد فرصت ش��غلي در سال جاري بالغ بر 

۴۴7 ميليارد تومان منابع براي اشتغال مددجويان پيش بيني شده اس��ت.  وي افزود: در سه ماهه اول 
سال جاري نيز بالغ بر 700 طرح، فعاليت خود را آغاز و تسهيالتشان را دريافت كرده اند.  مديركل كميته 
امداد ايالم تصريح كرد: كميته امداد امام خميني )ره( امسال براي حمايت از توليدكنندگان تسهيالت 
اشتغالزايي را به دو برابر افزايش داده است.  طاهري افزود: در س��ال گذشته 3 هزار نفر با ايجاد شغل و 
دريافت تسهيالت اشتغالزايي از چرخه حمايت كميته امداد خارج شدند.  وي ادامه داد: در استان ايالم 

31500خانوار با جمعيتي حدود 77 هزار نفر تحت پوشش كميته امداد حضرت امام )ره( قرار دارند.

 طرح توسعه و پيشرفت
 ۱۱۰ روستاي گلستان آغاز شد

۳هزار عنوان برنامه فرهنگي دهه امامت 
در همدان برگزار مي شود

ط�رح توس�عه     گلستان
فت  و پيش��ر
11۰روستاي استان گلس�تان با هدف رونق 
اقتص�اد و معيش�ت آنه�ا آغ�از ش�د. 
علي محمد زنگانه اس��تاندار گلس��تان با حضور 
در قرارگاه جهادي پيش��رفت استان گفت: طرح 
توسعه و پيشرفت 110 روستاي استان فرصتي 
بي بدي��ل براي افزاي��ش درآمد س��رانه خانوار به 
ميانگين كشوري است.  وي گفت: استاني مانند 
گلس��تان كه بيش از ۴6 درصد جمعي��ت آن را 
روستاييان تشكيل مي دهند پيشرفت روستامحور 
و برنامه محور در برنامه هاي توس��عه و پيشرفت 
استان جايگاه ويژه اي دارد.  وي افزود: در گلستان 
در برنامه هاي روستامحور و مردم محور تجربيات 
موفق بسيار خوبي وجود دارد.  نماينده دولت در 
اس��تان ادامه داد: در اين برنامه مبتني بر الگوي 
توسعه روس��تامحور و برنامه محور حركت كرده 
كه روستاهاي وامنان، محمدآباد، عطاآباد و پنج 
پيكر از جمله آنهاست.  زنگانه گفت: در فراخواني 
كه براي تدوين اي��ن الگو اع��الم كرديم بيش از 
20 تجربه موفق با اش��كال و موضوعات متفاوت 
مبتني بر مزيت هاي نس��بي شناس��ايي شدند و 
يك كميته استاني با مش��اركت همه ذي نفعان 

به ويژه با صاحبان اين تجربه ب��ه عنوان رهبران 
اجتماعي اين روستاها شكل گرفته است.  وي با 
بيان اينكه الگوي گلس��تان تعميم اين تجربيات 
موفق يا ايجاد ظرفيت هاي پيشرفت روستاست، 
تأكيد كرد: اين الگو به عنوان يك الگوي استاني 
و اجراي آن براي همه روستاهاي گلستان مدنظر 
قرار مي گيرد و مبتني بر مزيت هايي است كه در 
هزار و 50 روس��تاي استان شناس��ايي مي شود.  
استاندار گلستان با اشاره به اينكه در افق 1۴0۴ به 
صورت فازبندي شده و به تدريج اين الگوها را در 
روستاها پياده مي كنيم، گفت: الگويي كه به جاي 
دولت محوري، مردم محور است و غايت برنامه هاي 
مشاركتي با مشاركت خودجوش را مد نظر دارد 
و با هدايت و راهبري رهب��ران اجتماعي كه خود 
منتخب شوراي پيشرفت روستا هستند، مي تواند 
مبتني بر مزيت هاي نسبي هر روستا يا يك منطقه 
پيش��رفت آن را رقم بزند.  زنگانه با اشاره به اينكه 
بعد از سفر رئيس جمهور تجربه بي بديلي را تجربه 
كرديم، تصريح كرد: بيش از 12هزار و 200 ميليارد 
تومان اعتبارات و تسهيالت اشتغال آفرين، 700 
ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه و بيش از 
هزار و 700 ميليارد تومان تسهيالت براي حمايت 

از ازدواج جوانان اختصاص يافت.

بي�ش از ۳هزار     همدان
عن�وان برنامه 
عملياتي در دهه امامت از سوي ستاد مردمي 
غدير هم�دان با تكي�ه بر ظرفي�ت مردمي 

استان برگزار مي شود. 
مهدي صلواتيان دبير ستاد مردمي غدير استان 
همدان گفت: بس��ياري از ويژه برنامه هاي دهه 
امامت هم اكنون در حال برگزاري اس��ت و اين 
عن��وان برنامه ها به بيش از 15ه��زار نيز خواهد 
رس��يد.  وي افزود: كارگروه هايي ذيل اين ستاد 
شكل گرفته اس��ت، از جمله كارگروه محتوايي، 
فرهنگي، تبليغي، آسيب هاي اجتماعي، رسانه، 
فرهنگ و هنر كه در مناس��بت هاي مختلف از 
جمله غدير، مح��رم و فاطميه فعاليت هاي خود 
را دنبال مي كنند.  اين مسئول فرهنگي با بيان 
اينكه يكي از كارگروه هاي مهم اين ستاد كارگروه 
كودك و نوجوان است، تصريح كرد: بيش از 300 
دس��تگاه در طول دو س��ال فعاليت با اين ستاد 
همكاري داشته اند و 18هزار پرچم براي پويش 
»هر خانه يك پرچم« تهيه شده است.  صلواتي 
گفت: يكي از برنامه هاي پيش بيني شده در دهه 
امامت امسال برپايي يك موكب مقابل درِ هر اداره 
اس��ت تا در زمينه اطعام و افطار كاركنان اقدام 

كنند.  وي با اشاره به اينكه انسجام مردمي يكي از 
اصول راه اندازي اين ستاد است، يادآور شد: جشن 
دهه قربان تا غدير با حضور خيرين، مساجد فعال 
و كانون ها دنبال و سال گذشته 300 هزار پرس 
غذا بين مردم توزيع شد.   دبير ستاد مردمي غدير 
اس��تان همدان افزود: در حال حاض��ر آمادگي 
تهيه 60 تا 70 هزار پرس وجود دارد، اميدواريم 
امس��ال اين تعداد را به بيش از 300 هزار پرس 
برسانيم.  صلواتي ادامه داد: آزادسازي زندانيان، 
تهيه جهيزيه براي نوعروسان نيازمند، توزيع نان 
رايگان و پويش نذر »قربان ب��راي غدير« كه در 
اين طرح از گوشت قرباني حاجيان براي اطعام و 
افطار عيد غدير استفاده شد، ازجمله برنامه هاي 
اجرايي در اين دهه است.  وي گفت: برپايي صد 
كاروان موتورسواري و دوچرخه سواري و برگزاري 
مس��ابقات خطبه غدير و نهج البالغ��ه از جمله 
برنامه های  اجرا شده در ستاد غدير است. امسال 
نيز مسابقه دلنوشته نقاشي و نهج البالغه در اين 
ايام برگزار مي شود.  دبير ستاد مردمي غدير استان 
همدان به استفاده از ظرفيت تعزيه در ايام جشن 
قربان تا غدير اش��اره كرد و افزود: 110 موكب با 
حضور هزار و 100 نوجوان در 110 محله همدان 

برپا مي شود.

  سمنان: مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات در استان سمنان با اشاره 
به ساخت باب المراد به عنوان يكي از در هاي ورودي حرمين عسكريين 
تا مهرماه امسال گفت: به دنبال اين هستيم مراحل ساخت اين دِر حرم 
بهشتي را پيش از موعد به پايان برسانيم.  جبار دوست محمديان افزود: 
هم اكنون كار قلم زني روي اين در ورودی در حال انجام است و پس از پايان 
مرحله قلم زني، مرحله نهايي آن يعني آبكاري و طالكاري انجام مي شود. 

   اسامشهر: مديرعامل آبفاي جنوب غربي استان تهران گفت: در حال حاضر 
در محدوده سه شهرستان تحت پوشش با 11شهر و ۴5 روستا بالغ بر 66۹هزار 
مشترك با جمعيت قريب به 2/5 ميليون نفر ساكن هستند كه روزانه بالغ بر 
600 ميليون ليتر آب مصرف مي ش��ود كه قريب به 36 درصد از مشتركين بر 
حسب الگوي مصرف آب استفاده مي كنند.  سعيدي الكايي افزود: با بهره برداري 
از تصفيه خانه و شبكه هاي جمع آوري در حال احداث به زودي تعداد مشتركين 

بيشتري تحت پوشش اين شبكه جمع آوري فاضالب قرار مي گيرند. 
  فارس: رضا غالمي اوريمي معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي ايران در مراسم بهره برداري از سه طرح توليدي در 
شهرك صنعتي بزرگ شيراز گفت: از اين طرح هاي زيرساختي تعدادي 

طرح با اعتبار 63 ميليارد تومان مربوط به استان فارس است. 
  اردبيل: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبيل گفت: 55 هزار 
واحد صنفي در استان فعاليت مي كنند كه ايجاد فرصت اشتغال در اين 
واحدها بيش از 110هزار نفر است.  رامين صادقي با بيان اينكه در يك سال 
گذشته به همت واحدهاي صنفي و فعاالن اين حوزه زمينه اشتغال ۴هزار 
و 671 نفر فراهم آمده است، افزود: تالش بر اين است تا بهترين شرايط را 

همپاي توليد در ايجاد اشتغال در اين حوزه رقم بزنيم. 
   آذربايجان غربي: مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي گفت: 
امس��ال 202 كيلومتر راه و بزرگراه در اس��تان به بهره برداري مي رسد.  
سيدمحسن حمزه لو افزود: از اين ميزان 108 كيلومتر كريدور بزرگراهي 
و ۹۴ كيلومتر راه اصلي است.  وي تصريح كرد: اين مسيرها در محورهاي 
مواصالتي شمال و جنوب آذربايجان  غربي بوده كه با بهره برداري از آنها 

زمينه توسعه بيش از پيش استان فراهم مي شود. 
   لرستان: مديركل استاندارد لرس��تان گفت: در سه ماهه اول سال 
جاري 1۴8 تأييديه ايمني آسانسور با اعتبار يك ساله در استان صادر شد.  
مرضيه قنبريان افزود: در راستاي استانداردسازي و اجراي آزمون هاي 
اوليه و ادواري آسانسورها براي 7۴ مورد بازرسي اوليه، 72 مورد بازرسي 
ادواري از آسانسورهاي برقي و دو مورد بازرسي از آسانسور هيدروليكي، 

تأييديه ايمني آسانسور صادر شد.

راهاندازيچهارميندهكدهفناوري
كشاورزيكشوردرزنجان

چهارمين دهكده فناوري و نوآوري حوزه كش�اورزي كش�ور در 
زنجان راه اندازي مي شود. 

نادرعباسي در جلسه شوراي دانش بنيان در محل استانداري زنجان، 
با تأكيد بر اينكه امنيت غذايي مأموريت اصلي وزارت جهادكشاورزي 
است، گفت: رمز بقاي هر كشوري سه نوع امنيت است؛ امنيت غذايي، 

دفاعي و بهداشتي كه امنيت غذايي محور و اساس موارد ديگر است. 
وي افزود: كميت��ه راهبردي فن��اوري نانو و همچني��ن پرديس هاي 
فناوري و نوآوري هم در وزاتخانه جهاد كش��اورزي تشكيل شده كه از 
بين 10دهكده فناوري پيش بيني شده براي كشور، چهارمين دهكده 
فناوري و نوآوري حوزه كشاورزي كشور در زنجان راه اندازي مي شود. 

عباس��ي گفت: امنيت غذايي زيربناي امنيت اقتص��ادي، اجتماعي، 
فرهنگي و سياسي كشور اس��ت و منظر ارزش هاي بنيادين به عنوان 

يكي از مهم ترين حقوق فرد و جامعه محسوب مي شود. 
رئيس مركز تحقيقات كشاورزي استان زنجان گفت: نظام هاي ناپايدار 
كشاورزي، كاهش سطح كيفيت محصوالت كشاورزي، تخريب اراضي، 
كاهش تنوع زيس��تي، تغيير اقليم، كاهش منابع آب شيرين، تخريب 
محيط زيست و افزايش جمعيت از جمله مهم ترين عوامل تهديدكننده 
امنيت غذايي به شمار مي روند.  عباسي با اشاره به اقداماتي در جهت 
تش��كيل قرارگاه كش��اورزي دانش بنيان افزود: با توجه به نياز بخش 
كشاورزي و شعار سال، قرارگاه كشاورزي دانش بنيان در دست اقدام 
بوده و س��عي بر اين اس��ت در اين قرارگاه بر عقب افتادگي هاي حوزه 

كشاورزي و برنامه هاي دانش بنيان پرداخته شود. 
وي ادامه داد: اين حركت راهبردي عالوه بر تحقق امنيت غذايي، نقش 
ويژه اي را در خلق ثروت، اشتغالزايي، افزايش بهره وري، ارتقاي درآمد 
و رشد اقتصادي كشور خواهد داشت.  عباسي افزود: دانش بنيان كردن 
بخش كشاورزي سياس��ت اصلي دولت و نظام است و در همين رابطه 
تا پايان س��ال جاري 10 دهكده فناوري و نوآوري كشاورزي در مراكز 

تحقيقات و آموزش كشاورزي ايجاد مي شود. 
در ادامه اين جلس��ه رئيس پارك علم و فناوري اس��تان زنجان گفت: 
مصوبه مربوط به تأمين زمين براي پارك علم و فناوري در اراضي »گرده 
داغ« با همكاري اداره كل راه و شهرسازي در حال طي مراحل اداري و 
در واقع روي ريل اس��ت.  علي آذر پيوند افزود: امور مصوبات مربوط به 
سوله راه اندازي كارخانه نوآوري، فعاليت پارك در محل ستادي تغيير 
سهامداران صندوق پژوهش و فناوري ارزش آفرين اشراق و تخصيص 
زمين 220 هكتاري براي ايجاد ش��ركت هاي دانش بنيان هم در حال 
پيگيري اس��ت.  وي از برنامه ريزي براي برگزاري رويداد »تانا« در 22 
تيرماه خبر داد و گفت: براي برگزاري اين دوره كه با حضور مس��ؤالن 
پارك هاي كشوري برگزار مي شود نيازمند همكاري ارگان ها هستيم تا 

به صورت آبرومند برگزار شود. 
   زنجان و ظرفيت هاي ارزشمند علمي 

محس��ن افش��ارچي اس��تاندار زنجان نيز در جلسه توس��عه اقتصاد 
دانش بنيان با بيان اينكه زنجان ظرفيت هاي ارزشمند علمي و انساني 
براي ايجاد و توسعه شركت هاي دانش بنيان دارد، به تغييرات به وجود 
آمده در حوزه اقتصاد كشور نس��بت به چند سال گذشته اشاره كرد و 
گفت: اين تغييرات در بخش دانش بنيان به حدي جدي ش��ده كه به 

ادبيات مقام اول كشور وارد شده است. 
وي اظهار كرد: در حال حاضر حوزه اقتص��اد دانش بنيان ديگر حالت 

فانتزي ندارد و تبديل به يك مقوله ارزشمند شده است. 
استاندار زنجان با تأكيد بر اينكه يكي از ابزارهاي ارزش گذاري به نيروها 
احساس مفيد بودن و قدرداني از توانمندي آنهاست، بر ضروري بودن 
ايجاد زيست بوم براي اقتصاد دانش بنيان اش��اره كرد و افزود: استان 
زنجان در اين حوزه با اعداد و ارق��ام پيش مي رود و در اين ميان ضمن 
اعطاي تس��هيالت و امكانات عملكردها هم مورد ارزيابي قرار خواهد 
گرفت.  وي به تنوع س��بد صنايع در استان اش��اره كرد و ابراز داشت: 
ساختارهاي الزم براي توسعه اقتصاد دانش بنيان شكل گرفته، چراكه 

زمين و مبلغ ريالي مورد نياز براي اين ساختار تأمين شده است.

رطوبتقناتهاهم
بافتتاريخیيزدراتهديدمیكند

شهر يزد، همواره به عنوان نخستين شهر خشت خام و دومين شهر 
تاريخي جهان مطرح بوده  است و بافت تاريخي اين شهر به مساحت 
7۵۰هكتار در سال1۳۸۴ به ثبت  ملي رسيد و در 1۸ تيرماه1۳۹6 نيز 
پس از پيگيري هاي مداوم، ۲۰۰هكتار از مساحت بافت قديم يزد در 
نشست سازمان جهاني يونسكو در كراكوف لهستان جهاني شد. با 
اينكه بعد از جهاني شدن اين بافت تاريخي حفاظت از آن به موضوعي 
حياتي براي يزدي ها تبديل شد، اما انگار هر چه اين حساسيت ها باالتر 
رفت، بي توجهي ها هم افزايش يافت. با اينكه در كنار هزاران مشكل 
موجود، بافت تاريخ�ي يزد از رطوبت قنواتش رن�ج مي برد، اما حاال 
رواناب ها و هدايت آنها به قنوات خشك هم به معضل ديگري تبديل 
شده كه باعث سس�ت ش�دن بناها و بعضاً فروريختنشان مي شود. 

    
از همان ابتدا اعالم شد كه يكي از چالش هاي تهديدكننده بافت تاريخي 
يزد، جريان آب در قنات هاي متعددي است كه زير اين منطقه وجود 
دارد.  رطوبتي كه اگرچه مربوط به امروز و ديروز نيست، اما عواقب آن 
رفته رفته از عمر بناهاي تاريخي مي كاهد و آنها را با خطر نشست مواجه 
مي كند.  در كنار اين آب هاي زيرزمين��ي حاال رواناب ها هم به معضلي 
بزرگ تبديل شده اند و چندی قبل وقتي سيل، مناطقي از شهر يزد را در 
بر گرفت و خساراتي بر جاي گذاشت، رواناب ها وارد خانه هاي مردم شدند 
و نگراني هاي زيادي در رابطه با تخريب بناهاي قديمي و ريزش ديوارها 
به وجود آمد.  هر چند اين نگراني ها در ادامه به واقعيت پيوست و تعدادي 
از خانه ها فرو ريخت.  بعد از اين اتفاقات و در جلسه اضطراري كه با حضور 
وزير كشور براي مديريت بحران س��يل در استان تشكيل شد، مشكل 
نبود منبعي براي مديريت رواناب ها به خارج از ش��هر مطرح شد و وزير 
كشور با اشاره به قنات ها از مسئوالن استان خواست در اين باره تحقيق 
كنند. قنات هايي كه بخش عمده اي از آنها از زير بافت تاريخي يزد عبور 

مي كنند و خودشان معضلي براي بافت تاريخي به شمار مي آيند. 
ش��ايد احياي دوباره قنوات خش��ك شده و ذخيره س��ازي آب در آب 
انبارهاي موجود و استفاده از رواناب ها براي آبياري فضاي سبز و مواردي 
غير از شرب براي يزد الزم و مثمرثمر باشد اما نبايد فراموش كنيم كه 
ورود حجم زيادي از رواناب ها به داخل اين كانال هاي قديمي كه بخش 
عمده اي از آنها سال هاي سال است خشك مانده اند و ظرفيتشان هم 

هرگز در اين حد نبوده، خطر جدي به حساب مي آيد. 
   فاضاب ها، بايي زير پوست بافت تاريخي

به خاطر اينكه سال هاست قنات هاي متعددي مانند »زارچ« و »فيروزآباد« 
از زير شهريزد و مركز بافت تاريخي عبور مي كند، به همراه آب هاي سطحي 
ناشي از بارش ها موجب رطوبت كشيدن بناهاي بافت تاريخي يزد شده 
است.  اما موضوع بعدي اينكه در چند دهه اخير به دليل اتصال فاضالب 
خانه هاي بافت تاريخي به قنات ها، مشكالت مهم ديگري به وجود آمده 
است.  به گفته كارشناسان ميراث فرهنگي، در برخي مناطق به دليل ريزش 
و مسدود شدن قنوات، رطوبت بيشتري به بافت تاريخي نفوذ كرده و تأثير 
تخريبي در برخي بناهاي تاريخي اين بافت زنده و پويا به وجود آورده است.  
هر چند تاكنون 370ورودي فاضالب به قنات »زارچ« كه مربوط به خانه ها، 
اماكن عمومي و خدماتي بود، مسدود ش��ده  ولي اين امر نتوانسته است 
كمكي به كاهش رطوبت نفوذي به بافت كند.  در حال  حاضر قنات هاي 
زارچ، فيروزآباد مجومرد، رستاق، مهدي آباد رستاق، نصرت آباد، ابرندآباد، 
علي آباد و ميمونه، اش��كذر، حجت آباد، همت آباد، دهشيري، بندرآباد، 
جالل آباد، عزآباد، صدرآباد و چند رشته قنات ديگر همه از زير بافت تاريخي 
عبور مي كنند و همين امر حفر كانال فاضالب در بافت تاريخي را غيرممكن 
كرده است.  البته از ميان همه اين قنات ها، فقط قنات زارچ آب دارد و از آن 
استفاده مي شود و بقيه قنات ها يا خشك هستند يا به محل تخليه فاضالب 
تبديل ش��ده اند كه در برخي مناطق با افزايش فاض��الب، خوردگي ها و 
ريزش هاي شديدي به وجود آمده و حتي ممكن است بافت خانه ها نشست 

كند و سبب وقوع اتفاق هاي جبران ناپذيري شود. 
  ضايعاتي ها؛ حاكمان بافت تاريخي

از ثبت جهاني يزد حدود پنج سال مي گذرد. در اين مدت حساسيت براي 
حفظ بافت تاريخي افزايش يافته اس��ت ولي كاري براي نگهداري از اين 
منطقه نمي شود.  در يزد الگوي حاشيه نش��يني با ديگر شهرها متفاوت 
است. حاشيه نش��يني در بافت تاريخي و مركز ش��هر وجود دارد و بيشتر 
مردم بومي در حاشيه بافت زندگي مي كنند، اما همين بومي ها به خاطر 
اندك  بودن خدمات ش��هري در بافت تاريخي، آسان نبودن دسترسي به 
اماكن ش��هري و هزينه باالي نگهداري خانه هاي قديم��ي در آن زندگي 
نمي كنند و خانه هايش��ان را گاه به اتباع و مهاجران ديگر ش��هرها اجاره 
مي دهند.  نگهداري ضايعات در بافت تاريخي يزد از جمله مسائلي است 
كه موجب نگراني شهروندان يزدي شده اس��ت، زيرا آسيب هاي جبران 
ناپذيري به اين منطقه مي زند.  تأثير فرهنگي اين موضوع هم قابل توجه 
است، زيرا بيشتر افرادي كه جمع آوري و تفكيك ضايعات را به عنوان شغل 
خود انتخاب كرده اند، مهاجران و به ويژه اتباع بيگانه هستند؛ مردماني كه 
به دليل ارزاني خانه در بافت تاريخي آنج��ا را به عنوان محل كار و زندگي 
خود انتخاب كرده اند.  مشكالت بافت تاريخي فقط به حضور ضايعاتي ها 
ختم نمي شود. بازار يزد هم به دليل حضور مشاغل مختلف و انجام هر روزه 
فعاليت هاي تجاري مي تواند تهديدي براي امنيت بافت تاريخي باشد. حدود 
دو سال است كه مرمت بازار مسگرها و زرگرها شروع شده، اما مشكل جايي 
است كه بعضي مغازه داران با تراشيدن ديوار تالش مي كنند چند سانتي 
به مساحت مغازه هاي گران قيمت خود اضافه كنند؛ كاري كه به استحكام 
بنا صدمه مي زند و خطرآفرين است. مشكل ديگر جاي خالي ايمني براي 
اطفاي احتمالي حريق در بازار است كه كاري در اين باره انجام نشده است.  
در عرصه ثبتي شهر يزد 22 هزار پالك وجود دارد كه تاكنون فقط ۹۴7 
بنا مرمت شده است. اين تعداد در مقابل آنچه باقي مانده بسيار اندك است. 
هرچند اين كار را هم خود مردم انجام داده اند و ميراث فرهنگي امكانات و 
بودجه اي در اختيار ندارد كه بتواند در سال بيشتر از دو خانه را مرمت كند. 

  توجه ويژه به زيرساخت ها 
در سال هاي گذشته بيشترين ميزان توجه به حوزه هاي عمراني و ظاهري 
بافت تاريخي يزد هدايت شده و قطعاً اگر اين رويكرد همچنان به همين 
صورت باقي بماند و مسائل اجتماعي مورد بي مهري قرار گيرد، در آينده 
حوزه گردشگري يزد با مشكالتي جدي روبه رو مي شود.  بي شك مهم ترين 
ارزشي كه بافت تاريخي يزد را نسبت به ساير آثار و بافت هاي تاريخي در 
كشور و جهان متمايز كرده است و آن را به ثبت جهاني رسانده، پويايي و 
زنده بودن اين بافت است.  اگر زيرساخت هاي الزم براي بهره مندي مردم از 
خدمات زندگي در اين بافت افزايش پيدا نكند، پويايي بافت دچار مشكالت 
جبران ناپذيري مي شود.  لزوم دسترسي به خدمات عمومي و فوريت دار در 
اين منطقه و عدم امكان ايجاد تغييرات گسترده در زيرساخت ها با توجه 
به ويژگي هاي بناهاي موجود در بافت، سبب شده است بعضاً مشكالتي 
براي ساكنين آن به وجود آيد و تنها راهكار رفع اين مشكالت هم استفاده 

از زيرساخت هاي متناسب با ويژگي هاي اين منطقه است.

طرحفوريدريافتتسهيالتاشتغالزا
درلرستانآغازشد

مشكات و موانع دريافت تس�هيات بر اي ايجاد اشتغال در 
استان لرستان مرتفع شد. 

علي جهاني مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي لرستان گفت: طرح 
بررسي و رفع مشكالت متقاضيان دريافت تسهيالت اشتغالزا در كل 
شهرستان هاي استان آغاز شد.  وي با بيان اينكه تسهيل شرايط و 
رفع مسائل و مشكالت پيش روي متقاضيان تسهيالت اشتغالزا با 
همكاري بانك هاي عامل استان به جد پيگيري مي شود، افزود: با 
همكاري بانك توسعه تعاون و صندوق كارآفريني اميد لرستان و همه 
ادارات تابعه شهرستان ها در اين دو مؤسسه مالي طرح بررسي شد.  
اين مسئول با بيان اينكه پيش بيني مي شود با پرداخت اين تسهيالت 
زمينه اشتغال 188۴ نفر در استان فراهم شود، اعالم كرد: بيش از 
552 طرح با مبلغ 1۴2ميليارد تومان تسهيالت به اين دو مؤسسه 

مالي از محل اعتبارات تبصره 18 معرفي شده است.

نيروگاهبوشهر70هزارمترمكعبآب
آشاميدنيتوليدكرد

7۰هزار مترمكعب آب آشاميدني در واحدهاي جديد نيروگاه 
اتمي بوشهر توليد مي شود. 

ابوالحسن عالي مديرعامل شركت آب و فاضالب بوشهر گفت: واحدهاي 
جديد نيروگاه هسته اي استان 70 هزار مترمكعب آب آشاميدني توليدكرد.  
وي افزود: در استاني مانند بوشهر كه دچار فقر تاريخي منابع آب است با 
ايجاد 3هزاركيلومتر خط انتقال و 7هزاركيلومتر شبكه توزيع كه آب از 
فاصله  هزار و200 تا هزار و300 كيلومتري به استان منتقل مي شود امكان 
ايجاد خانه باغ، كاشت مركبات و تنباكو نيست و به جاي جنگيدن با اقليم 
بايد با آن سازگار شد.  اين مسئول ادامه داد: در زمان حاضر 12/5 درصد 
آب مورد نياز استان بوشهر از طريق آب شيرين كن ها تأمين مي شود كه با 
توجه به پروژه هاي در دست اجرا اين ميزان بايد به 50 درصد افزايش يابد.  
عالي  گفت: در فصل گرما با افزايش مصرف آب مشكالتي ايجاد مي شود 

كه نياز به مديريت مصرف آب براي گذر از بحران است. 

راهاندازي6بازارچهخردهفروشي
درمرزهايسيستانوبلوچستان

با توجه به توافقات معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
سيستان و بلوچستان با طرف پاكستاني مقرر شده است شش 
بازارچه خرده فروش�ي در مرزهاي دو كش�ور مستقر شود. 
حسين مدرس خياباني استاندار سيستان و بلوچستان در جريان سفر 
به شهرستان هاي پيشين و سرباز گفت: بازارچه هاي خرده فروشي از 
اهميت فوق العاده اي برخوردار هستند، چراكه تأمين كننده معاش 
مردم مرزنشين به شمار مي روند، بنابراين براي ايجاد اشتغال ساكنان 
مرزها اولويت نخست به شمار مي آيند.  وي افزود: با توجه به توافقات 
معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري سيستان و بلوچستان 
با طرف پاكس��تاني مقرر شده است ش��ش بازارچه خرده فروشي 
در مرزهاي دو كشور مستقر ش��ود.  نماينده دولت در سيستان و 
بلوچستان ادامه داد: تا پايان تيرماه امسال فاز نخست بازارچه مرزي 

»پيشين« بهره برداري خواهد شد.

   سيستان و بلوچستان   بوشهر    لرستان

تشرفزائرانپيادهعراقيوايرانيبهحرمامامرضا)ع(
همزمان با ايام    خراسان رضوي
ش����هادت 
حض�رت جواداالئمه)ع( بي�ش از ۸۰۰ زائر 
پياده عراقي و ايراني در قالب 1۴ كاروان به 
ح�رم ام�ام رض�ا )ع( مش�رف ش�دند. 
حسين رضايي سخنگوي جمعيت خدمتگزاران 
زائران پياده ام��ام رضا)ع( گفت: همزم��ان با ايام 
شهادت حضرت جواداالئمه)ع( بيش از 800 زائر 
پياده عراقي و ايراني در قالب 1۴ كاروان از شهرهاي 
سبزوار، شيراز، اصفهان، نيشابور، فريمان و سه شهر كربال، نجف و كاظمين به صورت پياده جهت تشرف به حرم 
رضوي و اقامه عزای ابن الرضا)ع( و شركت در راهپيمايي جواديون روز شهادت اين امام بزرگوار وارد مشهد  شدند.  
وي افزود: همچنين هيئت هاي عزاداران زائران پياده در ۴7 شهر ايران و شش منطقه مشهد ضمن برگزاري مراسم 
عزاداري، با ايجاد ايستگاه هاي صلواتي، ضمن خدمت به عزاداران حضرت جواداالئمه، در طرح ملي پخت ۹ پرس 
غذا در خانه و توزيع ميان همسايگان به نيت امام نهم شيعيان جهان مشاركت دارند.  اين مسئول ادامه داد: كاروان 

350 نفره سبزوار نيز با شعار »در مسير بندگي« مسير سبزوار به مشهد را به صورت پياده آغاز كردند.


