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جلوگیری از گسترش سطحی
یزد با اجرای طرح تفصیلی
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این طرح کمک موثری
برای شهرداری و شورای پنجم
خواهد بود
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یکی از دغدغههای ســالهای اخیر که به دلیل برخی سیاستهای غلط دولتهای گذشته ،مردم و مسئوالن
را با چالشهایی مواجه کرده ،معضل محیطزیســت بهویژه آلودگی هوای شهرهاست.این وضعیت نهتنها در
کالنشهرها بلکه در شهرهای صنعتی کشور ازجمله یزد نیز دامن مردم و مسئوالن را گرفته ،بهطوریکه بیشترین واحدهای صنعتی
ازجمله صنایع آالیندهای مانند کورههای آجرپزی و واحدهای تولید کاشی و فوالد در مسیر بادهای غالب یزد قرار گرفته است و با
اندک وزش باد ،این آالیندگیها به سمت شهرها هدایت میشوند.بااینحال سیاستهای اخیر مسئوالن و اقدامات موثر اداره کل
حفاظت محیط زیست استان باعث شده تا شهروندان در سالهای اخیر هوای سالمتری استنشاق کنند.
صفحه 2
را بخوانيد

نمایی از یزد  /عکس :همشهری  -محمدرضا آخوندی

توسعه طرحهای آبیاری نوین
در بهاباد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد از اجرا و حمایت
بیشتر از طرحهای آبیاری تحت فشار و سیستمهای نوین
آبیاری در این شهرستان خبر داد«.علیاکبر رحمتیان» اظهار کرد :با توجه به
اینکه در حال حاضر با کمبود شدید آب کشاورزی روبهرو هستیم ...
صفحه 3
را بخوانيد

اتصال  100نقطه یزد به اینترنت
رایگان پرسرعت

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات شهرداری یزد با
اشاره به انجام برخی اقدامات در زمینه هوشمندسازی
شــهر یزد گفت :در حال حاضر  ۱۰۰نقطه از شهر به اینترنت رایگان پرسرعت
متصل است.
همین صفحه
را بخوانيد

میز خبر
جلوگیری از گسترش سطحی یزد با اجرای
طرح تفصیلی

اتصال  100نقطه یزد به اینترنت رایگان
پرسرعت

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به ویژگیهای شهر یزد ،گفت :طرح تفضیلی شهر
یزد از گسترش سطحی شهر جلوگیری میکند.
به گزارش مهر« ،محمدرضا نقصانمحمدی» در نشســت تایید و ابالغ نقشههای طرح
تفصیلی شهر یزد اظهار کرد :طرح تفصیلی جدید شهر یزد به عنوان دومین طرح تفصیلی
این شهر ،سرانجام بعد از بحث و بررسیهای مکرر در شورای عالی معماری و شهرسازی
مطرح و مصوب شد.
وی با بیان اینکه این طرح اکنون مباحث ویرایشی دارد که در دو بخش عمده نقشهها و
ضوابط طرح تفصیلی بررسی شده است ،ادامه داد :در خرداد ماه سال جاری ،رفع اشکاالت
تمام شد و ابالغ کردیم .امروز با تایید نقشهها و ابالغ آن به شهرداری ،منتظر نتایج خوب
این طرح هستیم .مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد به تشریح نتایج این طرح و اجرای آن
پرداخت و اضافه کرد :اجرای این طرح بوروکراسی اداری را کم خواهد کرد و مردم راحتتر
میتوانند کارهای خود را بهویژه در دریافت پروانه ساخت ،دنبال کنند.
وی اظهار کرد :شــهرداری نیز در اجرای این طرح دردســرهای کمتری دارد و میتواند
طرحهای خود را برای ساختوساز به مردم ارائه کند و کمیسیونها را کمتر تشکیل دهد؛
چرا که چندان نیازی به این کمیسیونها نیست.
نقصانمحمدی با بیان اینکه کمیسیون باید برای اصالحیهها تشکیل شود ،تصریح کرد:
اعضای کمیسون باید آماده باشند تا همواره طرح را بهروزرسانی کنند.
وی با اشــاره به لزوم بازنگری طرح تفصیلی شــهر یزد ،ادامه داد :با توجه به اینکه شهر
یزد به ثبت جهانی رسیده ،الزم اســت با تعامل هرچه بیشتر بین دستگاههای مرتبط در
بهروزرسانی طرح تفصیلی با توجه به شرایط روز ،اقدام و نهتنها در بافت تاریخی که در بافت
جدید هم ،در چارچوب مشخصی ،انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با تأکید بر لزوم نگاه و رویکرد جهانی به شهر یزد افزود:
باید داشتههای شهر را به جهانیان عرضه کرد و از مزایای این طرح بهرهمند شد.
وی از دیگر دستاوردهای اجرای طرح تفصیلی شــهر یزد را کنترل شدید محدوده شهر
برشمرد و عنوان کرد :با اجرای این طرح ،توسعه بیرویه شهر محدود شد .نگاه این طرح
روزآوری درون شهر است ،به طوری که از اشــکاالت توسعهای که در گذشته بوده است،
جلوگیری خواهد کرد.
نقصانمحمدی با تأکید بر اینکه محدوده شهر بههیچ وجه توسعه نخواهد داشت و بهشدت
آن را کنترل میکنیم ،افزود :نتیجه توسعه بیرویه شهر در سطح ،در دورههای مختلف،
شهری با تراکم جمعیتی زیر  ۴۰نفر است که سطح شهر ازخط قرمزها فراتر رفته است.
وی افزود :برنامههای دیگری ازجمله مسکن اجتماعی نیز به موازات طرح تفصیلی شهر
با نگاه به زمینهای درون شهر اجرا خواهد شد؛ بنابراین توسعه سطحی شهر را نخواهیم
داشت ،بلکه شهر را از درون رشد خواهیم داد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اظهار کرد :پراکندگی جمعیت هزینههای نگهداری شهر را
باال میبرد .این طرح کمک موثری به شهرداری و شورای پنجم خواهد بود تا شهری آرام،
پویا و شاداب داشته باشیم.

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات شهرداری یزد با اشــاره به انجام برخی
اقدامات در زمینه هوشمندسازی شــهر یزد گفت :در حال حاضر  ۱۰۰نقطه از
شهر به اینترنت رایگان پرسرعت متصل است.به گزارش مهر« ،مسعود تاجآبی»
در نشست هماندیشی شهر هوشمند با حضور هیاتی سه نفره از اتریش در دانشگاه
یزد با اشاره به ثبت جهانی یزد ،اظهار کرد :شهرداری یزد در بافت تاریخی یک
منطقه مستقل برای مرمت و توسعه و زیرساخت این مجموعه پیشبینی کرده
است و ما از مزایای این ثبت برخوردار شــدیم.وی با بیان اینکه در چند سال
گذشته ،شهرداری یزد اقدام به تدوین چشمانداز شــهر کرده است ،ادامه داد:
ی برای
در کنار آن برنامههای کوتاه و میانمــدت را تعریف کرده که هدفگذار 
داشتن شهری ایمن ،شاداب و پر رونق است.تاجآبی با تأکید بر جذب گردشگران
داخلی و خارجی و تقویت جاذبههای گردشگری گفت :سیاستهای دیگر این
چشمانداز کسب مقام مناسب در توسعه فناوری اطالعات است تا آموزشها و
زیرساختهای مناسب را برای شــهروندان خالق مبتنی بر پایه دانشبنیان در
لونقل شهری وآی تی ارائه کند.وی با اشاره به اینکه یزد پیشرو در
حوزههای حم 
انرژی و دستیابی به شاخصهای تحقق شهر هوشمند است ،اظهار کرد :شهرداری
یزد در این مسیر گام خوبی برداشته و در حال حاضر ارائهدهنده زیرساختهایی
برای حضور بخش خصوصی است.مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری
یزد عنوان کرد :درحالحاضر بیش از ۷۰درصد از زیرساختهای فیبر نوری برای
جلب مشارکت بخش خصوصی و واگذاری ،آماده است.

افتتاح 63پروژه
برق در هفته دولت
مديرعامل شركت
توزيــع نيروي برق
اســتان يزد از بهرهبرداری از  63پروژه
به مناســبت هفتــه دولت خبــر داد.
مهندس «محمدرضــا صحتی» گفت:
این طرحها در  5محور برقرســانی به
مسکن مهر شهری و روستایی ،توسعه
و ســاخت شــبکه در مناطق شهری و
روستایی ،بهینهسازی شبکهها ،تامین
روشنایی شهرها و روستاها و نصب کنتور
با اعتباری بالغبــر  93میلیارد و 355
میلیون ریال اجراشده است.وی با بیان
اینکه بهرهبرداری از طرحهای یادشده
نقش مهمی در پایداری شبکه و توسعه
خدماترسانی به مشترکان برق دارد،
عنوان کرد :با اجرای  19طرح توسعه و
احداث شهری و روستایی ...
صفحه 2
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آغاز صدور ویزای اربعین
از دوم مهر ماه
مسئول عتبات حج و زیارت اســتان یزد از صدور ویزای
زائران پیــادهروی اربعین از دوم مهر ماه در اســتان خبر
داد«.کامران بهادر» در نشست ستاد اربعین استان یزد ،با اشاره به هماهنگیهای
بهعملآمده برای صدور ویزا ،اظهار کرد :تا پیش از مهر ماه ،صدور روادید ...
صفحه 4
را بخوانید

چالشهای زیر ساختی
گردشگری یزد
هرچند یزد از اســتانهای محروم از منابع آبی است ،ولی
وجود بافت تاریخی منسجم ،برند مهماننوازی و صداقت
مردم یزد و جاذبههای تاریخی و گردشــگری را یکی از رئوس مهم گردشگری
کشور قرار داده است.
صفحه 3
را بخوانید
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فرمانداری یزد رتبه
برتر کارگاه مدیریت
بحران را کسب کرد
کارگاه آموزشی و تمرین ستادی
مدیریت بحــران اســتان یزد با
معرفــی فرماندار یــزد بهعنوان
فرمانــداری برتــر ایــن کارگاه
ســه روزه پایان یافــت« .هادی
هادینسب» در مراسم اختتامیه
کارگاه آموزشی و تمرین ستادی
مدیریت بحران استان یزد تحت
عنوان غدیر ...
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توقیف  ۱۰خودرو
با تخلفات حادثهساز

فرمانده انتظامــی تفت از توقیف
 ۱۰دســتگاه انواع خودرو سواری
بهدلیــل تخلفات حادثهســاز و
خالفی باالی  ۱۰میلیون ریال خبر
داد.ســرهنگ «فرهاد بیگلری»
اظهارکرد :در بررســی ســوابق
تخلفات رانندگــی این خودروها
مشخص شد ...
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ساخت دستگاه
خورشیدی
برای تولید آب از هوا
محققان در دانشــگاه کالیفرنیا،
برکلــی و موسســه فنــاوری
ماساچوست موفق به توسعه یک
دستگاه خورشــیدی شدند که از
رطوبت هوا آب تولید میکند.این
دستگاه برای جاهایی مانند بیابان
مناسب است که میتوان از هوای
آن در حدود ...
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کاهش روزهای آلوده استان
سمیه عابدینی

یزد -خبرنگار

یکــی از دغدغههای ســالهای اخیر
گزارش که به دلیل برخی سیاســتهای غلط
دولتهای گذشــته ،مردم و مسئوالن
را با چالشهایی مواجه کرده ،معضل محیطزیست
بهویژه آلودگی هوای شهرهاست.
این وضعیت نهتنها در کالنشهرها بلکه در شهرهای
صنعتی کشور ازجمله یزد نیز دامن مردم و مسئوالن
را گرفته ،بهطوریکه بیشــترین واحدهای صنعتی
ازجمله صنایع آالینــدهای مانند کورههای آجرپزی
و واحدهای تولید کاشــی و فوالد در مسیر بادهای
غالب یزد قرار گرفته اســت و با اندک وزش باد ،این
آالیندگیها به سمت شهرها هدایت میشوند.
بااینحال سیاستهای اخیر مســئوالن و اقدامات
موثر اداره کل حفاظت محیط زیســت استان باعث
شده تا شهروندان در سالهای اخیر هوای سالمتری
استنشاق کنند.
وضعیت هشدار  19روزه هوای یزد

مســئول اداره نظارت و پایــش اداره کل حفاظت
محیطزیست استان در این باره میگوید :از ابتدای
ســال تا ابتدای مرداد 15 ،روز ،در مدت مشابه سال
گذشته  19روز و در همین مدت برای  2سال قبل نیز
 28روز ،وضعیت هوای استان یزد در حالت نامطلوب
یا هشدار قرار داشت که این روند کاهشی بیشتر به
دلیل شرایط طبیعی بود.
«دامــون ســلیمانیزاده» تصریح میکنــد :اغلب
آلودگیهای موجود در هوا را میتوان به  2دســته
اصلی تقســیم کرد؛ دســته اول ،آلودگیهایی که
منشا انسانی دارند مانند آلودگیهای ایجادشده به
وسیل ه کارخانهها و دست ه دوم ،آلودگیهایی که منشا
طبیعی دارند مانند گردوخاک و طوفانها .در مورد

حفاظت محیط زیست؛ یاور صنایع پاک

هوای استان یزد میتوان اظهار کرد بیشتر روزهای
آلوده یزد در این فصل از سال ،ناشی از آلودگیهای
طبیعی است.وی یادآور میشود البته تغییرات الگوی
این آلودگیها غیر قابلپیشبینی است ،بهطوریکه
برای سال بعد نمیتوان انتظار داشت میزان آلودگیها
کمتر یا بیشتر شود .مســئول اداره نظارت و پایش
محیطزیست اســتان درمورد اطالعرسانی وضعیت
سالمت هوا به شهروندان عنوان میکند :ایستگاههای
ســنجش هوای اداره کل محیطزیســت به صورت
شــبانهروزی میزان آلودگی را ثبت و در حالتهای
هشــدار ،اضطرار و بحران دستهبندی و در تابلوهای
موجود در نقاط مختلف شــهر با رنگهای مختلف
اعالم میکنند .وی میافزایــد :در این تابلوها ،رنگ
سبز نشاندهنده وضعیت ســالم هوا ،رنگ زرد نیز
بیانگر هوای ناســالم یا هشدار اســت که در چنین
شرایطی ،هوا برای اطفال ،ســالمندان و زنان باردار
و افراد دچار مشــکل تنفسی و قلبی هشداردهنده و
خطرناک اســت و نهایتا نیز حالت اضطرار در تابلو با
رنگ قرمز نشان داده میشــود که بحران را گزارش
میدهد .به گفته سلیمانی زاده ،البته حالت اضطرار
ممکن است به تعطيلى مقطعى از مدارس و در شرايط
خيلى حاد ادارات و ارگانها نیز منجر شود که در آن
صورت ،موضوع به ادارات مربوطه اعالم میشود.
علت نمایــش ندادن حالت اضطــرار در هنگام
طوفان

این مسئول میگوید :سوءتفاهمی که برای بسیاری از
مردم درمورد تابلوها پیش میآید ،این است که وقتی
گر دوغبار هست چرا تابلوها به رنگ قرمز در نمیآیند
که علت آن نمایش ارزیابی  24ســاعته میزان ذرات
موجود در هوا براساس استانداردهای جهانی است.
وی ادامه میدهد :در واقع آنچه نمایش داده میشود
میانگین وضعیت هوا در یک شــبانهروز و نه گزارش
لحظهای آن است؛ هر چند گزارش لحظهای نیز در

مسئول اداره نظارت و پایش اداره کل محیطزیست استان با تأکید بر اینکه سازمان حفاظت محیطزیست همراه و یاور صنایع
پاک است ،از تمام مردم میخواهد تا در هر زمان از شبانهروز در صورت مشاهد ه ایجاد آلودگی از سوی صنایع و کارخانهها،
با شمار ه تلفنهای محیطزیست تماس بگیرند و مراتب را اطالع دهند تا گشتهای پایش در منطقه حضور یابند و مساله را
پیگیری کنند«.دامون سلیمانیزاده» میگوید:ادارات محیطزیست در کنار مردم و جزئی از آنها هست و تمام تالش خود
را برای حفاظت از هوا ،خاک و آب به کار میبندد تا مردم بتوانند در محیطی سالم که یکی از حقوق آنهاست ،زندگی کنند.

کمک  300میلیون ریالی شهروند مهریزی
مدیر بیمارستان حضرت فاطمهالزهرا (س) مهریز گفت :برای نخستین بار در این شهرستان براساس وصیتنامه فرد بیماری به نام مرحوم کاظم مالحسینی مهریزی
توگو با ایرنا افزود :کمک
که22مرداد ماه جاری در  71سالگی درگذشت ،پس از فوتش 300میلیون ریال به این بیمارستان کمک شد .سید «رسول محسنزاده» در گف 
این فرد الگویی بسیار مناسب برای دیگران است که تاکنون چنین اقدامی براساس وصیت شخص بیمار به این بیمارستان کمک شود ،سابقه نداشت.

با وجود عوامل تشدیدکننده آالینده هوا ،تعداد روزهای آلوده
در بهار امسال ،نسبت به سالهای گذشته کاهش یافت

ایستگاهها ثبت میشــود .وی درمورد علت افزایش
پدیده ریزگردها میگوید :مردم اســتانهای مرزی
شاهد پدیده ریزگردها هستند ،ولی آنچه در استان
دیده میشود عمدتا گرد و غبار است که قسمتی از
آن به دلیل موقعیت خاص جغرافیای یزد است.
تاثیر خشکی تاالب گاوخونی بر افزایش آلودگی

ســلیمانیزاده بیــان میکند :البتــه عواملی مانند
معضل بیآبی و ساخت سد در مسیر رودخانهها که
منجر به خشک شدن دریاچهها و تاالبها میشود،
تشــدیدکننده این شــرایط در اســتان است که از
جمله این معضلها میتوان به خشــک شدن تاالب
گاوخونی اشاره کرد که تمام استانهای همجوار مانند
یزد را درگیر کرده اســت.وی اضافه میکند :عمده
مسیر وزش باد غالب در اســتان یزد از شمال غرب
به جنوبشــرق و معروف به باد اصفهان است که از
دشت یزد اردکان عبور میکند ولی در سالهای اخیر
خشکســالیهای مداوم ،کاهش منابع آبی و پوشش
گیاهی و افزایش ناپایداریهای خاک ،پدیده گرد و
غبار را افزایش داده است.وی میگوید :کارخانههای
آالینده هوا در این مسیر نیز به دلیل مکانیابیهای
نامناسب ،بر شدت آلودگیها افزوده است؛ به طوری
که  70درصد از صنایع اســتان در این مسیر مستقر
هســتند و آلودگیهای صنعتی آنها با اندک ورزش
بادی به سمت شهرها هدایت میشود.
مسئول اداره نظارت و پایش محیطزیست استان با
بیان اینکه کورههای آجرپزی ،کارخانههای کاشی
و فوالد از آلودهکنندهترین واحدهای موجود در این
مسیر هســتند ،عنوان میکند :در ســالهای اخیر
عالوهبر ایجاد طوفانهای طبیعی ک ه غلظت گر دوغبار
را افزایش داده ،آلودگیهای صنعتی و ذرات ریز ناشی
از آالیندههای صنایع نیز با گر دوغبار وارد فضای شهر
شده و شدت آلودگی را افزایش داده است.
افزایش برخوردهای قانونی با واحدهای آالینده

ســلیمانیزاده در ادامه مهمترین وظیفه اداره کل
محیطزیست استان را در این رابطه پیگیری ،کنترل
و نظارت بر آالیندگی این صنایع میخواند و میگوید:
با پیگیری این ادارهکل در این رابطه ،صنایع ملزم به
رعایت قوانین شدهاند و در صورت همکاری نکردن با
آنها برخوردهای الزم انجام میشود.

آلودگی هوای یزد عمدتا به دلیل بروز گرد و غبار است

وی ادامــه میدهــد :کارشناســان و بازرســان
محیطزیســت دراین مورد به صــورت تصادفی از
صنایع بازدید میکنند .در استان همکاری خوبی با
صنایع شکل گرفته است ولی همانطور که گفته شد،
با اندک صنایعی که همکاری الزم را نداشته باشند،
برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی در این باره تصریح میکنــد :بههمینمنظور در
مرحله اول به واحدهای آالینده اخطار داده میشود
تا در مهلت تعیینشده آلودگی را برطرف کنند .در
مرحله دوم نیز اگر اقدامات الزم برای رفع آالیندگی
در مهلت مقرر انجام نشود ،واحد مذکور در فهرست
صنایع آالینده قرار میگیرد .در مرحله سوم اگر روند
آلودگی ادامه پيدا كند ،با معرفى به مراجع ذیصالح،
به برخورد قاطع و تعطيلى آن اقدام میشود.
این مســئول متذکر میشــود :البته برای اولین بار
در کشــور ،محیطزیســت اســتان اقدام به برپایی
گشتهای شبانه پایش واحدهای صنعتی کرده است
و حتی قبل از این که اداره نظارت و پایش در کشور
راهاندازی شود ،ادارهکل محیطزیست استان یزد ،این
تشکیالت اداری را در درون خود تعریف و از خدمات
آن استفادهکرده است.

دغدغه جلوگیری از راهاندازی صنایع آالینده جدید

سلیمانیزاده میگوید :یکی از بزرگترین دغدغههای
محیط زیست استان در ســالهای اخیر ،جلوگیری
از راهاندازی صنایع آالینده جدید در استان بود .در
این رابطه تالش شــد عالوهبر ملزم شدن واحدهای
آالینده به استفاده از دســتگاههای كنترل آلودگى
بــهروز و کارآمد ،برخی صنایع آالینــده موجود نیز
به مکانهای مناسبتر در بیرون از محدوده شهرها
انتقال داده شــوند.وی ادامه میدهد :مجهز کردن
کورههای آجرپزی بــه فیلتر هوا يا بــراى اولين بار
استفاده از دستگاههایی با بازدهی باال براى كنترل و
فيلتر فرار دود كورههاى فوالد القايى ،از موفقیتهای
کسبشده در این رابطه است که با نظارت و حمايت
مستقيم مديريت اداره كل و معاونت نظارت و پايش
و تالش همكاران واحــد نظــارت و پايش ،محقق
شده اســت.این مســئول درمورد نقش معادن در
آلودگیهای ایجاد شده و اقدامات اداره محیطزیست
در این رابطه ،اظهار میکند :استخراج و حملونقل
معــادن ،آلودگیهــای خــاص خــود را دارد ولی
محیطزیســت تالش کرد در مناطق حفاظتشده،
مانع واگذاری و استخراج معادن شود.

خبر
فرمانداری یزد رتبه
برتر کارگاه مدیریت
بحران را کسب کرد

توقیف  ۱۰خودرو
با تخلفات حادثهساز

عکس :همشهری – زیبا کالنتری

افتتاح  63پروژه برق در هفته دولت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعالم
کرد :در حوزه روشنایی 17 ،پروژه با احداث  18هزار متر
شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف با هزینهای بالغبر 15
میلیارد و  556میلیون ریال به بهرهبرداری میرسد.
صحتــی تکمیل برقرســانی به مســکن مهــر را از
اولویتهای وزارت نیرو برشمرد و عنوان کرد :درمجموع
پروژههای شهری و روستایی مسکن مهر 6081 ،متر
شبکه فشار متوسط ســاخته و  4طرح استان برقدار
میشــود که عمده آن مربوط به برقرسانی به فازهای
پروژه مسکن مهر رز و روشن ،تصفیهخانه مسکن مهر
میبد و نواندیشان صبا در شهرستان یزد خواهد بود.
وی با بیان اینکه  89دستگاه پست هوایی به ظرفیت
 8هزار کیلوولت آمپر به تاسیسات موجود افزودهشده
اســت ،اذعان کرد :شــرکت توزیع نیروی برق در این
پروژهها براساس رویکرد وزارت نیرو ،بسترسازی الزم

را برای اتوماسیون شدن شبکهها و کاهش تلفات برق
لحاظ کرده است.این مقام مسئول تامین روشنایی بلوار
سامعی ،خاتم ،شهدای رحمتآباد و جنب استانداری را
از مهمترین پروژههای روشنایی شهرستان یزد برشمرد
و گفت :درمجمــوع پروژههای روشــنایی قابلافتتاح
بالغبر  887دستگاه چراغ روشــنایی با توان مصرفی
 70و  150وات بهکاررفته است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان یزد با
بیان اینکه تعداد مشترکان برق اســتان یزد از 630
هزار مشترک فراتر رفته اســت ،تأکید کرد :استفاده
از شــیوههای نوین مدیریت شــبکه برای اســتمرار
انــرژی الکتریکی و افزایش قابلیت اطمینان شــبکه،
فرهنگسازی و اصالح الگوی مصرف مشترکان ،گسترش
و توسعه خدمات الکترونیک از برنامههای استراتژیک
این شرکت محسوب میشود.

استقرار  2کلینیک سیار دندانپزشکی در یزد
مســئول ســامت دهان و دنــدان دانشــگاه علوم
پزشکی شــهید صدوقی یزد از اســتقرار  2کلینیک
سیار دندانپزشکی در این شــهر خبر داد و گفت :این
مراکز که از مجموع  80کلینیک مورد بهرهبرداری در
 9مرداد امسال در کشور اســت ،در محل مسجد امام
حسین(ع) و حسنآباد مشــیر برای ارائه خدمات دائر
است.
«حســن فتوحی» در گفتوگو با ایرنا افزود :خدمات
کلینیکها شامل پرکردن ،جرمگیری،بروساژ ،وارنیش
فلوراید ،درمان پالپ زنده و پالیوتومی است که بهصورت
رایگان در مناطق محروم انجام میشود.

وی عنوان کرد :خدمات ایــن کلینیکها برای مناطق
محروم تعریف شده اســت .امیدواریم بتوانیم با ارائه
خدمات دندانپزشــکی در این مناطق ،شاهد کاهش
بیماریهای دهان و دندان باشیم.
مسئول سالمت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی
شــهید صدوقی یزد با بیــان اینکه هــر کلینیک به
2دندانپزشک و  2نیروی دســتیار و کمک یار مجهز
اســت ،اظهار کرد :هر یک از کلینیکها دارای یونیت
دندانپزشکی ،دستگاه رادیوگرافی ,اتوکالو و ملزومات
و مواد دندانی است.مســئول ســامت دهان و دندان
دانشگاه علوم پزشکی شــهید صدوقی یزد بیان کرد:

استقبال مردم مناطق یادشده از کلینیکها بسیار خوب
و از  8صبح تا  13دایر است.
وی افزود :ایــن کلینیکها برای دسترســی عادالنه
مردم روســتاها ،مناطق محــروم و کمتربرخوردار و
ارتقای ســطح ســامت دهان و دنــدان راه اندازی
شــدند .در ایــن زمینــه همــکاری ســازمانهای
مردمنهاد و خیرین برای اجــرای موفق طرح ضروری
است.مسئول ســامت دهان و دندان دانشگاه علوم
پزشکی شــهید صدوقی یزد گفت :از ســازمانهای
مردمنهاد و خیــران نیز انتظار داریــم در تامین مواد
مصرفی دندانپزشکی مشارکت داشته باشند.

یزدیها امسال 9میلیارد ریال زکات پرداختند
معاون توســعه مشــارکتهای مردمی کمیته امداد
امام خمینی(ره) یزد گفت :افراد نیکوکار در چهار ماه
نخست امسال 9 ،میلیارد و  836میلیون ریال زکات در
استان پرداخت کردند که یک میلیارد و 140میلیون
ریال آن زکات واجب اســت و این مبلغ در سنجش با
مدت مشابه سال گذشته 20 ،درصد افزایش دارد.
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام (ره) استان،
«غالمرضا مشــعلچی» با بیان اینکه از  768روستای
استان 177 ،روستا مشــمول پرداخت زکات هستند،
افــزود :از مجموع زکات پرداختــی 8 ،میلیارد و 696
میلیون ریال آن زکات دریافتی است.
وی اظهار کــرد 61 :درصد زکات جمعآوریشــده به

فرمانده انتظامی تفت از توقیف  ۱۰دســتگاه
انواع خودرو سواری بهدلیل تخلفات حادثهساز
و خالفی باالی  ۱۰میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ «فرهاد بیگلری» در گفت وگو با مهر
اظهارکرد :در بررسی سوابق تخلفات رانندگی
این خودروها مشخص شد که هر یک به دلیل
تخلفــات گوناگون همچنین عــدم پرداخت
خالفی ،در سیستم پلیس با خالفی باالی ۱۰
میلیون ریال ثبت شدهاند.
وی هدف پلیــس را از ایــن توقیفات تحقق
لونقل و رانندگی ایمن دانست و
امنیت در حم 
افزود :بیشتر تخلفات و جرائم ثبتشده مربوط
به تخلفات حادثهساز اســت .امیدواریم این
توقیفها باعث شود رانندگان در مواقع تخلف
از برخورد قانون احساس خطر کنند و از قوانین
و مقررات راهنمایی و رانندگی سر باز نزنند.
فرمانده انتظامی تفت با تأکید بر اینکه رعایت
قانون و مقررات تضمین خوبی برای سالمتی
و امنیت در تردد اســت ،عنــوان کرد :طرح
ارتقای امنیت اجتماعی با هــدف برخورد با
وســایل نقلیه متخلف و دارای خالفی باالی
 ۱۰میلیون ریال در سطح حوزه استحفاظی
این شهرســتان با بهکارگیری تمام امکانات
به اجرا درآمــد.وی با بیان اینکــه در نتیجه
اجرای این طرح  ۱۰دستگاه انواع خودرو و ۲۵
دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه
پارکینگ شدند ،افزود :در برخی موارد شاهد
از دست رفتن جان شهروندان ،عابران پیاده و
رانندگانی هســتیم که به دلیل بیتوجهی به
قوانین راهنمایی و رانندگی ،ازجمله سرعت
باال ،ســبقتهای غیرمجــاز و انجام حرکات
نمایشی با وسیله نقلیه رخ میدهد.سرهنگ
بیگلری تصریح کرد :اجرای طرح ارتقای امنیت
اجتماعی تنها با هدف افزایش امنیت ،آسایش
و آرامش شــهروندان صــورت گرفته و الزم
است شــهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی
در پیشــگیری از بروز حوادث ،هرگونه موارد
مشکوک را از طریق تلفن  ۱۱۰به پلیس اطالع
دهند.

گزارش تصویری

در استان

مديرعامل شــركت توزيع نيروي برق اســتان يزد از
بهرهبرداری از  63پروژه به مناســبت هفته دولت خبر
داد.
توگو با فارس،
مهندس «محمدرضا صحتــی» در گف 
گفت :این طرحها در  5محور برقرســانی به مســکن
مهر شهری و روســتایی ،توسعه و ســاخت شبکه در
مناطق شهری و روستایی ،بهینهسازی شبکهها ،تامین
روشنایی شهرها و روســتاها و نصب کنتور با اعتباری
بالغبر  93میلیارد و  355میلیون ریال اجراشده است.
وی با بیــان اینکه بهرهبرداری از طرحهای یادشــده
نقش مهمی در پایداری شبکه و توسعه خدماترسانی
به مشترکان برق دارد ،عنوان کرد :با اجرای  19طرح
توسعه و احداث شهری و روستایی ،افزون بر  55هزار
متر شبکه فشار متوسط و ضعیف و 772دستگاه چراغ
پربازده به تجهیزات شبکه استان یزد افزوده خواهد شد.

زوج اشکذری منزل دو طبقه خود را وقف کردند
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اشکذر گفت :حسن جعفرینسب و همسر وی ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه را بهنام موقوفه «بقیه اهلل» به ارزش  ۲میلیارد و  ۷۷۰میلون ریال را وقف
کردند .به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد« ،رمضانعلی خادمی» اظهار کرد :این زمین به مساحت عرصه و اعیان با نیت هزینههای ضروری ،ازدواج ،درمان ،تحصیل
و ساخت مسکن نیازمندان و برگزاری مراسم اربعین حسینی ،همراه با قرائت زیارت اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) ،وقف شده است.

پلیس

کارگاه آموزشی و تمرین ســتادی مدیریت
بحران اســتان یــزد بــا معرفــی فرماندار
یــزد بهعنوان فرمانــداری برتر ایــن کارگاه
ســه روزه پایــان یافت.بــه گزارش ایســنا،
«هادی هادینســب» در مراســم اختتامیه
کارگاه آموزشی و تمرین ســتادی مدیریت
بحران اســتان یزد تحت عنــوان غدیر  3که
در شهرســتان بافق برگزار شــده بود ،اظهار
کرد :با ارزیابی انجامشــده ،فرمانداری یزد از
مجموع  ۱۰شهرستان شرکتکننده با کسب
امتیاز  ،1286بهعنوان فرمانداری برتر در این
کارگاه معرفی شــد.وی در ادامه به تشــریح
شاخصهای انتخاب فرمانداری نمونه پرداخت
و افزود :فعالیتهای کارگاهی ،کار تیمی ،ارائه
کار خواســتهها به نحو مطلــوب ،همکاری و
هماهنگی ،معرفی شهرستان ،پیشآزمون و
پسآزمون از شاخصهای فرمانداری نمونه در
این کارگاه بوده است.مدیرکل مدیریت بحران
استان یزد با بیان اینکه این کارگاه به مدت 3
شبانه روز با  8کالس آموزشی در مجموع ۱۰
ســاعت کارگاهی در بافق برگزار شده است،
تصریح کرد :به مجموعه مدیران شهرستانها
۱۴کارخواسته با محوریت مدیریت فرمانداران
به نحو شایســتهای ارائه شد.هادینسب این
مقام مســئول به آموزشهای دادهشــده به
مجموعه مدیران در این کارگاه اشاره و عنوان
کرد :مدیریت افکار عمومی ،انتقال اجساد ،نظم
و انضباط و نقل و انتقاالت برخی آموزشهای
دادهشــده در زمینــه تصمیمگیری مطلوب
مدیران در زمان مدیریت بحران است.

رفع مشکالت محرومان و نیازمندان و بقیه به ساخت و
تکمیل پروژههای عامالمنفعه اختصاص دارد.
وی ادامه داد 6 :میلیارد ریال زکات جمعآوریشــده
برای تامین جهیزیه ،کمک زندگی  ،درمان و مســکن
نیازمندان و  3میلیارد و  836میلیون ریال برای ساخت
و تکمیل پروژههای عامالمنفعه شامل مسجد ،حسینیه،
خانه عالم و حوزه علمیه هزینه شده است.
وی با بیان اینکــه  546عامل افتخاری روســتایی و
شــهری در جمعآوری زکات با کمیته امداد اســتان
همکاری دارند ،افزود :تالشهای مطلوبی برای افزایش
جمعآوری زکات بهویژه در زمینه کشاورزی بهعنوان
اولویتهای شورای زکات استان انجام شده است.

مشــعلچی بیان کرد :در این مــدت از مجموع زکات
جمعآوری شــده 4 ،میلیارد ریال مربــوط به زکات
فطریه عام و ســادات بود.معاون توسعه مشارکتهای
مردمی کمیته امداد امام (ره) استان گفت :این حوزه
در بیش از 45ســرفصل کاری مشــغول ارائه خدمات
شــامل جمعآوری صدقات ،طرح رضوان ،طرح اکرام
ایتام ،محســنین ،اطعام ،کوثر و شفاست .کمکهای
جمعآوریشــده صرف امور نیازمندان و مددجویان
تحت حمایت این نهاد در همان شهرستان میشود.
هماکنون  29هزار خانوار شــامل 49هــزار مددجو از
حمایت کمیته امــداد امام خمینی (ره) اســتان یزد
برخوردارند.
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مسجد جامع کبیر یزد
مسجد جامع کبیر یزد ،یکی
از شاهکارهای تاریخی ایران،
در بافت تاریخی یزد است .این
مسجد یکی از زیباترین مساجد
دوره تیموری و از مهمترین
جاذبههای گردشگری کشور به
شمار میرود.

پيامك شما را درباره
روزنامه یزد م 
يخوانيم

یزد
37260381

چالشهای زیر ساختی گردشگری یزد
هیفاء پردل

یزد -خبرنگار

هرچند یــزد از اســتانهای محروم
گردشگری از منابع آبی اســت ،ولی وجود بافت
تاریخی منسجم ،برند مهماننوازی و
صداقت مردم ،یزد و جاذبههای تاریخی و گردشگری
آن را یکی از رئوس مهم گردشگری کشور قرار داده
است.
رشد خوب و ورود گردشــگران خارجی و همچنین
افزایش اقامت آنها در شــهر تاریخــی یزد ،بیش از
پیش نیاز به تاسیسات گردشــگری را افزایش داده
است؛ چرا که باید بهترین فرصت اقامت در این شهر
و بازدید از جاذبههای آن برای گردشگران داخلی و
خارجی فراهم شود.
هرچند در سالهای گذشته ،زیرساختهای خوبی
برای ارتقای گردشگری ایجاد شــده ،اما هنوز گره
کوری که شاید از توجه مســئوالن دور مانده است،
در این صنعت خودنمایی میکند و در آینده معضلی
برای توســعه گردشگری رو به رشــد استان ایجاد
خواهد کرد.گویی معضل نبود ســرویس بهداشتی
مناسب در شــهر یزد تمام نشدنی اســت و نهتنها
گردشگران ،بلکه شهروندان را که بهعنوان «جامعه
محلی» از آنها یاد میشــود ،با مشکل مواجه کرده،
این در حالیست که با وجود چند متولی برای ایجاد
«سرویسهای بهداشتی» در شهر ،هنوز اقدام جدی
صورت نگرفته است.

توسعه طرحهای آبیاری نوین
در بهاباد

نبود سرویس بهداشتی مناسب

یک شهروند یزدی میگوید :در تمام ساختار شهری
یزد به طور محدود سرویس بهداشتی مناسب دیده

نبود سرویس بهداشتی در مسیرهای گردشگری

یک گردشــگر اصفهانی در گفتوگو با همشهری
میگوید :ظرفیتهای تاریخی و بناهای ارزشمندی
در شــهر یزد وجــود دارد که قابل تحســین و در
مقایسه با اصفهان ،متمایز اســت .بناهای اصفهان
اغلب به طور تکبنا هســتند ،اما بافت تاریخی یزد
منسجم و ارزشمند است .متاسفانه ،زیرساختهای
گردشــگری شــهر یزد اصال در خور جایگاه آن در

جانمایی برای ساخت سرویسهای بینراهی مطلوب

سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان از جانمایی برای ساخت
سرویسهای بهداشتی بینراهی خبر میدهد و میگوید :برای ساخت سرویسهای بهداشتی بینراهی نیز کمیتهای
لونقل جادهای استان تشکیل شده است.
با همکاری اداره کل راهداری و حم 
«محمدرضا نصیری» ادامه میدهد :مطالعاتی هم برای مســیرهای مثلث گردشگری برای جانمایی سرویسهای
بهداشتی مطلوب برای گردشگران داخلی و خارجی انجام شده است.
وی معتقد است با توجه به جایگاه استان در صنعت گردشگری ،باید معضالت زیرساختی را برطرف کنیم .گردشگران
عالوه بر اقامت در هتلهای مجهز و چندســتاره به سرویسهای بهداشتی مناســب نیز نیاز دارند که باید در کنار
جاذبههای تاریخی و بازارهای سنتی در اختیار گردشگران قرار گیرد.

حضور گردشگران خارجی در یزد عکس :همشهری

صنعت گردشگری کشور نیست.
«سیامک صمدی» زیرســاخت مناسب برای شهر
یزد را ساخت سرویسهای بهداشتی مناسب برای
گردشــگران در کنار جاذبههــای تاریخی میداند
و معتقد اســت شــاید این موضوع در کنار ســایر
زیرساختها چندان به چشــم نیاید ،اما اگر به آن
توجهی نشود ،گردشگری را با مشکل مواجه خواهد
کرد.
یک گردشــگر آلمانی هم با بیان اینکه یزد شهری
بینظیر از شکوه معماری ایرانی و اسالمی است ،وجه
تمایز این شهر با شهرهای دیگر کشورمان را وجود
بناهای تاریخی و خالقیت معماری میداند.
«آنتونــی آلرلند» میگوید :مــن از مهماننوازی و
فرهنگ باالی مردم این شهر رضایت دارم ،ولی آنچه
باعث گالیه من و دیگر همراهانم شد ،نبود «سرویس
بهداشــتی» مناسب گردشــگران خارجی در کنار
سرویسهای بهداشــتی ایرانی در هتلها و اماکن
گردشگری است.
بررسی سرویسهای بهداشتی برای ارتقا

سرپرســت معاونت گردشــگری ادارهکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان میگوید:
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کشاورزی

برای توسعه زیرساختهای گردشگری ،مطالعاتی در حال انجام است
میشود .این امر از نیازهای اساسی هر شهر است که
باید مسئوالن به آن توجه کنند.
«علی منتظری» بیان میکند :متقاضیان سرویس
بهداشتی در مواقع ضروری به مساجد هر خیابان و
منطقه پناه میبرند که سرویسهای بهداشتی آن
تنها در زمانهای خاصی باز هستند.
وی این اقدام را شایســته شــهر زیبا و تاریخی یزد
نمیداند و میافزاید :با توجه به تقاضای موجود ،باید
سرویسهای بهداشــتی مناسب درخور شهروندان
و گردشــگران در گوشه و کنار شــهر ایجاد شود تا
گردشگران همواره برای رفع نیاز خود مجبور نباشند
دنبال سرویس بهداشتی بگردند یا به هتل بازگردند.
یک بانــوی یــزدی نیز بــا گالیه از وضــع بعضی
سرویسهای بهداشتی شــهر ،معتقد است در شهر
یزد سرویسهای بهداشــتی عمومی اندکی وجود
دارند که اغلب یا بسته هستند و یا به لحاظ بهداشتی،
وضعیت مطلوبی ندارند.
«مریم نظری» ادامه میدهد :یزد را قطب گردشگری
و شهری توریستی مینامیم .آیا مسئوالن فراموش
کردهاند که مسافر غیربومی یا گردشگر خارجی که
برای تمدن و فرهنگ ما احترام خاصی قائل اســت،
چطور با این مشکل برخورد میکند.
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فرهنگ استفاده از سرویس بهداشتی در بین مردم
ایران و گردشــگران غربی فرق دارد .مــردم ایران
بیشتر از سرویس بهداشتی ایرانی استفاده میکنند،
در حالی که گردشگران خارجی سرویس بهداشتی
فرنگی را تقاضا دارند.
«محمدرضا نصیــری» بیان میکنــد :اخیرا ،برای
ارتقای زیرساختهای گردشگری ،پایگاه پژوهشی
میــراث فرهنگی در حال بررســی ســرویسهای
بهداشــتی موجود در اســتان اســت .تاکنون 35
سرویس بهداشــتی در مجموعه تاریخی و مساجد
بررسی شــده و کمیتهای هم با همکاری شهرداری
برای ساخت سرویسهای بهداشــتی فرنگی برای
گردشگران خارجی شکل گرفته است.
وی ادامه میدهد :با توجه به نبود مسئولیت در بین
متولیان ساخت سرویس بهداشتی ،قرار است این امر
به یک شرکتی واگذار شود تا در نظافت و بهداشت
این سرویسها تالش شود.
نصیری تأکید میکنــد :همچنین برای ســاخت
ســرویسهای بهداشــتی جدید و ارتقای نظافت
سرویسهای موجود در شــهر ،به همکاری بیشتر
شهرداری ،اداره کل اوقاف استان و سایر دستگاههای
اجرایی نیاز داریم.

مدیر جهاد کشاورزی
شهرســتان بهاباد از
اجرا و حمایت بیشتر از
طرحهای آبیاری تحت
فشــار و سیستمهای
نوین آبیــاری در این
شهرستان خبر داد.
«علیاکبر رحمتیان»
در گفتوگــو بــا مهر
اظهار کرد :با توجه به اینکه در حال حاضر با کمبود شدید آب
کشاورزی روبهرو هستیم ،حمایت از توسعه آبیاری تحت فشار
در اراضی کشاورزی بیشتر میشود.
وی با اشاره به وضعیت پروژههای آب و خاک و توسعه آبیاری
تحت فشار در این شهرســتان ادامه داد :در سالهای اخیر از
توســعه آبیاری تحت فشار حمایتهای بســیار جدی شده و
شایســته اســت تا از تمام ظرفیتهای موجود برای بهبود و
راهاندازی سیستمهای نوین آبیاری بهره بگیریم.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان بهاباد با بیــان اینکه در
حال حاضر در این شهرســتان نیز از اجــرای طرحهای نوین
آبیاری کمفشار در اراضی کشــاورزی بهرهمند هستیم ،اضافه
کرد :در حال حاضر بیش از  ۹۰هکتار از اراضی کشــاورزی از
سیستمهای نوین آبیاری بهرهمند است.
وی با تأکید بر اینکه صرفهجویی آب کشــاورزی بسیار مهم
اســت ،عنوان کرد :با اجرای این طرح  ۱۱کیلومتر لولهگذاری
پلی اتیلن با قطر  ۲۰۰انجام میشود که نقش موثری در کاهش
مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آب دارد.
رحمتیان با اشاره به لزوم حمایت مسئوالن و بانکها در اجرای
طرحهای آبیاری نوین اراضی کشــاورزی عنــوان کرد :برای
اجرای این طــرح در مجموع  6میلیــارد و  ۹۳۰میلیون ریال
هزینه میشود که بخش عمدهای از این مبلغ بهصورت بالعوض
از طرف جهاد کشاورزی بهاباد تامین میشود.
وی با تأکید بر اینکه انجام هــر کار و فعالیتی باید با همکاری
و مشارکت مردم باشــد تا به نتیجه برسد ،درمورد همکاری و
همراهی کشــاورزان در مکانیزه کردن اراضی خود به سیستم
تحت فشــار تصریح کرد :بقیه این هزینه کــه اعتباری بالغ بر
 ۸۱۰میلیون ریال اســت نیز از محل خودیاری اهالی تامین
خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی بهاباد از ویژگیهای اجرای این طرح را
کاهش هزینه آبیاری ،تسریع در سرعت آبیاری و جلوگیری از
رویش علفهای هرز برشمرد.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تازهها
ساخت دستگاه خورشیدی
برای تولید آب از هوا
محققان در دانشــگاه کالیفرنیا ،برکلی و موسسه فناوری
ماساچوست موفق به توسعه یک دستگاه خورشیدی شدند
که از رطوبت هوا آب تولید میکند.
به گزارش ایسنا ،این دســتگاه برای جاهایی مانند بیابان
مناسب اســت که میتوان از هوای آن در حدود  13هزار
تریلیون لیتر آب اســتخراج کرد .هدف ایــن محققان از
توسعه این دستگاه خورشیدی این بود که حتی کسانی که
در مناطقی بدون وجود برق زندگی میکنند ،بتوانند از آن
استفاده کنند .برای انجام این کار ،آنها از موادی مصنوعی
به نام( )MOFsکه از ترکیبات فلزی ایجاد شده ،استفاده
کردند .این ماده پر منفذ میتواند گاز و مولکولهای مایع
را به دام اندازد؛ در حالی که اجازه عبور عناصر ناخواسته را
میدهد .تا به امروز از  MOFsبرای جذب گازهایی مانند
دی اکســید کربن ،هیدروژن و متان استفاده شده است.
محققان این پژوهش از این ماده در دســتگاه خورشیدی
خود برای استخراج آب از هوا اســتفاده کردند .این ماده
مولکولهای آب موجود در هوا را جذب میکند و سپس
نور خورشید این ماده را گرم و این مولکولها را به قطرات
آب تبدیل میکند.

هشدارپلیسانگلیس
درباره رخت آویزهای جاسوس
پلیس انگلیــس درباره رخت آویزهای دیــواری به مردم
هشــدار داده کــه دارای دوربین مخفی اســت و از افراد
فیلمبرداری میکند .به گزارش مهر ،این رخت آویز دیواری
کوچک ظاهری بسیار ساده دارد ،اما کمی بررسی نشان
میدهد این دســتگاه حاوی یک دوربین مخفی است که
جاسوسی افراد را میکند .درهمین مورد پلیس انگلیس
هشــداری صادر کرده تا مردم با مشــاهده آن در اماکن
عمومی مانند رختکنها و فروشگاهها از آن دوری کنند.
جالب آنکه قیمت این گجت جاسوســی حدود  ۲۰پوند
است و میتوان آن را به طور آنالین سفارش داد .البته سال
گذشته در ایالت فلوریدای آمریکا نیز پلیس اعالم کرد 3
مورد از این رخت آویزهای جاسوس را در اماکن عمومی
کشف کرده است .دوربین به کار رفته در این دستگاه بسیار
کوچک است.

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره 14
گروه ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكyazd@hamshahri.org :

چاپ :رسانه برتر(اصفهان)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

تنیس روی میز یزد؛ بیبهره از سالن استاندارد
نایب رئیس بانوان هیأت تنیس روی میز :تا  3سال آینده صاحب سالن اختصاصی میشویم
سمیه رضایی

یزد  -خبرنگار

چندی است که تنیس روی میز یزد به روزهای
ورزش اوج خود نزدیک شده است و نام ورزشکارانی از
این دیار در فهرســت دعوتشدگان به اردوهای
تیم ملی خودنمایی میکند.
«مبینا محمدی» و «فاطمه فاتحی» دو تنیسور نونهال یزدی
هستند که بهتازگی توانستند با شرکت در مسابقات کشوری و
حضور در جمع بهترینهای این رقابتها ،تواناییهای خود را
به تنیس روی میز کشور معرفی کنند و نام خود را در فهرست
12نفره دعوتشدگان به اردوهای تیم ملی ثبت کنند.
«مریم ســرپوش» نایبرئیس بانوان هیــات تنیس روی میز
استان که این رشــته ورزشــی را آیندهدار میداند ،پیشرفت
ورزشکاران استان در این رشــته ورزشی را منوط به تمرینات
بیشتر و استفاده از مربیان با دانش و پرتجربه میداند .در ادامه
گفتوگوی همشهری را با این مسئول میخوانید.
ارزیابی خود را از وضعیت تنیس روی میز بانوان
استان تشریح کنید.

در ســالهای اخیر عالقهمندان بیشتری به این رشته ورزشی
جذب شدهاند لذا سعی کردیم با برگزاری کارگاههای آموزشی
مختلف ،روز به روز تنیس روی میز بانوان اســتان را به جایگاه
بهتری نســبت به سایر رشــتههای ورزشی ســوق دهیم تا
ورزشــکاران با انگیزه مضاعفــی به تمرینــات در این ورزش
بپردازند.
به تازگی شــاهد دعوت  2تنیســور یزدی به
اردوهای آمادگی تیم ملی هســتیم .چه برنامهای برای
آینده این ورزشکاران در نظر دارید؟

همچنان که اشاره کردم ،تغییراتی که در وضعیت تنیس روی
میز بانوان استان به وجود آمد سبب شــد تا بتوانیم با تالش و
انگیزه مضاعفی به پرورش تنیسورهای خوب و کاربلد بپردازیم.
در این رابطه نیز توانستیم در رده پایه یا نونهاالن ،تنیسورهای
موفقی تربیت کنیم تا در ردههای کشوری ،صاحب عنوان شوند
و با توجه به بازیهای خوبی که از خود ارائه دادند ،بتوانند در
مرحله استعدادیابی اردوی تیم ملی حضور پیدا کنند.
آینده این ورزشکاران را چگونه متصور هستید؟

«مبینا محمدی» و «فاطمه فاتحی» 2 ،ورزشکار نونهال یزدی،
هنوز در اول راه به سر میبرند ،ولی با توجه به تالشی که از خود
در ورزش نشان دادند ،توانستند در اردوی تیم ملی حضور پیدا
کنند .با تالشی که در آنها ســراغ دارم ،در آینده نیز میتوانند

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در یــزد:
ســمیه گالبگیریان  -نشــانی :يزد ،ميدان باهنر ،بلوار
باهنر ،به سمت ميدان امام حســين ،كوچه مهر  ،انتهاي
كوچــه  -تلفــن035 - 37260380 -3 7260381 :

صدای همشهری
ستون صدای همشــهري براي بازتاب دادن مشكالت شما شــهروندان است .این ستون
صدای شــما را مستقیم به اصالع مســئوالن استان میرســاند .برای بیان مشکالت خود
با شماره  021-88932308یا ( 035 - 37265531دفتر همشهری یزد) تماس بگیرید.
Y a z d @ h a m s h a h r i . o r g

ساماندهی پیادهروهای شهر

پیادهروهای بسیاری از معابر شهر همچنان وضع مناسبی ندارد و دلیل آن
نیز تکمیلنشدن ساختوســازهای اطراف آن عنوان میشود .شهرداری
باید به مناسبســازی اقدام کند و هزینه تخریبهای آتی را از شهروندانی
که قصد ساخت و ساز دارند ،بگیرد .رها کردن شــهر به حال خود تا زمان
تکمیل شدن ساخت و ســاز در هر معبری تصمیم اشتباهی است که باید
بازنگری شود.
محمودی

ایجاد پارک بازی برای شهروندان

تنها پارک بازی شهر یزد ،پارک شادی است که گرچه وسایل آن نوسازی
شده ،اما به روز نیست .باید شــهر بازی جدیدی ایجاد و از مشارکت بخش
خصوصی نیز کمک گرفته شود تا حداقل فضای تفریح و سرگرمی در اختیار
نوجوانان و جوانان قرار گیرد و شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در بین
این قشر از جامعه باشیم.

عكس تزئینی است

یکی از والدین

عضویت تیم ملی را در ردههای مختلف به دست بیاورند و برای
استان صاحب افتخار شوند.

تنیسورهای یزدی در رده پایه از مربیان خوبی
برخوردار هستند ،اما در سایر ردههای سنی چنین شرایطی
وجود ندارد ،هیات چه برنامهای در این خصوص دارد؟

همانطور که اشاره شد ،رده سنی پایه تنیس روی میز بانوان
اســتان از مربیان خوبی بهرهمند و توانسته است تنیسورهای
خوبی را به جامعه ورزشــی معرفی کند ،اما در سایر ردههای
سنی از نبود مربی حاذق و کاربلد رنج میبریم.
البته اعتراضات زیادی در این باره به فدراسیون صورت گرفت
تا مربیان یزدی نیز در کالسهای تربیت مربی حضور داشــته
باشند ،اما این امر محقق نشد و فدراسیون برای آینده قولهایی
در این باره به استان داده اســت .امیدواریم با تربیت مربیانی
در این ردههای سنی ،تنیس روی میز یزد را به ردههای باالتر
ورزشی سوق دهیم.
هیات از چه امکانات اختصاصی برای تمرینات
تیمهای مختلف تنیس در استان بهره میبرد؟

به هیچ عنوان از این نظر تامین نیستیم .در شهرستان یزد ،یک
سالن در اختیار داریم که این سالن هم استاندارد نیست.
البته بنا به قول مساعد «عباس یزدانی» ،رئیس هیات تنیس
روی میز استان ،قرار است تا  3سال آینده ،سالنی اختصاصی و

کامال استاندارد در اختیار ورزشکاران این رشته برای تمرینات
ایجاد شود .این وعده انگیزه مضاعفی بین ورزشکاران این رشته
ایجاد میکند تا با روحیه بیشتری به ورزش و تمرین بپردازند و
در آینده ،شاهد شکوفایی این رشته در استان باشیم.

مسئوالن ورزش اســتان از ورزشکاران رشته
تنیس روی میز بهویژه بانوان این رشته حمایتهای الزم
را انجام میدهند؟

از زمانی که بهعنوان نایبرئیس بانوان ،در تنیس روی میز استان
به فعالیت پرداختم ،از طرف مسئوالن ورزش استان ،به اندازه
توان از نظر تامین سالن و سایر امکانات ،حمایت شدهایم.

برای آینده تنیس روی میز بانوان استان و رشد
این رشته در سایر ردههای سنی ،چه برنامههایی در دست
اجرا دارید؟

همانطور که اشاره شــد ،با کمبود نیروی انسانی ورزشکار و
مربی و داور در برخی ردههای سنی مواجه هستیم؛ لذا تالش
میکنیم در آینده نه چندان دور استان را از این نظر تامین کنیم؛
چراکه در حال حاضر برای آموزش ورزشکاران ،مجبور هستیم
از مربیان سایر استانها بهره ببریم .امیدوارم در آینده نهچندان
دور ،از مربیان کاربلد یزدی و خبره بهره ببریم و بتوانیم داوران
بنامی را در این رشــته تربیت کنیم تا اســتان همانند سایر
رشتههای ورزشی ،در این رشته نیز با کمبود مواجه نباشد.

جمعآوری سرعت گیرهای غیراستاندارد

برخی سرعتگیرهای معابر شهر یزد اســتاندارد نیستند .ارتفاع بسیاری
دارند و شیب آنها نیز استانداردسازی نشده است .این وضعیت به خودروهای
عبوری خســارت وارد میکند و برای رانندگان بهویژه راکبان موتورسوار
حادثهساز است و باید برای مناسبسازی آنها اقدام کرد .نقش سرعتگیرها
در کاهش سرعت رانندگی در شهر انکارناپذیر است ،اما استانداردسازی نیز
در کنار ایجاد آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
یک شهروند

نظارت بر روپوش مدارس

هر سال با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی ،شاهد پرداخت هزینههای
هنگفت بــرای دریافت روپوش مــدارس بهویژه در مــدارس غیرانتفاعی
هستیم ،اما همواره تا هفتههای اول شروع سال تحصیلی ،به دلیل ناتوانی
شرکتهای متولی تولید ،خانوادهها با مشکل مواجه هستند .کاش دوخت
روپوش مدارس با نظــارت و کنترل اداره کل آموزش و پرورش اســتان با
نرخ رســمی و با حضور پیمانکاران قوی ،انجام شود تا خانوادهها با مشکل
مواجه نشوند .در ســالهای قبل ،حتی برخی متولیان تولید دست از کار
کشیده و دانشآموزان را بدون روپوش باقی گذاشتهاند .با توجه به سیستم
آموزشی قوی اســتان بهویژه در مدارس غیرانتفاعی ،این وضعیت زیبنده
نیست.
یکی از والدین

اربعین

آغاز صدور ویزای اربعین از دوم مهر ماه
مسئول عتبات حج و زیارت استان یزد از
صدور ویزای زائران پیادهروی اربعین از دوم
مهر ماه در استان خبر داد.
به گــزارش مهــر« ،کامران بهــادر» در
نشست ستاد اربعین اســتان یزد ،با اشاره
به هماهنگیهای بهعملآمده برای صدور
ویزا ،اظهار کرد :تا پیش از مهر ماه ،صدور
روادید از خوزستان ،مشهد و تهران خواهد
بود.وی ادامه داد :ســازمان حج و زیارت
برنامهریزی کرده تا ظرف چند روز آینده،
ثبت نام را آغــاز کند ،امــا توصیه داریم
زائران حتما ازطریق سازمان حج و زیارت
اقدام کنند تــا از حمایتهای این نهاد در
پیادهروی اربعین برخوردار باشند.
مســئول عتبات حج و زیارت استان یزد
با اشــاره به ویژگیهای سامانه نامنویسی
در تعیین نوع ســفر گفت :نوع سفر نیز در
ســامانه تعیین شــده و افراد میتوانند از
وسیله شخصی یا سایر موارد که مشخص
شــده اســتفاده کنند.وی اضافــه کرد:
همچنین بیمــه زائران و هزینــه ویزا در
این سامانه مشخص اســت؛ ضمن اینکه
دفتر موقــت صدور ویزا بــا پیگیریهای
انجامشده بهزودی راهاندازی میشود.بهادر
با بیان اینکه آمادگی داریم مانند ســال
 ، ۹۴امسال نیز خدمات صدور ویزا را ارائه
کنیم ،اظهار کرد :با پیگیریهایی که انجام
شد ،مشخص شــده هزینه صدور ویزا ۴۰
دالر است.وی تصریح کرد :همچنین برای
برقراری بیمه ســفر با بیمه ایران قرارداد
امضا میکنیم .هزینه بیمــه هم به میزان
سال گذشته است ،اما خدمات پزشکی آن
تغییر کرده و افزایش یافته است.
ایمنی جادههای مســیر تردد زائران
حسینی

استاندار نیز در این نشست با اشاره به لزوم
ساماندهی ارائه خدمات به زائران اربعین
حسینی و پیشگیری از حوادث احتمالی،
گفت :جادههای مسیر تردد زائران حسینی
باید ایمن باشند.
«ســیدمحمد میرمحمدی» اظهار کرد:
حرکت خودجوش مردمی ســبب شــد
دســتگاههای دولتی هم احساس وظیفه
کنند و خدماتی را برای طیف وسیع مردمی
در نظر بگیرند و پشتیبانی کنند.
وی بــا بیان اینکه امســال بــرای  2تا 3

هزار نفر از نظر تامین موکــب و تغذیه با
کمبود مواجه هستیم ،عنوان کرد :در این
رابطه جلســهای خواهیم داشت تا برخی
دستگاهها پای کار بیایند و همکاریهای
خود را اعالم کنند.
نیاز به حمایتهای ویژه برای میزبانی
از زائران

در ادامه این نشست معاون اجرایی سپاه
الغدیر اســتان یزد با اشــاره به لزوم ارائه
خدمات گســترده و شایســته به زائران
اربعین ،گفت :در میزبانی از زائران اربعین
به حمایتهای ویژه استان نیاز است.
«علی اســتادی» بــه تشــریح اقدامات
انجامشده در این زمینه پرداخت و اظهار
کرد :برای سال جاری  2موکب پیشبینی
شــده که یکی از آنها با همکاری دانشگاه
پزشکی و بســیج جامعه پزشکی ،تنها به
ارائه خدمات درمانــی اختصاص مییابد.
وی با بیان اینکه موکب دیگر برای اسکان
و تغذیه  ۵هزار زائر پیشبینی شده است،
ادامــه داد :با توجه به تجربه ســال پیش،
موکب درمانی برای ارائه خدمات به هزار
نفر پیشبینی و محلی نیز برای شارژ تلفن
همراه بــا ظرفیت  1700دســتگاه آماده
شده است.
معاون اجرایی سپاه الغدیر یزد با اشاره به
محل اسکان  ۵هزار نفری عنوان کرد :سال
پیش مکان این اســکان را طی بازدیدی
تامین کردیم و امکانات و زیرساختهای
الزم فراهم شــد و پذیرایی خوبی صورت
گرفت.وی با بیان اینکه امســال حضور
تعداد بیشــتری از زائران پیشبینی شده
اســت ،افزود :قرار شد برای امسال وسعت
بیشــتری در نظر گرفته شــود ،امکانات
افزایش یابد و خدمات به نحو مطلوبتری
ارائه شــود.معاون اجرایی سپاه الغدیر یزد
با اشاره به مشارکت چشــمگیر مردم در
ارائه خدمات اضافه کــرد :برخی خدمات
را مردم عادی به عنــوان نذر خدمت ارائه
کردند .امســال با توجه به حضور تیم ۵۰
نفر ه از پزشکان ،نیروهای ستادی نیز بیشتر
خواهند شد.
ارائه خدمات از ســوی تیــم  ۵۰نفره
پزشکی از یزد

همچنین معاون دانشــگاه علوم پزشکی

شــهید صدوقی در این نشســت از ارائه
خدمات بهداشــتی و درمانی بــه زائران
اربعین توســط یک تیم  ۵۰نفره پزشکی
از یزد خبر داد«.محمدرضا وفایی نسب» با
اشاره به نیاز باالی زائران به دریافت خدمات
پزشــکی اظهار کرد :سال گذشته موکبی
به طور مســتقل در ورودی کربالی معلی
برپا کردیم .دو سال قبل نیز تیم کوچکی
متشکل از پزشکان ،بهصورت خودجوش
اقدامات اولیه را انجام میدادند.
وی اضافه کرد :بحث درمان در عراق حتی
در شــرایط عادی نیز مناسب نیست و در
شرایطی که تعداد زیادی زائر به این کشور
میروند ،نیاز به خدمات ویژه است.
وی از دیگر موضوعــات مهم و مورد توجه
زائران را بحث امانتداری و دریافت امانات
برشمرد و عنوان کرد :این موضوع نیز بسیار
مهم اســت؛ چراکه بســیاری از مراجعان
وسایلشان گم میشد و برای نگهداری آن
با کمبود فضا مواجه بودیم.
اعزام اتوبو سهای مجهز برای زائران
اربعین

مدیرکل راهــداری و حملونقل جادهای
اســتان یزد از اعزام اتوبوسهای مجهز به
ســامانه ســپهتن برای جابهجایی زائران
اربعین در سال جاری خبر داد.
«محسن صادقیان» با اشاره به تعامل یزد
با استانهای همجوار و مرزی اظهار کرد:
تمهیداتی اندیشیده شده تا از اتوبوسهای
مجهز به سامانه ســپهتن برای جابهجایی
زائران اربعین اســتفاده شــود.وی ادامه
داد :برای بهبود ارائه خدمــات در زمینه
لونقل زائران به سمت مرز،
جابهجایی و حم 
پیشنهادی ارائه شد که با استانهای مرزی

و همجوار نشســتی برگزار شود.مدیرکل
راهداری و حملونقل جادهای استان یزد
اضافه کرد :نشستی با مسئوالن استانهای
اصفهان ،خراســان جنوبی ،خوزستان و
چهارمحالوبختیاری برگزار شد و بازدیدی
از پایانه مرزی صورت گرفت تا پایانه خوبی
بهطور موقــت برای ارائه خدمــات برقرار
کنیم.
وی با اشاره به تغییر مسیر تردد برای اعزام
زائران اظهار کرد :مســیری که پیشنهاد
دادیم یزد به ابرکوه سپس شیراز و در نهایت
به مرز چذابه اســت .اما مسئوالن استان
کهگیلویه وبویراحمد در تالشــند تا مرز
یزد به ابرکوه و ســپس یاسوج که مسیر و
مرزهای سال پیش بوده ،باز شود.
صادقیان عنوان کرد :استفاده از این مسیر
برای اعزام و تردد اتوبوسها منوط به تامین
ایمنی از سمت استان فارس است و تا زمانی
که ایمنی با حضور پلیس تامین نشود ،در
این مسیر تردد نخواهیم داشت.
وی تصریح کــرد :تأکید ما بر این اســت
که اگر قرار باشــد مســیر مرزی که سال
گذشته اتوبوسها در آن تردد داشتند ،باز
شــود ،تعیین ایمنی آن با پلیس راه است.
مدیرکل راهــداری و حملونقل جادهای
استان یزد اظهار کرد :از دیگر اقداماتی که
برای اعزام زائران دنبال میشود ،آموزش
رانندگان بهویژه رانندگانی اســت که به
مرز اعزام میشوند و حتما از اتوبوسهایی
اســتفاده میشود که به ســامانه سپهتن
مجهز هســتند.وی اضافه کرد :همچنین
مقرر شده محلی مناســب برای اسکان و
استراحت رانندگان تعبیه شود تا رانندگان
برای بازگشت از مسیر مشــکلی نداشته
باشند.

