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محتوای آموزشی
شــناخت محیط زیســت، مدیریــت 
محیط زیست، محیط زیست و جامعه محلی، 
رویکرد توانمندسازی، محیط زیست روستا 
و مسئولیت پذیری، ســهم آب و بحران 
کم آبی، آب و کشاورزی، آلودگی آب، فلزات 
سنگین و آلودگی خاک، افزایش گازهای 
گلخانه ای و تغییرات اقلیمی، تغییر سبک 
زندگی شهری و روســتایی، راهکارهای 
ساده در کاهش گازهای گلخانه ای، تفکیک 
پســماندهای خانگی و بازیافت، اهمیت 
حفاظت از تنوع زیستی، خرافات و تاوان 
آن برای حیات وحش، کارآفرینی و اقتصاد 
خانوار، صنایع دســتی و جوامع محلی، 
رفتار مــا در طبیعت گردی، نحوه صحیح 
آتش افروختن در طبیعت و طبیعت گردی 
ساحلی دریایی برخی از موضوعاتی است 
که به دهیاران سراسر کشور آموزش داده 

می شود.

مکث

زهرا رفیعیزیستبوم
روزنامهنگار

پروژه»یزدنوین«دراستانیزدآغازشدهتادرآیندهای
نزدیک،یزدنهفقطیکمقصدگردشــگرییااســتانی
صنعتیبهشمارآید،بلکهاستانیشاخصباشدکهرشدو
توسعهآندربخشهایمختلفدانشمحوراست.اینهدفدرچارچوب
سندآمایشاستاندر15محوروتعریف180پروژهدانشبنیان،محقق
خواهدشد.پروژههاییکهباهمکارینخبگانبومیبرایاهدافتوسعه
پایداربهمرحلهاجرامیرسد.معاونآمارواطالعاتسازمانمدیریتو
برنامهریزیاستانباتأکیدبراینکههیچاقدامیدریزدمهمترازاجرای
پروژههایاینسندنیست،میگوید:بااجرایپروژههاتاسال1404،یزد
مسیرتوسعهپایداردربخشهایگوناگونرابانگاهینوبرمبنایدانش

پیشمیبرد،نهنگاهسنتی.
دراینگزارشازرونداجرایاینپروژههامطلعمیشویم.

یزد؛ معدن دانش نه فقط معدن سنگ
یزد،نخستیناستانیاســتکهدرقالبســندیزدنوین،بحثتحول
استانیرامیگذراندوحاالدانشوفناوریجزءجداییناپذیرپروژههای
استانیاست.معاونآمارواطالعاتسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان
درگفتوگوباهمشهری،نخســتازمحوراقتصاددانشبنیاناینسند
میگوید:قصدماایناستکهتاپایانسالبهرشداقتصادی3.8درصدی

برسیم؛رشداقتصادیپایداروفراگیر،مولدوبرایهمگان.
نداشتنرشدقابلمالحظهاقتصادیاســتانیزددریکدههگذشتهو
تحولیکهدراینســالاتفاقافتاده،موضوعیاستکهجعفررحمانی
علتآنرااینطورتوضیحمیدهد:باطیکردنمســیریکهدرگذشته
روالبودهاســت،نمیتوانیمبهرشداقتصادیبرســیم.ازاینرواقتصاد
دانشمحوریعنیبهکارگیریدانشبــرایتولیدکاالهاوخدماترادر
دستورکارقراردادیموازنگاهسنتیفاصلهگرفتهایم.رحمانیمعتقداست
تحولاستانیزداینبارازبسترتحقیقوتوسعهمیگذرد؛راهیسخت
وتدریجیامابانتایجمتفاوتوباارزش.میگوید:رویکردهمهمسئوالن
استانبرایتحققسندیزدنویندیدنیزدبهشکلاستانیدانشمحور
استنهمثلگذشتهکهیزدرااستانیباذخایرمعدنیمیدیدند.قراراست
دریزدنوینمعدندانشباشیمنهفقطمعدنسنگوآهن.استانیزد،
باداشتن545معدنکوچکوبزرگ،درحوزهمعادنرتبهدومکشوررا
دارد.دستگاههایاجراییونخبگانبومیاستانبرایپیشبردطرحهای
ســندیزدنوینپایکارآمدهاند.برایهرکدامازمحورهایتعریفشده
دراینسند،یکپیگیرویژهازسویاستاندارهمتعیینشدهتااعتبارات
ومجوزهــایالزمراپیگیریکند.رحمانیادامــهمیدهد:ازهفتهدوم
فروردینتابهحال26جلسهداشــتهایمتاباحضورمسئوالناستانیو

پیگیرانویژه،روندپیشرفتپروژههابررسیوموانعرفعشود.

بهره مندی از انرژی خورشیدی
اســتفادهازانرژیهایتجدیدپذیربهجایسوختهایفسیلی،یکیاز
زیرشاخههایتوسعهپایداراست.موضوعیکهدرسندیزدنوینباجدیت

دنبالمیشودتاآسیبکمتریبهمحیطزیستواردشود.بهطوریکه
قراراستتا3سالآیندهتولیدانرژیخورشیدیدریزد2هزارمگاوات
باشد.ایندرحالیاستکههماکنونیزدباداشتن10نیروگاهخورشیدی
رتبهبرترکشوردرتولیدانرژیخورشیدیرادارد.معاونآمارواطالعات
سازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانمیگوید:باحضورسرمایهگذاراندر
اینحوزهوبستنقراردادودراختیارقراردادنزمین،تولید400مگاوات
یعنییکپنجمهدف،برای6ماههنخستامسالبهنتیجهرسیدهاست.

استانیزدبابرخورداریازاقلیممناســبیعنیداشتن330روزآفتابی
درسالوشدتباالیخورشــید،برایتوســعهانرژیهایخورشیدی
بهعنوانیکیازمستعدترینقطبهایگسترشاینصنعتدرکشورو

حتیمنطقهبهشمارمیآید.

گردشگری، محور مهم سند یزد نوین
گردشگرییکیازمحورهایمهمسندیزدنویناستکهمیتواندفصل
جدیدیازتوسعهوپیشرفترارقمبزند.بهطوریکهگردشگرییزددر
عینسوددهیاقتصادی،کمترینتأثیررابرجامعهمیزبانومحیطزیست

راداشتهباشد.
رحمانیتنوعبخشــیدرموزههــارانیزیکیازســرفصلهامیداندو
میگوید:بااقداماتانجامشــدهوعقدتفاهمنامهقراراست300قطعه
فرشکهدراختیاربنیادمستضعفانبوده،درموزهایجدیدکهمکانیابی

همشدهاست،بهنمایشدرآید.
بستنقراردادباپروازماهانبرایپروازهرروزههواپیماازتهرانبهیزداز
دیگربرنامههایمحورگردشگریاستوبهگفتهرحمانیثبتشرکت

هواپیماییبرایاینمنظورانجامشدهاست.
گردشگریسالمتهمدرسندیزدنویندیدهشدهاست.رحمانیعنوان
میکندکههرچندگردشگریسالمتدراستانشکلگرفتهوبیشاز
60درصدتختهایبیمارستانیبهافرادغیربومیاستانخدماتدرمانی
ارائهمیدهدکهازسیســتانوبلوچســتانوکرمانبهیزدمیآیند،اما
هدفتوسعهگردشگریسالمتارائهخدماتبهگردشگرانیاستکهاز

کشورهایهمسایهراهییزدمیشوند.
رحمانی،کشــاورزیدانشبنیانرااصالحالگویکشت،استفادهازبذر

اصالحشدهومدیریتپایدارآبمیداند.
اودربارهنساجیوپوشاکنیزمیگوید:ایندومحورجداگانهسندیزد
نویندیدهشدهاست.پیشازاینصنعتنساجیدریزدرشدخوبیداشته

اماصنعتپوشاکنه.
حاالدراینسندتالشمیشــودتاصنعتپوشاکباتأثیرگذاریکمتر
رویمحیطزیستومصرفآبکمتربتواندبهرونقاقتصادیوتوسعه

پایداریزدمنجرشود.

 
الزمهتحققسندیزدنوینهمراهیوهمافزاییبخشدولتیوخصوصی
است.سندیکه15محوراصلیآنشــاملاقتصاددانشبنیان،انرژی
خورشیدی،ســامانخانواده)طالقوازدواج(،سرمایهانسانی،پوشاک،
نساجی،کشــاورزی،آب،ورزشوگردشــگری،پروژههایحوزهریلی
وصنایعوابسته،بهداشــتودرمان،بازرگانی،قطعهوماشینسازیو

معدنمیشود.

خداحافظی با نگاه سنتی در توسعه یزد
سند»یزدنوین«برایتوسعهپایداراستانبامحوریتدانشبنیاندرحالاجراست

گیالن

سمنان

میزخبر

احساستعلقبهمحیطزیســت،حلقهمفقودحفاظتاز
آناستکهتنهاوتنهابامشارکتمردمممکنمیشود.
دراینزمینهقراراستتاپایانســالجاری1400خانه
محیطزیستدرشهرهاوروستاهایکشورافتتاحشودتا

مشارکتدرحفاظتسرعتبیشتریبگیرد.
درشهرهاالبتهزیرساختهابرایمشارکتدرامورمربوطبه
حفظمحیطزیستفراهمتراست،ولیدرروستاهامشارکت
درحفاظتجایگاهناپایدارتریدارد.چندسالیاستکه
دفترمشارکتهایمردمیسازمانحفاظتمحیطزیست
برنامهآموزشدهیارانسراسرکشوررادردستورکارخود
قراردادهوبرایاینمنظوردورههایآموزشمحیطزیستی
دهیارانسراسرکشورراآغازکردهاست.تاکنونایجادخانه
محیطزیستدراردبیلنهاییشــدهودراستانالبرزنیز
درحالنهاییشدناست،دربسیاریازاستانهاهمکار
شناساییمکانبرایایجادخانهمحیطزیستآغازشده
وبرنامهبرایناستکهتاپایانسالدرهرشهریکخانه
محیطزیستودرهردوتاازروستاهایهرشهرستاننیز
یکخانهمحیطزیستایجادشــود.همچنینایجاداین

خانههادرمراکزاستانهاهمدردستورکاراست.
بهگفتهمدیرکلدفترمشارکتهایمردمیومسئولیت
اجتماعیسازمانحفاظتمحیطزیستانتظاربرایناست
تاپایانامسالحدود1400خانهمحیطزیستدرکشور
راهاندازیشود.سیدابوالقاسمموسویبهایرنامیگوید:البته
درجاهایزیادیازبخشیازفضایمساجدیادهیاریها
برایایجادخانهمحیطزیستاستفادهخواهدشد.قطعا
فضایمازاددولتیزیادیوجــودداردکهمیتوانازآنها
استفادهکردتاهزینهایمتوجهمردمنشود.درواقعبهدنبال
پایداریوخودگردانیاینخانههاهستیم؛چوننمیخواهیم
هزینهایبهمردمتحمیلشود.درمراحلآموزشینکاتی
دربارهپایداریوخودگردانیاینخانههاهممطرحمیشود،
برایناساسازطریقصندوقملیمحیطزیستهمورود

میکنیمتاهزینهایمتوجهدولتومردمنشود.
خانههــایمحیطزیســتباهــدفتوانمندســازیو
جلبمشــارکتحداکثریشــهروندانوتحققاهداف
محیطزیستیدرشهرهاوروستاهاتشکیلخواهندشد.
ایجادخانهبرایبخشهایمختلفمقولهجدیدینیست.
چندسالیاســتکهخانهسالمتیاســرایمحلههادر
روستاهاوشهرهایمختلفکشورراهاندازیشدهاستو
بهکارهایفرهنگیمیپردازد.بهگفتهابوالقاسمموسوی،
مدیرکلایندفتر،خانهمحیطزیستهمباهمینمدلاما
کمیتفاوتقراراستفعالشود.باتوجهبهشرایطشکننده
محیطزیستولزومحفاظتازآنبهایننتیجهرسیدیم
کهمکانیبرایآشناییبیشترمردمبامحیطزیستایجاد
کنیم؛ازاینروطرحیراباعنوانایجادخانهمحیطزیست
تعریفکردیمودرشــورایمعاونانوشــورایراهبردی
سازمانحفاظتمحیطزیستبهتصویبرسیدتااقشار

مختلفمردماعمازکشاورزان،دانشآموزانوحتیمدیران
دولتیومحلیبتوانندباحضوردرآنمکانهابهگفتوگو
وتبادلاطالعاتدرزمینهمحیطزیستواهمیتحفاظت
ازآنبپردازند.مســئوالنسازمانحفاظتمحیطزیست
بارهااعالمکردهاندکهنمیتوانندبدونمشارکتمردمی
حفاظتازمناطق4گانهرابهدرستیانجامدهند،اماالزمه
مشارکتمردمی،حتیپیشازآموزشهایزیستمحیطی
ایجادحساعتمادبینمردمومسئوالناست.اینکاربا
کمکتشکلهایغیردولتیممکناست.امیدسجادیان،
تسهیلگروفعالمحیطزیستکهسالهاستآموزشهای
زیستمحیطیبهمردمانزاگرسنشینمیدهد،میگوید:
نکتهکلیدیبرایجلبمشارکتمردم،غیردولتیبودن
آناست.دربرخیازمناطقبهخصوصآنهاکهدرحاشیه
یادرونمناطقحفاظتشــدهاند،بهدلیلوجودتعارض
منافع،ساکنانبادولتیهاکنارنمیآیند.اینسازمانهای
غیردولتیدرشرایطبیاعتمادیدوطرفه،میتوانندحلقه

واسطارتباطباشند.مادرتشکلمردمینهضتسبززاگرس
برایجلبحمایتمردمیفقطازمحیطزیســتحرف
میزنیم.دربرخیازروستاهایحاشیهمناطقحفاظتشده
بهدلیلاینکهسازمانهیچگونهاجازهبهرهبرداریازمنابعرا
بهاستنادقانوننمیدهد،اهالیروستاهاتمایلیبههمکاری
باسازمانحفاظتمحیطزیستندارند.وقتیتعلقخاطر
مردمبهمناطقکمشودجلبمشــارکتبرایحفاظت
کممیشود.امیدسجادیان،فعالمحیطزیستمیگوید:
دربرخیازمواقعمتولیمربوطهباکماهمیتجلوهدادن
دانشمردممحلیبرپیچیدگیهایروابطاضافهمیکند.
سازمانبایدبهایننکتهتوجهکندکهنمیتوانبرایهمه
مناطقنسخهیکسانیپیچید.تفاوتهایفرهنگیوحتی
جغرافیاییکاربامردمآنمنطقهرامتفاوتمیکند.جایی
کهمعیشتمردمبهبرداشتازمنابعطبیعیوابستهاست
بایدروشتعاملمتفاوتباشــد.مردممحلیدربسیاری
ازمواردایدههــاوراهحلهایکاربــردیبرایمعضالت
زیســتمحیطیدارند؛مثالمیداننددلیلآتشسوزی
جنگلهایزاگرسدرعدمآموزشجوانانبراینحوهروشن
کردنآتشاست؛اینکهنمیدانندزیرآتشبایدچالهکند
ودورشسنگگذاشتوباپوششخاکحتماخاموشش
کرد.بهاعتقــاداو،دولتزمانیدرتعاملباتســهیلگران
نتیجهبهتریدرجلبمشــارکتمردممحلیمیگیرد
کهبدنهسازمانحفاظتمحیطزیســتنیزهمراهایده
»حفاظتمشارکتی«باشــد.اومیگوید:بارهاشدهکه
مدیرانباالییایدههایمشــارکتیدارنــد،ولیدربدنه
کارشناسیهمهموافقنیستند.فهمدقیقمعنایمشارکتو
تأثیرآندرحفظمحیطزیستبایددرسازماننهادینهشود
تامردمبهخانههایمحیطزیستتعلقخاطرپیداکنند.
تازمانیکهتفکرغالبدرمناطقاینباشدکه»دولتیها
مامورندوروستاییانمتخلف«راهبهجایینخواهیمبرد.
درحالیکهاینمردممحلیهستندکهمیدانندچهکسی
کیوکجااقدامبهتخلــفدرمناطقمیکندومیتواناز

کمکودانشآنهااستفادهکرد.

راه اندازی 1400خانه محیط زیست تا پایان سال
آموزشجوامعمحلیموجبارتقایحفاظتازمحیطزیستکشورمیشود

عددخبر

سرپرســت معاونــت گردشــگری اداره 
 کل میــراث فرهنگــی گیــان گفــت: 
۳۰پــروژه بومگــردی از ابتدای امســال 
در استان افتتاح شده و ۲۰پروژه دیگر 
تا پایان سال به ظرفیت اقامتی استان 
اضافــه می شــود. بــه گــزارش ایســنا، 
رضا حســن پور گفت: اعتبــاری حدود 
۷۰۰میلیــارد تومــان بــرای ایــن منظور 

تخصیص یافته است.

30
پروژه

سرپرست اداره کل نوســازی، توسعه 
و تجهیــز مــدارس اســتان ســمنان 
گفــت: ۲۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار از 
محل مصوبات ســفر رئیس جمهور به 
اســتان پرداخت می شــود. بــه گزارش 
ایرنــا، امیرحســین قزوینیــان ابــراز 
داشــت: اعتبــارات از محــل مصوبــات 
ســفر رئیس جمهــوری طی ســه ســال 

پرداخت می شود.

200
میلیارد

عکسخبر

مسجد جامع شافعی

مسجد جامع شافعی مسجد جامع اهل سنت در کرمانشاه 
است که در راسته بازار کرمانشاه )تاریکه بازار( قرار دارد که در 
سال ۱۳۲۴ تأسیس شده است. این مسجد از یک سو به میدان 

جوانشیر و از سوی دیگر به تاریکه بازار منتهی می شود و در 
محلی که پیش تر زائرسرا بوده توسط مردم اهل سنت کرمانشاه 
ساخته شد. مسجد از گنبد و مناره قدیمی و ۲مناره ساده فلزی 
طایی رنگ به ارتفاع تقریبی ۹متر تشکیل شده که در باالی 
ساختمان موقوفه مسجد در ضلع جنوبی نصب شده است.

منبع: مهر/  عکاس: یحیی بیابادی

گزارش

کرمانشاه

ری
شه

هم
س:

عک

 اضافه شدن هزار هکتار
 به باغ هاي لرستان 

رئیسسازمانجهادکشاورزیلرســتانبهظرفیتموجوددر
زمینهعملکردوتولیدســیبدراستاناشــارهکردوازافزایش
1000هکتارباغهايسیبدراســتانخبرداد.بهگزارشایلنا،
سیدعمادشاهرخیگفت:قریببه38هزارهکتارسطحباغهاي
سیبدراستاناستکهمیانگینعملکرداینباغهادرهرهکتار21

تناستوکلتولیدسیبدراستان۷4هزارتناست.
ویافزود:ازاینمیزان30هزارتنســیبدرجهیکاستکه
عمدتاًبهاستانهایهمجواروکشورهایهمسایهصادرمیشود
وازاینسطحیکهدراستانداریمتقریبا50درصدبهشهرستان
بروجردتعلقداردکهبهدلیلاقلیممناسبوشرایطتوپوگرافی
کهدرشهرســتانبروجردوجودداردمیانگینعملکرددراین
شهرستانحدود26تندرهکتاراستکهبااقداماتیکهدردست
اجرااســتســعیبرآنداریمتاافق1404،بهسطحباغهاي
استان1000هکتاراضافهشود.رئیسسازمانجهادکشاورزی
لرستانتصریحکرد:طبقبرنامهوزمانبندیسالی200هکتار
بهباغهايســیباضافهخواهیمکردکهســالگذشته200
هکتارانجامشدوامســالنیزتمهیداتالزمراانجاممیدهیم
تا200هکتارباغهايجدیدداشتهباشــیم.شاهرخیدرادامه
گفت:باتوسعهباغهايسیبدرلرســتانشاهدکیفیتباغها
خواهیمشدوســیبباکیفیتجایگزینسیبدرجه3خواهد
شدودرتالشهستیمسیبهایدرجه2باجوانسازیوپیوند
اصالحکنیمتاشاهدکیفیتبیشترسیبهاباشیموعملکردآنها

راافزایشدهیم.

 تامین ۸۰ درصد اراضی 
نهضت مسکن در گلستان

استاندارگلســتانگفت:بانقشهراهترســیمیوهمکاری
فرادستگاهیدرصددهستیمتاپایانسال،80درصداراضی

موردنیازبرایقانونجهشمسکندراستانفراهمشود.
بهگزارشمهر،علیمحمدزنگانهاظهارکرد:درنهضتملی
مســکن۹2هزارنفرثبتنامکردنداماتکلیفاستانبرای
۹4هزارواحدمسکونیدرشهروروستاهایمختلفاست.

استاندارگلستانافزود:تاکنون60درصدزمینموردنیازاین
چهارسالراباکمکسازمانهاییمانندثبتواسناد،منابع

طبیعیوسایردستگاههافراهمکردیم.
ویگفت:درکلشهروروستاهم450هکتارزمینتامین
شدهوامیدواریمتاآخرامســالبتوانیمبیشاز80درصد

اراضیموردنیازبراینهضتملیمسکنراتامینکنیم.
استاندارگلســتانادامهداد:اگربتوانیمزمینهایجادپنجره
واحدزمیندرکشــوررافراهمکنیمضمنصیانتازانفال
واموال،مانعتعرضبهمنابعطبیعیمیشویموبستربرای

اجرایطرحهایاقتصادیایجادمیشود.

لرستان

گلستان


