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فرمانــدار ارومیــه گفــت: دهــه فجــر 
امســال ۲۴۴ پــروژه در شهرســتان 
افتتــاح و کلنگ زنــی می شــود. بــه 
گــزارش ایســنا، غالمحســین عمــاری 
افزود: طبق آخرین آمــار در دهه فجر 
امســال ۲۳۷پــروژه بــا اعتبــار بالــغ بر 
هزارمیلیارد تومــان در ارومیــه افتتاح 
و ۷پروژه با اعتبار بالغ بــر ۲۰۰میلیارد 

تومان کلنگ زنی می شود. 
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معــاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان 
امام)ره( فارس با اشاره به اجرای طرح 
جهش تولیــد در دیم زارها بــا همکاری 
سازمان جهادکشاورزی استان، گفت: 
این طــرح در ســطح ۲۰۰هــزار هکتار از 
دیم زارهــای فــارس اجــرا شــده اســت. 
به گــزارش ایرنــا، محمد مهــدی رنجبر 
افزود: این طرح از طریق رعایت تناوب 
زراعــی و نگهــداری حداقلــی ۳۰درصد 

بقایا در دیم زارها انجام شده است.
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ماجرای جنگ زنجان 
تاریخ 200ساله اخیر شهر زنجان در 
کتابی با نام »جنگ زنجان« به نوشته 
پرویز فتح اهلل پور، چــاپ و راهی بازار 
نشر شده است. به گزارش همشهری، 
نویسنده در این کتاب به تاریخ 2قرن 

اخیر زنجان می پردازد و اقدامــات و رویکرد نظامی فرقه بابیه در 
کشور را واکاوی می کند. به گفته نویسنده، این کتاب در مورد یکی 
از مهم ترین رویدادهای تاریخ اخیر زنجان اســت؛ واکاوی یکی از 
3جنگی است که پس از ظهور بابیه در کشور اتفاق افتاد و جریان 
بابیه را که جنبشی مذهبی و اجتماعی بود، وارد عرصه نظامی و 
سیاسی و مقابله مستقیم با دولت مرکزی کرد. در این کتاب ابتدا 
اوضاع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران مقارن آغاز جریان بابیه 
مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نگاهی کلی به شیخیه و ظهور 
بابیه دارد. پس از آن، موضوع اصلــی کتاب یعنی اوضاع زنجان و 
جریان های تأثیرگذار و حاکم در شــهر و اختالفات میان طیف 
اکثریت روحانیان اصولی با مال محمدعلی نماینده جریان اخباری 
و گرایش او به بابیه آغاز می شود. در ادامه کتاب اوج گیری اختالف 
و آغاز جنگ میان 2 گروه و دخالت قوای نظامی دولتی و مقاومت 
9ماهه بابی ها و خســارات فراوان و ویرانی شهر و آثار و تبعات آن 
مورد بررسی قرار گرفته اســت؛ جنگ در آغازین سال سلطنت 
ناصرالدین شاه قاجار به وقوع پیوسته است. کتاب جنگ زنجان 

در ۵00نسخه از سوی انتشارات نگاه معاصر منتشر شده  است. 

با نویسندگان 

خبر روز 

کالنشهر اصفهان با جمعیتی حدود 5میلیون نفر، سومین 
شهر پر جمعیت کشور محســوب می شود. این شهر چنان 
با آلودگی هوا دست به گریبان است که با گذشت 313روز 
از سال )تا صبح شنبه، 8بهمن( فقط یک روز هوای پاک را 
تجربه کرده  اســت. موضوع آلودگی هوای اصفهان، مدتی 
اســت که با کاهش بارندگی ها و تنش آبی، مازوت سوزی 
صنایع، خودروهای فرســوده و مســائلی از این دست، به 
کالفی سر در گم تبدیل شــده و راه حل های ریز و درشتی 
را تجربه کرده  اســت و حــاال معرفی اصفهــان به عنوان 
»پایلوت حمل ونقل پاک   « از سوی رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، قرار است شاه کلید حل این ماجرا باشد؛ 
موضوعی که در تفاهمنامه  سه جانبه معاونت علمی و پژوهشی 
ریاست جمهوری، وزارت کشور و شهرداری اصفهان دنبال 
می شود. سیاست حمل ونقل پاک در کالنشهرهای دیگر از 
جمله، تهران و مشهد نیز کم وبیش به اجرا درآمده ، اما روشن 
شــدن چراغ قرمز آلودگی هوای اصفهان، موجب شده تا 
به عنوان پایلوت معرفی و سرآغاز برنامه های این حوزه باشد.

راحله عبدالحسینی گزارش
روزنامه نگار

اتوبوس های برقی در راه اصفهان 
طرح های مختلفی پس از انتخاب اصفهان به عنوان  پایلوت  حمل ونقل پاک در دست بررسی است 

   چرا کالنشهر اصفهان انتخاب شد؟ 

اصفهان در داشــتن روزهای آلوده از پایتخت هم  جلو زده 
و طبق آمار، از ابتدای ســال تاکنون یــک روز هوای پاک، 
1۵0روز قابل قبول، 13۵روز هوای ناسالم برای گروه های 
حساس و 27روز هوای ناســالم برای همه مردم را تجربه 
کرده  است. بیش از یک هفته است که علی سالجقه، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست کشــور، اصفهان را پایلوت 
حمل ونقل پاک کشــور معرفی کرده و عزم ملی برای رفع 

آلودگی از اصفهان شکل گرفته  است.

  اتوبوس های برقی، چه زمانی راه می افتند؟  

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از اقدامات 
انجام شده درباره انتخاب کالنشهر اصفهان به عنوان پایلوت 
حمل ونقل پاک در کشــور به همشــهری می گوید: »هزار 
اتوبوس گازسوز و برقی تا پایان سال1402 برای اصفهان و 
8شهرستان واقع در شعاع ۵0کیلومتری این استان، به نسبت 
جمعیت توزیع خواهد شــد تا گامی برای تحقق حمل ونقل 
پاک برداشته شود.« خودروهای فرسوده نیز یکی از متهمان 
ردیف اول آلودگی هوای اصفهان است که مهران زینلیان از 

جایگزینی ۵هزار تاکسی فرسوده با نو خبر می دهد.

  زیرساخت های شهر پاسخگوست؟  

کارشناس مسئول پایش کنترل کیفیت هوای شهرداری اصفهان، از مطالعه 
برای اجرای سند حمل ونقل انسان محور با تأکید بر حمل ونقل برقی در اصفهان 
خبر می دهد و به همشــهری می گوید: مطالعات در دست انجام و شهرداری 
اصفهان با شرکت های مربوطه در تعامل است تا زیرساخت  تردد اتوبوس برقی 
اجرا شود. جمشید لقائی می افزاید: 3نقطه برای ایستگاه شارژ و دپوی اتوبوس 
برقی در اصفهان مشخص شده و مکان یابی 2ایستگاه شارژ اضطراری نیز در 
دست انجام اســت؛ اتوبوس های برقی، قابلیت پیمایش 200کیلومتر در روز 
را دارند. به گفته لقائی، هرچند در سال های اخیر اتوبوس های شهر اصفهان 
یورو 4و مجهز به فیلتر دود و با حداقل آلودگی هوا هستند، ولی برای موضوع 

حمل ونقل پاک، حتما اتوبوس های برقی راه اندازی می شوند.

 دانش بنیان ها چه می کنند؟ 

مهــران زینلیــان، معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان می گویــد: از آنجا کــه در اصفهان ســرعت جابه جایی هوا 
ُکند اســت، از شــرکت های دانش بنیان خواســته ایم تا طرح های 
 خــود را بــا موضــوع راهــکاری بــرای جابه جایی هــوا و کاهش

 آلودگی ارائه کنند.
هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
نیز به همشهری می گوید: 600شرکت دانش بنیان فعال در شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهــان، همواره 2 موضــوع آب و آلودگی هوای 
اصفهان را در اولویت طرح های خود دارند. 13درصد طرح های شهرک 

به موضوع محیط زیست اختصاص دارد.
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تجربه  حمل ونقل پاک در شهرهای دیگر 
سابقه اجرای حمل ونقل پاک در شهرهای دیگر با ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری، دیده 
می شود. در سال های اخیر با راه اندازی پویش ملی حمل ونقل پاک شهرداری ها و گروه های 
مردمی، هم افزایی مناسبی در رفع این موانع صورت گرفته است. آنطور که مهدی جمالی نژاد، 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفته، بیش از هزار کیلومتر 
مسیر دوچرخه سواری در مراکز استان ها ایجاد شده  که از این میزان حدود ۷۰درصد مربوط 
به کالنشهرهاست که بیشترین آن با طول تقریبی 5۰۰کیلومتر به تهران و مشهد تعلق دارد. 
آمارها نشان می دهد که در اصفهان 12۰۰کیلومتر مسیر ماشین رو داریم و قرار است تا پایان 

سال1۴۰۴، ۷۷۷کیلومتر مسیر دوچرخه سواری هم در آن ساخته شود.

مکث

بوشهرعکس خبر

اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی
اردوی آمادگی ملی پوشان قایقرانی آب های آرام آقایان و 
بانوان جهت کسب آمادگی شرکت در بازی های آسیایی 

هانگژو ازبکستان و مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بندر 
بوشهر در حال برگزاری است. 

 راه اندازی پنل های خورشیدی 
در روستاهای کردستان

راه اندازی پنل های خورشیدی در روستاها با جدیت دنبال می شود. 
به گزارش ایرنا، معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: سیاست 
معاونت عمرانی و اســتانداری برای روســتاها، راه اندازی پنل های 
خورشیدی در روستاهاست که می تواند برای ایجاد اشتغال روستایی 
مؤثر باشــد. کیومرث حبیبی افزود: هم اکنون در زمینه راه اندازی 
پنل های خورشیدی روستایی 4هزار مورد مصوب داریم که ۵0 مورد 
به بانک های عامل معرفی شده اما شرکتی که بتوان از آن خرید کرد 
هنوز مشخص نشده اســت. وی با بیان اینکه راه اندازی این پنل ها 
منجر به اشتغال زایی خواهد شد، یادآور شــد: بر این اساس منازل 
روستایی که از استحکام الزم برخوردار هستند از طریق این پنل های 
خورشیدی می توانند درآمد کسب و ایجاد اشتغال کنند.  حبیبی با 
اشاره به اینکه سال گذشته 128میلیارد تومان از طریق ارزش افزوده 
به روستاهای استان پرداخت شده، اضافه کرد: در 9ماهه امسال نیز 
تاکنون 16۵میلیارد تومان پرداخت شــده است که برآوردها نشان 

می دهد به ازای هر روستا 10۵میلیارد تومان است.

کردستان


