
اصفهان را به نگين انگشتري ايران مي شناسيم. 
جايي كه فراتر از يك ش��هر و اس��تان است و به 
نصف جهان ش��هرت دارد. هر ايراني حتي يكبار 
هم كه شده به اين منطقه گردشگري- تاريخي 
قدم گذاشته و جاي جاي آن را جست وجو كرده 
اس��ت و باز هم دلش مي خواهد س��فري به اين 
استان داشته باشد. در كنار گردشگران داخلي، 
توريست هاي خارجي  بسياري هم هستند كه يا 
به اين منطقه تاريخي آمده اند يا با ديدن تصاوير 
متعدد از نصف جهان مي خواهند هرچه سريع تر به 
ايران بيايند و ميدان نقش جهان، كاخ چهلستون، 
باغ فين كاشان و مسجدجامع، قنات هاي وزوان، 
مزدآباد ميمه و م��ون اردس��تان را يكي پس از 
ديگري ببينند و به هنر دس��ت م��ردم هنرمند 
اصفهاني پي ببرند. منطق��ه اي از اين كره خاكي 
كه هر هنر تاريخ��ي را در دل خود ج��اي داده و 
در كنار آثار باستاني متعدد هنوز هم هنرمندان 

بسياري دارد كه هر س��اله ميليون ها هنر دستي 
را توليد مي كنند. صنايعي كه شامل خاتم كاري، 
ميناكاري، گچ بري، گره چيني، قلمدان سازي، 
كاشي كاري، مسگري، منبت كاري، سفال گري، 
قلمزني، مينياتور، قالي بافي، زري و مخمل بافي، 
قلم كاري، في��روزه كوبي مي ش��ود و هر يك به 
تنهايي مي توانند اقتصادي بزرگ را به حركت در 
بياورند و براي جمعيت بسياري اشتغالزايي كنند. 
با اين حال گويا هنوز آنچنان به اين ظرفيت هاي 
اقتصادي به عنوان صنعتي سودآور نگاه نمي شود. 
به طوري كه استاندار اصفهان ضمن انتقاد از گم 
نامي اين صنايع مي گويد: »آثار تاريخي اصفهان 
در غربت خاصي هستند كه براي بيرون بردن اين 
آثار از اين وضعيت، روش هاي جديد براي معرفي 
سنت هاي كهن و ميراث فرهنگي بايد در دستور 
كار قرار گيرد.« عباس رضايي اضافه مي كند: »اگر 
قرار است گردشگري در كشور شكل بگيرد، تنها 

چند ش��هر مهم كشور هس��تند كه اين ظرفيت 
را دارن��د و در بين اين ش��هرهاي مهم، اصفهان 
همچون نگين انگشتر است و هيچ كس نمي تواند 
در درستي اين گزاره شك داشته باشد.« گفتني 
است كه ورود هر گردشگر خارجي به ايران هزار و 
200 دالر معادل 30 بشكه نفت درآمدزايي دارد 
كه سال گذشته بر اساس آمار ارائه شده از سوي 
مس��ئوالن حدود 500 هزار گردشگر خارجي به 

اين استان آمدند. 
   نصفجهانبرندسازيميخواهد

اصفهان، اين شهر تاريخي كه لقب نصف جهان را 
به خود داده است، اين روزها ميزبان يازدهمين 
نمايشگاه بين المللي صنايع دستي است. استاني 
كه به عنوان قطب گردش��گري كش��ور، داراي 
108شهر و هزار و 934روس��تا است. منطقه اي 
كه مضاعف بر هزاران جاذبه طبيعي، بيش از 22 
هزار بنا و اثر تاريخي را هم در دل خود جاي داده 

كه هزار و 850 مورد آن به ثبت ملي و هفت اثر آن 
نيز به ثبت جهاني رسيده است. استاندار اصفهان 
ضمن تأييد ظرفيت هاي باالي گردش��گري در 
اين منطقه مي گويد: »اصفه��ان داراي رتبه اول 
كشوري آثار تاريخي است، همچنين از اصفهان 
چهار اثر معنوي همچون مهارت قالي بافي كاشان، 
قاليشويي مشهد اردهال و… نيز به ثبت رسيده 
است.« رضايي با مقايسه اي از كشورهاي خارجي 
اضافه مي كند: »75 درصد از درآمد كشور انگليس 
از گردشگري اس��ت، با اين حال در ايران از اين 
ظرفيت به خوبي اس��تفاده نشده است.« اين نيز 
در حالي است كه مناطقي چون اصفهان هر ساله 
ظرفيت ميزباني از ميليون ها گردش��گر را دارند. 
وي ادامه مي دهد: »براي توس��عه گردش��گري 
نيازمند برندسازي هستيم. بايد بيش از گذشته 
برندس��ازي جاذبه هاي گردش��گري، تاريخي و 
فرهنگي مورد توجه قرار گيرد. اگر پيوند بين سه 
اصل صورت گيرد، قطعاً شاهد نتايج قابل قبول در 

حوزه برندسازي خواهيم بود.«
رضايي با اش��اره به اينكه بايد سياس��ت گذاري 
مناس��بي در بازارهاي هدف گردشگري، جذب 
بيشتر گردشگر خارجي، عدالت و برابري به منظور 
هم افزايي و تعامل صورت گي��رد، بيان مي كند: 
» عالوه بر تمام اين ها بايد از ظرفيت سفارتخانه ها 
براي محقق ش��دن اين امر در قال��ب همكاري 
استفاده كرد. البته براي محقق شدن اين امر هيچ 
كش��وري به تنهايي نمي تواند اين مسير را طي 
كند و نيازمند هماهنگي است.« وي با ابراز تأسف 
از اينكه آثار تاريخي اصفه��ان در غربت خاصي 
هس��تند، تأكيد مي كند: »براي بيرون بردن اين 
آثار از اين وضعيت روش هاي جديد براي معرفي 
سنت هاي كهن و ميراث فرهنگي بايد در دستور 
كار قرار بگيرد.« گفتني است امسال در فصل بهار 
ورود گردش��گران خارجي به اصفهان حدود 17 
درصد افزايش داشته است و اين به معناي وجود 
ظرفيت هاي خوب در اين بخش اس��ت. گفتني 
است كه در حال حاضر براي جذب گردشگران، 2 
هزارو 200 طرح گردشگري شامل بوم گردي ها، 
هتل ها و مجتمع هاي گردش��گري در كشور در 
حال ساخت است كه بخش قابل توجهي از اين 
طرح ها در استان اصفهان اجرايي مي شوند. با اين 
حال باز هم اين اقدامات كافي نيست و مسئوالن 
ضمن برندسازي آثار باس��تاني و صنايع دستي 
اصفهان وظيفه دارند بازار خوبي را هم براي ارائه 
كاالهاي توليدي اصفهاني ها در دنيا بيابند. كاري 
كه تاكنون چندان مورد توجه قرار نگرفته و موجب 

گم نامي هنر دست امروزي اصفهاني هاست.

اين روزها نصف جهان ميزبان يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع دستي است 
و گردشگران از هر سو به اصفهان مي آيند. البته خرداد ماه تنها تاريخي نيست 
كه اصفهاني ها ميزبان گردشگران هستند و در تمام فصول سال مراكز تاريخي و 
تفريحي استان با ورود قابل توجهي از گردشگران ايراني و خارجي روبه رو است. 

گفتني است كه ورود هر گردشگر خارجي به ايران هزار و 200 دالر معادل 30 بشكه 
نفت درآمدزايي دارد. اما به اين دليل كه برندسازي مناسب براي صنايع دستي 
اصفهان صورت نگرفته استاندار اصفهان معتقد است، آثار ارزشمند اين استان 
در غربت به سر مي برند و از تمام مزاياي اين بخش به خوبي استفاده نشده است. 
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تواناي��ي اس��تان هاي مختلف كش��ور از جمله، 
آذربايجان شرقي، قم و خراسان رضوي در زمينه 
توليدات انواع كفش موجب شده تا ايران ساالنه با 
توليد 70 تا 80 درصد پاپوش مورد نياز كشور، اعم 
از دست دوز و ماشيني بتواند رتبه دوازدهم دنيا 
را در اين زمينه از آن خ��ود كند، موضوعي كه به 
گفته دست اندركاران اين صنعت مي توان با تكيه 
بر داش��ته هاي خود نه تنها از واردات بي نياز شد، 

بلكه گوشه چشمي نيز به صادرات داشت. 
صنعتيکفشتوليددراولرتبهقم   

استان قم بعد از تبريز رتبه دوم توليد كفش چرمي 
در كشور را دارد.  وجود 250 واحد توليد كفش در 
استان قم موجب شده تا ساالنه 80 تا 90 ميليون 

جفت كفش در استان قم توليد  شود.   اين در حالي 
است كه اين صنعت توانسته براي بيش از 5 هزار 
نفر اش��تغالزايي مس��تقيم و زمينه هاي اشتغال 
براي بيش از 20 هزار نفر هم فراهم كند.  دمپايي 
پالستيكي، چكمه كشاورزي، صندل هاي مردانه 
و زنانه و كفش چرم��ي از جمله توليدات صنعتي 
اس��تان قم اس��ت كه دمپايي و صندل بيشترين 
توليدات را به خود اختصاص مي دهد.   سهم 70 
درصدي بازار پاپوش توليد قم در كشور باعث شده 
تا اين اس��تان در توليد كفش صنعتي در كش��ور 
حرف اول را بزند. اين موفقيت در حالي است كه 
ساالنه 45 ميليون دالر كفش از گمركات استان 
قم به كشور عراق، افغانستان، آذربايجان، عربستان 
و... انجام مي شود.   ش��رايط عالي توليد كفش در 

اس��تان قم از جمله داليلي بود كه موجب شد تا 
روز گذش��ته ش��هرك تخصصي كفش و دمپايي 
ماشيني قم كلنگ زني شود.  معاون وزير صنعت 
در اين مراسم با اش��اره به اينكه اين شهرك براي 
ساماندهي صنوف توليدكننده كفش و دمپايي در 
قم ساخته مي شود، گفت: »اين شهرك تخصصي 
به مساحت 9۶ هكتار در شهرك صنعتي شكوهيه 
به بهره برداري مي رسد و قرار است اين طرح بزرگ 
براي بي��ش از ۶ هزار نف��ر در بخش هاي مختلف 
توليدي اشتغالزايي ايجاد كند.« محسن صالحي 
افزود: »از ويژگي هاي ش��هرك صنعتي اين است 
كه همه واحدهاي توليدي و قطعات و ماشين آالت 
در كنار هم تجميع مي شود و تجربيات خوبي براي 
توليد و س��رمايه گذاري در يك جا فراهم است.« 

اين در حالي است كه قرار اس��ت در اين شهرك 
صنعتي س��رمايه گذار خارجي ني��ز ورود  كند.  از 
آنجا  كه م��واد اوليه PVC در اي��ران وجود دارد 
و تنها EVA و PU وارداتي هس��تند، لذا با تهيه 
ماش��ين آالت صنعتي مي توان اين صنعت را در 

بيشتر استان ها ايجاد كرد. 
   بينيازازوارداتکفش

آمارها نش��ان مي دهد تا قبل از تحريم ها، ساالنه 
ح��دود 500 ميليون دالر كفش قاچ��اق از  ايتاليا 
گرفته تا چين وارد كشور مي شد.  يكي از مزايايي 
كه تحريم ها نصيب كفش توليدي كشور كرد اين 
بود كه واردات از سال گذشته ديگر مقرون به صرفه 
نشد موضوعي كه موجب شد تا دوباره رونق نصيب 
توليد كننده كفاشان دست دوز و ماشيني كشور 
شود.  در حال حاضر ميزان نياز س��االنه كشور به 
250 ميليون جفت كفش از همه نوع است كه توليد 
كنندگان داخلي در صورت حمايت از آنها مي توانند 
تا 400 ميليون جفت توليد داشته باشند، موضوعي 
كه مي تواند نام ايران را به يكي از پرآوازه ترين صادر 
كننده كفش تبديل كند.  رئيس اتحاديه كفاشان 
دس��ت دوز در اين خصوص گفت: »صنعت كفش 
در تمام دنيا، صنعتي اش��تغالزا محسوب مي شود 
كه كشورهاي مختلفي مانند چين، امريكا، هند و 
بسياري از كش��ورهاي ديگر كه جمعيت مناسبي 
دارند، به آن توجه ويژه دارند.« رس��ول ش��جري 
افزود: »حوزه كفش تنها ب��ه 120 ميليون دالر به 
كشورهاي همس��ايه محدود مي ش��ود و در حال 
حاضر در بازارهاي داخل��ي حدود 75 تا 80 درصد 
انواع پاپوش ها توليد شده و ما سهمي باال از بازار را در 
دست داريم، با اين حال ظرفيت هاي توليدي كشور 

به شكل 50 درصدي در حال حركت هستند.«

قمصنعتيترينتوليدكنندهكفشماشينيكشورميشود
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سايه سنگين گمنامي روي سر هزاران اثر تاريخي اصفهان
استاندار اصفهان: 22 هزار اثر تاريخي، 1800 اثر باستاني ثبت ملي و 7 اثر تاريخي ثبت جهاني اصفهان در غربت به سر مي برند

   ايالم:فرماندار مهران از افزايش خدم��ات در پايانه مرزي مهران براي 
آسايش زائران اربعين 98 خبر داد.  اسد قاسمي اظهار داشت: با توجه به حذف 
هزينه ويزا قطعاً جمعيت بيشتري نسبت به سال هاي گذشته براي اربعين 
به مرز مهران مراجعه مي كنند.  وي تصريح كرد: براي آسايش زائران در مرز 
بين المللي مهران ايجاد 800 سرويس بهداشتي در چهار نقطه پايانه بركت، 

پايانه مرز، ترمينال اربعين و همچنين داخل خاك عراق احداث مي شود. 
  چهارمحالوبختياري:رئيس مركز بهداشت چهارمحال و بختياري 
از راه اندازي پنج ايستگاه كنترل فشار خون در مناطق عشايري اين استان 
در طرح بسيج ملي كنترل فش��ار خون خبر داد.  راشد جزايري اظهار 
داشت: كنترل فشار خون عشاير در اين استان و شناسايي بيماران فشار 
خون از مهم ترين اهداف راه اندازي اين ايستگاه ها بوده است.  وي بيان 
كرد: از ابتداي آغاز طرح بسيج ملي كنترل فشار خون تاكنون بيش از 
يك هزار و 510 بيمار فشار خون در سطح استان شناسايي شده است. 

  خراسانشمالي:مديركل كميته امداد خراسان شمالي از كمك 180 
ميليون توماني ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( به ايتام تحت حمايت 
اين نهاد خبر داد.  مجيد الهي راد اظهار كرد: سال گذشته اين ستاد تنها در 
طرح اكرام ايتام و محسنين 180 ميليون تومان به فرزندان تحت حمايت 
اين نهاد مساعدت داشتند.  وي با بيان اينكه هم اكنون بيش از ۶ هزار و 
227 يتيم و فرزند محسنين تحت حمايت كميته امداد خراسان شمالي 
قرار دارند، تصريح كرد: اين ستاد به طور ميانگين ماهانه بيش از 15 ميليون 

تومان به ايتام اين نهاد كمك نقدي و غير نقدي دارد. 
  س�منان:رئيس اداره آموزش وپرورش آرادان از افتتاح س��ه پروژه 
عمراني آموزش وپرورش در اين شهرستان خبر داد و گفت: زمين چمن 
مصنوعي، ساختمان مركز مش��اوره و يك سالن چندمنظوره با حضور 
مسئوالن افتتاح ش��د.  حميد عربي اظهار داش��ت: پروژه زمين چمن 
مصنوعي آموزش وپرورش در فاز نخس��ت احداث مجتمع ورزشي اين 
شهرس��تان به بهره برداري رسيد.  وي با اش��اره به مشاركت خيران در 
احداث اين پروژه افزود: زمين اين پروژه از سوي خيران تأمين و اعتباري 

بالغ  بر 450 ميليون تومان به بهره برداري رسيد. 
  سيس�تانوبلوچس�تان: رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري ميرجاوه گفت: در سه ماهه نخس��ت امسال 30 هزار گردشگر 
از شهرستان ميرجاوه بازديد كردند.  عبداهلل كرد اظهار داشت: در سه ماهه 
نخست امسال در حوزه صنايع دستي، كالس هاي آموزش صنايع دستي با 
تعداد 50 هنرآموز در رشته هاي س��وزن دوزي و سكه دوزي در شهرستان 
ميرجاوه برگزار شد.  وي افزود: برپايي نمايشگاه صنايع دستي به مناسبت روز 
جهاني صنايع دستي، بيمه كردن يك نفر از صنعتگران، صدور 4 فقره كارت 
شناسايي صنعتگري و بازديد از كارگاه هاي صنايع دستي نيز از اقداماتي است 

كه در سه ماهه نخست سال در حوزه صنايع دستي صورت گرفته است. 
   قم:مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان قم با بيان اينكه قم 
فقط تا سال 1407 آب دارد، گفت: تنها راه براي عبور از شرايط موجود، 
مديريت مصرف اس��ت.  علي ج��ان صادق پور اف��زود: كل تخصيص از 
سرشاخه هاي دز به استان قم حدود 100 ميليون مترمكعب است، اين 
در حالي است كه ميزان مصرف آب در قم در سال گذشته بيش از 117 
ميليون مترمكعب بوده و پيش بيني مي كنيم اين ميزان در سال جاري 

به بيش از 12۶ ميليون مترمكعب برسد.

88498441سرويس  شهرستان

چالش برق بوشهر با موج جديد گرما      
ازايبهشدهانجامهايبررسيمطابق     بوشهر
اس�تاندردماافزايشدرجهيكهر
.شودمياضافهاستانبرقمصرفيباربهمگاوات۵۰معادلبوشهر
اردشير مذكوري مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر گفت: انبار 
يا ذخيره گاه در صنعت برق وجود ندارد و توليد و مصرف تقريباً همزمان است 
و بر اين اساس بايد مديريت پيك مصرف و پيك بحراني با همراهي مردم انجام 
شود.  وي با بيان اينكه به ازاي هر يك درجه افزايش دما در استان بوشهر معادل 
50 مگاوات به بار مصرفي برق استان اضافه مي شود، افزود: يكي از راهكارهاي 
مهم در راستاي كاهش پيك مصرف برق در استان بوشهر تغيير در ساعت كاري 
ادارات است.  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر با اشاره به تغيير 
ساعات كاري دستگاه هاي اجرايي اظهار داشت: با تدبير مناسب استاندار بوشهر، 
به منظور رفاه حال مردم ساعات كاري ادارات در طي يك ماه گذشته دو بار 
كاهش يافت كه در اثربخشي برنامه هاي شركت توزيع برق استان بوشهر براي 
كاهش پيك مصرف تأثيرگذار بوده است.  مذكوري از آغاز موج جديد گرما در 
تير و مرداد در استان بوشهر خبر داد و بيان كرد: انتظار مي رود با ورود موج هاي 
جديد گرما در تيرماه و مرداد ماه ميزان استفاده از وسايل سرمايشي و مصرف 
انرژي برق بيشتر شود.  وي گفت: تيم هاي نظارتي پس از اتمام ساعت اداري 
در ساعت 13:00 بر خاموش بودن وسائل سرمايشي ادارات نظارت مي كنند تا 

كاهش در مصرف انرژي برق در ساعت پيك محقق شود.

واگذاری 80 واحد مسكوني به مددجويان 
بهزيستي چهارمحال و بختياري       

هايمشارکتامورمعاونحضوربا      چهارمحال و بختياري
وغيردولت�يموسس�اتمردم�ي
واحد8۰کش�وربهزيستيس�ازمانمجلسامورتوانمندس�ازي
.شدواگذاربختياريوچهارمحالبهزيستيمددجويانبهمسكوني
معصومه محمدي با اشاره به طرح تأمين مسكن خانواده هاي داراي حداقل 
دو معلول و بيشتر، اظهار كرد: سهم استان در اين طرح، ساخت و واگذاري 
50 واحد مسكن ش��هري و 233 واحد مسكن روس��تايي است.  مديركل 
بهزيستي چهارمحال و بختياري با اش��اره به آمار واگذاري اين واحدها به 
مددجويان جامعه هدف، تصريح كرد: از سال 95 تاكنون، حدود 1۶ باب از 
واحدهاي مسكوني شهري آماده و به مددجويان واگذار شد، ضمن اينكه ۶0 
واحد مسكن روستايي نيز آماده واگذاري به متقاضيان واجد شرايط روستايي 
است.  محمدي با بيان اينكه مابقي واحدهاي مسكوني شهري و روستايي در 
مرحله ساخت هستند، گفت: اين واحدها در مراحل مختلف ساخت اعم از 
فونداسيون، ديواركاري، نازك كاري و... هستند و به مرور به مددجويان واگذار 
خواهند شد.  مديركل بهزيستي استان به تسهيالت اعطايي به خانواده هاي 
داراي يك معلول اشاره و خاطرنشان كرد: اين خانواده ها پس از شناسايي، 
جمع آوري اطالعات و طي مراحل كارشناسي با حضور مددكاران، تا سقف 
10 ميليون تومان كمك هزينه بالعوض دريافت مي كنند، ضمن اينكه در 

زمينه تعمير و انشعابات منزل نيز تسهيالتي به آنها تخصيص مي يابد.   اجالس اكو فرصتي براي معرفي 
ظرفيت هاي اردبيل به سرمايه گذاران

ه�ايزمينهدرمختلف�يه�ايپكيج    اردبيل
سالمتگردشگريوآبدرماني،گردشگري
.شودميارائهگذارانس�رمايهبهاکواجالسدروش�دهآمادهاستاندر
اكبر بهنامج��و اس��تاندار اردبيل با بي��ان اينكه اين اس��تان قابليت و 
ظرفيت هاي بااليي در زمينه گردشگري و به ويژه گردشگري سالمت 
دارد كه بايد از اين اجالس براي معرفي و اقتصادي كردن اين ظرفيت ها 
اس��تفاده كنيم، برگزاري اجالس بين المللي گردش��گري سالمت با 
حضور كشورهاي عضو اكو در استان را فرصتي براي استفاده از تجارب 
كش��ورهاي عضو اكو در راستاي توس��عه استان دانس��ت.  وي گفت: 
استان اردبيل يكي از استان هايي است كه جهش هاي خوبي در زمينه 
توسعه مجتمع هاي آبدرماني دارد و الزم است با جذب سرمايه گذاران 
اين واحدها بي��ش از پيش رونق يابند.  اس��تاندار اردبيل با اش��اره به 
اقدامات انجام گرفته در راس��تاي رونق بخشي به گردشگري سالمت 
و مجتمع هاي آبدرماني گفت: در اين خصوص با فعال كردن پزش��ك 
آبدرماني در سال جاري حوزه گردشگري سالمت در واحدهاي آبدرماني 
استان تقويت مي شود.  بهنام جو تصريح كرد: عقد تفاهمنامه با دانشگاه 
اس��تانبول در خصوص ارائه آموزش هاي پزشك آبدرماني به پزشكان 
استان يكي از اين گام  ها در راستاي تقويت گردشگري سالمت است.  
وي با اشاره به ظرفيت اس��تان در زمينه گياهان دارويي تصريح كرد: 
در همين خصوص عمليات اجرايي بزرگ تري��ن واحد توليد داروهاي 
گياهي در استان آغاز شده است.  بهنام جو با بيان اينكه بايد از ظرفيت 
اجالس اعضاي اكو در استان استفاده كنيم، افزود: پكيج هاي مختلفي 
در زمينه هاي گردشگري، آبدرماني و گردش��گري سالمت در استان 

آماده شده و در اين اجالس به سرمايه گذاران ارائه مي شود. 

 واگذاري ۳ هكتار از اراضي بابالقمان 
براي احداث باغ ايراني   

ودس�تيصنايعفرهنگ�يمي�راثمدي�ر    خراسان رضوي
واگذاريازس�رخسشهرستانگردشگري
.دادخبرايرانيباغاحداثبرايفرهنگيميراثبهلقمانبابااراضياز۳هكتار
مجيد حسيني مدير ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري شهرستان 
سرخس گفت: خواس��ته ديرينه مردم س��رخس براي ساماندهي بناي 
ارزشمند بابالقمان محقق و قرارداد مربوطه بين آستان قدس رضوي و اداره 
كل ميراث فرهنگي منعقد و 3 هكتار از اراضي اطراف بابالقمان براي اجراي 
طرح باغ ايراني به ميراث فرهنگي واگذار شد.   وي ادامه داد: واگذاري اين 
اراضي حاصل رويكرد تعاملي و مثبت قائم مقام محترم توليت آستان قدس 
و پيگيري هاي مستمر دو ساله بود. حسيني اضافه كرد: بناي بابالقمان 
سرخس به شماره 1۶5 در سال 1310 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت 
رسيده است، عمده فعاليت هاي مرمتي بر روي بنا پس از انقالب انجام شده 
است، اداره كل ميراث براي ساماندهي محوطه اطراف بابالقمان براي تهيه 
طرح باغ ايراني و تصويب آن در شوراي فني استان اقدام كرد، اجراي اين 
طرح مستلزم واگذاري 3 هكتار از اراضي اطراف بناي بابالقمان به ميراث 
فرهنگي بود كه ديروز محقق شد.   مدير ميراث فرهنگي سرخس تصريح 
كرد: باغ ايراني بابالقمان بر پايه معماري ايراني- اسالمي و عناصر تشكيل 
دهنده آن از جمله ساختار خاص هندسي، عبور آب و كاشت گونه هاي 
گياهي متناسب با اقليم س��رخس و به مركزيت و با حفظ بناي تاريخي 
بابالقمان ساخته شده و متشكل از باغ راه هاي متعدد است، همچنين از 
ويژگي هاي اين باغ مي توان به مناسب س��ازي گذرگاه ها براي گذر افراد 
توان  ياب اشاره كرد، اين باغ با ديوار آجري با المان هاي معماري اسالمي 
محصور و داراي سردرب ايواني شكل است، مشابه اين طرح در شهر كالت 

و در اطراف بناي قصر خورشيد اجرا شده است. 

ميترا شهبازي
 با حضور سردار غيب پرور در روستاي شاكريه   گزارش يك

 از توابع دشت آزادگان
 كلنگ 502 پروژه احداثي و تعميري 

سيل زدگان به زمين خورد 
بعد از سيل اخير بود كه بسيج قول داد در كنار ديگر نهادها و سازمان ها به 
ياري رساني و كمك و ساخت و ساز براي سيل زدگان بپردازد. در همين 
رابطه طرح »هر بسيج يك مسجد« به مورد اجرا در آمد اما اين آخر كار 
نبود و بر اساس قولي كه رئيس سازمان بسيج مس��تضعفان داده بود، 
تعميرات و بازسازي خانه ها به قوت خود ادامه يافت و در همين راستا روز 
گذشته آئين كلنگ زني 502 پروژه احداثي و تعميري ويژه مددجويان 
كميته امداد امام خميني)ره( و بهزيستي در منطقه سيل زده شاكريه از 

توابع سوسنگرد استان خوزستان به دست سردار غيب پرور انجام شد. 
  آغازيبرايپايانويرانيهايسيل

وقتي س��يل تعدادي از اس��تان ها را در بر گرف��ت و ويراني هايي بر جاي 
گذاشت، سازمان بسيج مستضعفان اعالم كرد كه براي نوسازي و بازسازي 
20 هزار واحد مسكوني آمادگي دارد و با بهره گيري از نيروهاي جهادي خود 
مي تواند اين كار را شروع و تا پايان سال جاري به اتمام برساند.  حاال و در 
همين راستا سردار غالمحسين غيب پرور رئيس سازمان بسيج مستضعفان 
با حضور در روستاي شاكريه از توابع دشت آزادگان اقدام به كلنگ زني 502 
پروژه احداثي و تعميري ويژه مددجويان كميته امداد امام خميني)ره( و 
بهزيستي در منطقه سيل زده شاكريه از توابع سوسنگرد استان خوزستان 
كرد.  وي در رابطه با اقدامات بسيج در بازس��ازي خرابي هاي سيل اخير 
عنوان كرد: سازمان بسيج در كل كشور احداث و تعمير 20 هزار واحد را 
تقبل كرده است كه الحمداهلل كار در استان هاي مختلف از شمال كشور 
در مازندران و گلستان تا خوزستان عزيز، لرستان، ايالم و حتي بعضي از 

استان هاي ديگر مانند خراسان شمالي آغاز شده است. 
اين مسئول ادامه داد: از مجموع مناطق دشت آزادگان و هويزه بايد 1000 
واحد بازسازي يا احداث شود كه اين پروژه بين سپاه تهران بزرگ، سپاه 
استان خوزستان و سپاه استان كرمان توزيع و كار آغاز شده است. اميدواريم 
همان طور كه حضرت آقا در خطبه هاي عيد فطر مجدداً توجه همگان را 
به رسيدگي به مردم سيل زده خصوصاً مردم خوزستان معطوف فرمودند، 
برابر جدول زمانبندي، پيش برويم كه خوشبختانه در حال حاضر هم از 
برنامه ها عقب نيستيم.  سردار غيب پرور عنوان كرد: بنابر اعالم فرماندار، در 
بعضي مناطق مانند همين شاكريه بعضي از اقالم قرار بود به دست مردم 
برسد كه خوشبختانه اين توزيع انجام شده و فقط تعداد انگشت شماري 
باقي مانده كه ان شاءاهلل تا چند روز آينده كار توزيع به اتمام مي رسد.  رئيس 
سازمان بسيج مستضعفان خاطرنشان كرد: با اين اوصاف كار مهم تقريباً 
28 روستاي دشت آزادگان و هويزه مانند سيل بند، سم پاشي، تخليه آب، 
تجهيز مساجد و مدارس انجام شده است، پاكسازي منازل هم كه در گام 
اول يك اولويت بود به اتمام رسيده و االن به مرحله ساخت و ساز رسيديم.  
وي افزود: قرار است در كل كشور بين 4 تا ۶ ماه پروژه را به اتمام برسانيم 
كه اميدواريم با ي��اري خداوند بتوانيم طبق برنامه از پيش تعيين ش��ده 
پيش برويم.  گفتني است براساس اين گزارش سردار غيب پرور با حضور 
در منطقه س��بحانيه و بررسي مشكالت كش��اورزان در خصوص آبياري 
زمين هاي زراعي، دس��تورات الزم را براي پيگيري مشكل آب و زه كشي 

زمين ها كه مورد اعتراض تعدادي از اهالي منطقه بود، صادر كرد. 

محمدرضا هاديلو

نيروگاه سد كرج بعد از 51 سال تعمير شد 
وداخليمتخصصانتالشبااميرکبيرآبيبرقنيروگاهيكواحد    البرز
.ش�دمدارواردب�رقسراس�ريش�بكهب�هکم�كمنظ�وربه
سيدحسن رضوي، مديرعامل آب منطقه اي تهران گفت: با وجود مشكالت متعددي كه براي انجام اورهال 
وجود داشت، اما با سابقه فني پيمانكار و همچنين تالش و پشتكار همه دست اندركاران، انجام اورهال اساسي 
و تست هاي مربوطه واحد يك نيروگاه برق آبي سد با موفقيت به پايان رسيد و اكنون به شكل رسمي مجدداً 
راه اندازي و وارد مدار شد.  وي ادامه داد: با وجود نوساناتي كه به واسطه تحريم ها به اقتصاد كشور تحميل شده 
بود و همچنين شرايط جوي، اما اين واحد نيروگاهي طبق برنامه زمان بندي مجدداً به شبكه سراسري برق 
پيوست.  رضوي با بيان اينكه شاخص هاي بهره برداري بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد، تصريح كرد: 
مديران شركت بايد بر اساس برنامه ها نسبت به بازدهی بهينه مطابق استانداردها عمل كنند و مجموعه سد 
و نيروگاه را با ضريب اطمينان بيشتر در مدار بهره برداري قرار دهند.  مدير عامل شركت آب منطقه اي تهران 
افزود: در مجموعه آب تهران، نسل اول سد سازي كشور وجود دارد كه براي بهره برداري از آنها هر كدام شرايط 
خودشان را دارند، آن چه مهم است درست استفاده كردن از سرمايه هايي است كه نيم قرن پيش ساخته شده 

است و همه بايد بدانيم كه اين سدها و تاسيسات، سرمايه هاي اساسي كشور به شمار مي روند.

افزايش 25 درصدي توليد نوغان در گيالن 
توليددرصدي۲۵افزايشازگيالنجهادکشاورزيسازمانرئيس    گيالن

.دادخبرگيالندرنوغان
علي درجاني رئيس سازمان جهادكشاورزي گيالن با بيان اينكه بخش كشاورزي در سال رونق توليد 
مي تواند به عرصه هاي ديگ��ر كمك كند، گفت: تالش مي كنيم بياني��ه گام دوم انقالب را در بخش 
كشاورزي عملياتي كنيم.  وي با اشاره به اينكه بخش كش��اورزي به عنوان يكي از استراتژيك ترين 
بخش هاي توسعه اقتصادي كشور به شمار مي رود، خاطرنش��ان كرد: توجه به اين عرصه در استان 

گيالن نقش بسزايي در اشتغال، توليد و امنيت غذايي با نگاه امنيت ملي دارد. 
درجاني به صرفه جويي آب در بخش كشاورزي اشاره كرد و ادامه داد: براي اولين بار توانستيم در هر 

هكتار 1000متر مكعب آب را با استفاده از مديريت روان آب ها صرفه جويي كنيم. 
وي با اعالم افزايش 25 درصدي توليد نوغان در گيالن گفت: 7 هزار خانوار در توليد نوغان مشغول 
فعاليت اند و در سال جاري 14هزار جعبه تخم نوغان بين بهره برداران توزيع شده است.  رئيس سازمان 
جهادكشاورزي با بيان اينكه در 230 هزار هكتار از اراضي كشاورزي گيالن برنج كشت مي شود، گفت: 

محصول برنج در شهرستان املش و كوچصفهان رشت به خوشه نشسته است.


