
در مورد تب خون ريزي  دهنده ويروسي كريمه  
كنگو مي توان گفت كه يك بيماري مشترك بين 
انسان و حيوانات به ش��مار مي رود. اين بيماري 
در اص��ل مخص��وص حيوانات اس��ت كه طيف 
گوناگوني از وحشي و اهلي آنها مثل گوسفند، بز، 
گاو، خرگوش و گربه قابليت ميزباني اين ويروس 
را دارند. ويروس كريمه  كنگو در بيش��تر مواقع 
توسط كنه منتقل مي شود كه همه گيري بااليي 
دارد. نكته مهم تر اينكه شش ماه اول هر سال و در 
طول گرماي هوا، شرايط مناسبي براي رشد اين 

ويروس به حساب مي آيد. 
   كسي مسئول نيست!

در حال��ي ك��ه ه��ر س��ال نگراني ها از ش��يوع 
بيماري هايي مانند آنفلوانزا پرندگان و تب كريمه 
كنگو ادامه دارد اما خري��د و فروش حيوانات در 
مراكز غير مجاز از جمله جمع��ه بازار حيوانات، 
مراكز خريد و ف��روش دام زن��ده و حتي مراكز 

پرورش پرندگان در اكثر استان ها نشان مي دهد 
كه اين خطرات جدي گرفته نمي شود. 

و مهم تر و بدتر اينكه متأس��فانه هيچ دستگاه و 
نهادي خود را مسئول نمي داند و چه در جوامع 
شهري و چه روستايي نه اقدام پيشگيرانه اي انجام 

مي شود و نه هشدار و نه پيام و نه اخطاري!
امسال نيز مثل سال هاي گذشته با انتشار اخباري 
در مورد ش��يوع بيم��اري تب كريم��ه در برخي 
استان ها مسئوالن اول آن را رد و با مهر »شايعه 
است« خيال خودشان را راحت كردند. اما بعد از 
گذشت دو ماه از سال، يعني اوايل خرداد ماه بود 
كه رئيس مركز بيماري هاي مش��ترك حيوان و 
انسان وزارت بهداشت از آخرين وضعيت شيوع 
و آمار مبتاليان ب��ه تب كنگو خبر داد و گفت كه 
طي دو ماه اول سال ۲۳ مورد ابتال به تب كنگو در 

هشت استان كشور گزارش شده است. 
البته كما في السابق حسين عرفاني همه چيز را 

آرام و تحت كنترل نش��ان داد و مدعي ش��د كه 
اكثريت قريب به اتفاق مبتاليان به تب كريمه با 
تش��خيص به موقع و دريافت دارو، حال عمومي 
خوبي دارند و بهبود پي��دا كرده اند.  رئيس مركز 
بيماري هاي مش��ترك حيوان و انس��ان وزارت 
بهداشت اين اطمينان خاطر را هم به هموطنان 
داد كه ابتال به تب كريمه كنگو نسبت به سال قبل 
كمتر است و با اقدامات صورت گرفته هيچگونه 
نگراني وجود ندارد.  بيماري تب خونريزي دهنده 
كريمه كنگو نخستين بار در سال ۱۹۴۴ ميالدي 
در شبه جزيره كريمه و در سال ۱۹۶۹ در كنگو 
گزارش شد و در س��ال ۱۹۷۰ ميالدي در ايران 
مورد شناس��ايي قرار گرف��ت و در برخي موارد 
در استان ها نيز ابتالي قطعي انساني تب كريمه 
كنگو گزارش ش��د كه بيشترين موارد مربوط به 
استان هاي مرز شرقي سيستان و بلوچستان بود. 
به خاطر آب و ه��واي ايران، كن��ه ناقل بيماري 

تب كريمه كنگ��و در همه اس��تان ها وجود دارد 
و هيچ اس��تاني از وجود اين كنه بيماري زا پاك 
نيس��ت. با اينكه در ابتداي س��ال اعالم شد اين 
بيماري در اس��تان خراس��ان رضوي، سيستان 
و بلوچس��تان، كرم��ان، هرم��زگان، مازندران، 
خوزستان، اردبيل و فارس گزارش شده اما وقتي 
آمار قربانيان منتشر شد، معلوم شد ديگر استان ها 

هم درگير اين ويروس هستند. 
   ويروسي براي تمام فصول!

چند روز پيش بود كه رئيس سازمان دامپزشكي 
كش��ور در تش��ريح آخري��ن وضعي��ت بيماري 
تب كريمه كنگو در كشور گفت: »تاكنون ۶۰ مورد 
ابتال به بيماري تب كريمه كنگو و پنج فوتي در اثر 
اين بيماري در سراسر كشور گزارش شده است.« 
علي رضا رفيعي پور، استان هاي كه موارد فوتي در 
آنها گزارش شده است را سيستان و بلوچستان، 
گيالن و اردبيل نام برد و افزود: »سه نفر از فوتي ها 
در سيستان و بلوچستان، يك نفر در گيالن و يك 
نفر در اردبيل بوده اند.« همين گزارش هاي ابتال و 
فوتي ها در استان هاي مختلف نشان از پراكندگي 
بيماري از شمال تا جنوب كشور دارد و در مورد 
فصول شيوع آن هم بايد گفت كه ابتال به بيماري 
تب كريمه كنگو مختص فصول گرم سال نيست، 
بلكه فقط شدت اين بيماري در فصول گرم بيشتر 
است و براساس گزارش هاي موجود، موارد ابتال در 
تمام سال ديده مي شود.  در همين رابطه رئيس 
سازمان دامپزشكي كشور بيشترين خطر ابتال به 
بيماري تب كريمه كنگو را متوجه افرادي دانست 
كه در ارتباط مستقيم با دام هستند و گفت: »بروز 
بيماري تب كريمه كنگو و فوتي مبتاليان موضوع 
جديدي نيست و هر ساله ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر مورد 
ابتال و پنج تا شش مورد فوتي گزارش مي شود، اما 
آنچه در سال جاري موجب نگراني ما شده است، 
بارندگي هاي مناس��ب در اواخر س��ال گذشته و 
ابتداي س��ال جاري است كه شرايط حضور ناقل 

بيماري يعني كنه ها را افزايش مي دهد.«
عام��ل بيم��اري تب كريمه كنگو ي��ك ويروس 
بيماري زاي زئونوتيك است كه عامل اين بيماري 
در بدن دام وجود دارد. نكته بس��يار مهم اينكه 
كنه ها بعد از گ��زش و مكيدن خ��ون دام آلوده 
مي ش��وند و اگر كنه اي به ويروس آلوده ش��ود 
مي تواند در تمام طول عمر خود آلوده به ويروس 
تب كريمه كنگو باشد و حتي آن را به نسل هاي 
بعدي خود منتقل كند.  با اين اوصاف بايد گفت 
مخزن ويروس در طبيعت كنه ها و پس از آن گاو، 
گوسفند، بز و خرگوش ها هستند. اين ويروس از 
طريق تماس مس��تقيم با خون يا ترشحات فرد 
بيمار و الشه حيوان آلوده )انتقال به قصاب ها و 

سالخ ها( به فرد سالم انتقال مي يابد. 

بازي تكراري فصل گرما و ش�يوع تب كريمه امس�ال هم آغاز شد و با 
اينكه باز هم مسئوالن بهداشتي كشور از تحت كنترل بودن اين بيماري 
حرف مي زدند، ام�ا حاال تب كريمه ب�ا مبتال كردن ده ه�ا نفر و گرفتن 
چندي�ن قرباني همچنان مي ت�ازد و پيش مي رود. بيم�اري خطرناكي 
كه در ابت�داي خردادماه رئي�س مركز بيماري هاي مش�ترك حيوان و 
انسان وزارت بهداش�ت اين اطمينان خاطر را به هموطنان داد كه ابتال 

به تب كريمه كنگو نسبت به س�ال قبل كمتر است و با اقدامات صورت 
گرفته هيچگونه نگراني وجود ندارد. اما حاال و با گذشت حدود 50 روز 
از آن اطمينان خاطر دادن ها، رئيس سازمان دامپزشكي كشور وضعيت 
را به خاطر بارندگي هاي اخير و افزايش كنه ها كه ناقل بيماري هستند، 
نگران كننده توصيف مي كند و از ابتالي ۶0 نفر به تب كريمه و فوت پنج 
نفر در استان هاي سيستان و بلوچستان، گيالن و اردبيل خبر مي دهد. 

س�ايه افكندن دو 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
دهه خشكسالي بر 
س�ر اس�تان هاي 
ايران موجب شد تا وقتي در فروردين ماه امسال 
شاهد بارش هاي خوبي در بيشتر مناطق ايران از 
جمل�ه، كرم�ان و بوش�هر و حتي سيس�تان و 
بلوچستان بوديم برخی از كارشناسان با اشاره به 
پرشدن ظرفيت سدها مدعي شوند كه امسال 
بحران آب نخواهيم داشت.  اما حاال و با افزايش 
دما و بروز گرماي ش�ديد در اكثر استان ها و باال 
رفتن مصرف آب دچار بحران شويم و مناطقي، 
همچون، تهران در آستانه محدوده قرمز كم آبي 
قرار بگيرند.  مس�ئله اي كه مي طلب�د تا ضمن 
صرفه جوي�ي در مص�رف آب، ايج�اد و مرمت 
تأسيسات آبي و تصفيه خانه ها نيز به شدت مورد 
توجه ق�رار بگيرد.  ب�ا اين حال روز پنج ش�نبه 
مديركل نظارت بر بهبود روش هاي بهره برداري از 
فاضالب شركت مهندسي آب و فاضالب كشور با 
اش�اره به ضرورت بازسازي تأسيسات فرسوده 
فاضالب اعالم ك�رد، در حال حاض�ر ۲۸ پروژه 
ارتقاي تصفيه خانه ها در كشور راكد مانده است، 
موضوعي كه مي طلبد تا قبل از بحراني ش�دن 
وضعيت آب در بيشتر استان ها، مسئوالن نسبت 
به راه اندازي آنها اقدامات الزم را به عمل آورند. 

    
براساس آمارهاي رس��مي كل ريزش هاي جوي 
از اول مهر لغايت ۲۷ تير س��ال آب��ي ۹8- ۹۷ در 
اس��تان هاي مختلف ايران بالغ بر ۳۳۴ ميلي متر 
بود كه اين مقدار بارندگي نس��بت ب��ه ميانگين 
دوره هاي مش��ابه درازمدت ۴۵ درصد افزايش و 

نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته ۱۰۴ درصد 
افزايش نشان مي دهد، و در كل حجم بارش ها در 
كل كش��ور معادل ۵۵۱ ميليارد متر مكعب بود.  
اين ميزان بارش سبب ش��د تا مسئوالن بسياري 
از استان ها از حل شدن مشكل بي آبي در بيشتر 
مناطق كشور خبر دهند و اعالم كنند كه تا پايان 
امسال هيچ مشكلي در زمينه تأمين آب مورد نياز 

بيشتر استان ها نخواهند داشت. 
   بي توجهي به نوسازي و توسعه تصفيه خانه ها 
با وجود بارش هاي خوب در س��ال آبي جاري كه 
موجب ش��د تا بس��ياري از اس��تان هاي كشور از 
جمله تهران، يزد، كرمان و بوشهر و حتي سيستان 
وبلوچستان از بحران كم يا بي آبي رهايي پيدا كنند، 

با اين حال برخي از كارشناسان با تأكيد بر ضرورت 
توسعه و نوسازي شبكه فاضالب اعالم كردند كه 
بايد اين مهم در تمامي شرايط و مناطق كشور به 
طور جدي مورد توجه قرار گرفته و عملي شود.  اين 
در حالي بود كه بسياري از دست اندركاران با غرق 
شدن در شادي ناشي از بارش هاي خوب امسال و 
پر شدن بسياري از س��دها به اين هشدار توجهي 
نكردند.  موضوعي كه با گرم ش��دن هوا در اولين 
ماه از تابس��تان و باال رفتن ميزان مصرف آب و در 
شرايط بحراني قرار گرفتن بسياري از استان ها به 
خوبي نگراني هاي به حق كارشناسان را نشان داد.  
اين موضوع موجب شد تا مديركل نظارت بر بهبود 
روش هاي بهره برداري از فاضالب شركت مهندسي 

آب و فاضالب كشور با تأكيد بر ضرورت بازسازي 
تأسيس��ات فرس��وده فاضالب اعالم كن��د: »اگر 
پروژه هاي الزم در زمينه نگهداري و بهره برداري 
بهينه از تأسيسات فاضالب راكد بماند، در آينده 

دچار مشكل مي شويم.«
روند بازسازي و نوسازي تصفيه خانه هاي قديمي 
فاضالب يكي از مشكالت اساس��ي صنعت آب و 
فاضالب كشور است، چراكه فرسودگي شبكه ها 
از موضوع فرسودگي تصفيه خانه ها نيز به مراتب 
مهم تر است چرا كه شبكه هاي فاضالب در صورت 
فرسودگي ممكن است دچار ريزش شوند.  بهنام 
وكيلي با تأييد اين مهم  افزود: »اين در حالي است 
كه اولين تصفيه خانه هاي فاضالب در كش��ور در 
سال هاي اول دهه ۴۰ شمسي احداث شده و اولين 
تصفيه خانه در تهران حدود ۵۰ سال پيش شروع 
به كار كرده است.« اين گفته ها در حالي است كه 
بررسي ها نشان مي دهد، طي سه الی چهار سال 
گذشته مطالعات ارتقاي ۳۰ تصفيه خانه فاضالب 
كش��ور مصوب ش��ده اما تنها يك يا دو پ��روژه از 
مجموع اين ۳۰ پروژه از محل هزينه هاي جاري 
شركت ها به سرانجام رسيده و بقيه راكد مانده اند.  
حدود چهار س��ال پيش بود ك��ه بحث تخصيص 
س��رمايه اي ۲۰۰ ميليارد توماني براي بازسازي 
تصفيه خانه ها، تأسيسات و شبكه فاضالب در هر 
سال مطرح شد ولي از زماني كه اعتبارات دولتي 
در بحث بهره ب��رداري فاضالب حذف ش��د، اين 
مسئله نيز مس��كوت ماند.  اين در حالي است كه 
بهره برداري فاضالب هيچ رديف اعتبار دولتي ندارد 
و هرچه درآمد جاري شركت هاست از همان محل 

بايد صرف نگهداري تأسيسات فاضالب شود.
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60 مبتال و 5 قرباني از تب کریمه در 4 ماه
تب كريمه در استان هاي خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان، مازندران، خوزستان، اردبيل، گيالن و فارس گزارش شده است

   كرمان: حجت االسالم اسماعيل تديني مديركل اوقاف و امورخيريه 
استان كرمان با معرفي برگزيدگان مسابقات سراسري قرآن كريم در 
اس��تان كرمان، گفت: در اين مرحله ۳۵۰ نفر از برگزيدگان مسابقات 
قرآني شهرستان هاي اس��تان  حضور داشتند كه در رشته هاي قرائت، 
ترتيل و حفظ قرآن، تواشيح، اذان و دعا خواني با يكديگر رقابت كردند 
و در پايان ۱۵ نفر برگزيده براي اعزام به مس��ابقات كشوري مشخص 
شدند. گفتني است مرحله اول مس��ابقات با حضور ۱۲۰۰ نفر در ۱8 

شهرستان استان برگزار شده بود. 
  خراس�ان جنوب�ي: حس��ن رمضاني، 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري استان خراسان جنوبي با اشاره 
به اينكه طبس، بيرجند و فردوس سه مقصد 
اول گردشگري خراس��ان جنوبي را به خود 
اختصاص داده اند، گفت: در سه ماه نخست 
امسال ۲ ميليون و ۲۷۵ هزار و 8۵۳ گردشگر 

داخلي وارد خراسان جنوبي شدند كه بيشترين مقصد گردشگري آنها 
همين شهرستان ها بوده اس��ت. وي با بيان اينكه تابستان امسال ۴۱ 
اقامتگاه بوم گردي در خراس��ان جنوبي ميزبان مسافران و گردشگران 
است، افزود: شهرستان طبس با ۱۹ اقامتگاه بوم گردي بيشترين آمار 
را به خود اختصاص داده است كه اين اقامتگاه ها در مناطق روستايي و 

بافت تاريخي شهرها احداث شده است. 
   يزد: محمدرضا عارف، مدير دفتر مهندس��ي رودخانه ها و سواحل 
ش��ركت آب منطقه اي يزد با اش��اره به اينكه جاري ش��دن سيالب در 
رودخانه ها نش��انه اهميت رودخانه هاي شهري اس��ت، گفت: هرگونه 
ساخت و ساز در حاشيه رودخانه ها مستلزم دريافت استعالم از شركت 
آب منطقه اي يزد است. وي اليروبي و پاكسازي رودخانه ها و ايجاد ديواره 
ساحلي را از ديگر اقدامات در دس��تور كار دفتر مهندسي رودخانه ها و 
سواحل يزد عنوان كرد و افزود: بحث رودخانه ها بسيار مهم و از حساسيت 
بااليي برخوردار است بنابر اين نياز اس��ت تعامالت ميان دستگاه هاي 

مختلف برقرار شود تا اين اقدامات به بهترين شكل خود انجام شود. 
  خراسان شمالي: استاندار خراسان شمالي با اشاره به اجراي طرح 
توسعه مجتمع پتروشيمي خراسان گفت: هم اكنون نگران ورود بخش 
تجهيزاتي آن از خارج از كش��ور هستيم چرا كه ۷۰۰ ميليون دالر اين 
طرح نياز تجهيزاتي است و تمامي آن بايد از خارج از كشور تأمين شود. 
در حال حاضر دولت در تأمين مالي اين پروژه ايراد اشكال نكرده است 
و همه پاي كار هستند حتي در بحث خوراك و تخفيف نيز با وزير نفت 
چانه زني انجام شده است. محمدعلي شجاعي اضافه كرد: در صورتي 
كه شركت خارجي پاي كار بيايد و ورود تجهيزات را تضمين كند، مابقي 

آن حل مي شود. 
  هم�دان: رئي��س اداره راه و شهرس��ازي نهاوند گفت: س��ه محور 
مه��م و حادثه خيز نهاوند ب��ا قرار گرفت��ن در رديف اعتب��ارات ملي، 
ساماندهي مي ش��وند. حس��ين متين افزود: اين پروژه ها شامل محور 
نهاوند_آورزم��ان_ مالير، مح��ور نهاوند_ بروجرد و مح��ور نهاوند_ 
فيروزان اس��ت كه در حال حاضر در دس��ت اقدام قرار دارند و  كار در 
اين محورها به خوبي پيش مي رود. اين س��ه محور از محورهاي اصلي 
شهرستان و بس��يار حادثه خيز هستند و س��اماندهي اين محورها از 

مطالبات مهم و ديرينه مردم نهاوند است.
   بوشهر: معاون توسعه پيشگيري بهزيس��تي استان بوشهر گفت: 
در سال گذشته ۲۴۴ نفر از مراكز سرپناه شبانه استان بوشهر بهره مند 
شده اند. محمد غالمي در حوزه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي به 
فعاليت ۴۳ گروه هميار سالمت روان اش��اره كرد و افزود: اين گروه ها 
در راستاي ارتقای س��المت، رفاه و بهزيستي جامعه فعاليت مي كنند. 
همچنين ۱۳ پايگاه س��المت در استان بوش��هر كار پايش و نظارت با 

رويكرد سالمت اجتماعي را انجام مي دهند.

88498441سرويس  شهرستان

نخستين برداشت مكانيزه برنج مازندران 
انجام شد

60 درصد برداشت برنج در مازندران به      مازندران
ص�ورت مكاني�زه انج�ام مي ش�ود. 
احمد حسين زادگان، استاندار مازندران در آيين نخستين برداشت مكانيزه 
برنج با اشاره به اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال رونق 
توليد نام گذاري شده است، گفت: كشوري كه مي خواهد مستقل عمل كند 
و نظام حاكم را نمي پذيرد بايد از نظر امنيت غذايي مستقل باشد و همين امر 
اهميت امنيت غذايي را دوچندان مي كند. وي با بيان اينكه مراكز تحقيقات 
بايد به سمت ميزان توليد بيشتر با ارقام جديد بروند و اين اقدام در حال انجام 
است، اضافه كرد: مراكز ترويجي بايد از اوضاع احوال كشاورزان با خبر باشند 
و از هر طريقي كشاورزي استان را رونق ببخشند. اين مقام استاني درباره 
قيمت برنج ادامه داد: قيمت تابع عرضه و تقاضا است و اخيراً مكاتبه اي با امضا 
رئيس مجمع نمايندگان مازندران داشتيم . در ادامه مراسم رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي مازندران نيز به عوامل مختلف رونق كشاورزي و به ويژه 
برنج مازندران اشاره كرد و گفت: توليد بي نظيري را طي ساليان اخير شاهد 
هستيم. عزيزاهلل شهيدي فر با بيان اينكه برداشت مكانيزه برنج امسال به ۵8 
هزار هكتار رسيد، اضافه كرد: در سه سال اخير ۵۳ هزار هكتار سطح كشت 
برنج مكانيزه بود كه امس��ال به ۶۵ هزار هكتار افزايش يافته است. رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي مازندران به منابع ذخيره آبي اشاره كرد و گفت: در 
سال جاري كشت مجدد و پرورش رتون افزايش يافت و افزايش عملكرد در 

كشاورزي مازندران به ۱۵ درصد افزايش يافته است.

 زیرساخت هاي اربعين 
در پایانه »زرباطيه« فراهم مي شود  

معاون عمراني استاندار ايالم در ديدار     ايالم
با معاون اول استاندار واسط و فرماندار 
بدره عراق گفت: زيرس�اخت هاي اربعين در پايانه طرف عراقي به 
هم�ت موك�ب رهپوي�ان والي�ت راه ان�دازي خواه�د ش�د. 
معاون عمراني استاندار ايالم با حضور در پايانه مرزي زرباطيه عراق گفت: 
زيرساخت هاي اربعين شامل احداث محوطه ترمينال اتوبوس در پايانه مرزي 
زرباطيه عراق، احداث سرويس هاي بهداشتي در پايانه طرف عراقي به همت 
موكب رهپويان واليت راه اندازي خواهد شد.  احمد كرمي در ديدار با »عادل 
زرگاني« معاون اول استاندار واسط عراق و فرماندار بدره اضافه كرد: همچنين 
جهت رفاه حال زائران پروژه هاي قابل اجرا با هماهنگي طرف عراقي در پايانه 
زرباطيه انجام خواهد شد.  وي گفت: در جهت تسطيح و محوطه سازي در 
اين پايانه براي ايجاد پاركينگ اتوبوس ها به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در 
نزديكي مرز اجرا مي شود.  اين مسئول افزود: براي تسريع در اجراي اين پروژه 
ظرف مدت سه روز مجوزهاي الزم براي استقرار ماشين آالت مورد نياز صادر 
شود و ظرف يك هفته نيز اين ماشين آالت در پايانه مستقر شوند و تا يك ماه 

قبل از ايام اربعين عمليات اجرايي آن به پايان برسد.

سيداحمد هاشمي اشكا
   گزارش يك

 جهاني شدن بافت تاریخي شيراز 
در گرو نگاه ویژه مسئوالن ایراني

سال ۹۶ بود كه بافت تاريخي يزد ثبت جهاني شد و بعد از آن هم ثبت 
جهاني خانه هاي بافت تاريخي ش��يراز مطرح ش��د. با توج��ه به اينكه 
بافت هاي تاريخي به عن��وان اولين گزينه در جذب گردش��گر مد نظر 
قرار مي گيرند، بنابر اين بسياري از استان ها عنوان مي كنند كه نه تنها 
حرف هاي زيادي در اين زمين��ه براي گفتن دارند بلك��ه از جهت دارا 
بودن اين بافت ها در رتبه بااليي هم قرار دارند. با اين حال هنوز هستند 
مناطقي كه با دارا بودن بافت هاي ويژه و ارزشمند تاريخي، نيازمند كمك 
و توجه مسئوالنند تا اوالً از تخريب و حذف ش��دن فرار كنند و در گام 
بعدي به جهاني شدن بينديشند. از جمله اين نقاط بافت تاريخي شيراز 
اس��ت كه به عنوان اصيل ترين بافت خاورميانه معرفي مي شود و براي 

جهاني شدن آن بايد مديريت يكپارچه اي در اين منطقه رقم بخورد. 
بافت تاريخي شيراز در مساحتي حدود ۳۶۰ هكتار قرار دارد. اين بافت 
تنها به بناهاي نامداري چون نارنجس��تان قوام، مسجد نصير الملك، 
مس��جد، بازار و حمام وكيل، عمارت كاله فرنگي، س��را و بازار مشير، 
مدرسه خان و... خالصه نمي شود بلكه در اين بافت آثاري از دوره زنديه 

تا قاجاريه نيز به چشم مي خورد. 
مجموعه بناها و محيط پيرامون آنها در اين بافت توانسته اند در طول 
تاريخ در مقابل س��رما و گرما و حمالت و جنگ ه��ا دوام آورده و حاال 

مي توانند به عنوان گنجينه اي سودآور از آنها بهره برد. 
با اين حال برخي از كارشناسان بر اين باورند كه نگهداري از خانه هاي 
تاريخي يزد به سه دليل بسيار ساده تر از بافت تاريخي شيراز است. اول 
اينكه آن قدر كه در خانه هاي بافت تاريخي شيراز تزئينات به كار رفته، 
در بافت تاريخي يزد به كار نرفته است. نماي بيروني بافت يزد هم نماي 
كاه گلي و خشتي اس��ت كه در مقايس��ه با نماي آجري بافت تاريخي 
شيراز، نگهداري آن بسيار ساده تر و كم هزينه تر است و از همه مهم تر 
اينكه در بافت تاريخي يزد، مردم آن را ترك نكرده اند. همان اندازه كه 
مردم اين شهر، صنايع دس��تي خود را نگهداري كرده اند. در شيراز اما 
بافت تاريخي كه از آن به عنوان اصيل ترين بافت تاريخي خاورميانه ياد 
مي شود از ساكنان قديمي آن خالي شده و عوامل متعدد باعث شده اين 

بافت تبديل به محلي پر از آسيب هاي اجتماعي شود. 
با اينكه بارها مسئوالن و متوليان ميراث فرهنگي فارس و كشور درباره 
اهميت احيا و باز زنده سازي بافت تاريخي و حفظ آثار و بناهاي دوره هاي 
مختلف به عنوان س��رمايه هاي ملي و هويت بخش تاريخي فرهنگي 
كشور سخن گفته اند و وعده  داده اند، اما در عمل جز مواردي معدود و 

اقداماتي مقطعي، گامي جدي و اميدوار كننده را شاهد نبوده ايم. 
بنابر اين بايد گفت حرف مسئوالن حرف نيست و نمي توان به اين وعده ها 
دل خوش كرد. گواه اين ادعا همين بس كه بافت تاريخي شيراز، شهري 
كه به واس��طه برخورداري از داش��ته هاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي، 
طبيعي، صنايع دستي و سالمت يكي از برندهاي شاخص گردشگري 
ايران محسوب مي شود، اما حاال به  رغم تمام شعارها و وعده ها، همچنان 

در سايه نبود برنامه و بي مسئوليتي متوليان قرار دارد. 
از مجموع ۳ هزار اثر تاريخي كه در فارس ثبت ملي شده، نزديك به ۴۰۰ 
اثر در بافت تاريخي قرار دارد. جايي كه به دليل ظرفيت ها و پتانسيلي 

كه دارد مي تواند ثبت جهاني شود. 
حاال چند مانع بر سرراه ثبت جهاني بافت تاريخي شيراز است كه از آن 
جمله مي توان به توس��عه بي حد و اندازه اين بافت و تغيير معماري آن 
اش��اره كرد. اما با اين وجود انتظار مي رود كه راهكارهاي اساسي براي 

ثبت جهاني اين بافت تاريخي مورد توجه قرار گيرد. 

هر دم از اين باغ بري مي رسد
تاالر مرکزي رشت افتتاح شد اما بهره برداري نه!

همين دو روز پيش يعني پنج ش�نبه هفته گذش�ته بود كه معاون 
هنري و س�ينمايي ارش�اد گيالن از بهره برداري تاالر مركزي اين 
ش�هر تا كمتر از دو م�اه ديگر خب�ر داد. تاالري كه در 15 اس�فند 
ماه سال گذش�ته با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و توسط 
رئيس جمهور از طريق ويديوكنفرانس افتتاح شده بود. حاال معلوم 
نيس�ت بين افتتاح و بهره برداري چقدر فرق و فاصله اس�ت و اگر 
افتتاح ها نمايشي و س�وري و براي جلب توجه مردم نيستند، چرا 
بايد مجتمع و تاالري كه هنوز قابل اس�تفاده نيست، افتتاح شود. 

    
س��ال ۱۳8۶ بود كه كلنگ س��اخت تاالر مركزي رش��ت در زميني به 
مساحت ۱۴ هزار مترمربع به زمين زده ش��د تا رشتي ها هم بتوانند از 
خدمات فرهنگي و هنري بهره مند ش��وند. س��اخت اين تاالر آنقدر به 
طول انجاميد كه عمر بسياري از هنرمندان گيالني كفاف نداد تا شاهد 
بهره برداري از آن بوده و خود نيز برنامه اي در اين تاالر اجرا كنند. باالخره 
اسفند ماه سال گذشته بود كه با سفر رياست جمهوري به استان گيالن 
و با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تاالر مركزي رشت افتتاح شد.  
هر چند اين تاالر در سه طبقه شامل تاالر اصلي مجموعه )كنسرت هال( 
با ظرفيت ۱۱۰۰ نفر، س��الن تئاتر و نمايش با ظرفيت ۵۶۰ نفر، سالن 
گردهمايي و سمينارهاي فرهنگي با ظرفيت ۱۰۰ نفر، سالن برگزاري 
موسيقي سنتي با ظرفيت ۱۲۰ نفر و فضاهاي آرشيو موسيقي، كتابخانه، 
گالري نمايش آثار هنري، بازارچه فروش محصوالت هنري و كارگاه هاي 
آموزشي براي انجام فعاليت هاي فرهنگي و هنري احداث و افتتاح شد، اما 
مورد بهره برداري قرار نگرفت و امروز بعد از گذشت چهار ماه از افتتاحش 
معاون هنري و سينمايي ارشاد گيالن خبر مي دهد كه تا دو ماه آينده 

مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت. 
   با افتتاح كاري صورت نگرفت

با اينكه تملك تاالر مركزي رشت متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
اس��ت اما گويي اين وزارت خانه ترجيح داده تا با واگ��ذاري آن به بخش 
خصوصي، اول به سرمايه و س��ود خود برس��د، بعد مردم از خدمات آن 
بهره مند شوند.  مسئله اي كه معاون هنري و سينمايي ارشاد گيالن نيز به 
آن اشاره كرده و گفته: »تاالر مركزي رشت متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي بوده و بهره برداري از اين تاالر مربوط به بخش خصوصي است. با 

رايزني هاي صورت گرفته واگذاري آن در مراحل پاياني قرار دارد.«
سيدامير مصباح با اشاره به برخي مشكالت جزئي در اين زمينه، ادامه داد: 
»براي واگذاري تاالر مركزي رشت در حال حاضر تنها مشكالتي در حوزه 
حقوقي و انتقال مديريت به مؤسسه بهره بردار و فعاليت هاي تخصصي در 
حوزه اجرايي وجود دارد كه كمتر از دو ماه ديگ��ر با واگذاري اين تاالر به 
بخش خصوصي زمينه استفاده اهالي فرهنگ و هنر استان گيالن فراهم 
مي شود.« وي به طراحي زيبا و منحصربه فرد اين تاالر اشاره و تأكيد كرد: 
»با توجه به سابقه غني استان گيالن در حوزه هنري و فرهنگي بهره برداري 
كامل از اين تاالر زمينه تقويت و ارتقاي فعاليت هاي اين حوزه ها را فراهم 
كرده و فعاالن اين عرصه مي توانند از امكان��ات موجود در اين مجموعه 
اس��تفاده الزم را ببرند.« به هرحال ش��هروندان به ن��وع تملك و طرف 
حساب هاي وزارت فرهنگ و ارش��اد كاري ندارند و مي پرسند چرا بعد از 
۱۲ سال، حاال كه تاالر مركزي رشت آماده شده، مسئوالن اين دست و آن 

دست مي كنند و چندين ماه هم بايد منتظر اين واگذاري ها باشيم؟
در اسفند ماه سال گذش��ته وقتي عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در مراسم افتتاح اين تاالر حضور داشت، افتتاح آن را جزو آرزوهاي 
اهالی فرهنگ و هنر دانست. اما  اي كاش وزير محترم توجه مي كرد كه مردم 
آرزوي افتتاح نداشتند بلكه آرزوي بهره مندي و استفاده از آن را داشتند. 

محمدرضا هاديلورضا نقیلو

خدمت رساني بسيج جامعه پزشكي در 20 روستاي بخش دیشموك 
بسيج جامعه پزشكي و كميته امداد كهگيلويه و بويراحمد در      كهگيلويه و بويراحمد
بيش از 20 روس�تاي بخش ديش�موك خدمات ارائ�ه كردند. 
قباد مبشري، مديركل كميته امداد امام خميني)ره( كهگيلويه و بويراحمد گفت: از يك ماه گذشته با همكاري 
و ايجاد تفاهمنامه بين كميته امداد، سپاه فتح و علوم پزشكي استان مقرر شد كه تيم هايي براي خدمات رساني 
به منطقه ديشموك اعزام شوند. وي افزود: ده تيم طي روزهاي اخير در قالب اقدامات پيشگيرانه در حوزه 
بهداشت محيط و تغذيه، مامايي، مشاوره هاي روان پزشكي براي افراد مورد هدف ارائه مي كنند. مبشري 
از ويزيت بيماران در زمينه هاي فوق خبر داد و گفت: به بيماران روستاهاي ديشموك خدمات بهداشتي و 
درماني با حضور متخصصان و پزشكان مجرب ارائه شد و اين برنامه ادامه دارد. مديركل كميته امداد استان از 
همكاري سپاه فتح استان در قالب تيم دندانپزشكي خبر داد و اظهار كرد: سپاه فتح استان خدمات بهداشتي 
و دندانپزشكي در بيش از ۲۰ روستاي بخش ديشموك ارائه داد. وي گفت: سپاه فتح استان و كميته امداد در 

زمينه هاي اشتغال، ساخت مسكن مددجويي و خدمات دهي بهداشتي با هم همكاري دارند.

پایان عمليات گازرساني به ۹۹ درصد شهرهاي لرستان       
مديرعامل شركت گاز استان لرستان از گازرساني به بيش از ۹۹ درصد     لرستان
شهرهاي اس�تان و 87 درصد از مناطق روستايي لرستان خبر داد. 
غالمرضا لطفعليان، مديرعامل شركت گاز استان لرستان با اش��اره به اينكه درحال حاضر عمليات 
گازرساني براي بيش از ۹۹ درصد از شهرهاي استان لرستان انجام شده است، گفت: تنها شهر شول 
آباد در استان فاقد گاز بوده كه كار گازرساني اين شهر در حال اجراست و با اتمام گازرساني به شول آباد 
۱۰۰ درصد جمعيت شهري استان گازدار خواهند ش��د. وي افزود: ۴۶۰ روستاي استان در برنامه 
گازرساني شركت گاز است كه بيشتر اين روستا ها صعب العبور و با جمعيت كم بوده و با هزينه هاي 
باال عمليات گازرساني به اين روس��تاها ادامه دارد. مديرعامل شركت گاز لرستان با اشاره به مناطق 
روستايي استان كه از نعمت گاز برخوردار هستند، گفت: در حال حاضر 8۷ درصد جمعيت روستايي 
لرستان از نعمت گاز برخوردارند كه با اتمام گازرساني طرح هاي روستايي بخش عمده اي از مشكالت 

مردم در اين حوزه برطرف خواهد شد. 


