
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، شهرك صنعتي 
ش��كوهيه قم و  قرار گرفتن اس��تان قم در مسير 
تبادالت كاال در ميان اس��تان هاي جنوبي با ساير 
مناطق كش��ور موجب ش��ده تا تردد بسياري در 
مسيرهاي ريلي و جاده اي آن انجام بگيرد موضوعي 
كه به شدت مي طلبد تا براي جلوگيري از هرگونه 
مش��كلي از خدمات خوبي  بهرمند باشد.  در حال 
حاضر س��االنه 8 ميليون تن بار شامل 3 ميليون 
از ش��هرك ش��كوهيه، 3 ميليون از منطقه ويژه 
اقتصادي س��لفچگان و 2 ميليون نيز از اداره كل 
گمرك قم توسط شبكه ريلي اين استان جابه جا 
می شود، موضوعي كه به شدت مي طلبد تا بحث 

لجستيك در آن به شدت مورد توجه قرار بگيرد. 
   ايستگاه راه آهن گارمانوري لجستيك قم 
با توجه به اينكه بيش از 80 درصد كاالها از طريق 
مسير راه آهن قم به ساير استان هاي كشور مبادله 

مي شود كه يكی از سريع ترين، ارزان ترين  و امن ترين 
مسير ها به ش��مار مي رود لذا اين مهم مي طلبد تا 
خدمات رساني به قطارها به طور ويژه انجام بگيرد؛ 
موضوعي كه به شدت مورد توجه مسئوالن كشور و 
اين استان قرار گرفته و اجرايي شده است.  استاندار 
قم با تأكيد بر لزوم تكميل پ��روژه راه آهن منطقه 
ويژه سلفچگان به عنوان چشمه بار خطوط راه آهن 
كشور، و تعيين ايستگاه گارمانوري به  عنوان دهكده 
لجستيك استان در اين خصوص مي گويد: »عبور 
نزديك به يك سوم بار سيس��تم حمل و نقل ريلي 
كشور از اس��تان قم ظرفيتي مناس��ب براي ايجاد 

دهكده لجستيكي در استان ايجاد مي كند.«
دكتر بهرام سرمست با بيان اينكه برنامه بلند مدت 
و چشم انداز توسعه قم در اجراي اين طرح مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت مي افزايد: »در سيستم 
حمل و نقل بار لزوم شناسايي چشمه هاي حمل و 

نقل بار در استان و اتصال به خطوط راه آهن كشور 
در دستور كار قرار گيرد.«

وي ادامه مي دهد: »ايستگاه گارمانوري اولويت 
اول استان جهت تعريف دهكده لجستيك است 
و بايستي اقدامات الزم درباره تحقق ايجاد دهكده 

لجستيك در اين ايستگاه انجام شود.«
اس��تاندار قم با اش��اره به اهميت تكميل پروژه 
اتصال منطقه ويژه سلفچگان به خطوط راه آهن 
ريلي تصريح مي كند: »ايستگاه راه آهن منطقه 
ويژه س��لفچگان به عنوان چشمه باري استان به 
راه آهن كشور متصل ش��ود.« سرمست با تأكيد 
بر لزوم برنامه ريزي براي تحقق اهداف بلند مدت 
استان در حمل و نقل ريلي، مي گويد: »ايستگاه 
راه آهن ساقه نيز به عنوان هدف دوم ايجاد دهكده 
لجستيك اس��تان مورد توجه و آماده سازي قرار 
گيرد.« به گفته وي اجراي پروژه قطار سريع السير 

تهران، قم و اصفهان از جمله اقدامات مهم ريلي 
در اين استان است كه مي طلبد مسئوالن ملي و 
استاني اقدامات الزم براي تكميل اين پروژه را در 

دستور كار خود قرار دهند. 
مديركل گمركات قم نيز در اين رابطه با اش��اره 
به امضا تفاهمنامه ب��ا اداره كل راه آهن قم براي 
اتصال خط راه آهن به گمركات استان، می افزايد: 
بر اساس طرح جامع توسعه گمركات قم، اين خط 
راه آهن در طي چهار ماه احداث مي شود كه اين 
امر نقش مؤثري در گسترش فعاليت هاي گمركات 
قم به عنوان استان مجاور پايتخت، خواهد داشت.  
وي با اش��اره به مزاياي اتصال خط��وط ريلي به 
گمركات، می افزايد: با اين كار حمل و نقل كاال در 

شرايط ايمن تري انجام مي شود.
   ظرفيت هاي اقتصادي با اتصال گمركات 

به راه آهن 
از آنجا كه در حال حاضر ساالنه 8 ميليون تن بار 
شامل 3 ميليون از شهرك شكوهيه، 3 ميليون 
از منطقه ويژه اقتصادي س��لفچگان و 2 ميليون 
نيز از اداره كل گمرك قم توسط شبكه ريلي اين 
استان جابه جا می شود، لذا اين مهم مي طلبد تا 
توسعه راه آهن در اين استان خصوصاً شهرك هاي 

صنعتي از جايگاه ويژه اي برخوردار شود. 
اتصال گمركات قم به راه آهن سراس��ري عامل 
مهمي ب��راي افزاي��ش ظرفيت ه��اي اقتصادي 
استان است چرا كه با اين كار روزانه تعداد بسيار 
زيادي از كااله��اي ترخيص ش��ده از گمركات 
اس��تان به مرزهاي كش��ور مي رس��د.  مديركل 
گمركات قم در اين خصوص مي گويد: »گمركات 
اس��تان قم تالش مي كند به ط��ور ميانگين كار 
ترخيص كاالهاي صادراتي را در مدت سه ساعت 
و كاالهاي وارداتي را در مدت 72 ساعت به انجام 
رساند كه در اين زمينه استفاده از خطوط ريلي 
براي انتقال كاال مي تواند نقش مؤثري در كاهش 

فرآيند ترخيص داشته باشد.«
محمد خليلي با اشاره به مزاياي اتصال خطوط 
ريلي به گمركات، مي افزاي��د: »با اين كار حمل 
و نقل كاال در ش��رايط ايمن تري انجام مي شود 
و صاحبان سرمايه آرامش خاطر بيشتري براي 

آسيب نديدن كاالي خود دارند.«
وي همچنين اتص��ال گمركات قم ب��ه راه آهن 
سراس��ري را عام��ل مهم��ي ب��راي افزاي��ش 
ظرفيت هاي اقتصادي اس��تان دانست و تصريح 
مي كند: »با اين كار روزانه تعداد بس��يار زيادي 
از كاالهاي ترخيص ش��ده از گمركات استان به 
مرزهاي كشور مي رسد و فرآيند صادارت استان 

با رشد خوبي مواجه خواهد شد.«

قرار گرفتن قم در مس�ير ريلي استان هاي جنوبي كش�ور كه مهم ترين 
خط س�ير تبادالت كاال در كش�ور ب�ه حس�اب مي آيد مي طلب�د تا اين 
منطقه براي خدمت رس�اني به قطاره�اي باري و مس�افري از تجهيزات 
و لجس�تيك خوبي برخوردار باش�د تا در صورت بروز هرگونه مش�كلي 
خدمت رساني با تأخير مواجه نش�ود.  اين در حالي است كه عالوه بر اين 

مباحث اقتصاد مقاومتي و نياز به داش�تن مس�يري س�ريع، ارزان، امن 
و  اقتصادي مي طلبد ت�ا اين مهم مورد توجه ويژه ق�رار بگيرد موضوعي 
كه موجب ش�د تا اس�تاندار قم با تأكيد بر ل�زوم تكميل پ�روژه راه آهن 
منطقه ويژه س�لفچگان به  عنوان چش�مه بار خطوط راه آهن كش�ور، از 
تعيين ايستگاه گارمانوري به عنوان دهكده لجستيك استان خبر دهد. 

هر ساله 50 ميليون 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

متر مكعب پساب 
تنه�ا در جن�وب 
شرق تهران توليد مي شود كه در صورت تصفيه 
و بهره ب�رداري دوب�اره از آن، مي ت�وان بخش 
مهم�ي از ني�از ب�ه مناب�ع آب�ي ب�راي ادامه 
فعاليت هاي كشاورزي و صنايع را تأمين كرد. 
منابع آبي كه جلوي برداشت هاي بي رويه مجاز 
و غيرمجاز از منابع تجديدناپذير زيرزميني را 
مي گيرد و نمي گذارد سفره هاي زيرزميني تهي 
شوند. بر  همين اس�اس به تازگي طرح ساخت 
تصفيه خانه با ظرفي�ت 45 هزار متر مكعب در 
پاكدشت كليد خورده است. تصفيه خانه اي كه 
يكي از 9 پروژه تصفيه و بهره برداري مجدد از 
آب در ش�هرهاي مختل�ف ته�ران اس�ت. 

    
هر روز بر شمار چاه هاي مجاز و غيرمجاز برداشت 
آب از منابع آب زيرزميني افزوده مي شود. اليه هاي 
زيرين زمين يكي پس از ديگري تهي از آب مي شوند 
و به يكباره فرونشس��ت ها و فروچاله ها را ش��كل 
مي دهن��د و ظاهري زننده ب��ر روي زمين بر جاي 
مي گذارند. البته مشكل به همين جا ختم نمي شود، 
گاه اين فروچاله در دش��ت شكل مي گيرد و گاه به 
زير خطوط ري��ل راه آهن يا حت��ي خيابان هاي پر 
رفت و آمد مي رود كه مسلماً خطرساز است. البته 
ادامه فعاليت كش��اورزان و صاحبان صنايع هم به 
منابع آبي وابس��ته اس��ت و به نظر مي رسد بدون 
حفر چاه زمين هاي كشاورزي و كارگاه ها صنعتي 
ناكارآمد و بي حاصل شوند. از همين رو كارشناسان 
تصفيه فاضالب و پساب صنايع ديگر را براي ادامه 
كشاورزي و فعاليت صنايع پايين دست تر پيشنهاد 
مي دهند. كاري كه امس��ال قرار است در 9 نقطه 

تهران آغاز شود و عمليات احداث تصفيه خانه 45 
هزار مترمكعبي پاكدشت هم از همين دست است. 

   تصفيه خانه ها جايگزين چاه ها مي شوند
گفتني است در جنوب شرق استان تهران با جمعيت 
يك ميليون نفر، ساالنه حدود 50 ميليون مترمكعب 
پساب توليد مي شود كه به طور حتم در ديگر مناطق 
هم همين حدود از پس��اب توليد مي شود. در اين 
خصوص مدير عامل ش��ركت آبفاي جنوب شرق 
استان تهران با تأييد مطالب فوق مي گويد: »براي 
تصفيه بخشي از اين پساب، تصفيه خانه پاكدشت 
با ظرفيت 45 هزار متر مكعب احداث مي ش��ود.« 
عليرض��ا كارگري با اش��اره به اينك��ه 50 ميليون 
مترمكعب پس��اب كاربردهاي فراوان��ي مي تواند 
داشته باشد اضافه مي كند: »اين حجم از منابع آبي 
آلوده بعد از تصفيه مي تواند در بخش كش��اورزي، 

صنايع و فضاي سبز مورد استفاده قرار گيرد.« وي با 
اشاره به اينكه ساخت تصفيه خانه در چه مرحله اي 
قرار دارد، ادامه مي دهد: »اكنون موافقت نامه طرح 
ملي فاضالب پاكدشت با ظرفيت 45 هزار مترمكعب 
در شبانه روز دريافت شده كه كل شهرستان را در 
بر مي گيرد و همچنين زمين م��ورد نظر تملك و 
كلكتور اصلي به طول 3 كيلومتر شروع شده است.« 
فرماندار پاكدشت نيز با اشاره به احداث تصفيه خانه 
پساب در اين شهرستان مي گويد: »فاز نخست اين 
طرح با ظرفيت 45 هزار متر مكعب در شبانه روز با 
298 كيلومتر شبكه جمع آوري و 6 كيلومتر خط 
انتقال فاضالب انجام مي ش��ود.« هادي تهميدي 
اضافه مي كند: »هزينه ساخت اين تصفيه خانه 3 
هزار و 340 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده كه 
قرار است از محل تسهيالت بانك توسعه زيرساخت 

آس��يايي و اعتبارات ملي پرداخت شود.« گفتني 
است شهرس��تان پاكدش��ت به دليل قرار گرفتن 
در اقليم خش��ك و نيمه خش��ك با كمبود آب در 
حوزه هاي مختلف به خصوص در بخش كشاورزي 
و صنعت روبه رو است و بازچرخاني آب با تأسيس 
شبكه فاضالب نه تنها صرفه جويي خوبي است بلكه 
مي تواند بخش مهمي از كمبود منابع آبي در اين 

منطقه را برطرف كند. 
   كشاورزي با پساب تصفيه شده

الزم به ذكر است با ساخت تصفيه خانه پاكدشت تا 
افق سال 1410 عالوه بر حفاظت از محيط زيست، 
سطح بهداش��ت عمومي در اين منطقه نيز ارتقا 
مي يابد و 320 هزار نفر از جمعيت تحت پوشش 
شهرهاي پاكدشت، فرون آباد و شهرك قيام دشت 
از مزاي��اي اين ط��رح بهره مند مي ش��وند. البته 
تصفيه خانه پاكدش��ت تنها طرحي نيس��ت كه 
امسال كليد مي خورد و گفته مي شود كه هشت 
طرح مشابه ديگر نيز در شهرهاي ديگر تهران آغاز 
مي شوند. مديرعامل آبفاي استان تهران در اين باره 
تأكيد مي كند: »عمليات ساخت 9 تصفيه خانه و 
ش��بكه فاضالب در شهرهاي اس��تان تهران آغاز 
خواهد شد.« محمدرضا بختياري اضافه مي كند: 
»ش��هرهايي كه قرار اس��ت در آنها تصفيه خانه 
فاضالب ساخته ش��ود ش��امل قرچك، ورامين، 
پاكدشت، شهر قدس، رودهن، بهارستان، رودبار 
قصران، دماوند و فيروزكوه مي شود.« گفتني است 
اعتبار مورد نياز براي اين طرح نيز 62 هزار ميليارد 
تومان برآورد شده است. مديرعامل آبفاي استان 
تهران تأكيد مي كند: »اگر به دنبال ساختن آينده 
خوبي براي اس��تان تهران هستيم، ضروري است 
چاه هاي مجاز كشاورزي در تهران بسته و آب مورد 

نياز كشاورزي از طريق پساب تأمين شود.«

تأمين آب پاكدشت با تصفيه خانه 45 هزار مترمكعبي
مديرعامل آبفاي استان تهران: بايد چاه هاي مجاز و غيرمجاز كشاورزي در تهران بسته و آب مورد نياز كشاورزي از طريق پساب تصفيه شده تأمين شود
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 ايستگاه گارمانوري قم 
دهکده لجستيك راه آهن جنوب كشور مي شود

در حال حاضر ساالنه 8 ميليون تن بار از شهرك شكوهيه، منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان و گمرك توسط شبكه ريلي قم جابه جا می شود

   ايالم: فرماندار مهران از اختصاص 20 ميليارد تومان براي دو طرح 
زيرساختي شامل روگذر و زيرگذر بركت براي اربعين در مهران خبر داد.  
اسد قاسمي گفت: طرح هاي زيرساختي متعددي براي اربعين 98 در 
مرز مهران در حال اجراست و قرار است در آينده اي نزديك چند طرح 
ديگر نيز آغاز شود.  وي تصريح كرد: همچنين با اجراي آسفالت كنارگذر 
غربي و بهره برداري از اين تقاطع ها ظرفيت تردد در ايام اربعين به طرز 
چشمگيري افزايش مي يابد و حماس��ه عظيم اربعين حسيني با نظم 

بهتري برگزار خواهد شد. 
  كرمانش�اه: معاون س��ازمان اردويي و گردش��گري سپاه حضرت 
نبي اكرم)ص( استان كرمانشاه از اجراي رزم نمايش »با افالكيان « در 
اين استان خبر داد.  سرهنگ يونس عزيزي در خصوص برنامه هاي اين 
سازمان در سال 98 اظهار داش��ت: عالوه بر آمادگي و برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته براي استقبال از كاروان هاي راهيان نور، مهم ترين برنامه 
و پيشنهادي رزم نمايش »با افالكيان« است.  وي افزود: اين برنامه در 
سال جاري و در ايام تابس��تان به ويژه هفته دفاع مقدس برگزار خواهد 
ش��د و از عموم دعوت مي كنيم تا براي تماش��اي رزم نمايش فرهنگي 
»با افالكيان« كه به نوعي بازسازي عمليات هاي دوران دفاع مقدس در 

استان كرمانشاه است، حضور پيدا كنند. 
   البرز: رئي��س اداره نظ��ارت بر بهداش��ت عمومي و م��واد غذايي 
دامپزشكي از پيش بيني افزايش كش��تار دام در كشتارگاه هاي استان 
خبر داد.  دكتر سيدمحس��ن ابوترابي در خصوص قياس ميزان كشتار 
دام در كشتارگاه هاي اس��تان البرز و در بازه هاي زماني شش ماه اول و 
دوم سال گذشته، گفت: در نيمه نخست س��ال گذشته تعداد 61 هزار 
و 232 رأس گوس��فند و به وزن حدود 973 تن كشتار شده است.  وي 
افزود: كشتار گاو و گوساله نيز 12 هزار و 532 رأس و به وزن آن 3 هزار 

و 47 تن بوده است. 
  خراسان جنوبي: مدير عامل جمعيت هالل احمر خراسان جنوبي 
گفت: دو محور طبس فاقد پايگاه امداد جاده اي و فاصله برخي پايگاه ها 
در استان 200كيلومتر است.  محمد رحيم شهرياري با اشاره به وضعيت 
پايگاه هاي ج��اده اي هالل احمر خراس��ان جنوبي افزود: در ش��رايط 
اس��تاندارد فاصله بين هر پايگاه جاده اي بايد 50 كيلومتر باشد اين در 
حالي است كه فاصله پايگاه ها در برخي از مناطق خراسان جنوبي نزديك 
به 200 كيلومتر اس��ت.  وي با بيان اينكه 22 پايگاه ثابت امداد و نجات 
در استان اماده پوشش حوادث طبيعي و جاده اي است، ادامه داد: براي 
پاسخگويي و رسيدن به حد استاندارد نيازمند توسعه پايگاه ها هستيم. 

88498441سرويس  شهرستان

اجراي طرح پايش در مزارع پرورشي 
ماهيان سرد آبي آذربايجان غربي  

دامپزش�كي  س�المت      آذربايجان غربي مع�اون 
آذربايجان غرب�ي از نظارت مس�تمر 
دامپزشكي استان بر توليد بهداشتي مزارع پرورش ماهي خبر داد. 
 معاون سالمت دامپزشكي آذربايجان غربي با بيان نظارت مستمر دامپزشكي 
استان بر توليد بهداش��تي مزارع پرورش ماهي گفت: ماالشيت گرين يك 
ماده غير مجاز در صنعت آبزي پروري است كه وجود مقاديري از اين ماده در 
گوشت ماهي موجب سرطان زايي و عوارض تنفسي مي شود.   سيد غالمرضا 
ملكي افزود: به منظور نظارت بهداش��تي در مزارع پرورش ماهي، عالوه بر 
بازديدهاي مستمر در طول سال از كليه مزارع پرورش ماهي، اعم از گرم آبي 
و سردآبي و زينتي، انجام آزمايشات ويروسي و باكتريايي، كنترل پارامترهاي 
فيزيكی و شيميايي آب، نظارت بر تجويز دارو از طريق مسئوالن فني بهداشتي 
مزارع و رعايت مدت زمان پرهيز از مصرف آن جهت پيش��گيري و كنترل 
بيماري هاي آبزيان و ارائه محصولي سالم جهت سفره غذايي خانوار ساالنه 
پايش باقيمانده سم ماالشيت گرين كه از جهات زيست محيطي و ماندگاري 
در بافت ماهي خطر ناك است از تمامي مزارع تكثير و پرورش ماهيان سرد 
آبي استان انجام مي شود.  ملكي گفت: دسترسي به منابع پروتئيني سالم از 
حقوق شهروندان اس��ت و از آنجا يي كه يكي از مخاطرات موجود در رابطه 
با سالمت آبزيان استفاده از ماده غير مجاز ماالشيت گرين است، اداره كل 
دامپزشكي با نظارت و نمونه برداري هاي منظم و دوره اي اقدام به آزمايش و 

بررسي مصرف يا عدم مصرف اين ماده در دوره پرورش مي  كند. 

 صدور 317 هزار تن كاال
 از گمركات مازندران  

    مازندران ناظر گمركات مازندران ميزان صادرات 
از طريق گمركات استان را ۳۱۷ هزار 
ك�رد.  اع�الم  دالر  ميلي�ون   ۶۶ از  بي�ش  ارزش  ب�ه  ت�ن 
ناظر گمركات مازندران گفت: طي 3 ماه امسال ميزان صادرات از طريق 
گمركات استان 317 هزار تن به ارزش بيش از 66 ميليون دالر بوده است.  
علي يوسفي منش با بيان اينكه طي 3 ماهه سال 98 رشد شش درصدي 
درآمدي گمركات استان مازندران را شاهد بوديم، افزود: طي 3 ماهه سال 
98 واردات ان��واع كاال به مازندران از مرز 320 ميلي��ون و 702 هزار دالر 
گذشت و درآمد گمركات مازندران از اين ميزان مبادله كاال از مرز 422 
ميليارد و 47 ميليون ريال گذشت كه نسبت به 3 ماهه سال 97 رشد شش 
درصدي را داشته است.  وي افزود: در اين مدت از 20 كشور مختلف جهان 
نظير روسيه، آلمان، امارات متحده عربي، تركيه، قزاقستان، سوئيس و… 
بيش از 976 هزارتن انواع كاال از طريق گمركات استان مازندران )نوشهر، 
اميرآباد و فريدونكنار( وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه در سال 97 

به ترتيب از نظر وزني و ارزشي 17 و40 درصد رشد نشان مي دهد. 

 برگزاري جشن هاي زير سايه خورشيد 
در ۲۸ شهرستان فارس  

    فارس دبير مردمي و معنوي جشن هاي زير 
س�ايه خورش�يد از برگ�زاري اي�ن 
جش�ن ها از ۱۲ تيرم�اه در ۲۸ شهرس�تان ف�ارس خب�رداد. 
دبير جشن هاي مردمي و معنوي »زير سايه خورشيد گفت: جشن هاي 
زير سايه خورشيد از 12 تا 24 تيرماه با همكاري كانون رهپويان وصال در 
28 شهرستان در سراسر استان برگزار خواهد شد.  احد پاريابي با اشاره به 
اينكه در اين جشن 20 نفر از خدام حرم رضوي به استان فارس خواهند 
آمد، افزود: چهار گروه 5 نفره از خدام به ش��يراز و ديگر شهرستان هاي 
استان خواهند آمد كه هدف از آن ترويج سبك زندگي رضوي خواهد بود.  
وي ادامه داد: آستان قدس رضوي اعالم كرده كه در سال گذشته 500 
هزار نفر در استان مخاطب جشن زير سايه آفتاب بوده اند كه همين نكته 
نشان از عالقه مردم استان به اين رويداد بزرگ فرهنگي دارد.  پاريابي با 
اذعان به اينكه استان فارس بزرگ ترين استاني است كه برنامه هاي اين 
چنين را برگزار مي كند، بيان كرد: 468 ويژه برنامه تحت 40 عنوان در اين 
ايام در سراسر استان برگزار خواهد شد.  وي ادامه داد: از جمله رويدادهاي 
فرهنگي و اجتماعي كه در ايام حضور اين خدام در شهر شيراز رقم خواهد 
خورد، برنامه هاي فرهنگي براي زندانيان اس��ت ك��ه آزادي تعدادي از 
زندانيان جرائم غير عمد با هماهنگي س��تاد ديه از اهم آنها خواهد بود.  
پاريابي گفت: يكي از ديگر برنامه هايي كه با ورود اين خدام به شيراز روي 
خواهد داد بازديد از افرادي است كه دچار مشكالت ذهني هستند و در 
مراكز توان بخشي نگهداري مي شوند.  وي ادامه داد: اين 20 خادم حرم 
امام رضا )ع( در زمان حضورشان به شيراز با نماينده ولي فقيه در استان 

فارس و توليت حرم شاهچراغ )ع( نيز ديدار خواهند كرد.

 اختصاص1۲0 ميليارد تومان 
براي پروژه هاي عمراني بندر بوشهر   

ش�هردار بن�در بوش�هر از اختصاص    بوشهر
۱۲0 ميلي�ارد توم�ان ب�راي تدوي�ن 
طرح هاي عمران شهري و آغاز عمليات اجرايي از محل اعتبارات 

استاني و درآمد شهرداري خبر داد. 
شهردار بندر بوشهر با اشاره به اختصاص120ميليارد تومان براي تدوين 
طرح هاي عمران شهري و آغاز عمليات اجرايي از محل اعتبارات استاني و 
درآمد شهرداري گفت: يكي از اساسي ترين نيازهاي هر شهر را بهبود سيستم 
حمل و نقل و كاستن از حجم ترافيك درون شهري است.  سيدنورالدين 
اميري تصريح كرد: در اين راستا بعد از تقاطع غير همسطح آزادي، اليحه 
ساخت تقاطع غير همسطح ميدان شهيد مطهري بوشهر سال گذشته به 
تصويب رسيد كه پس از برگزاري مناقصه و مشخص شدن پيمانكار، عمليات 
اجرايي آن آغاز شد.  وي افزود: احداث تقاطع غير همسطح در محل ميدان 
شهيد استاد مطهري )ورودي بلوار امام علي( يكي ديگر از اقدامات شهرداري 
بوشهر در جهت ساماندهي مشكالت ترافيكي و ايجاد راهكارهاي الزم براي 
كاهش مشكالت ترافيكي است.  ش��هردار بندر بوشهر احداث كانال دفع 
آب هاي سطحي در شهر بوشهر را از ديگر پروژه ها دانست و خاطر نشان كرد: 
براي اجراي اين پروژه 8 ميليارد ريال مصوب شده است.  اميري از احداث 
پارك هاي محله اي خبر داد و بيان كرد: پارك محله اي در محالت مختلف 
شهر بوشهر در راستاي نشاط و شادابي شهروند اجرايي شده است.  وي با 
اشاره به اجراي طرح در پارك ملي ليان در حوزه جنوبي شهر بوشهر تصريح 
كرد: طرح هاي عمراني در پارك ملي ليان كه س��ال ها متوقف شده بود با 
واگذاري به شهرداري بوشهر، طرح هاي مورد نظر تدوين و اجرايي شده كه 

براي اين مهم 8 ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته است. 

محمدرضا سوري 
   گزارش يك

بازار فرش مشهد احيا مي شود
بازار فرش فروشان مشهد در زمره مراكز تجاري قديمي اين شهر و 
استان خراسان رضوي به ش�مار مي رود كه قباًل جزئي از بازار بزرگ 
مش�هد بوده و در حاش�يه حرم امام رضا )ع( قرار داش�ت. هر چند 
قسمت اعظم آن بعد از طرح نوسازي اطراف حرم تخريب شد اما بازار 
فرش فروشان قسمتي از همان فضاست كه در ميدان بيت المقدس 
)فلكه آب( باقيمانده است. چند سالي بود كه حال و روز اين بازار هم 
چندان خوب نبود اما حاال تصميمات خوبي براي زنده  نگه داشتن اين 
بازار گرفته شده اس�ت و در همين رابطه مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي از تأييد طرح احيا و مرمت 
بازار فرش مشهد در شوراي فني اس�تان خراسان رضوي خبر داده 
كه مي تواند روزهاي خوش�ي را براي اين بازار به همراه داشته باشد. 

    
قالي هاي زيباي خراسان از ديرباز به كيفيت و زيبايي شهره بودند و ديدن 
بازار قديمي فرش فروشان مش��هد يكي از جاذبه هاي تاريخي – فرهنگي 
اطراف حرم مطهر است.  بازار فرش فروش ها قسمت كوچكي از بازار بزرگ 
محسوب مي شده كه قلب اقتصادي شهر مشهد در آن مي تپيده است، اين 
بازار در دوره تيموريان احداث شده و در دوره صفويه از رونق خاصي برخوردار 
بوده است.  متأسفانه قسمت هاي زيبايي از بازار بزرگ كه مربوط به دوره 
تيموريان و صفويان است در تخريب هاي گسترده سال 1347 تا 1356 نابود 
و تيمچه ها و سوق ها به فراموشي سپرده شد.  بخش باقيمانده نيز كه شامل 
بخش بازار كفش فروش ها بود قبالً در طرح گسترش حرم تخريب شد. هم 
اكنون بازار قالي فروش ها و بازار سرشور بخش باقيمانده اين مجموعه عظيم 
فرهنگي و هويتي شهر مشهد است كه متأسفانه در طرح هاي توسعه عمران 

شهري با بي مهري مواجه و قسمتي از آن در حال تخريب است. 
    طرحي ملي براي احياي بازار

چند سالي بود بحث مرمت بازار فرش فروشان مطرح شده بود و حتي در سال 
گذشته نيز مديركل ميراث فرهنگي خراسان رضوي در اين باره گفته بود: 
»مطالعات، طراحي و اجراي روند احياي اين بازار با مشاركت بازاريان و كسبه 
محترم انجام مي گيرد و يك گام رو به جلو در اين حوزه به شمار مي آيد.« اما 
حاال تمام تالش ها به نتيجه رسيده و ابوالفضل مكرمي فر خبر داده كه طرح 
احيا و مرمت بازار فرش مشهد در شوراي فني استان خراسان رضوي نيز تأييد 
شده است.   مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان 
رضوي با بيان اينكه بازار فرش مشهد يكي از عناصر هويتي اين شهر است و 
همواره رعايت مالحظات تاريخي اين مجموعه مد نظر بوده است، مي گويد: 
»اكنون نيز طرح باز زنده سازي آن بر مبناي اين الزامات تهيه شده است.« 
مكرمي فر ادامه مي دهد: »براي بررسي طرح از جناب آقاي دكتر تقي زاده 
اصل، مجري طرح بازسازي و احياي بازار تبريز دعوت شد و در اين جلسه 
از نظرات اين پيشكس��وت مرمت ميراث فرهنگي بهره مند شديم. سپس 
كارشناسان معماري، كارشناسان حفظ و مرمت آثار تاريخي نظرات خود 
را درباره طرح مرمت و احياي بازار ارائه كردند و پس از جمع بندي نظرات و 

بهره گيري از اين نظرات طرح به تصويب رسيد.«
   بازگشت فرش فروشان به بازار

تا همين چند سال پيش بازار مش��هد با مجموعه اي از دكان ها و غرفه هاي 
كوچك بانماي آجري و سنتي و مسافرخانه ها و مهمانپذيرهاي متعدد از 
فعاليت بيشتري برخوردار بود.  اين بازار كه بناي آن سنتي و گنبدي شكل 
باخشت ساخته شده بود بعد از آتش س��وزي وسيعي كه در دهه  40  در آن 
روي داد دوباره با هزينه فرش فروش ها اما با پوششي شيرواني ساخته شده 
و همچنان از بازارهاي سنتي مشهد است كه خاص فرش و قالي هاي دستي 
است.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي 
مي گويد: »حفظ هويت اين اثر تاريخي مهم ترين دغدغه و رويكرد طرح است 
كه با همكاري و تعامل مالكان، ش��هرداري و نظارت ميراث فرهنگي انجام 
خواهد شد.« مكرمي فر ادامه مي دهد: »مشاور طرحي را براي احيا و مرمت 
گام به گام تهيه كرده است كه اگر چه قرار بود ابتدا يك دهنه از مغازه به عنوان 
الگو مرمت شود و س��پس به ديگر بخش هاي بازار تسري پيدا كند اما خود 

مالكان متقاضي مرمت مغازه هاي شان و دهنه مقابل مغازه شان شده اند.«

 حمل و نقل عمومی 
برای  معلوالن يزد رايگان شد 

رئي�س كميس�يون خدمات ش�هري    يزد
شوراي شهر يزد از رايگان شدن هزينه 
رفت وآمد معلوالن يزدي با وس�ايل حمل و نقل عمومي خبر داد. 
رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي شهر يزد گفت: از اين پس هزينه رفت 
وآمد معلوالن يزدي با وسايل حمل و نقل عمومي رايگان مي شود.  »سپنتا 
نيكنام« با بيان اين كه طبق هماهنگي شده يك شنبه هاي ابتداي هرماه يك 
ساعت از جلسه كميسيون خدمات شهري يزد به بحث معلوالن اختصاص 
دارد، افزود: ناظران طرح هاي شهرداري بايد به صورت متمركز گزارش روند 
اجرايي مناسب سازي معابر عمومي سطح شهر را به اين كميسيون ارائه كنند.  
وي با اشاره به اهميت حضور مستمر و پرش��ور معلوالن به عنوان بخشی از 
جامعه يزد در فضاهاي عمومي، ادامه داد: شهرداري مؤظف است با اجراي 
مناسب سازي استاندارد زمينه حضور معلوالن در فضاهاي شهري را محيا 
كند.  رئيس كميسيون محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي يزد 
در ادامه با بيان اين كه آموزش نحوه مناسب سازي اصولي به طوري كه براي 
معلوالن قابل استفاده باشد بايد در دستور كار شورا و شهرداري قرار گيرد، 
گفت: مناسب س��ازي فضاي ش��هري براي عبور و مرور معلوالن، بيماران و 
افراد سالمند يكي از اولويت هاي اجرايي در بحث ارائه خدمات استاندارد و 
مطلوب به شهروندان است.  نيكنام با بيان اينكه شهرداري و ديگر مديران 
و دست اندركاران استان بايد تمام ظرفيت خود را براي ثبت برند »يزد شهر 
دوس��ت دار معلول« بكار گيرند، تصريح كرد: طبق نظر كميسيون خدمات 
شهري و با همكاري سازمان حمل و نقل مسافر شهرداري يزد از اين پس رفت 

و آمد درون شهري معلوالن با وسيله نقليه عمومي رايگان است. 

محمدرضا هاديلو

غربالگری 6۸0 هزار كرمانشاهی  در طرح كنترل فشارخون  
   كرمانشاه معاون بهداش�تي دانش�گاه علوم پزشكي اس�تان كرمانشاه از 
غربالگري ۷۱ درصد جمعيت باالي ۳0 سال استان در طرح بسيج 

ملي كنترل فشار خون خبر داد. 
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه با بيان اينكه 71 درصد جمعيت باالي 30 سال 
استان در طرح بسيج ملي كنترل فشار خون غربالگري شركت كردند گفت: طرح بسيج ملي كنترل 
فشار خون از 17 خرداد همزمان با سراسر كشور، در كرمانشاه آغاز و تا پايان روز دوشنبه 681 هزار 
و 136 نفر در كرمانشاه غربالگري شدند.  دكتر محمدابراهيم شكيبا افزود: از اين تعداد 272 هزار و 
302 نفر در روستاها و مابقي در شهرهاي اس��تان بوده اند. به گفته وی، تاكنون در نواحي روستايي 

98/9 درصد جامعه هدف و در مناطق شهري 57 درصد جامعه هدف غربالگري شده اند

كتاب هاي خطي 600 ساله قزوين وقف آستان قدس رضوي شد  
يك خير قزويني تعداد ۱9۶ كتاب خطي ارزشمند فقهي و ۳0 جلد كتاب     قزوين

چاپي خود را وقف آستان قدس رضوي كرد. 
»س��يد علي ضوابط اصول« ملقب به فهول قزويني در تازه ترين اقدام وقفي ب��ا ارزش، 196 كتاب 
خطي خود را وقف آس��تان قدس رضوي كرد.  اين كتاب ها متعلق به چهار نسل گذشته وي يعني 
پدر پدربزرگش »سيد علي اكبر موسوي قزويني« است كه نزديك به 600 سال قدمت دارند و طبق 
وصيت نامه  پدران اين خير قزويني كه از نويسندگان شايسته بودند و زحمت جمع آوري كتب علمي 
و معنوي را به عهده  داشتند اين كتب خطي وقف دانشمندان و طالب ديني شده است.  اين كتاب ها 
با موضوعات تفسير قرآن، فقه، دعا و مناجات شامل برخي دست نوشته هاي علمي، معنوي، تفسير 

جاللي، ادبيات عرب، صرف و مير، فلسفه زيارت عاشورا، جوامع الكريم و كتب تاريخي است. 


