
   اصفهان: مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
اصفهان با بيان اينكه در زمان برگزاري مجالس ع��زاداري ايام محرم، 
بازديدهاي مستمر از سوي افسران كشيك آتش نشاني انجام مي شود، 
گفت: در صورت نياز در نزديكي هيئت هايي كه پذيراي تعداد زيادي از 
عزاداران باشند، خودروي آتش نشاني مستقر مي شود.  محسن گالبي 
افزود: همچنين فهرس��ت اماكني كه در آنها مجلس ع��زاداري برگزار 
مي شود به س��ازمان آتش نش��اني اعالم شده اس��ت تا بازديد از سوي 
بازرسان ما صورت گيرد تا چنانچه با موارد ناايمن برخورد كردند، تذكر 

داده شده و اصالح شود. 
  فارس: مسئول اداره ميراث فرهنگي شهرستان فيروز آباد از افتتاح 
يك واحد اقامتگاه بوم گردي در اين شهرستان خبرداد.  درنا شهبازي 
گفت: اين اقامتگاه بوم گردي عش��ايري در منطقه هايق��ر فيروز آباد با 
س��رمايه گذاري 6 ميليارد ريال به بهره برداري رس��يد.  وي افزود: اين 
اقامتگاه هم اكنون با اش��تغالزايي پن��ج نفر و ظرفي��ت 15 نفر، آماده 

خدمت رساني به گردشگران اين شهرستان است. 
  سمنان: رئيس بازرسي و نظارت اتاق اصناف استان سمنان گفت: 
نظارت بر فعاليت واحدهاي صنفي استان سمنان به ويژه فروشگاه هاي 
عرضه كيف، كفش و لباس در آستانه بازگشايي مدارس تشديد مي شود.  
مريم عرب افزود: طرح تش��ديد نظارت بر فعاليت واحدهاي صنفي در 
هفته جاري آغاز مي شود و روزانه دو گروه در هر شهرستان بر نحوه عرضه 

و خريد و فروش كاال در بازار استان فعاليت خواهند داشت. 
  البرز: علي كمالي زاده ش��هرداركرج در مراس��م اختتاميه هفتمين 
نمايشگاه گل و گياه كرج كه در باغ گل هاي پارك شهيد چمران كرج برگزار 
شد، گفت: در تالش��يم دومين باغ گل هاي كرج را در كاخ مرواريد ايجاد 
كنيم.  وي با بيان اينكه ۲5 هكتار از عرصه كاخ مرواريد طي ماه اخير به 
شهرداري كرج واگذار شد، افزود: اقدامات اوليه براي احياي اين فضا در حال 

انجام است و در آينده اي نه چندان دور شاهد تحقق اين مهم هستيم. 
   كرمان: معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي استان كرمان از ثبت ملي درخت چنار كهنوج معزآباد كه از 
كهنسال ترين درختان اين روستا است، خبر داد.  مجتبي شفيعي »گفت: 
درخت چنار روس��تاي معزآباد در كنار دو اثر طبيعي دهانه آتشفشان و 
آبشار راين در همايش شوراي ملي ثبت ميراث طبيعي كشور به ثبت ملي 
رسيد.«  به گفته وي درخت چنار روستاي كهنوج معزآباد قريب به 450 
سال قدمت دارد، كه در حياط تكيه اي در دهستان معزيه واقع شده است. 

مرز چذابه و شلمچه در استان خوزستان از جمله 
مهم ترين مسير عبور زائران اربعين حسيني به 
شمار مي رود كه هرساله حدود يك ميليون زائر 

از اين دو منطقه مرزي عبور مي كنند. 
از آنجا كه براي عبور اين تعداد از افراد و كاروان ها 
نياز به دادن خدمات رساني به صورت ويژه است، 
لذا اين موضوع مي طلبد تا هرس��اله با توجه به 
افزايش جمعي��ت س��وگوار امكانات بيش��تر و 
ويژه تري به آنها ارائه شود.  آمارهاي سال گذشته 
نشان مي دهد، از اين تعداد جمعيت 40 درصد 
با ناوگان عموم��ي و 60 درصد ني��ز با خودروي 
ش��خصي جابه جا ش��دند.  به طوري ك��ه براي 
نقل و انتقال آسان زائران از مرز به داخل كشور 
۲00 دس��تگاه اتوبوس در پايان��ه چذابه و 500 
دس��تگاه نيز در شلمچه مستقر ش��دند.  اين در 
حالي است كه نياز اين جمعيت به آب آشاميدني 
سالم و بهداشتي، مراكز اقامتي و پاركينگ براي 
خودروهاي شخصي مي طلبد تا هرساله بر ميزان 

اين خدمات افزوده شود. 

    اضافه شدن برخي از زير ساخت ها 
ايجاد پاركينگ ها، پهناي باند براي تقويت ارتباط 
تلفني، تعريض گلوگاه ها، تس��ريع در س��اخت 
گيت هاي تردد زائران و اتب��اع خارجي و تأمين 
آب بهداش��تي براي زائران عب��وري از مرزهاي 
ش��لمچه و چذابه از جمله نيازهايي اس��ت كه با 
توجه به افزايش هر ساله زائران اربعين مي طلبد 
تا هر ساله امكانات تازه اي ايجاد و در اختيار آنها 
قرار بگيرد.  موضوعي كه موجب ش��د تا به گفته 
استاندار خوزستان 50 ميليارد تومان اعتبار براي 
ايجاد زيرس��اخت ها و خدمات رس��اني به زائران 
اربعين حس��يني براي دو مرز ش��لمچه و چذابه 
اختصاص يابد.  به گفته غالمرضا شريعتي، ميزان 
اعتبارات ملي تخصيص يافته ش��ده براي اربعين 
در خوزس��تان ۲0 ميليارد تومان بوده است كه 
اين مبلغ به نسبت اس��تان ايالم كمتر است چرا 
كه اين اس��تان را توانمندتر دانس��ته اند.  اين در 
حالي اس��ت كه به گفته وی طبق قول هايي كه 
معاون رئيس جمهور داده ش��ده است قرار است، 

۳0ميليارد تومان اعتبار براي مرز چذابه تخصيص 
داده شود.  بررسي ها نش��ان مي دهد با توجه به 
لغو رواديد و افزايش زائران اربعين نياز اس��ت تا 
خدمت رساني به آنها نسبت به سال هاي گذشته 
افزايش چشمگيري داش��ته باشد.  موضوعي كه 
موجب شده تا براي احداث زيرساخت هاي اربعين 
در مرزهاي ش��لمچه و چذابه ۳0 درصد افزايش 
ظرفيت پيش بيني شود.  بر همين اساس افزايش 
ظرفيت ها به خصوص تقويت دكل هاي مخابراتي، 
گيت هاي ورود و خروج زائران و اتباع غير ايراني، 
مسائل بهداشتي و سرويس هاي بهداشتي، دفع 
فاضالب، افزايش ظرفيت پاركينگ ها و جاده ها 
ضروري اس��ت.  استاندار خوزس��تان كه به طور 
ويژه بر اين اقدامات نظارت دارد در اين خصوص 
به تس��نيم مي گويد: »به منظور خدمات رساني 
هرچه بيش��تر به زائران، اس��تقرار و تأمين نياز 
مواكب خدمات رسان در دستور جدي قرار دارد و 
از طرفي در بحث تأمين آب بسته بندي مورد نياز 
س��تاد عتبات عاليات هم نگراني وجود ندارد و با 

برنامه ريزي مناسب آب مورد نياز تأمين مي شود.« 
اين خدمات در حالي اس��ت كه امسال نيز مانند 
سال گذشته قرار است سازمان منطقه آزاد اروند 

خدمات ويژه اي را به زائران ارائه كند. 
    از ايجاد حسينيه هاي جديد تا تأمين آب 
يكي از نيازه��اي مهم زائران اربعين حس��يني، 
مكاني براي حضور آنها و تأمي��ن آب مورد نياز 
آنهاست كه به همين منظور قرار است امسال در 

اين زمينه خدمات خوبي ارائه شود. 
جانشين ستاد بازسازي عتبات عاليات خوزستان 
با اشاره به ساماندهي و هماهنگي ۲1۸ حسينيه 
و مس��جد بين راهي براي اسكان زائران حسيني 
در خوزستان در ايام اربعين به تسنيم مي گويد: 
»400 موك��ب در ش��لمچه حد فاص��ل ميدان 
مقاومت تا مرز ساماندهي شده است و ۸00 موكب 
خدمات رسان نيز در ورودي هاي استان و به صورت 
بين راهي مستقر خواهند شد.«  اميدوار آقايي با 
اشاره به تأمين برخي از نيازهاي زائران مي افزايد: 
»4 ميليون نان از ۷ تا ۳0 صفر در شلمچه و از ۷ تا 
۲5 صفر در چذابه توزيع خواهد شد و در مورد يخ 
نيز با هماهنگي هاي كه با بهداشت انجام شده است 
در همين مدت زماني نسبت به تهيه يخ بهداشتي 
براي موكب اقدام خواهد شد، گاز مصرفي مواكب 

در شلمچه نيز در محل تأمين مي شود.« 
در حالي كه سال گذش��ته 1/5 بطري آب توسط 
مؤسسه كوثر تأمين مي شد سال جاری نيز تأمين 
آب مرز مهران به اين مؤسسه واگذار شد، امسال 
اين ميزان ب��ه 5 ميليون بطري رس��يده كه طي 
مذاكرات انجام  ش��ده وزارت دفاع تاكنون متعهد 
به تأمين يك ميليون بطري آب شده است كه براي 
بقيه نياز آب بايد از ديگر ارگان ها كمك گرفت.  با 
توجه به اينكه زائران اربعين حسيني در اين ايام از 
شهرستان خرمشهر رفت وآمد دارند براي تأمين 
نياز آب مورد استفاده آنها و با توجه به افت فشار آب 
امسال قرار است سهم آبي اين شهر از طرح غدير 
به اندازه ۹0 هزار مترمكعب افزايش پيدا كند.  هم 
اكنون 60 هزار مترمكعب مورد نياز خرمشهري ها 
از ط��رح غدير و بقي��ه از رودخان��ه كارون تأمين 
مي شود.  يكي از نيازهاي مهم در مرز شلمچه بحث 
ايجاد پاركينگ هاست.  طبق برنامه ريزي ها، طرح 
توسعه پاركينگ 50 هكتاري شلمچه براي اربعين 
امسال قرار است اجرايي ش��ود كه تاكنون عالوه 
بر آن عمليات كوبش و تس��طيح زمين با توجه به 

افزايش زائران اربعين اجرايي شده است. 
همچنين احداث نمازخانه براي برگشت زائران، 
صدور مجوز رفت وآم��د خودروي هاي مواكب و 
تعمير سرويس هاي بهداشتي، به كارگيري 50 
دستگاه اتوبوس خط واحد براي جابه جايي زائران 
و تأمين تانكر حمل آب توسط شهرداري شيراز از 

جمله اين اقدامات است. 

ب�ا اينكه صنعت 
محمدرضا هاديلو

   گزارش 2
پ�رورش پيله تر 
كرم ابريش�م در 
اس�تان هاي مختلف كش�ور و بخصوص گيالن از 
ظرفيت بس�يار بااليي برخ�وردار اس�ت اما طي 
س�ال هاي اخير صنعت نوغ�ان و ابريش�م با افت 
شديدي روبرو شده اس�ت. اين در حالي است كه 
ايران با سهم يک درصدي در توليد ابريشم، رتبه 
هشتم جهان را در توليد پيله و نخ ابريشم از آن خود 
كرده كه بيانگر جايگاه ويژه صنعت ابريشم ايران در 
بازار هاي جهاني است.  اما حاال رئيس مركز توسعه 
نوغانداري كشور از پرورش پاييزه كرم ابريشم بعد 
از دو دهه در هشت استان خبر مي دهد كه مي تواند 
نويد بخش روزهاي خوش براي اين صنعت باشد. 

    
در بررس��ي ميزان توتس��تان هاي كشور مشخص 
مي ش��ود كه بيش از 14 هزار هكتار توتس��تان در 
اس��تان هاي مختلف ب��راي پرورش كرم ابريش��م 
وجود دارد كه احيا و توس��عه اي��ن صنعت در كنار 
كار كشاورزي مي تواند صنايع ديگر را مانند توليد 
محصوالت ابريشمي، فرش، لباس و صنايع دستي 
را رونق داد. بر همين اساس و طبق آمار، بيشترين 
ميزان توليد ابريشم براي استان هاي گيالن، گلستان، 
خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و اصفهان ثبت 
شده و كارگاه هاي ابريشم كشي در چهار كارخانه 
صنعتي در اس��تان هاي گيالن و خراسان رضوي و 
كارگاه سنتي در تربت حيدريه فرآوري مي شوند. 
حال اگر بدانيم ايران با سهم يك درصدي در توليد 
ابريش��م، رتبه هش��تم جهان را در توليد پيله و نخ 
ابريشم از آن خود كرده، آنوقت به جايگاه ويژه صنعت 
ابريشم ايران در بازار هاي جهاني بيشتر پي مي بريم. 

  پرورش پاييزه، احياي كرم ابريشم 
در كنار فعاليت هاي معمول پرورش دهندگان كرم 
ابريشم در كشور حاال رئيس مركز توسعه نوغانداري 

كشور با بيان اينكه ۳00 جعبه تخم نوغان بين ۲50 
نوغاندار توزيع شده اس��ت، از آغاز پرورش پاييزه 
كرم ابريش��م بعد از دو دهه در هشت استان خبر 
داده است.  عديل س��روي زرگري با اينكه پس از 
دو دهه اين كار براي اولين بار است كه همزمان در 
استان هاي مختلف صورت مي گيرد، گفت: »پرورش 
پاييزه كرم ابريشم در هشت استان گيالن، مازندران، 
گلستان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، اصفهان، 
چهارمحال و بختياري و كرمانشاه آغاز شده است.«

وي با بيان اينكه ۳00 جعبه تخم نوغان تفريخ در 
اين استان هاي توزيع شده اس��ت، افزود: »۲50 
نوغاندار در پرورش پاييزه كرم ابريش��م فعاليت 
مي كنند و اميدواريم تا ماه آينده پيله تر ابريشم 
توليد كنند.« در ميان اس��تان هاي ايران، گيالن 
مقام نخست توليد كرم ابريشم را به خود اختصاص 
داده است.  به خاطر اينكه اين شغل بيشتر موروثي 
است اما طي سال هاي اخير و به علت درآمد كم، 

نتوانسته جوانان گيالني را به خود جذب كند. 
ش��ايد علت اصلي اين اتفاق هم در صادر نشدن 
محصوالت باش��د زيرا اين محصول در سال هاي 
پيش صادر مي ش��د اما اكن��ون به خاطر واردات 
بي رويه پيله كرم ابريش��م، اين صنعت پرقدمت 
ضربات سختي را متحمل شده است.  در همين 
راس��تا رئيس مركز توس��عه نوغانداري كشور با 
اشاره به توليد 41 درصدي پيله تر ابريشم كشور 
در گيالن س��هم اين اس��تان از جعبه هاي تخم 
نوغان توزيع ش��ده را 100 جعبه عنوان كرده و 
گفت: »اين تعداد جعبه بين 100 نوغاندار توزيع 
شده است.« سروي زرگري با بيان اينكه امسال 
هزار و 400 تن پيله تر كرم ابريشم در كشور توليد 
شده اس��ت، تصريح كرد: »اين ميزان در مقايسه 
با 10 سال گذش��ته باالترين ميزان توليد پيله تر 
ابريش��م بوده اس��ت.« اين مس��ئول به افزايش 
4۲ درص��دي توليد و دالي��ل آن اش��اره و بيان 

كرد: »افزايش 55 درصدي توزي��ع تخم نوغان، 
مش��اركت ۲5 هزار خانوار در ۳1 اس��تان كشور 
در اين حوزه از داليل افزاي��ش توليد و رونق اين 

صنعت در كشور است.«
   از خودكفايي تا صادرات ابريشم

هر چند مس��ئوالن اين حوزه اعالم كرده اند كه 
توليد نهال توت اصالح ش��ده، توليد تخم نوغان 
مرغوب در كش��ور، آم��وزش و توانمندس��ازي 
نوغانداران و كارشناسان، احياي فرهنگ پرورش 
كرم ابريش��م، افزايش قيمت خري��د تضميني، 
كنترل تعرفه گمركي، حمايت مالي و تسهيالتي 
از جمله اولويت ها و سياس��ت هاي اتخاذ شده در 
راستاي حمايت از اين صنعت است اما در مقابل 
اين ادعاها بايد گفت مهاجرت روس��تاييان، باال 
رفتن س��ن نوغان��داران و نبود اطمين��ان خاطر 
جمعي براي نوغان��داران از ف��روش محصول از 
آسيب هاي اين صنعت به شمار مي آيد.  با توجه به 
اينكه نوغان طي 45 تا 50 روز به محصول مي رسد 
و سرمايه اوليه بازگشت پيدا مي كند و گزينه بسيار 
مناسبي در راستاي كشاورزي است، اما متأسفانه 
سرمايه گذاري در اين صنعت بسيار اندك است.  
با اين حال و با استناد بر تحقيقات صورت گرفته، 
همه جاي ايران قابليت پرورش نوغان وجود دارد 
و مي توان از اين توانايي براي جذب توريسم نيز 

استفاده كرد. 
نكته حائز اهميت اين است كه درخت توت تأثير 
بس��يار خوبي در بهبود وضعيت محيط زيس��ت 
داشته و كاشت اين محصول در استان هاي شمالي 
كش��ور نياز به آبي��اري ندارد و به ص��ورت ديمي 
كاشت مي شود.  به هرحال با حمايت هاي درست 
و بازس��ازي، نوس��ازي و جذب نيروهاي جديد، 
مشروط به برنامه ريزي هاي دقيق، نه تنها در اين 
صنعت مي توان به مرحله خودكفايي رسيد، بلكه 

مثل گذشته به صادرات و ارزآوري هم فكر كرد.

آغاز پرورش پاييزه كرم ابريشم بعد از 20 سال در 8 استان
مهاجرت روستاييان، باال رفتن سن نوغانداران و نبود اطمينان خاطر از فروش محصول از مشكالت پرورش دهندگان كرم ابريشم است
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خوزستان در تدارك تأمين نياز زائران اربعين

88498441سرویس  شهرستان

 ايجاد ۳۱۹ شغل فرهنگي و هنري
 در استان مركزي     

مديركل فرهنگ و ارش�اد اس�المي      مركزي
مركزي از ايجاد ۳۱۹ شغل فرهنگي و 
هن�ري جديد امس�ال در نق�اط مختل�ف اين اس�تان خب�رداد. 
حجت االسالم عباس دانش��ي مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
مركزي با اش��اره به ايجاد ۳1۹ كار فرهنگي و هنري در استان مركزي 
گفت: اين فرصت هاي ش��غلي جديد در بخش ه��اي مختلف هنرهاي 
تجسمي، صنايع دستي، طراحي و توليد انواع لباس در راستاي توسعه 
اشتغال خانگي ايجاد شده اند.  وي افزود: متقاضيان دريافت تسهيالت 
اشتغال خانگي، فرهنگي هنري، طرح هاي خود را به اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اس��المي اس��تان مركزي ارائه كرده و پس از بررسي در كميته 
تخصصي اين اداره كل به بانك ه��اي عامل معرف��ي و از 100 تا 150 
ميليون ريال تس��هيالت بهره مند ش��دند.  مديركل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي استان مركزي ادامه داد: عالوه بر ارائه تسهيالت مشاغل خانگي 
تعداد قابل توجهي فرصت ش��غلي نيز در قالب مؤسسات فرهنگي يك 
و چند منظوره، مؤسسات قرآني و تبليغاتي در استان ايجاد شده است.  
حجت االسالم دانشي بيان كرد: استان مركزي به لحاظ زيرساخت هاي 
س��ينمايي، مجتمع هاي فرهنگ��ي و نگارخانه اي ب��ا كمبود هاي قابل 
توجهي مواجه است كه در اين راستا ساخت پرديس سينمايي ساوه با 
مشاركت اين اداره كل، سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و شهرداري، مرمت و بهسازي س��ينما فرهنگ اراك با سه سالن مجزا، 
ساخت بلك باكس در فرهنگسراي آيينه اراك و انتقال سينما سيار به 
شهرستان هاي فاقد سينما و اكران فيلم در يك روز از هفته با مشاركت 

شهرداري هاي شهرستان در دستور كار قرار گرفته است. 

صادرات 20 هزار واحد پالسما از همدان به اروپا
سال گذشته ۲۰ هزار واحد پالسما از استان      همدان
همدان به كشورهاي اروپايي صادر شد. 
افشين محمدي مدير كل انتقال خون استان همدان با اشاره به صادرات 
۲0 هزار واحد پالسما به اروپا گفت: پالسما از فرآورده هاي خوني با مدت 
نگهداري طوالني است كه باتوجه به استفاده هاي فراوان از اين فرآورده 

در مصارف دارويي، صادرات زيادي در اين باره انجام مي پذيرد. 
وي با بيان اين كه در سال گذشته 6000 واحد خوني به تهران به عنوان 
استان پرمصرف، ارس��ال شده اس��ت، افزود: برخالف پالسما، پالكت 
با عمر كوت��اه ۳ تا 5 روزه اس��ت كه مدت كمي مي ت��وان اين فرآورده 
را نگهداري كرد.  مديركل انتقال خون اس��تان هم��دان تأكيد كرد: با 
توجه به در پيش بودن ايام سوگواري سيد و ساالر شهيدان، از افرادي 
كه نذر اهداي خون دارن��د، تقاضا داريم كه زم��ان اداي اين فريضه را 
به روزهاي تاس��وعا و عاش��ورا موكول نكرده و تا اربعين نذر خود را ادا 
كنند.  وي تصريح كرد: با توجه به كوتاه بودن زمان نگهداري پالكت، 
ش��هروندان مي توانند از اول محرم به اهداي خون بپردازند.  محمدي 
نذر اهداي خون را بسيار ارزشمند و مفيد اعالم و عنوان كرد: اكيپ هاي 
سازمان خون در روزهاي تاسوعا و عاشورا در شهرستان ها به خصوص 
در كبودرآهنگ، فامنين و دمق برقرار اس��ت و شهروندان مي توانند با 

مراجعه به اين اكيپ ها نذر خود را ادا كنند. 

 نخستين هتل شناور كشور
 در هرمزگان به آب افتاد 

با بازسازي جهاز بادباني قديمي )لنج(      هرمزگان
و تغيير كاربري، نخستين هتل شناور 
كش�ور دي ماه امس�ال در بن�در كنگ ب�ه آب انداخته مي ش�ود. 
 ايوب زارعي شهردار بندركنگ گفت: با هدف جذب گردشگر و با كمك 
ناخدايان قديمي جهاز بادباني )لنج بادباني( براي استفاده گردشگري و 
دريايي در حال بازسازي و مرمت است.  وي با بيان اينكه در لنج بادباني 
۳00 تني 14 اتاق در حال ساخت است، اظهار كرد: شهرداري بندركنگ 
يك ميليارد و ۲00 ميليون تومان براي هتل شناور در بندركنگ هزينه 
مي كند.  اين مقام مسئول با اشاره به اينكه حركت لنج با بادبان و موتور 
است، تصريح كرد: ساخت هنرس��تان علوم و فنون دريايي براي توسعه 
دريانوردي و لنج سازي در بندركنگ امري ضروري است.  زارعي ادامه داد: 
بندركنگ با اجراي معماري گذشتگان در ساختمان ها و ساخت وسازهاي 
امروزي شهر الگوي معماري و شهرسازي در هرمزگان است.  در گذشته به 
كشتي هاي دست ساز كه با بادبان حركت مي كردند َجهاز مي گفتند. امروز 

نام عمومي رايج براي كشتي هاي چوبي دست ساز »لنج« است. 

آغاز ساماندهي بافت تاريخي اروميه  
    آذربايجان غربي  مسئول دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي 
آذربايجان غربي از تداوم ساماندهي بافت 
تاريخ�ي ارومي�ه همزمان در چه�ار نقط�ه از خياب�ان امام خب�ر داد. 
 داوود فرازي  مسئول دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي آذربايجان غربي 
با اشاره به ساماندهي بافت تاريخي اروميه در آذربايجان غربي گفت: در 
ادامه روند ساماندهي و احيای بافت تاريخي شهر اروميه، هم اكنون تعداد 
چهار كارگاه مرمتي در محور خيابان امام شامل نبش راسته نجارخانه، 
خانه تاريخي مجاور ميدان ايالت، روبه روي خيابان سرداران و نبش راسته 
غالمخان فعال است.  وي با اشاره به اينكه در اين كارگاه ها؛ ديوارها، نماها 
و پنجره هاي رو به خيابان ابنيه و ساختمان ها، با استفاده از مصالح سنتي 
و الگوهاي معماري موجود، جداسازي و س��اماندهي مي شوند، افزود: 
تأمين اعتبار بخشي از مرمت بافت تاريخي توسط شهرداري اروميه بوده 
كه نظارت فني و كيفي پروژه بر عهده كارشناسان اين اداره كل است.  
فرازي گفت: هدف بلند مدت اين اس��ت كه همه بناها و ساختمان ها و 
بناهاي تاريخي موجود در بافت تاريخي قديمي و بناهاي جديداالحداث 
جهت ساخت طبق ضوابط براساس الگوهاي معماري مصوب است كه 
اين اقدامات و فعاليت ها همگي در راستاي حفظ و احيا بافت تاريخي شهر 

اروميه است كه محور خيابان امام بخشي از آن به شمار مي آيد. 

  آثار تاريخي سيل زده لرستان 
بدون اعتبار 

اعتبار مرمت آثار تاريخي لرستان كه در جريان سيل تخريب شده 
بود هنوز پرداخت نشده است. 

سيد موسي خادمي استاندار لرستان با اش��اره به تخريب آثار تاريخي 
لرستان در جريان وقوع سيالب، گفت: در جريان سيالب بخشي از آنها 
از بين رفته است و هنوز براي مرمت و بازسازي اين آثار تاريخي اعتباري 
اختصاص پيدا نكرده اس��ت.  وي با بيان اينكه مشخصات آثار تاريخي 
تخريب شده در سامانه »سجاد« بارگذاري شده است، افزود: همچنين 
جلسه اي در دفتر معاون اول رئيس جمهور برگزار شد و قرار بود كه براي 
اين حوزه هم اعتبار اختصاص پيدا كند.  اس��تاندار لرستان، ادامه داد: 
البته تسهيالت براي صنايع دستي خسارت ديده اختصاص پيدا كرده 
است اما براي حوزه زيربنايي آثار تاريخي آسيب ديده در سيالب هنوز 
اعتباري اختصاص پيدا نكرده، البته اختص��اص بودجه براي آنها جزو 

پيشنهادات ما بوده است. 
خادمي، تصريح كرد: قرار بوده كه ما آنها را وارد سامانه كنيم و دولت براي 
اين حوزه نيز اعتبار اختصاص دهد، اما هنوز نه عدد آن مشخص است و نه 
مصوبه آن ابالغ شده است.  وي افزود: احتماالً از 5 هزار ميليارد توماني كه 
به دستور مقام معظم رهبري براي جبران خسارت هاي سيالب اختصاص 
پيدا كرد، اين حوزه نيز ديده مي شود.  استاندار لرستان در بخش ديگري 
از سخنان خود با اشاره به تخريب پل »كاكارضا« در جريان وقوع سيالب، 
گفت: بازسازي اين پل در دستور كار قرار گرفته است.  خادمي با اشاره به 
برگزاري مناقصه اين پروژه، تصريح ك��رد: اميدواريم زودتر پيمانكار اين 
پروژه انتخاب شود.   وي با تأكيد بر اينكه اين پل سال ۹5 افتتاح شده بود 
كه در جريان سيالب فرو ريخت، افزود: اين امر مطلوب نبود، دادستاني و 
دستگاه هاي نظارتي به صورت جدي به اين موضوع ورود پيدا كردند و مدتي 
به خاطر اينكه اين دستگاه ها بتوانند كارهاي نظارتي و آزمايشي خود را انجام 
دهند بخشي از كار عقب افتاد.  اين مقام با اشاره به اينكه ناظران، مديركل 
وقت، مشاوران وقت در اين رابطه احضار شدند، تصريح كرد: در حال حاضر 
نيز دادستان و دستگاه هاي نظارتي در حال بررسي اين موضوع هستند.  به 

گفته وي پروژه به مناقصه رفته و اميدواريم هر چه سريع تر شروع شود. 

 توقف كامل قطار سريع السير
 تهران – قم – اصفهان

چند سالي بود حرف و حديث ها در مورد راه اندازي قطار سريع السير 
تهران – قم – اصفهان و راحتي مسافران در اين مسير بر سر زبا ن ها 
بود و هرازگاهي خبري در م�ورد زمان اتمام پ�روژه و بهره مندي 
مردم از خدمات آن به گوش مي رس�يد اما طي روزهاي اخير مدير 
عامل راه آه�ن حرف هايي زد كه ان�گار بايد قطار سريع الس�ير را 
فراموش كرد و حتي به رؤياي سوار ش�دنش هم فكر نكرد. وقتي 
كه سعيد رس�ولي گفت: »در جلس�ه با معاون اول رئيس جمهور، 
نگاه غال�ب، ادامه پروژه ب�ود اما منتف�ي ش�دن آن را رد نكرد!«

    
هنوز معلوم نيس��ت پروژه هاي عظيم در كش��ور چطور مطرح، چطور 
تأمين اعتبار و آغاز و چطور در ميانه راه و با هدر دادن ميلياردها تومان 

سرمايه كشور نيمه كاره رها مي شوند!
بر همين اساس ساخت راه آهن قطار سريع السير تهران – قم – اصفهان 
هم امروز به دليل بروز مشكل در ضمانت نامه هاي طرف چيني متوقف 
است.  پروژه اي كه بسياري از ش��هروندان را به داشتن وسيله اي امن و 

سريع براي تردد بين اين سه استان اميدوار كرده بود. 
   توقف پروژه و هدر رفت سرمايه

چند روز پيش ب��ود كه مديرعامل ش��ركت راه درب��اره وضعيت قطار 
سريع السير تهران- قم- اصفهان گفته بود: »دستگاه اجرايي اين پروژه 
شركت راه آهن بوده و س��اخت آن برعهده شركت س��اخت و توسعه 

زيربناهاي حمل ونقل گذاشته شده است.«
سعيد رسولي افزود: »مصوبه تغيير دستگاه اجرايي اين پروژه از شركت 
ساخت به شركت راه آهن در هيئت دولت، دو ماه پيش از سوي معاون 
اول رئيس جمهور به وزير راه و شهرسازي ابالغ شد و قرار بود سازمان 
برنامه و بودج��ه و وزارت راه و شهرس��ازي درباره اجرايي ش��دن اين 
طرح گزارش��ي تهيه كنند.« وي تأكيد كرد: »اين پروژه به دليل اينكه 
ضمانت نامه هاي طرف چيني با مشكالتي روبه رو شده، متوقف است. 
البته پروژه به طور كامل متوقف نيس��ت و پيمان��كار همچنان در آن 
حضور دارد. در اين مس��ير كارهايي در حوزه زيرساختي انجام شده، 
مثاًل بخشي از زيرسازي هاي مسير قم تا اصفهان اجرا شده است؛ اما در 
زمينه مسائل مالي و اعتباري اختالف نظرهايي با سازمان برنامه و بودجه 
داريم كه اميدواريم به زودي حل وفصل شود.« اما اين تمام ماجرا نبود و 
از حرف هاي اين مسئول مي شد فهميد كه حقيقتي را پنهان مي كند و 

آن هم اينكه شايد ديگر اين پروژه به راه خود ادامه ندهد. 
بخصوص وقتي كه مديرعامل راه آهن با بيان اينكه نگاه غالب اعضاي 
حاضر در جلسه اخير مسئوالن وزارت راه و سازمان برنامه با معاون اول 
رئيس جمهور در 1۳ مرداد ماه، ادامه اجراي اين پروژه بود، درباره منتفي 

شدن كل پروژه گفت: »نمي توانم در اين زمينه اظهار نظر كنم.«
به هرحال اين اولين بار نيس��ت ك��ه دولت از پروژه ه��اي بزرگ عبور 
مي كند و بدون پاس��خ به علت اين كار و ميزان سرمايه هاي هدر رفته، 
خواس��ته هاي مردم را هم زير پا مي گذارد.  االن نزديك به شش سال 
است كه اين پروژه ملي در دست اجراست و چون مردم به طوالني شدن 
و تأخير در ساخت پروژه ها عادت دارند، ساالنه تعداد زيادي مسافر در 
اين مسير جابه جا مي شوند كه به دليل گران بودن هواپيما و پايين بودن 
س��رعت قطار، به ناچار به جاده روي آورده اند. سفرهايي كه با اتفاقات 

ناگوار و تصادفات مرگبار گره خورده است. 
هر چند به نظر مي رسد يكي از علل توقف پروژه، عدم امكان استفاده از 
خط اعتباري چيني هاست اما حدود سه ماه پيش معاون برنامه ريزي 
و اقتصاد حمل و نقل شركت راه آهن درباره اس��تفاده از LC چين در 
احداث خط آهن سريع الس��ير تهران- قم- اصفهان گفته بود: »ارزش 
اين ال س��ي 1۳/6 ميليارد يوآن است و مشكل خاصي ندارد و در حال 
حاضر چيني ها آن را براي ايران فعال كرده اند. اعتبار اين LC نزد بانك 
موجود بوده و هر موقع اسناد آن به بانك ارائه شود در مقابل پيشرفت 

پروژه به شركت سازنده پرداخت خواهد شد.«
كاري كه اتفاق نيفتاده و حاال قطار سريع السير تهران – قم – اصفهان 

اصاًل حركت نمي كند كه بخواهد سرعتي داشته باشد.

همزمان با فرا رس�يدن ايام محرم و صفر و در آس�تانه اربعي�ن قرار گرفتن 
استان هاي مرزي كشور در جنوب و غرب به فكر تدارك برنامه هاي ويژه اي براي 
تسهيل در رفت وآمد زائران مي افتند كه امسال نيز قرار است مانند سنوات 
قبل اين مهم اجرايي شود.  در اين ميان، مرز چذابه و شلمچه در خوزستان 
از جمله مناطقي به ش�مار مي رود كه پذيراي سيل عظيمي از زائران اربعين 

حسيني است. موضوعي كه موجب شده تا هرساله چه از نظر كمي و چه كيفي بر 
ميزان خدمات افزوده شود.  حاال به گفته مسئوالن اين استان قرار است امسال 
خدمات جديدي در زمينه برخي از زير ساخت ها از جمله، ساخت و تجهيز 218 
مسجد و حسينيه، ايجاد پنج هكتار پاركينگ، افزايش سرويس هاي حمل 
ونقل و افزايش س�هميه آب مورد نياز زائ�ران از طرح قدير اجرايي ش�ود. 

حوریه ملكي

خدمات پزشكي 4 روزه هالل احمر به سيل زدگان آق قال 
۱۲۰۰ تن از سيل زدگان آق قال از خدمات كاروان سالمت جمعيت      گلستان

هالل احمر به مدت چهار روز بهره مند شدند. 
محمدعلي هروي مديرعامل جمعيت هالل احمر گلستان با اش��اره به خدمت رساني كاروان سالمت اين 
سازمان به 1۲00 تن از سيل زدگان در مدت چهار روز گفت: در راستاي حمايت از زندگي و ارتقای سطح 
سالمت مردم مناطق سيل زده گلستان و رسيدگي به وضعيت بيماران اين مناطق، ۲0 پزشك داوطلب كرماني 

وارد آق قال شدند و به مدت چهار روز به بيماران مراجعه كننده خدمات بهداشتي - درماني ارائه دادند. 

ورود اولين گروه از زوار پاكستاني محرم از ميرجاوه  
   سيستان و بلوچستان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميرجاوه از ورود 
اولين گروه از زوار پاكستاني براي شركت در مراسم ماه محرم و 

اربعين حسيني در سال جاري  از طريق مرز ميرجاوه به كشور خبر داد. 
دكتر احمدي مقدم  سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميرجاوه با اشاره به ورود اولين گروه از زوار 
پاكستاني به كشور گفت: تيم هاي سالمت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در پست مراقبت مرزي خدمات 

سالمت را به زائران ارائه مي كنند و تمامي افراد از نظر بيماري هاي واگير مورد بررسي قرار مي گيرند.

خبرگزاری ايرنا

محمدرضا سوري
   گزارش يك


