
در راستاي توسعه      بوشهر
آموزش ه���اي 
مهارتي بر اساس نياز بازار كار در استان بوشهر 
بزرگ ترين مركز آموزش غواصي و جوشكاري 
زي�ر آب در منطق�ه دوم درياي�ي بوش�هر 
راه اندازي و در هفته مهارت افتتاح مي شود.

عبدالمجيد دراهكي مديركل آموزش فني و حرفه اي 
استان بوشهر از راه اندازي بزرگ ترين مركز آموزش 
غواصي و جوش��كاري زير آب در اس��تان خبر داد و 
گفت: فرصت دوساله خدمت سربازي فرصت مناسبي 
براي مهارت افزايي و ارتقاي مهارت است، زيرا مهارت 
آموزي و مهار تفكر مدرك گرايي حلقه گمش��ده و 
مقدمه ايجاد كس��ب و كار در كش��ور است و تحقق 
اين مهم نيازمند هم افزايي  دس��تگاه هاي اجرايي با 
يكديگر است.  وي افزود: اس��اس سياستگذاري در 
حوزه يادگيري و آموزش به طور طبيعي بايد بر مبناي 
گروه سني جوانان صورت گيرد و تربيت نيروي كار 

ماهر براي ورود به بازار كار با تكيه بر جمعيت جوان 
دانشگاهي يا سربازان مي تواند نقش مهارت آموزي را 
در آينده اشتغال و توليد كشور و استان بوشهر بسيار 
نمايان كند.  دراهكي بر توانمندس��ازي سربازان با 

آموزش هاي كارآمد مبتني بر مشاغل نو تأكيد كرد 
و افزود: در راس��تاي توس��عه آموزش هاي  مهارتي 
بر اس��اس نياز بازار كار در استان بوشهر بزرگ ترين 
مركز آموزش غواصي و جوشكاري زير آب در منطقه 

دوم دريايي بوش��هر در هفته مهارت افتتاح خواهد 
ش��د.  وي اضافه كرد: با برنامه ريزي صورت گرفته با 
فرماندهي پايگاه دريايي تا پايان س��ال، پنج كارگاه 
مهارت آموزي ديگ��ر نيز در مركز آموزش س��كان 
بوشهر راه اندازي خواهد ش��د.  دراهكي با تأكيد بر 
اينكه مهارت اف��راد مي تواند بار اش��تغال را پس از 
پايان خدمت س��ربازي كاهش دهد، گفت: ما امروز 
با ابر چالشي به نام اشتغال روبه رو هستيم كه بحث 
سربازان در آن از اهميت ويژه اي برخوردار است، چون 
اگر اين قشر بعد از س��ربازي مهارتي آموخته باشند 
مسئله اشتغال به سادگي قابل حل است.  مديركل 
آموزش فن��ي و حرفه اي بوش��هر از راه اندازي مركز 
آموزش فني و حرفه اي در جزيره خارك با همكاري 
فرماندهي ني��روي دريايي ارتش خب��ر داد و اظهار 
داشت: آموزش هاي مهارتي كارآمد به سربازان وظيفه 
با هم افزايي تداوم مي يابد كه راه اندازي اين مركز در 

جزيره خارك گواه اين مشاركت خوب است.

راه اندازي بزرگ ترين مركز آموزش غواصي و جوشكاري زير آب در بوشهر
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي

 ۲۲۰طرح اشتغال محور براي مددجويان ايالم
ب�ا  همزم�ان      ايالم
گراميداش�ت 
هفته بهزيس�تي ۲۲۰ طرح اشتغالزا جامعه 
هدف بهزيس�تي به ص�ورت همزم�ان در 
سراس�ر اس�تان اي�ام افتت�اح ش�د. 
آيين نمادين افتتاح ۲۲۰ طرح با حضور مسئوالن 
در شهر ايالم برگزار و يك كارگاه خياطي افتتاح 
شد.  مديركل بهزيستي استان ايالم در حاشيه 
اين برنامه گفت: براي اج��راي اين طرح ها بين 
۵۰۰ تا يك ميليارد ريال تسهيالت به جامعه هدف پرداخت شده است.  حسين نورعليوند با ذكر اينكه در 
سال گذشته در مجموع ۷۰۰ فقره تسهيالت اشتغال به مددجويان پرداخت شده است، مجموع تسهيالت 
اشتغال پرداختي به مددجويان در سال ۱۴۰۰ را در مجموع ۴۱۰ ميليارد ريال عنوان كرد.  وي اظهار كرد: 
اين اعتبار در بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات و در زمينه كارفرمايي و خويش فرمايي براي اجراي 
طرح هايي نظير دامداري، پرورش زنبور، قالي و گليم بافي و كسب و كار پرداخت شده است.  به گفته وي، 
براي جلوگيري از انحراف شغلي مددجويان، در كنار پرداخت تسهيالت آموزش هاي رايگان فني و حرفه اي 

ارائه و توسط كارشناسان اين اداره كل بازديدهاي مستمر انجام مي شود.

 اهداي وسايل سرمايشي به مددجويان شوش
با گرم شدن هواي      خوزستان
خوزس���تان، 
۳۰دستگاه يخچال و 1۰ دس�تگاه كولرگازي 
به مددجويان تحت پوش�ش كميته امداد در 

شوش اهدا شد. 
غالمحسين نظري رئيس كميته امداد شوش 
گفت: تعداد ۳۰ دس��تگاه يخچال و تعداد ۱۰ 
دستگاه كولرگازي با كمك خيران به مددجويان 
تحت پوشش اين نهاد اهدا شد.  وي ادامه داد: 
كميته امداد شهرستان شوش از روز تأسيس تاكنون در زمينه كمك به نيازمندان و حمايت از افراد 
محروم جامعه، نقش مهم و بي بديلي داشته است.  به گفته رئيس كميته امداد شوش اعتبار وسايل 
سرمايشي اهدايي به مددجويان ۴ ميليارد ريال بود.  رئيس كميته امداد شوش تصريح كرد: خانوارهاي 
ديگر هم در انتظار دريافت وسايل سرمايشي و... هستند كه اميد است با حمايت هاي خيران و مردم 
نيكوكار شهرستان بتوانيم اين وسايل را تهيه و در ميان آنها توزيع كنيم.  وي خواستار همكاري مردم 
و خيران در اين زمينه شد و افزود: از مردم، خيران و نيكوكاران انتظار مي رود برای كمك هاي نقدي و 

غيرنقدي خود را به مددجويان و نيازمندان جامعه از طريق اين نهاد مردمي اقدام كنند.

راه اندازي قرارگاه تربيتي با هدف سالمت دانش آموزان
ر  ندا اس���تا     خراسان شمالي
ن  س���ا ا خر
ش�مالي با بي�ان اينك�ه توجه به س�امت 
دانش آم�وزان در نق�اط مرزي، حاش�يه و 
محروم موجب شكل گيري قرارگاه تربيتي 
شده از اداره نوس�ازي مدارس خواست به 
م�دارس فرس�وده مج�وز فعالي�ت ندهد. 
محمدرضا حسين نژاد استاندار خراسان شمالي 
با بيان اينكه سازمان نوسازي مدارس نبايد مجوز 

فعاليت مدارس فرسوده را صادر كند، زيرا دغدغه مديران متولي سالمتي فرزندان و دانش آموزان است، 
گفت: يكي از مسائل مهم در حوزه آموزش و پرورش توجه به ابعاد سالمت و بهداشت تمام دانش آموزان 
حتي در مناطق دور افتاده است.  وي به ايجاد قرارگاه جهادي عدالت تربيتي نيز اشاره كرد و گفت: كساني 
كه داوطلبانه موضوعات سالمت دانش آموزان را مورد توجه قرار مي دهند بايد مورد قدرداني قرار گيرند.  
حسين نژاد افزود: توجه به س��المت دانش آموزان در نقاط مرزي، حاشيه و محروم موجب شكل گيري 

قرارگاه تربيتي شده تا موضوع برابري هاي آموزشي و بهداشتي بيشتر مورد توجه و پيگيري قرار گيرد.

 برگزاري مدرسه مخترعين 
در دانشگاه اصفهان

 نخستين ترانسفورماتور  بزرگ ايراني 
در سمنان ساخته شد

انجم�ن علمي     اصفهان
س���ي  مهند
مكاني�ك دانش�گاه اصفه�ان ب�ا همكاري 
مجموعه شتاب دهنده اس�مارتك، مدرسه 
مخترعين وي�ژه نوجوانان و جوان�ان را در 
مي كن�د.  برگ�زار  اصفه�ان  دانش�گاه 
سميرا جبروتيان، مدير شتاب دهنده اسمارتك 
با بيان اينكه مدرسه مخترعين دانشگاه اصفهان 
با هدف آموزش و ارتقای مهارت هاي نو آفريني، 
اب��داع و اختراع در س��نين نوج��وان و جوان با 
هدف دانش آموزان دبيرس��تاني و دانشجوياني 
با عالقه مندي به نوآفريني در دانشگاه اصفهان 
و با همكاري انجمن علمي مهندس��ي مكانيك 
دانشگاه اصفهان پايه گذاري شده است،گفت: 
اصلي ترين و بنيادي تري��ن هدف اين مجموعه 
توانمندس��ازي و ايج��اد محيط��ي خ��الق با 
بهره وري از افرادي كارآمد، كارآفرين و باتجربه 
در حيطه هاي مختلف اس��ت و اي��ن مجموعه 
در تالش اس��ت تا مس��ير را براي آينده سازان 
و كارآفرين��ان ج��وان هموار كن��د.  وي برنامه 
كاري اين مدرسه را ش��امل ارائه آموزش هاي 
كاربردي دانشگاهي به زباني ساده و قابل فهم 
براي دانش آموزان معرف��ي كرد، به صورتي كه 

توانايي هاي اجرايي آنها براي نوآوري و اختراع به 
حد قابل قبولي برسد و با چارچوب آموزش هاي 
دانشگاهي در رش��ته هاي مختلف مهندسي تا 
حد كلي آشنا ش��وند.  جبروتيان با بيان اينكه 
ن��وآوري و ابتكار، ش��جاعت علم��ي، اعتمادبه 
نفس شخصي و ملي و كاِر متراكم و انبوه، عالج 
كاِر پيشرفت علمي اس��ت، تصريح كرد: توجه 
به حيطه هاي ن��وآوري، فن��اوري و كارآفريني 
جاي خالي محيط هاي عملي آن در دانشگاه ها 
و مدارس احس��اس مي ش��ود. علم به تنهايي 
كافي نيس��ت؛ بايد علم را به فن��اوري، فناوري 
را به صنعت و صنعت را به توس��عه كشور وصل 
كنيم.  مدير شتاب دهنده اسمارتك با اشاره به 
برگزاري مدرسه مخترعين در دانشگاه اصفهان 
خاطرنش��ان كرد: اولين مجموع��ه دوره هاي 
مدرسه مخترعين دانش��گاه اصفهان با همين 
هدف در هفت فاز برنامه ريزي ش��ده كه شامل 
۱۵ ساعت كارگاه مخترع شو و ۵۰ ساعت كارگاه 
مقدماتي رشته هاي برنامه نويسي، الكترونيك و 
مكانيك است. اين دوره به صورت آنالين برگزار 
مي ش��ود و مخاطباني از سراسر كشور ثبت نام 
كرده ان��د و فيلم هاي آفالين در ط��ول دوره به 

تناسب در اختيار افراد قرار مي گيرد.

ب�راي اولين بار     سمنان
تست موفقيت  
آميز نخستين ترانس�فورماتور بزرگ توليد 
داخ�ل صنع�ت ف�والد اي�ران در ش�ركت  
ترانسفورماتور كوره آرياي سمنان انجام شد. 
مديرعامل شركت  ترانسفورماتور كوره آريا از تست 
موفقيت آميز نخستين ترانسفورماتور بزرگ توليد 
داخل صنعت فوالد كشورمان به دست مبتكران 
اين واحد عظيم صنعتي مستقر در استان سمنان 
خبر داد و گفت: اين محصول براي اولين بار است 
كه در داخل توليد می شود و كشورمان را از اين 
نظر بي نياز مي كند.  دانيال گرزين افزود: به  رغم 
توليد اين ترانسفورماتور مورد نياز در صنعت فوالد 
به دست متخصصان ايراني در بزرگ ترين كارخانه 
توليد ترانس��فورماتور خاورميانه در شهميرزاد 
اس��تان س��منان، همچنان برخي از واحدهاي 
اين صنعت ب��ا وجود دش��واري هاي تحريم نياز 
خود را از خ��ارج تأمي��ن مي كنن��د.  اين مدير 
صنعتي توضيح داد: با داخلي سازي ساخت انواع 
ترانسفورماتورهاي كوره، صنعت فوالد و فروآلياژ 
از واردات اين گونه ترانسفورماتورها بي نياز و عالوه 
بر اين فرآيند ارائه خدمات، عيب يابي و تعميرات 
اين قبيل ترانس��فورماتورها با سرعت و كيفيت 

بهتري در داخل انجام مي ش��ود.  وي عدم ارائه 
خدمات پس از فروش، عيب يابي و عدم بهنگام 
تعميرات را به عنوان مشكالت فعلي خريداران 
اين ترانسفورماتورها برشمرد و گفت: متأسفانه 
به دليل تحريم هاي ظالمانه غرب، خدماتي نظير 
خدمات پ��س از فروش، عيب ياب��ي و تعميرات 
اين قبيل ترانس��فورماتورها در اين چند سال با 
مشكالت جدي مواجه ش��ده و طرف هاي غربي 
از ارائه آنها اجتناب مي كنند.  گرزين با اشاره به 
پيش��ينه موفق اين واحد بزرگ صنعتي استان 
س��منان تصريح كرد: شركت  ترانس��فورماتور 
كوره آريا از زيرمجموعه هاي گروه صنعتي آريا 
ترانسفو با هدف انتقال دانش فني و ارائه خدمات 
از قبيل طراحي، ساخت، تست و سرويس انواع 
ترانس��فورماتورهاي م��ورد نياز صناي��ع فوالد، 
فروآلياژ و... آغاز به  كار كرده اس��ت.  مديرعامل 
ش��ركت  ترانس��فورماتور كوره آريا  خاطرنشان 
كرد: پيش از اي��ن، ترانس��فورماتورهاي خاص 
صنايع به  ويژه كوره قوس الكتريكي از كشورهايي 
نظير چين و ايتاليا تأمين مي ش��د و از همين رو 
بهره مندي از خدمات پ��س از فروش، گارانتي و 
سرويس و نگهداري اين محصوالت از معضالت 

شركت هاي فوالدساز به شمار مي رفت.

  كهگيلويه و بويراحمد: مدير فرودگاه ياسوج از برقراري پروازهاي 
مستقيم كربالي معلي از ياسوج به نجف خبر داد. عنايت انصاري گفت: 
با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده، در ايام اربعين اين پروازها برقرار 
مي شود. تمام مجوزهاي الزم براي برقراري پروازهاي نجف و سوريه از ستاد 

عتبات عاليات كشور، بر اساس آخرين اطالعات گرفته شده است. 
  كرمانشاه: استاندار كرمانشاه گفت: بازگشايي مرز خسروي كرمانشاه 
به علت درخواست مقامات عراقي به تأخير افتاد. بهمن اميري مقدم تصريح 
كرد: پس  از رفع مشكل طرف مقابل و اعالم آمادگي طرف عراقي به زودي 

اين مرز بازگشايي می شود و پذيراي زائران عتبات عاليات خواهد بود. 
  گلستان: فرماندار شهرستان تركمن گفت: در استان گلستان بيش از 
۵۰۰ شهيد اهل سنت داريم كه گوياي ارادت قوم تركمن و اهل سنت به نظام 
است. عبدالغفور غراوي تصريح كرد: نگارستان ايران همواره الگوي وحدت 
در كشور است و اقوام مختلف كنار هم به خوبي زندگي مي كنند. در استان 

گلستان شيعه و سني كنار هم براي پاسداشت نظام تالش مي كنند. 
  چهارمحال و بختياري: سرپرست دانشگاه شهركرد گفت: همايش 
ملي آيت اهلل سيدابوالقاسم دهكردي به ميزباني دانشگاه شهركرد برگزار 
مي شود. ياسر پيرعلي اظهار كرد: اين همايش با هدف معرفي مقام علمي، 
فقهي، معنوي، اخالقي، فرهنگي و سياسي آيت اهلل دهكردي به جامعه 

علمي و فرهنگي كشور و نسل جوان برگزار مي شود. 
  بوش�هر: آيين رونمايي از كتاب »در كوچه هاي سيراف مي گردم« 
به كوشش محمد كنگاني با حضور هنرمندان، نويسندگان، مسئوالن 
و اقشار مردمي در كتابخانه عمومي شهرستان كنگان برگزار شد. اين 
كتاب مجموعه اشعار شاعران با موضوع سيراف است كه توسط محمد 
كنگاني گردآوري شده است و در نوبت اول چاپ در ۷۷ صفحه با تيراژ 
هزار جلد با قيمت ۷۰ هزار تومان توسط انتشارات قلمداران جنوب به 

چاپ رسيده است. 
  اردبيل: رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل گفت: 
نهمين آزمون استخدامي متمركز دس��تگاه هاي اجرايي كشور، جمعه 
۳۱ تيرماه برگزار مي شود. داود شايقي افزود: اين آزمون استخدامي غير 
از آموزش و پرورش در دو شهرستان اردبيل و پارس آباد و با شركت  هزار و 
۸۴۹ داوطلب برگزار مي شود. سهميه آزمون براي پذيرش در دستگاه ها 
شامل ۵۲ نفر است كه پنج نفر در بنياد شهيد، سه نفر در بهزيستي، ۱۰ نفر 
در مركز تحقيقات كشاورزي، پنج نفر منابع طبيعي، يك نفر شهرك هاي 
كشاورزي، چهار نفر اقتصاد و دارايي، ۲۳ نفر جهاد كشاورزي و يك نفر در 

استانداري جذب خواهند شد. 
  آذربايجان شرقي: ش��هردار تبريز گفت: تسريع در اجراي پروژه ها 
اولويت شهرداري تبريز است و تالش مي كنيم تا هرچه زودتر پروژه هاي 
عمراني نيمه تمام شهر تبريز را تكميل و افتتاح كنيم. يعقوب هوشيار در 
بازديد از پروژه روگذرهاي ميدان شهيد فهميده در جريان آخرين اقدامات 
انجام شده قرار گرفت و ضمن صدور دستور تس��ريع در پيگيري موارد، 
تأكيد كرد: با توجه به پيشرفت پروژه و اجراي ديواره هاي روگذرها، نسبت 

به آرام سازي فضا و روان سازي ترافيك مسير اقدام شود. 
  خوزس�تان: اولين مركز آموزش اوتيسم »ذهن زيبا« در شهرستان 
شوش با حضور فرماندار و جمعي ديگر از مسئوالن شهري افتتاح و اين 
مركز زير نظر سازمان بهزيستي با اعتبار غيردولتي بالغ بر ۴ميليارد ريال 
از سوي بخش خصوصي راه اندازي شد. اين مركز آموزشي با ايجاد اشتغال 
۱۲ نفر به طور مستقيم با هدف ارتقاي سطح مهارت خودياري، آموزشي و 

اجتماعي معلوالن با ظرفيت ۴۰ نفر مددجو راه اندازي شده است.

دِر اين مسجد هميشه باز است
محل�ه مح�روم فاحت ش�هر بابلس�ر با مس�جدي ك�ه تعطيلي 
ن�دارد به باغي ش�بيه اس�ت ك�ه دِر آن در تمام طول ش�بانه روز 
ب�ه روي مردم باز اس�ت و هم�ه مي توانن�د از آن اس�تفاده كنند 
و اگ�ر مش�كلي دارن�د ب�ا پيشنمازش�ان در مي�ان بگذارن�د. 
باغ فالحت بزرگ ترين محله ش��هري بابلس��ر اس��ت و دِر مسجد آن 
هميشه و در طول شبانه روز به روي مردم باز است.  اهالي اين محله را 
بيشتر مهاجراني تشكيل مي دهند كه از مناطق مختلف كشور به اين 
منطقه آمدند و آسيب هاي مختلفي آنها را تهديد مي كند اما اين محله 
كه در گذشته باغي بزرگ بوده و امروز به منطقه اي مسكوني و وسيع 
تبديل شده با امام محله و مسجدش رنگ و بوي ديگري گرفته است.  
حجت االس��الم طالقان غفاري امام محله باغ فالحت ش��هر بابلسر از 
مسجدي مي گويد كه براي خانواده ها در موضوعات مختلف برنامه دارد 

و هيچ وقت درش را روي كسي نبسته است. 
وي كه امامت مسجد وليعصر )عج( اين محله را به عهده دارد، مي گويد: 
باغ فالحت بزرگ ترين منطقه ش��هري بابلسر اس��ت و همانطور كه از 
اس��مش هم بر مي آيد قبل از اين باغ بوده و حاال منطقه اي مسكوني و 
وسيع است كه بيشتر اهل آن را افراد مهاجر از استان ها و مناطق مختلف 
كشور تشكيل مي دهند.  منطقه اي محروم كه به قول حاج آقا غفاري 
مسئوالن هم چندان س��راغي از آن نمي گيرند. حاال اوست و محله اي 
كه دردهاي زيادي دارد و وسعت اين منطقه هم كار را سخت تر كرده 
است.  به گفته خودش، كار براي رفع مشكالت محله را با همكاري مركز 
نيكوكاري بقية اهلل آغاز كرده است.   مركزي كه عالوه بر ۴۰۰ خانواده 

كميته امدادي ۵۰ خانواده ديگر را نيز تحت پوشش قرار داده است. 
مركز نيكوكاري بقي��ة اهلل عالوه ب��ر اعطاي كمك هاي معيش��تي به 
خانواده هاي تحت پوشش مسائل فرهنگي، درماني و ساير مشكالت آنها 
را هم پيگيري مي كند. اگر هم اين خانواده ها نياز به مشاوره در حوزه هاي 
مختلف داشته باشند به آنها ارائه مي كند.  مسجد وليعصر)ع( هم مسجد 
فعالي است و امام محله باغ فالحت در اين خصوص مي گويد: ما مجمع 
قاريان قرآن بابلسر را در مسجد تأسيس كرده ايم و قاريان و ابتهال خوانان 
مطرح كشوري به مس��جد دعوت ش��ده و به اجراي برنامه مي پردازند.  
وي ادامه مي دهد: مسجد بخش هاي مختلفي دارد. امور خانواده، امور 
فرهنگي و ساير قسمت ها كه از كارشناسان مطرح دعوت مي كنيم تا در 

جلسات آموزشي مباحث مختلف را براي مردم بيان كنند. 
اين امام محله در خصوص اعطای وام قرض الحس��نه براي رفع نيازهاي 
مردم مي گوي��د: برخي از خيريني ك��ه با ما هم��كاري مي كنند مبالغ 
مناس��بي را در اختيار ما گذاش��ته اند كه با همكاري يكي از مؤسسات 
قرض الحس��نه از محل اين مبالغ به متقاضيان وام هاي بدون سود اعطا 
مي شود.  حجت االسالم غفاري درباره برنامه هاي فرهنگي و مذهبي نيز 
تصريح مي كند: برنامه هاي مذهبي و فرهنگي مسجد وليعصر)عج( در 
مناسبت هاي مختلف برپاست و جلسات دعا و قرائت قرآن به طور كامل 
برقرار اس��ت.  اين امام محله در خصوص دشواري هاي كار امامت محله 
مي گويد: من در اين كار سختي نمي بينم و تا جايي كه مي توانم در حل 
مشكالت مردم تالش مي كنم. وقتي كاري براي مردم انجام مي دهيم و ما 
را دعا مي كنند اين براي ما شيرين است.  به گفته حجت االسالم غفاري 
يكي از ويژگي هاي مس��جد وليعصر )عج( اين است كه دِر آن از صبح به 

روي مردم باز است و اين مشخصه را در كمتر مسجدي مي توان يافت. 

 حكايت غم انگيز 
مرمت گنبد مسجد امام)ره(

انگار اشتباهات مرمتي به يك امر عادي تبديل شده است و وقتي 
يك بناي تاريخي به خاطر بروز مش�كات و ترك ها و فرسودگي 
نيازمند مرمت مي شود، بيش از تخريب شدنش بايد از اين مرمت ها 
و مراقبت ها ترسيد.  مرمت گنبدها و بناهاي مختلف در استان هاي 
ايران مهر تأييدي بر اين ادعاس�ت و گنبد مس�جد شيخ لطف اهلل 
و گنبد مس�جد عظيم امام در مي�دان نقش جه�ان اصفهان گواه 
همين مرمت هاس�ت كه حاال اين بناها را به چالش كش�يده است. 

    
طي چند دهه اخير و از اس��تان هاي مختلف، درخواس��ت هاي زيادي 
مبني بر نياز بناها و اماك��ن تاريخي به مراقبت و تعمير و مرمت مطرح 
مي ش��ود. در اين ميان اصفهان به دليل قدمت و تعدد ميراثش بيش 
از ديگران در اولويت بود. به همين خاطر بس��ياري از بناهاي تاريخي 
اصفهان كه دچار ترك خوردگي و فرسودگي بودند در ليست مرمت ها 

قرار گرفته و يكي يكي به وضعيتشان رسيدگي مي شد. 
اگر از طوالني ش��دن مدت تعميرات و بازس��ازي و مرمت ها بگذريم، 
متأسفانه وقتي كارها به روزهاي پاياني و پرده برداري ها مي رسيد، تازه 

عيوب مرمت ها نمايان مي شد. 
از دو رنگ شدن گنبد مسجد شيخ لطف اهلل و جا نيفتادن برخي لچك ها 
گرفته تا گنبد مس��جد امام در ميدان نقش جهان كه با برداشته شدن 
داربست هايش مشخص شده قوسي در بخشي از گنبد به وجود آمده و 

برخي از گل ها و لچك ها نيز حين عمليات مرمت تغيير كرده اند. 
همين چند وقت پيش بود كه ترك هاي گنبد مس��جد شيخ لطف اهلل 
نمايان شد و اقدامات براي مرمت آن در دستور كار قرار گرفت.  اما وقتي 
مرمت اول به پايان رس��يد و دو رنگ ش��دن اين بخش و جا نيفتادن 
برخي لچك ها به چشم خورد، تازه مشخص شد گروهي كه اين كار را 
برعهده گرفته بودند اصاًل متخصص نبودند.  از همان موقع، بسياري از 
مرمتگران و صاحبنظران نسبت به اين مرمت واكنش نشان دادند و با 
اينكه نقدهاي تخصصي بر همه توجيهات غلبه مي كرد اما مسئوالن و 

متوليان امر حرف خودشان را زدند و واكنش خاصي نشان ندادند. 
   مرمت هاي اشتباهي

حكايت مس��جد بزرگ امام در ميدان نقش جهان، حكايتي غم انگيز 
است. مسجدي كه حدود يك دهه به خاطر وجود داربست هايي روي 

گنبدش اين بناي زيبا و تاريخي را از نگاه ها دور نگه داشته بود. 
داربست هايي كه براي مرمت علم ش��ده بودند و هر روز كارشناسان و 
مرمتگران بسياري روي آنها قرار مي گرفتند تا گنبدي زيبا و عظيم را 
به روزهاي اول خود بازگردانند.  وقتي اوايل خرداد خبر اتمام عمليات 
مرمت گنبد مسجد امام)ره( و بازگشايي داربست ها منتشر شد، همه 
منتظر بودند تا يك ب��ار ديگر اين بناي تاريخي، خود را با ش��كوه تمام 
به رخ بكش��د، اما كم كم عكس هايي از آن منتشر شد كه نشان مي داد 
قوسي در بخشي از گنبد مشاهده مي شود و در كنار آن برخي از گل ها 

و لچك ها حين عمليات مرمت تغيير كرده اند. 
بعد از اينكه اتفاقات و مرمت هاي نادرست اثبات شد و اشتباهات انجام 
شده در اين گنبد به س��مع و نظر مسئوالن رس��يد، مديركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان اصفهان گفت: »با توجه به 
استمرار عمليات مرمت در بناهاي تاريخي و گذشت بيش از ۱۱ سال 
از عمليات مرمت گنبد عظيم مسجد امام، كار باز كردن داربست ها به 
تدريج در حال انجام شدن است و مرمتگران با توجه به طوالني شدن 
اين عمليات همزمان با باز شدن داربست ها در حال مرمت هاي موضعي 

و تكميلي هستند.«
به گفت��ه عليرضا اي��زدي، ناظ��ران و مرمتگ��ران طرح، با ب��از كردن 
داربست هاي ضلع ش��مالي گنبد متوجه ش��دند كه در بخش انتهاي 
ترك هاي پانزدهم و شانزدهم به ويژه در بخش رأس گنبد، اعوجاجي 
)ناهمواري( وج��ود دارد، لذا پيمان��كار طرح كه ازجمل��ه مرمتگران 
پيشكسوت و بومي اصفهان است با پذيرفتن مسئوالن امر و قبول اين 
نكته كه اين بخش از گنبد نياز به بازنگ��ري دارد، اعالم آمادگي كرده 
است در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و ايرادات اين بخش اقدام هاي 

الزم را انجام دهد. 
   هدر دادن بودجه و اعتبارات

معلوم نيس��ت چرا كارها از همان اول به درس��تي انجام نمي شوند تا 
هم به دوباره كاري نيازي نباش��د و هم از هدر رفتن بودجه و اعتبارات 

جلوگيري شود. 
وقتي مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي استان 
اصفهان گفت: »طي اين مدت مرمتگ��ران به ويژه در مرمت طرح هاي 
گل هاي الله عباسي گنبد متوجه ش��دند كه در مرمت هاي دهه هاي 
گذش��ته در رنگ بندي برخي از اين گل ها ايراداتي وجود داش��ته، لذا 
در مرمت اخير با نظر كارشناسان خبره رنگ بندي اين گل ها بر اساس 
گل هاي باقيمانده از مرمت هاي قبلي به گل هاي اصلي بازگردانده شده 
است« در مورد ميزان ضرر اين كار و ادامه تأمين اعتبارات حرفي نزد. 

به هر حال در كنار گنبدهاي تاريخي اصفهان، بسياري از بناهاي ديگر 
هم در آستانه از بين رفتن و تخريب هس��تند. گنبد امامزاده دِر امام و 
تعدادي از بناهايي كه قدمت آنها به دوران سلجوقي باز مي گردد ديگر 
توان ايستادن ندارند و به خاطر بي توجهي هايي كه به آنها مي شود از هم 

اكنون بايد فاتحه اي برايشان خواند. 
   تعارضات ويرانگر

حقيقت اين است كه سال هاس��ت ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي 
نادي��ده گرفته مي ش��وند و با اينكه بس��ياري از مس��ئوالن از صنعت 
گردشگري و ارز آوري و اش��تغالزايي آن س��خن به ميان مي رانند اما 
شرايط حفظ و حراست از گنجينه تاريخ ايران اسالمي اصالً خوب نيست 

و بدون آنها هم نمي توان از جذب توريست حرف زد. 
اوضاع وحشتناك بناها و آثار و ميراث اصفهان بيانگر اين موضوع است 
كه مديريت ضعي��ف و قرارگرفتن افراد غير متخصص بر مس��ند كار 

روزهاي سخت تري را براي اين ميراث رقم خواهد زد. 
در كنار مرمت هاي غيركارشناس��انه بايد گفت آثار و بناهاي فرهنگي 
و تاريخي در استان هاي مختلف با مش��كالت عديده اي دست و پنجه 
نرم مي كنند. ش��فاف نبودن قوانين در حوزه ميراث فرهنگي و كمبود 
بودجه از جمله چالش هاي اصلي در اين زمينه است كه موجب مي شود 
تعارض هاي��ي در اين بين رخ ده��د. همين تعارض ه��ا در موارد قابل 
مالحظه اي منجر به خسارت هاي مادي و معنوي زياد و جبران ناپذيري 
نيز شده  است. از سوي ديگر، مالكيت، ثبت ملي و بهره برداري از بناهايي 
كه ميراث ملي محس��وب مي شوند، موضوعي اس��ت كه مورد بحث و 
مناقشه سازمان ميراث فرهنگي با نهادهاي قضايي و ديگر دستگاه هايي 
بوده كه بعضاً مالكيت برخي از بناهاي تاريخي را دارند. سازمان اوقاف، 
بنياد مس��تضعفان و برخي وزارتخانه ها از اين دس��ت نهادها هستند. 
در اين ميان مال��كان خصوصي برخ��ي از اين بناها ه��م درباره نحوه 

بهره برداري و حفظ اين بناها دچار چالش هستند.

 مرگ ماهيان تاالبي 
بر اثر كاهش اكسيژن

با افزاي�ش دماي ه�وا در گيان و كاهش س�طح اكس�يژن 
آب ه�ا تع�داد زي�ادي از ماهي�ان تاالب�ي تل�ف ش�دند. 
سرپرست ش��يالت گيالن با اش��اره به مرگ تعداد زيادي از ماهيان 
تاالبي گفت: افزايش دماي هوا در گيالن و كاهش س��طح اكسيژن 
مهم ترين دليل مرگ ماهي هاست.  حميدرضا تقي نصيري ادامه داد: 
عالوه بر افزايش دما، ميزان حقابه ورودي به تاالب به دليل استفاده از 
آب رودخانه ها براي مصارف كشاورزي كاهش يافته است.  سرپرست 
شيالت گيالن با بيان اينكه افزايش پوشش گياهي به دليل كاهش 
عمق تاالب يكي ديگر از داليل تلف شدن ماهيان است، تأكيد كرد: به 
دليل اينكه ماهيان  بزرگ  تاالبي شب ها اكسيژن مورد نياز خود را جذب 
مي كنند كاهش اكسيژن مي تواند مهم ترين دليل مرگ  ماهيان بزرگ 
باشد.  وي گفت: كاهش جريان آب در تاالب انزلي به حيات آن آسيب 

وارد كرده و بايد ميزان حقابه ورودي به تاالب انزلي افزايش يابد.

 پروژه هاي نيمه تمام نهاوند 
در حال تخريب شدن

س�وء مديريت ها و بي توجهي به مش�كات و نيازهاي مردم 
باعث شده اس�ت پروژه هاي نيمه كاره شهرستان نهاوند نه 
تنها به نتيجه نرس�ند، بلكه در مس�ير تخريب قرار گيرند. 
فرماندار نهاوند گفت: متأسفانه به علت عدم مديريت مناسب، پروژه هاي 
نيمه كاره اين شهرستان در حال تخريب هستند.  ضرغام احمدوند با 
اشاره به اينكه از بين رفتن اين پروژه ها به منزله هدررفت بيت المال است 
و همه بايد جلوي اين روند را بگيريم، ادامه داد: تعريف هر پروژه بر اساس 
نياز منطقه بوده و روي زمين ماندن آن هم يعني براي رفع مشكالت 
مردم كاري انجام نشده است.  وي با اشاره به اينكه زيبنده مديران نيست 
كه ارباب رجوع هايش را براند، گفت: با هيچ مديري عهد اخوت نبسته ايم 
و از اين به بعد با مديراني كه وظايف خود را به خوبي انجام ندهند برخورد 
خواهيم كرد.  احمدوند خاطرنشان كرد: با هيچ مديري رودربايستي 

نداريم و با جديت با مديران خاطي برخورد خواهيم كرد.

 صنايع دستي فراهان 
احيا مي شود

به منظور احياي صنايع دس�تي شهرستان فراهان در استان 
مركزي آم�وزش رش�ته هاي مختلف اين صنعت آغاز ش�د. 
سعيد نيك نام رئيس اداره ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
شهرستان فراهان از اختصاص ۲۰۰ ميليون ريال اعتبار در سال جاري 
براي آموزش رشته هاي مختلف صنايع دستي در اين شهرستان خبر 
داد و گفت: اولين دوره آموزشي صنايع دستي در سال جاري در رشته 
طراحي سنتي در شهرستان فراهان به مدت ۳۲ ساعت براي تعداد 
۱۵نفر هنرجو برگزار شد.  وي افزود: اين دوره هاي آموزشي با موضوع 
توانمندسازي جوامع محلي برگزار مي شوند و با توجه به نياز جامعه، 
آموزش در رشته هاي مختلف صنايع دستي ادامه مي يابند.  رئيس 
اداره ميراث  فرهنگي ادامه داد: شركت كنندگان در پايان هر دوره، 
گواهي آموزشي متناسب با دوره اي  را كه گذراندند دريافت مي كنند 

و پس از آن در همان رشته به فعاليت مي پردازند.

    مركزي   همدان     گيالن

پروژه هاي دانشگاه صنعتي بيرجند روي زمين مانده اند
س��ت  پر سر    خراسان جنوبي
ه  نش��گا ا د
صنعتي بيرجند از توقف پروژه هاي عمراني 
اين دانش�گاه به دليل نبود اعتبار خبرداد. 
عباس��علي رضاپور سرپرست دانشگاه صنعتي 
بيرجند در حاش��يه بازديد اس��تاندار خراسان 
جنوبي از اين دانشگاه گفت: استاندار از پروژه هاي 
نيمه تمام دانشگاه صنعتي بيرجند شامل سالن 
در حال احداث ورزش��ي، س��الن چند منظوره 
دانش��گاه، خوابگاه هاي پس��ران و دختران كه به دليل كمبود اعتب��ار متوقف ش��ده اند، همچنين از 
زيرساخت هاي ايجاد شده مانند ساختمان مركزي و مسجد دانشگاه بازديد كرد و در جريان مشكالت 
موجود قرار گرفت.  وي افزود: در پايان بازديد مقرر شد در جلسه اي با حضور معاون هماهنگي عمراني 
استانداري، مديركل دفتر فني استانداري و سرپرست دانشگاه صنعتي بيرجند مشكالت اعتباري موجود 
بررسي شود.  وي تصريح كرد: از اعتبارات سفر رياست جمهوري به خراسان جنوبي ۳ميليارد تومان براي 

دانشگاه صنعتي بيرجند در نظر گرفته شده كه ۲ميليارد تومان آن تاكنون تخصيص يافته است.


