
اعتبارات ارزش      بوشهر
اف�زوده عمراني 
استان بوشهر با افزايش سه برابري از ۲ هزار 
ميليارد تومان، به ۶ هزار ميلي�ارد تومان در 
اس�ت.  يافت�ه  افزاي�ش  س�ال جاري 
احمد محمدي زاده استاندار بوشهر در جلسه شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان با بيان اينكه اعتبارات 
ارزش افزوده عمراني امسال استان نسبت به سال 
گذشته سه برابر افزايش يافته و اين اعتبارات بايد 
در بخش عمران، آباداني و اشتغالزايي در شهرها و 
روستاها هزينه شود، گفت: اين ميزان با افزايش سه 
برابري از ۲هزار ميلي��ارد تومان، به ۶هزار ميليارد 
تومان در س��ال جاري افزايش يافته است.  وي با 
قدرداني از تيم اقتصادي اس��تان بوشهر در توجه 
به طرح ها، منابع اعتباري و برنامه ه��ا افزود: تيم 
اقتصادي استان بوش��هر با وحدت، همبستگي، 
دقت، هوش��ياري و تصميم گيري درست تحول 

مهمي ايجاد كرده است.  نماينده دولت در استان 
با بيان اينكه امس��ال منابع اعتباري قابل توجهي 
با اتحاد و همبس��تگي مجموعه اقتصادي استان 
تخصيص يافته است، تصريح كرد: تخصيص اين 

اعتبارات تحول شگرفي در توسعه زيرساخت ها، 
عم��ران، آباداني و اش��تغالزايي ايج��اد مي كند.  
محمدي زاده رشد اقتصادي در كشور در سال جاري 
را هش��ت درصد اعالم كرد و گفت: سه درصد اين 

رشد اقتصادي از محل بهره وري محقق مي شود.  
وي رشد اقتصادي امسال اس��تان بوشهر را 10/4 
درصد اعالم كرد و افزود: اين ميزان بيشترين رشد 
اقتصادي كشور است كه حداقل چهاردرصد آن از 
محل بهره وري محقق مي ش��ود.  استاندار بوشهر 
ادامه داد: ش��هرداران و دهي��اران در برابر هزينه 
كرد اين ميزان اعتبار مس��ئوليت دارند و بايد در 
اجرای طرح ها به اش��تغال منطق��ه كمك كنند.  
محمدي زاده توسعه زيرساخت هاي گردشگري را 
مورد تأكيد قرارداد و گفت: در مدت 3/5 ماه بيش 
از ۸/5 ميليون گردشگر و مسافر وارد استان بوشهر 
شدند كه بايد زيرس��اخت هاي گردشگري براي 
رفاه مسافران توسعه داده شود.  وي با تأكيد توجه 
ويژه به اش��تغال و كارآفريني افزود: توجه به سه 
حوزه س��المت، فرهنگ و ورزش مورد توجه قرار 
گرفته شود و هزينه كرد اعتبارات ياد شده در حل 

مشكالت شهرها و روستاها بايد اثربخش باشد.

اعتبارات ارزش افزوده عمراني بوشهر 3 برابر شد

محمدرضا هاديلوسجاد مرسلي

ساخت ۲۰ منزل مسكوني براي خسارت ديدگان سيل اخير يزد
به همت خيرين،      يزد
اح���داث ۲۰ 
منزل مسكوني براي خسارت ديدگان سيل 

اخير يزد كلنگ زني شد. 
مهران فاطمي اس��تاندار يزد در مراس��م آغاز 
عمليات اجرايي ساخت اين واحدهاي مسكوني 
با اشاره به آواربرداري واحدهاي تخريب شده و 
قرارگيري تعدادي از واحدها در آستانه ساخت 
دوباره گفت: به همت شهردار يزد پروانه ساخت 
اين منازل در كوتاه ترين زمان ممكن صادر و زمينه آغاز عمليات اجرايي ۲0 منزل مسكوني خسارت 
ديده از سيل فراهم ش��د.  وي افزود: به همت خيرين نيك انديش و با بهره مندي از امكانات دولتي و 
ساير ظرفيت هاي موجود در استان، منازل سيل زده اي كه صاحبان آنها به هيچ عنوان به لحاظ بنيه 
مالي امكان ساخت مجدد منزل را نداشتند، را ساخته و در اختيار آنها قرار خواهيم داد.  نماينده دولت 
در استان با اشاره به پرداخت 50 ميليون تومان وام بالعوض و 150 ميليون تومان وام قرض الحسنه و 
۲00 ميليون وام عادي به ساير صاحبان خانه هاي خسارت ديده از سيل، ادامه داد: وام ها داراي تنفس 

سه ساله و با دوره بازپرداخت 15 ساله است. 

آغاز ساخت نخستين باغ راه گردشگري شرق كشور در گناباد
احداث نخستين     خراسان رضوي
باغ راه گردشگري 
شرق كشور در شهرستان گناباد خراسان رضوي 

آغاز شد. 
رس��ول صنوبري رئيس اداره ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري گناباد گفت: طرح 
احداث ب��اغ راه محور گردش��گري قنات قصبه 
گناباد به عنوان نخستين باغ راه گردشگري شرق 
كشور در حال اجراست.  وي افزود: با صرف اعتبار 
300 ميليارد ريال تا پايان دولت سيزدهم به س��رانجام مي رسد.  اين مسئول در ادامه با بيان اينكه اين 
طرح به عنوان يكي از زيرساخت هاي مهم توسعه گردشگري اثر جهاني قنات قصبه از سال 13۹۸ آغاز 
شده است، تصريح كرد: اين طرح 3 هزارو ۲00 متر طول دارد كه تاكنون 400 متر طراحي انجام شده يا 
در دست اجراست.  صنوبري با بيان اينكه روزانه به طور متوسط 50 نفر گردشگر از استان هاي مختلف 
از قنات قصبه بازديد مي كنند، گفت: ثبت قنات قصبه در فهرست آثار جهاني يونسكو نقش مهمي در 
جذب گردشگران داخلي و خارجي به گناباد داشته است به طوري كه فقط در شش ماهه ابتداي امسال 

1۶0گردشگري خارجي از كشورهاي مختلف دنيا از اين اثر جهاني بازديد كردند.

آغاز فعاليت مبلغان در ۳۰۰ مدرسه چهارمحال و بختياري
مبلغان طرح      چهارمحال وبختياري 
امي�ن تا يك 
ماه آينده فعاليت خود را در مدارس استان 
چهارمحال وبختياري آغ�از خواهند كرد. 
حجت االسالم اسحاق س��عيدي ابواسحاقي مدير 
حوزه علميه چهارمح��ال و بختي��اري گفت: به 
منظور استفاده از توان روحانيون در مدارس براي 
تربيت ديني و اسالمي دانش آموزان، تا يك ماه آينده 
300 نفر از روحانيون و ط��الب حوزه هاي علمي 

خواهران و برادران استان در 300 مدرسه چهارمحال و بختياري در راستاي اجراي طرح امين مشغول به خدمت 
مي شوند.  وي ادامه داد: معرفي مبلغ به آموزش و پرورش چهارمحال وبختياري بر عهده حوزه علميه برادران 
استان است و افزون بر ۶0 درصد مبلغان طرح امين امسال را خواهران تشكيل مي دهند و در حال حاضر مراحل 
مصاحبه، گزينش، شناسايي توانمندي ها و پذيرش اين مبلغان توسط حوزه علميه برادران چهارمحال وبختياري 
در حال انجام است.  اين مسئول گفت: هر مبلغ طرح امين ضمن انجام كار هاي فرهنگي كه در سطح مدارس 

انجام مي شود، در برنامه هاي مذهبي و فرهنگي به سؤاالت مذهبي و شرعي دانش آموزان پاسخ مي دهند.

 سپاه موانع تولید  ۵۰ واحد صنعتي 
سمنان را رفع کرد

اجراي 6۰ پروژه سرمايه گذاري 
درآذربايجان غربي با ۵۰ درصد پیشرفت

مانع زدايي از ۵۰      سمنان
واح�د توليدي 
صنعتي و تجهيز چهار كارگاه اشتغالزايي در 
اس�تان ب�ه هم�ت س�پاه انج�ام ش�د. 
مهدي كاش��في جانشين قرارگاه س��ازندگي و 
محروميت زدايي سپاه استان سمنان گفت: اين 
قرارگاه ورود جدي به بحث مانع زدايي از واحدهاي 
توليدي و ايجاد اشتغال هاي بيشتر داشته و در اين 
راستا گام هاي مهمي برداشته شده است.  وي با 
بيان اينكه در ش��ش ماهه نخست سال جاري از 
50 واحد توليدي صنعتي در سمنان مانع زدايي 
و رفع موانع توليد توس��ط قرارگاه س��ازندگي و 
محروميت زدايي سپاه اس��تان با همكاري ساير 
دستگاه ها انجام شده است، افزود: عمده مشكالت 
اين واحدها بحث هاي فروش محصوالت، سرمايه 
در گردش، مجوزها، مالياتي و بيمه اي بوده كه با 
همكاري دستگاه هاي ذيربط اين مشكالت حل 
شده است.  اين مسئول ادامه داد: واحدهايي كه 
در شش ماهه نخست سال جاري كار مانع زدايي 
از توليد در آنها صورت گرفته در شش شهرستان 
سمنان، دامغان، ش��اهرود، مهديشهر، سرخه و 
گرمسار بوده است.  كاشفي با اشاره به تالش هاي 
اين قرارگاه براي ايجاد اشتغال بيشتر در استان 

به ويژه در مناطق مح��روم و كم برخودار گفت: 
در همين راستا چهار كارگاه خياطي با همكاري 
قرارگاه خاتم االنبيا)ص( سپاه ايجاد و تجهيز شده 
كه زمينه اش��تغال براي 40 نفر در استان فراهم 
خواهد ش��د.  وي با تقدير از تالش هاي قرارگاه 
خاتم االنبيا)ص( سپاه و دستگاه هاي اجرايي در 
بحث همكاري و مانع زدايي از توليد و اش��تغال 
در اس��تان س��منان افزود: رفع توليد و اشتغال 
نيازمند يك همكاري جمعي ب��وده و همه بايد 
براي تحقق رونق توليد در اس��تان تالش كنند.  
جانشين قرارگاه س��ازندگي و محروميت زدايي 
سپاه استان س��منان با بيان اينكه سپاه و بسيج 
محروميت زدايي و خدمت رساني را از اولويت به 
مأموريت براي خود تبديل كرده اند، ادامه داد: از 
همه توان و ظرفيت براي خدمت رساني به مردم 
استفاده كرده اين و روند اين خدمت رساني ها در 
بخش هاي مختلف ادامه خواهد داشت.  كاشفي با 
بيان اينكه تمام هدف ما خالصه در حل مشكالت 
مردم به ويژه در مناطق محروم و كمتر برخوردار 
مي ش��ود، گفت: احتزاز پرچم حركت خالصانه 
پيش��رفت، محروميت زدايي و اقتصاد مقاومتي 
منجربه حركت روبه جلو و پيمودن راه پيشرفت 

در گام دوم انقالب خواهد شد. 

۶۰ پ����روژه     آذربايجان غربي
سرمايه گذاري با 
بيش از ۵۰ درصد پيشرفت فيزيكي در سطح 
اس�تان آذربايجان غربي در حال اجراس�ت. 
جليل جباري مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي آذربايجان غربي با اشاره به اجراي 
۶0 پروژه س��رمايه گذاري با بي��ش از 50 درصد 
پيشرفت فيزيكي در سطح استان آذربايجان غربي 
گف��ت: طوالن��ي ش��دن پروس��ه اس��تعالم و 
بروكراسي هاي اداري و عدم همراهي بانك ها از 
جمله موانع سرمايه گذاري در استان هستند كه با 
تدبير استاندار براي رفع اين موانع اقدامات مثبت 
خوبي انجام شده است.  وي با بيان اينكه همچنين 
در حال حاضر 4۶پ��روژه گردش��گري در قالب 
۲۲۲۷ تخت اقامتي و 114۹ اتاق و هشت مجتمع 
گردشگري در استان در دست اجرا هستند، افزود: 
در حال حاضر كل تأسيسات گردشگري استان 
۲۸1 واحد، كل اتاق هاي اقامتي استان ۲0۸۹ اتاق 
است و تاكنون ۲1 مورد گواهي گردشگري سالمت 
نيز در استان صادر شده است.  اين مسئول با اشاره 
به اينكه شعار هفته گردشگري امسال »نگرش نو 
به گردشگري« است، تصريح كرد: ۲۷ عنوان برنامه 
در اين هفته اجرا و در روزهاي آتي اجرا مي شود.  

جباري با تأكيد به اينكه صدور مجوزها به صورت 
الكترونيكي انجام مي شود، گفت: ميراث فرهنگي 
و گردشگري و صنايع دستي استان در يك سال 
اخير ب��ا پرداخت 50 ميليارد تومان تس��هيالت 
در زمينه صنايع دس��تي براي 53۸ فقره طرح و 
اشتغالزايي براي 500 نفر و ۲31 ميليارد تومان 
براي 31 طرح گردشگري با اشتغالزايي براي 4۹۸ 
نفر رتبه دوم كشور را در اعطاي تسهيالت به توليد 
كنندگان صنايع دستي كسب كرد.  وي با تأكيد 
به اينكه امسال بسته هاي سرمايه گذاري و صدور 
مجوز بي نام براي سرمايه گذاري در نظر گرفته، 
افزود: 4۲ باب آبگرم در استان شناسايي شده كه از 
طريق اين بسته سرمايه گذاري به دو باب آبگرم در 
چالدران و قطور مجوز صادر شده و به بهره برداري 
رسيده اند.  مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري 
و صنايع دس��تي آذربايجان غربي ادامه داد: براي 
اولين بار در استان سند جامع توسعه گردشگري 
استان تهيه و تصويب شده تا به عنوان يك سند 
باالدس��تي مورد توجه قرار گيرد.  جباري گفت: 
امس��ال ۷۸ عنوان پروژه در كميته برنامه ريزي 
استان با اعتبار ۶0 ميليارد تومان مصوب شده كه 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل خود 15درصد 

افزايش را نشان مي دهد. 

  كهگيلويه و بويراحمد: رضا پارسيان نژاد مديركل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران كهگيلويه وبويراحمد گفت: اعضاي بدن سيد عبدالكريم موسوي 
جانباز 30 درصد و آزاده جنگ تحميلي كه براثر بيماري دچار مرگ مغزي 

شده بود، به بيماران نيازمندان اهدا مي شود. 
  گلستان: علي اكبر بصيرنيا رئيس كميسيون گردشگري و بافت تاريخي 
شوراي شهرگرگان گفت: بازار موزه هفت ش��هر گرگان 35 الي 40 درصد 
پيشرفت فيزيكي داشته و پنج س��ال ديگر افتتاح مي شود. وي افزود: هتل 
پنج ستاره، سالن آمفي تئاتر، فضاي س��بز، مجموعه آبي، مجتمع تجاري، 
سالن سينما و رستوران مجموعه هاي فرهنگي و هنري و سالن ورزشي در اين 
مجموعه گردشگري پيش بيني شده و تا سال 1405 به بهره برداري مي رسد. 
   اردبيل: محمدرمضاني معاون توسعه طرح هاي شركت برق حرارتي 
اردبيل گفت: دومين واحد بخار 1۶0 مگاواتي نيروگاه سيكل تركيبي سبالن 

استان زمستان امسال به شبكه سراسري برق كشور متصل خواهد شد. 
   لرس�تان: حس��ين گودرزي، نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس شوراي 
اسالمي گفت: در دو سال اخير تالش كرديم و بخشي از پروژه فاز4 كارخانه سيمان 

شامل ساختمان ها و ابنيه ساخته شدند و كار ۲0 تا 30درصد پيشرفت دارد. 
  كرمان: فريدون فعالي مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع  
دستي استان كرمان از برگزاري جشن ملي انار در روزهاي پنج شنبه و جمعه 

مورخ 14 و 15 مهرماه در دهستان دهسرد شهرستان ارزوييه خبر داد. 
  خوزستان: دكتر علي فيضي مديركل انتقال خون خوزستان از نياز به 

همه گروه هاي خوني به ويژه گروه هاي منفي در استان خبر داد. 
  همدان: مرتضي افشاري مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
كبودرآهنگ از ارسال روزانه ۲0 هزار دست پوشاك از روستاي ويان به تهران 
خبرداد.  وي افزود: روس��تاي ويان از توابع كبودرآهنگ معروف به »ديار 
خياطان« با جمعيت 4500 نفري به عنوان قطب توليد پوشاك بوده كه بيش 

از ۷0 درصد اهالي آن در زمينه توليد پوشاك فعاليت دارند. 
  قم: فهيمه فتاحي معاون توسعه مديريت و منابع انساني اداره كل راه و 
شهرسازي استان قم از برگزاري 131 عنوان دوره آموزشي براي كاركنان 
اين اداره كل در طي سال گذشته و شش ماه نخست سال جاري خبر داد.  
وي افزود: آموزش بدو و هنگام خدمت به كاركنان، نگرش مثبت سازماني، 

افزايش مشاركت و نشاط كاري و كاهش فرسودگي شغلي را در پي دارد. 
  گيالن: اسماعيل محمدپور، مدير هنر و ادبيات اداره كل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس گيالن نيز با بيان اينكه سال ۹۹ موفق به رونمايي از 
15 مجموعه شعر شاعران دفاع مقدسي در استان شديم، گفت: سال گذشته 
نيز 10 مجموعه داستان كوتاه دفاع مقدس را از نويسندگان گيالني به چاپ 
رسانديم.  وي از رونمايي 10 مجموعه نمايشنامه با موضوع شهدا و رزمندگان 
و ايثارگران گيالن تا ماه آينده خبرداد و خاطرنشان كرد: به زودي پنج عنوان 

كتاب دفاع مقدس و 10 مجموعه نثر ادبي هم رونمايي خواهد شد. 
   اصفهان: عليرضا حسيني مديرعامل هلدينگ گردشگري سازمان 
تأمين اجتماعي با اشاره به برخي موانع در اصفهان براي ساخت مجموعه 
هتل هاي پنج ستاره هما در اين استان، گفت: با توجه به وعده ها و اتفاقات 
خوب تا قبل از اتمام سال 1401 شاهد كلنگ زني و آغاز به كار عمليات 

ساخت هتل هما اصفهان باشيم.

 هفته گردشگري 
بدون خبر خوش گذشت!

هفته گردشگري هم به پايان مي رسد و شايد مسئوالن و متوليان 
امر نفس راحتي مي كشند تا س�ال بعد و هفته گردشگري بعد كه 
بخواهند آماري از عملكردهايشان ارائه داده و نشان دهند چقدر 
به ش�كوفايي اين صنعت كمك كرده اند. اما حقيقت اين است كه 
حال و روز بناها و آثار تاريخي كش�ور اصاًل خوب نيس�ت و تمام 
استان ها براي حفظ اين داشته هايشان نيازمند توجه دولتمردان 
و حمايت هاي آنها هس�تند.  در ح�ال حاضر ارگ بهارس�تان كه 
يك�ي از قديمي ترين آثار تاريخ�ي به جا مانده از دوره افش�اريه 
در خراس�ان جنوبي مي باشد، حال و روز خوش�ي ندارد و در حال 
تخريب اس�ت و كاروانس�راي كوزه گ�ران كرمان كه بخش�ي از 
مجموعه كاروانسراهاي بازار اين شهر به شمار مي آيد سال هاست 
منتظر مرمت مانده تا ش�ايد مرهمي بر زخم هايش نهاده ش�ود. 

    
از گذشته عرف بود كه مسئوالن همه كارهاي كوچك و بزرگ خود را 
جمع مي كردند تا در مناسبت  هاي خاص به ارائه آمار بپردازند و چنان 

نشان دهند كه اقدامات زيادي داشته اند. 
حاال در هفته گردشگري هم منتظر اخبار خوبي بوديم تا دلمان حداقل 
به خبرها خوش باشد اما انگار آنقدر كار نكرده و كم كاري و بي توجهي 
در اين عرصه وجود دارد كه فرصت به خرده كارهاي بي اثر نمي رسد تا 

در موردشان صحبت شود. 
    مقر حكومتي بيرجند

بع��د از اتفاقاتي ك��ه در اصفهان بر س��ر مي��راث كهن آم��د، حاال در 
خراس��ان جنوبي ارگ تاريخي بهارس��تان به خاطر دهه ها بي توجهي 
مسئوالن امر آنقدر آسيب ديده كه وضعيتش به وخامت كشيده است. 
در بافت تاريخي ش��هر بيرجند و در كنار عمارت ه��اي زيبايي چون 
مدرسه شوكتيه، خانه مرحوم هادوي و آثار ديگر… يك ارگ بسيار 
قديمي موسوم به ارگ بهارستان وجود دارد كه توجه هر رهگذري را 

به خود جلب مي كند. 
ارگ بهارس��تان ك��ه قدم��ت آن ب��ه دوره افش��اريه مي رس��د در 
اسفندماه13۷۹ با ش��ماره 3۶۸3 به عنوان يكي از آثار ملي ايران به 

ثبت رسيده است. 
در روايت هاي تاريخي درباره اين ارگ آمده است كه زماني قديمي ترين 
مقر حكومتي شهر بوده يا نقل شده پس از تأسيس مدرسه شوكتي كه 
مخصوص پسران بوده اين بخشي از ارگ با نام مدرسه نسوان به مدرسه 

دختران اختصاص مي يابد. 
حاال از باغ و عمارت باش��كوه ارگ بهارستان جز كوشكي نيمه ويران و 
مخروبه چيزي باقي نمانده كه حكايت از بي توجهي به حفاظت از اين 

عمارت باشكوه در سال هاي اخير دارد. 
   تن رنجور ارگ و بالتكليفي مسئوالن

هر بار كه نام ارگ بهارس��تان ب��ه ميان مي آيد، مس��ئوالن از مرمت و 
بهسازي آن س��خن مي گويند و چنان وانمود مي كنند كه در آينده اي 

نزديك مي توان اين بنا را مثل روز اولش ديد. 
اما اين حرف ها و وعده ها آنقدر ادامه پيدا كرد كه نهايتاً گفتند اين اثر 
باشكوه توسط شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي خريداري شده و 

قرار است موزه آب خراسان جنوبي در آنجا بنا شود. 
حاال كه تن ارگ رنجور و بيمار است مديركل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري خراس��ان جنوبي با بيان اينكه ارگ بهارستان در 
تملك شركت آب منطقه اي است چراكه آنان خريداري كرده و اكنون 
مالكيت آن را دارند، مي گويد: »ما در ميراث فرهنگي از منابع خودمان 
كمك كرده ايم تا روند بهس��ازي و مرمت در دو- سه س��ال آينده به 

اتمام برسد.«
هادي شاه وردي در مورد موزه ش��دن ارگ هم تصريح مي كند كه بايد 
منتظر باشيم تا كار مرمت آن به پايان برسد و بعد درباره شيوه استفاده 

از آن به جمع بندي برسيم. 
وي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر هم بحث تبديل ش��دن آن به يك 
اقامتگاه يا ايجاد موزه آب در آن منطقه مطرح اس��ت، ادامه مي دهد: 
»نهايت تالش ما اين است كه با همكاري هر دو دستگاه ذيربط بتوانيم 
هر چه سريع تر كار مرمت را به پايان برسانيم هر چند كه مرمت يك اثر 

تاريخي كاري زمان بر است.«
   ريزش كاروانسراي كوزه گران

در كرمان، جايي كه هر منطقه آن تاريخ كهني داشته و گردشگاه ها و 
آثارش مي تواند با جذب توريست ميلياردها دالر به صنعت گردشگري 
كشور كمك كند، حاال در غم از دست رفتن كاروانسراي كوزه گرانش 

زانوي غم بغل گرفته است. 
مدت هاست كه رسانه ها در خصوص وضعيت كاروانسراي منحصربه فرد 
كوزه گران تذكرهاي زيادي به مسئوالن ميراث فرهنگي مي دهند كه 
اين بنا در حال ريزش است، اما گويي هيچ گوش شنوايي براي رسيدگي 

به اين موضوع وجود ندارد. 
راسته بازار كرمان كه به عنوان يكي از بلند ترين راسته بازارهاي ايران 
محسوب مي شود و مجموعه اي از بناهاي عرصه هاي مختلف تاريخي 
است و گرد هسته مركزي اين بازار شكل گرفته است يكي گنجينه هاي 

معماري كشور محسوب مي شود. 
اين بازار كه چند سال قبل با پيگيري استاندار وقت و شهرداري كرمان 
در بخش هايي مرمت شد از آن پس به حال خود رها شده است اما نكته 
نگران كننده در خصوص اين بازار ساخت و سازهاي نامأنوس است در 
اطراف بازار است كه بارها خبرگزاري مهر در اين خصوص ورود كرده 
اس��ت و به ويژه در زمينه احداث پاركينگ طبقاتي دقيقاً در كنار اين 

كاروانسرا تذكر داده شده است. 
وجود معتادان در اين كاروانسرا و رها شدن بناهاي زيادي اطراف اين 
كاروانسرا و تجمع اتباع بيگانه و اراذل و اوباش اين مكان را ناامن كرده 
و عماًل بنا در حال تخريب اس��ت. به طوري كه برخي از بناهاي اطراف 

كاروانسرا به محل استعمال مواد مخدر تبديل شده است. 
هر چند در نهايت با پيگيري هاي انجام ش��ده سقف اين بخش از بازار 

مرمت شد اما بدنه اين بنا در حال فرو ريختن است. 
كاروانسراي كوزه گران يكي از مجموعه كاروانسراهاي بازار كرمان و در 
امتداد بازار قلعه محمود است و به رغم بي مهري يكي از زيباترين بناهاي 

موجود در استان كرمان محسوب مي شود. 
يكي از داليل عدم مرمت اين بنا مالكيت بخش خصوصي و البته يكي 
از ادارات كرمان اس��ت و به همين دليل نيز هر گاه صحبت از مرمت و 
بهسازي و احياي بنا مي شود نخس��تين گزينه ميراث فرهنگي تغيير 

كاربري و عدم همكاري مالكان است. 
هزينه باالي مرمت بنا باعث شد اين اقدام انجام نشود و متأسفانه طي 
ماه هاي اخير بخش هايي از اين كاروانس��را دقيقاً در پش��ت پاركينگ 
طبقاني دچار ريزش شده است و با وجود رسانه اي شدن هيچ اقدامي 

براي مقاوم سازي و مرمت انجام نشده است.

 حفظ بافت تاريخي ماسوله 
در كنار زندگي مدرن

نماينده يونسكو از اقدامات انجام شده اظهار رضايت كرد
از چهارشنبه گذشته يعني ششم مهرماه بود كه نمايندگان يونسكو 
وارد ايران شدند، تا با بررسي وضعيت شهر تاريخي ماسوله گزارشي 
از اين شهر براي ثبت و جهاني شدن آن ارائه كنند.  حاال بعد از گذشت 
چند روز نماينده سازمان جهاني يونسكو با اشاره به اقدامات خوب 
مسئوالن گيالني براي ثبت جهاني ماسوله اعالم كرده كه »زندگي 
مدرن به بافت تاريخي اين شهر آس�يب نزده« و همين حرف يعني 
ايران مي تواند براي برگزاري جشن جهاني شدن ماسوله آماده باشيم. 

    
ماسوله كه در ۶۲ كيلومتري غرب مركز استان گيالن و در ۲5 كيلومتري 
جنوب غربي شهرس��تان فومن در دل جنگل هاي البرز قرار دارد را بايد 
قطعه اي از جواهر گيالن قلمداد كرد. منطقه اي كه با 350 خانه تاريخي 
هويتي ۸00 تا يك هزار سال را به رخ مي كش��د.  زماني كه »نعيمه بن 
كاري« و تيم همراه وارد ماس��وله ش��دند، مدي��ركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع  دستي گيالن با بيان اينكه ايشان به عنوان نماينده 
يونسكو براي بررسي و انجام فرآيند نخستين مراحل ثبت جهاني ماسوله 
به گيالن س��فر كرده اس��ت، گفت: »آنها به مدت يك هفته در استان 
مي مانند و اميدواريم برآيند اين س��فر مثبت و ثم��ره اش ثبت جهاني 
ماسوله باشد.« حاال زمان حضور يونسكويي ها به پايان رسيده و آنها بايد 
گزارش خود را به سازمان ارائه كنند و ماسوله افتخار جهاني شدن پيدا 
كند.  بر همين اساس »نعيمه احمد بن كاري« نماينده عماني يونسكو 
در ديدار با استاندار گيالن با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي ثبت 
جهاني ماسوله گفته كه مسئوالن براي تسريع در اين كار اقدامات خوبي 
انجام داده اند.  وي به ظرفيت هاي باالي ماسوله براي پيوستن به سايت 
جهاني اشاره كرده و ادامه داد: »اقدامات اثربخشي در اين مسير براي ثبت 
جهاني اين شهر تاريخي انجام شده كه بايد مورد توجه باشد و ايراني ها 
در ادامه آن و حفظ اين اثر همت داشته باشند.« نماينده سازمان جهاني 
يونسكو با اشاره به حفظ بافت تاريخي ماسوله با وجود زندگي مدرن مردم 
اين منطقه تصريح كرد: »برنامه هاي مسئوالن در شهر تاريخي ماسوله 
براي جلوگيري از ورود خودروها و عبور مرور گردشگران از طريق وسايل 
نقليه عمومي براي كاهش ترافيك و حفظ ش��رايط آب و هوايي بسيار 
مناسب است.« وي همچنين به وضعيت زباله و ضرورت فرهنگ سازي 
براي تفكيك زباله در اين منطقه تأكيد كرد و ادامه داد: »البته اقداماتي 
خوبي انجام ش��ده ولي بايد ادامه دار باش��د.« به گفته نماينده سازمان 
جهاني يونسكو، احداث پاركينگ و اجراي طرح تفكيك زباله از مبدأ در 

مسير توسعه پايدار و در راستاي اهداف يونسكو است. 
   ماسوله فقط جهاني شدن مي خواهد

ماسوله در س��ال ۲00۷ در ميراث تاريخي يونس��كو ثبت شد تا مسير 
هرگونه تغيير و آسيب به آن بسته شود. از آن موقع، اين شهر شاهد رفت 
و آمد مديران، كارشناسان بين المللي، ملي و اس��تاني زيادي بود و در 
اين گذر بررسي ها و گزارشات متعددي از اين قطعه تاريخي به مراكز و 
سازمان ها و نهادهاي مختلف ارائه شد.  تا اينكه در آبان ماه 1400 ماسوله 
عنوان شهر كامل از نگاه ارزيابان بين المللي معرفي شد.  در بهمن 1400 
ثبت منظر فرهنگي شهر تاريخي ماسوله در فهرست ميراث جهان اسالم 
)آيسسكو( خبر مسرت بخشي بود و امس��ال هم اين شهر به اتحاديه 
شهرهاي تاريخي جهان پيوست.  حاال فقط جهاني شدن و ثبت ماسوله 
در يونس��كو مانده كه با اعالم رضايت نماينده اين سازمان از اقدامات 

انجام شده، ايران و گيالن منتظر اين اتفاق بزرگ هستند.

راه اندازي نخستين كتابخانه تخصصي 
ميراث فرهنگي در ايالم

نخستين كتابخانه تخصصي ميراث فرهنگي در ايالم راه راه اندازي شد. 
فرزاد ش��ريفي مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دستي ايالم گفت: كتابخانه تخصصي در حوزه ميراث فرهنگي با 
برخوردار بودن از بيش از ۲ هزار جلد كتاب در محل قلعه تاريخي 
ولي واقع در شهر ايالم راه اندازي شده است.  وي افزود: كتاب هاي 
موج��ود در اين كتابخانه اغل��ب با موضوعات باستان شناس��ي، 
مردم شناس��ي، ادبيات، معماري، مرمت، تاريخ، هنرهاي سنتي 
و صنايع دستي، گردشگري است.  اين مس��ئول ادامه داد: براي 
رفع نياز دانشجويان و پژوهشگران همچنين پژوهش هاي انجام 
شده در حوزه هاي كاري ميراث فرهنگي و صنايع دستي در اين 
كتابخانه به معرض ديد عالقه مندان گذاشته شده است.  شريفي 
گفت: در اين كتابخانه امكان دست يابي عالقه مندان و پژوهشگران 

به بخشي از منابع مكتوب مهيا شده است.

ثبت نام يك هزارو ۵۰۰ نفر از بانوان 
اردبيلي در طرح مهرواره 

با هدف مش�كالت مح�الت اردبيل ي�ك ه�زارو ۵۰۰ نفر از 
بان�وان اردبيل�ي در طرح مه�رواره بان�ور ثبت ن�ام كردند. 
حجت االسالم محمدصادق قاسمي دبير مهرواره بانور اردبيل از كسب 
رتبه اول اردبيل در اين مهرواره خبرداد و گفت: يك هزارو 500 نفر از 
بانوان با هدف مشاركت در حل ۶00 مسئله محله محور در مهرواره 
بانور ثبت نام كردند.  وي افزود: مهرواره بانور با هدف حل مش��كالت 
مردم محالت به همت بانوان محله و مسجد، هم زمان با سراسر كشور 
در اردبيل در حال اجراست.  اين مسئول حل مشكالت و تحكيم بنيان 
خانواده را اولويت اصلي در برنامه هاي فرهنگي برشمرد و ادامه داد: اين 
مهرواره با همكاري شريكه االمامان، بانوان فعال محالت و كنشگران 
فرهنگي هر منطقه و امور فرهنگي بانوان تبليغات اسالمي در دو بخش 
حل مسئله و خاطره نويسي تبليغي با بررسي مسائل و مشكالت محالت 

و رصد نياز فرهنگي و اجتماعي مناطق مختلف برگزار مي شود.

 اتمام شبكه فاضالب روستاي حاشيه
 سد طالقان تا پايان امسال

اجراي شبكه فاضالب روس�تاي زيدشت شهرستان طالقان 
به ط�ول ۱۰ كيلومتر ت�ا پايان امس�ال ب�ه اتمام مي رس�د. 
ابوالقاس��م رمضاني معاون بهره برداري و توسعه فاضالب شركت 
آبفاي البرز گفت: روستاي زيدشت به دليل قرارگرفتن در حاشيه 
سد طالقان، در الويت اجراي شبكه فاضالب و نيازمند جمع آوري، 
تصفيه و دفع بهداشتي فاضالب است.  وي افزود: طول شبكه فاضالب 
اين روستا 10 كيلومتر است كه تا كنون ۸500 متر آن اجرا شده و 
پيش بيني مي شود تا پايان امسال به طور كامل به پايان برسد.  اين 
مسئول با اشاره به كلنگ زني ساخت پكيج تصفيه فاضالب زيدشت 
توسط اس��تاندار البرز در هفته دولت امس��ال ادامه داد: عمليات 
خاكبرداري اين پكيج تصفيه خانه از ابتداي مهر ماه آغاز شده و با 
بهره برداري نهايي از آن تا پايان سال جمعيتي در حدود ۲500 نفر از 

خدمات دفع بهداشتي فاضالب بهره مند خواهند شد.

    البرز    اردبيل    ايالم

كميته امداد خراسان شمالي ۱۱۱۶ طرح راهبري شغلي ايجاد كرد 
تاكنون هزارو     خراسان شمالي
۱۱۶ ط���رح 
راهبري شغلي توسط كميته امداد خراسان 

شمالی ايجاد شده است. 
مجيد الهي راد مديركميته امداد امام خميني 
خراسان ش��مالي هدف گذاري ايجاد اشتغال 
امس��ال را ۲ هزارو ۸41 طرح از محل راهبري 
ش��غلي اعالم ك��رد و گف��ت: تاكن��ون هزارو 
11۶طرح راهبري شغلي توسط اين نهاد به اجرا 
رسيده است.  وي افزود: براي اجراي اين طرح ها بيش از 34 ميليارد تومان از محل منابع قرض الحسنه 
بانك ها هزينه شده است.  اين مس��ئول با بيان اينكه سقف پرداخت تسهيالت به اين طرح ها تا 100 
ميليون تومان است كه بسته به نوع طرح متفاوت است، ادامه داد: طرح هاي راهبري شغلي امسال در 
زمينه هاي نوغانداري، دامپروري و توليد فرش و گليم به اجرا مي رسد.  الهي راد با بيان اينكه طي سال 
گذشته 4 هزارو ۹0 فرصت شغلي براي مددجويان و اقشار آسيب پذير استان ايجاد شد، گفت: براي 

راه اندازي اين طرح ها بيش از ۲1۸ ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه هزينه شده است.
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