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خبر كوتاه
 2خیابان پر جمعیت شهر مسجدسلیمان
با همت شركت نفت و گاز
مسجدسلیمان روشن شد

در اقدامی ارزشمند و بمنظور افزایش سطح
امنیت و تسهیل در تردد شهروندان  ،عملیات
خرید و نصب چراغ های  LEDخیابانی پایه
های روشنایی در  2محله ی پرجمعیت شهر
مسجدسلیمان توسط شرکت بهره برداری نفت و
گاز مسجدسلیمان انجام شد .در اقدامی ارزشمند
و بمنظور افزایش سطح امنیت و تسهیل در تردد
شهروندان  ،عملیات خرید و نصب چراغ های
 LEDخیابانی پایه های روشنایی در  2محله
ی پرجمعیت شهر مسجدسلیمان توسط شرکت
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام
شد .مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان با اعالم این خبر اظهار داشت  :این
اقدام به جهت افزایش سطح روشنایی خیابان ها
و محالت مختلف شهری و افزایش امنیت تردد
شهروندان در راستای عمل به مسئولیت های
اجتماعی صنعت نفت صورت گرفت .مهندس قباد
ناصری افزود  :طی این اقدام با هماهنگی مدیریت
توزیع برق شهرستان  ،تعداد  130چراغ روشنایی
 150 LEDوات در خیابان اصلی و کوچه های
منطقه ی سی برنج که از ضعف نبود سیستم
روشنایی رنج می برد و همچنین چراغ های
روشنایی بلوار هشت بنگله محدوده اداره مرکزی
نفت تا ابتدای چهار راه مالکریم توسط همکاران
اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن این شرکت
نصب گردید تا بدین ترتیب یکی دیگر از مشکالت
این شهر توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان و در قالب مسئولیت های اجتماعی
صنعت نفت مرتفع گردد .
در نشست و هم اندیشی مدیر کل آموزش فنی
و حرفه ای استان همدان با دانشگاه فرهنگیان
بررسی شد:

مهارت آموزی معلمان دانشجو

پیرو تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشور با دانشگاه فرهنگیان مهارت
آموزی معلمان دانشجو تبیین و ارزیابی شد.به
گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان همدان نشست و هم اندیشی فی
مابین مدیران ،معاونین ،مسولین و کارشناسان
هر دو دستگاه در راستای نیاز سنجی و نحوه
ی برگزاری دوره های مهارتی برگزار شد.مدیر
کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با
اشاره به اینکه نیاز سنجی آموزشی این اداره کل
بر اساس نیاز دانشجویان می باشد گفت40 :
درصد از مهارت آموزان اداره کل آموزش فنی
و حرفه ای استان را دانشجویان تشکیل می
دهند.وهب مختاران با بیان اینکه تنها آموزش
های تئوری جوابگوی نیاز بازار کار نمی باشد
بیان داشت:ساالنه  50هزار نفر از آموزش های
مهارتی بهره مند می شوند.مختاران ضمن معرفی
۲۲مرکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان
های استان وهم چنین مرکز هتلداری با فضای
 ۴۵۰۰متر گفت:با حضور  36کارآفرین فعال در
کارگاهها زمینه ی آشنایی کارآموزان با دنیای
کسب و کار فراهم می باشد.وی همچنین از
دو پروژه جهش تولید در حوزه ژنتیک گیاهی ،
کشت گلخانه ای و پروژه دیگر متالوژی که در
غرب کشور بی نظیر می باشد سخن گفت و
اظهار داشت:رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه
ای بر اساس آموزش های تئوری نمی باشد.در
ادامه این نشست نجفی رئیس دانشگاه فرهنگیان
استان ضمن تقدیر و تشکر و عرض خیر مقدم
گفت:دانشجویان این دانشگاه متفاوت از سایر
دانشگاهها می باشند.نجفی از انعقاد این تفاهم
نامه اظهار خرسندی کرد و بیان داشت:اعتقاد
داریم که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان همدان با اساتید مجرب در برگزاری دوره
های مهارتی عملکرد موفقی خواهد داشت.

تأیید صالحیت  ۱۶هزار همدانی متقاضی مسکن ملی

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از
ثبت نام  ۱۸هزار نفر در استان همدان برای طرح
اقدام ملی مسکن خبر داد.داریوش حسینی روز
شنبه  ۲۲شهریورماه در جمع خبرنگاران ،اظهار
کرد ۱۸ :هزار نفر در استان در طرح اقدام ملی
مسکن ثبت نام کرده اند که صالحیت  ۱۶هزار نفر
تأیید شده است اما تاکنون فقط  ۶۰۰نفر وجه اولیه
را واریز کرده اند.وی با بیان اینکه افراد واجد شرایط
باید چهار شرط داشته باشند ،تصریح کرد :این افراد
باید متأهل بوده ،حداقل پنج سال سابقه سکونت در
آن منطقه را داشته باشند ،سابقه مالکیت شخصی
نداشته و از تسهیالت دولتی تا امروز استفاده نکرده
باشند اما یک تبصره نیز برای خانم های مجرد
باالی  ۳۵سال وجود دارد که آنها نیز می توانند از
این طرح استفاده کنند.حسینی خاطرنشان کرد :در
تفاهم نامه ای که با بنیاد شهید نیز داشتیم ،قرار
است  ۲۲۰۰واحد نیز برای آنها درنظر بگیریم اما
باید توجه داشت که فقط راه و شهرسازی وظیفه
دارد در این طرح ها زمین را تأمین کند و ساخت
مسکن به عهده ما نیست.وی در رابطه با تأمین
زمین طرح اقدام ملی مسکن در شهر همدان اعالم
کرد :زمینهای درنظر گرفته برای ساخت مسکن
ملی احتماالً در شهرک فرهنگیان و شهرک بهشتی
باشند اما فع ً
ال به صورت دقیق مشخص نیست
و هفته آینده قطعی خواهد شد.مدیرکل راه و
شهرسازی استان افزود :در بحث اقدام ملی و ودیعه
مسکن برنامه های خوبی را دنبال می کنیم و در
هفته نیز دو جلسه با وزیر داریم .در طرح اقدام ملی
چون ما عرصه کمی را در سطح استان داریم ،برنامه
ریزی کردیم آن دسته از اراضی که متعلق به دولت
است و قابلیت احداث ساختمان را داشته باشد،
بتوانیم به محدوده این طرح الحاق دهیم.وی تبیین
کرد :پروژههای حوزه مسکن و شهرسازی به دو
قسمت پروژههای ملی و استانی تقسیم میشوند؛
ارقام مورد نیاز پروژههای ملی در بودجه مشخص

است و ما باید طبق قانون بودجه عمل کنیم ،برای
پروژه های استانی نیز در شورای برنامهریزی استان
اعتبارات تخصیص می یابد و برابر شاخصهای
ابالغ شده عمل می شود.
حسینی با بیان اینکه پروژه های ما در چند
حوزه انجام می شود ،توضیح داد :معاونت ساخت
و توسعه مهندسی راهها که کار مطالعات و ساخت
پروژه های چهارخطه و ارتقاء راه های اصلی را به
عهده دارند ،معاونت امالک و حقوقی که در ارتباط
با زمین ها و امالک دولت و دفاع از دعاوی که برای
مجموعه راه و شهرسازی است ،فعالیت می کنند و
در معاونت شهرسازی و معماری در رابطه با طرح
های جامع و تفصیلی شهر اقدام می شود.مدیرکل
راه و شهرسازی ادامه داد :کار تولید مسکن و برنامه
ریزی برای خانه دار کردن اقشاری که تا امروز از
تسهیالت دولتی استفاده نکردند و همچنین برنامه
ریزی برای تولید مسکن در سطح شهر در معاونت
شهرسازی برنامه ریزی می شود.وی در رابطه با
پروژه های اصلی اداره کل راه و شهرسازی اظهار

رونق تولید در صنعت ریلی کشور

کرد :چند پروژه اصلی در استان وجود دارد که ما
درحال پیگیری این پروژه ها هستیم که این پروژه
ها شامل پروژه اصله کاج رزن ،پروژه مرادبالغی،
باند برگشت گنجنامه که کارمطالعاتی آن انجام
شده و محور غارعلیصدر که مطالعات تکمیلی آن
نیز انجام شده است و اکنون به دنبال آن هستیم
بتوانیم از ظرفیت قانونی ماده  ۵۶استفاده کنیم.
حسینی بیان کرد :در طرح جامع شهر همدان
تمام کارهای کارشناسی انجام شده و امیدواریم
امسال آن را در شورای عالی به تصویب برسانیم ،در
شهرهای دیگر نیز پیگیر هستیم که بتوانیم طرح
های جامع و تفصیلی را انجام دهیم.وی در رابطه با
پروژه مرادبالغی توضیح داد :برای پروژه مرادبالغی
سال گذشته اعتبار دیده شده بود اما تخصیص آن
بسیار کم بود که امسال پیگیری کردیم و اعتبار
خوبی درنظر گرفته شده و قول دادند صددرصد
آن به پروژه تخصیص یابد.مدیرکل راه و شهرسازی
استان همدان با تأکید بر پیشرفت  ۷۰درصدی
سایت اداری فرمانداری فامنین ،مطرح کرد :برای

تکمیل این پروژه حداقل  ۱۵میلیارد بودجه نیاز
است که امسال فقط پنج میلیارد برای این پروژه
درنظر گرفته شده است.وی در رابطه با مناقشاتی
که بر سر تملک زمین سایت فرمانداری وجود دارد،
بیان کرد :اسناد تملکی آنجا به نام دولت است ،اگر
کسی ادعایی در زمینه تملک آن زمین ها دارد باید
ادعای خود را در دستگاه قضا ثابت کنند.مدیرکل
راه و شهرسازی استان همدان تبیین کرد :شهر
همدان یک شهر توریستی بوده و پوشش گیاهی
خوبی هم دارد که ریه های شهر است .در طرح
جامع تفصیلی ما یک افق چندساله داریم و این
طرح کارشناسی شده و برابر با ضوابط و قوانین
است و اگر طرحی با قانون مغایرت داشته باشد در
شورای عالی تأیید نمی شود.حسینی در رابطه با
سایت موزه میدان امام(ره) شهر همدان نیز تأکید
کرد :در حال حاضر اداره کل راه و شهرسازی استان
هیچ دخالتی در ساخت این سایت ندارد اما قب ً
ال
اقداماتی برای جداره سازی میدان امام(ره) انجام
داده است.وی با بیان اینکه واگذاری برخی خانه
های سازمانی به ستاد اجرایی فرمان امام کار
غیرقانونی نبوده است ،توضیح داد :این کار به علت
پرداخت بدهی های دولت بوده اما باید بدانیم فرقی
نمی کند این ساختمان ها در اختیار کدام نهاد
است ،مهم این است که در اختیار نیازمندان به
مسکن قرار بگیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در رابطه
با مسکن مهرهایی که نیمه کاری مانده اند ،گفت:
واحد خالی مسکن مهر در شهرهای باالی  ۲۵هزار
نفر نداریم و زمان اقدام طرح ملی مسکن قرار شد
این واحد های نیمه تمام را که حدود  ۱۷۰۰واحد در
شهرهای مالیر ،کبودراهنگ و فامنین است ،تکمیل
کنیم و در اختیار متقاضیان قرار دهیم.حسینی با
بیان اینکه پروژه ساخت ایستگاه درون شهری قطار
به قرارگاه خاتم واگذار شده است ،تأکید کرد :مطمئن
باشید این پروژه حتماً تکمیل می شود.

حمایت از فوالد مبارکه یک مطالبه ملی است

چرایی واگذاری مدیریت توزیع فوالد کشور به فوالد مبارکه

حمایت از تولید داخلی در شرایط خاص اقتصادی با وجود تحریم
ها می بایست در الویت دغدغه های مسئولین و مردم کشور باشد.
به همین منظور الزم است حمایت از تولید ملی  ،صنایع بزرگ و
کوچک ،شفافسازی در قوانین و مقررات حمایتی به صورت جدی
در چارچوب عمل قرار گرفته و از حالت شعارگونه خارج شود .ثبات
و امنیت اقتصادی ،بسترسازی مناسب بلند مدت و کوتاه مدت برای
صنعت ،نیازمند نگاه های مثبت به سمت و سوی نوآوری و حمایتهای
واقعی است ،متاسفانه این روزها در کشور شاهد نوسان قیمت در
محصوالت فوالد هستیم و کارشناسان مشکل را از نحوه توزیع
نادرست می دانند ،به گفته حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت
فوالد مبارکه رصد 1000مصرف کننده اصلی در چرخه متقاضیان و
مشتریان فوالد مبارکه وجود دارد که مرتب توسط مسئولین واحد
فروش رصد می شوند اما متاسفانه هستند افرادی که سهمیه مازاد
یا کل سهمیه خود را در بازار به فروش می رسانند .
این مدیریت درخواست کرده چنانچه به مدت سه ماه مدیریت
توزیع را به شرکت فوالد مبارکه واگذار کنند ،می تواند بحران بازار
فوالد را در کشور ،رفع و با اصالح سامانه بهین یاب محصول
را بدون واسطه به دست مصرف کننده برساند .بی شک حضور

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در قطع زنجیرهای دالالن سوجو
در فروکش کردن این بحران بسیار مثمر ثمر خواهد بود .همچنین
عرضه محصوالت فوالدی در بورس و نظارت دستگاه های مسئول
بر بازارها و انبارهای دپو شده شاید بتواند جان تازهای را در کالبد
خسته فوالد کشور بدمد .قطعاً خالی ماندن پانصد هزار تن ظرفیت
فوالد مبارکه در سال  ۹۸به دلیل کمبود مواد اولیه  ،اختصاص
نیافتن سنگآهن ،دریافت تسهیالت با سود باال و نرخ های پایین
ارائه محصول به مشتریان ،تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا برای
فوالد مبارکه در سه مرحله و تالش های بی وقفه و قابل تقدیر پوالد
مردان این شرکت در تولید و حفظ بازارهای داخلی و خارجی می
بایست تاکنون بعضی از عزیزانی که خود را به خواب زده اند را بیدار
می کرد .هر سال در هفته دولت ،ما شاهد افتتاحیه های مختلفی
هستیم اما آیا هیچ رصدی برای حمایت این پروژه های افتتاح شده
و حیات آنها در رصد مطالبات مردم و مسئولین در نظر گرفته شده؟
شرکت فوالد مبارکه با گام های استوار این بار با احداث خط نورد گرم
شماره  ۲در  ۳۶ماه آینده کمر همت بسته تا نه تنها ظرفیت های
خالی کشور را تامین کند بلکه بخش قابل توجهی از آن را در بازار
صادرات عرضه نماید و می طلبد مسئولین در کالم که نه  ،بلکه در

عمل در کنار این صنعت بزرگ ،حمایت های شان را در راستای رشد
و تعالی اهداف شرکت بزرگ فوالد مبارکه دریغ نورزند ،با سودجویان
بازار فوالد برخورد کنند و راه را برای تصمیم های ماندگار مدیریت
این شرکت باز بگذارند .حمایت از این شرکت یک مطالبه ملی است
و بی توجهی به شرکتی که یادگارانقالب و افتخار کشور و آرمانهای
مقدس جمهوری اسالمی است میتواند تبعات جبران ناپذیری را بر
اقتصاد فوالد کشور وارد کند.

فاز نخست طرح توسعه خطوط فشار متوسط هوایی در شهرستان سرخه

سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان
سرخه از اجرای فاز نخست طرح توسعه شبکه فشار
متوسط هوایی در جاده سرخه_سمنان حدفاصل
مرغداری کاشو تا پودر سنگسر خبر داد.

عباس ربیعی بیان داشت :نصب  16اصله پایه
برق سیمانی و احداث یک هزار و  111متر شبکه
فشار متوسط هوایی دومداره ،به عنوان مهم ترین
اقدامات انجام شده در راستای عملیاتی نمودن این

دلیل وارد کننده قطعات ریلی از خارج کشور بودند.
قطعات تولیدی و وارداتی در سامانه راه آهن

ریلی در حدزه ناوگان لوکوموتیو ،واگنهای باری
و مسافری ،زیرساختها وتجهیزات به عنوان یک
مصرف کننده صرف بود.
رسولی ،با اشاره به اینکه هم اکنون بخش
زیادی از این قطعات وتجهیزات اکنون در کشور
تولید میشود ،ادامه داد :البته برخی از شرکتهای
تعمیر و نگهدارنده حوزه صنعت ریلی اطالعی از
تولید قطعات جدید در کشور نداشتند و به همین

مدیرعامل شرکت راه آهن ایران به یکی از
اقدامهای اساسی این شرکت در سال جهش تولید
با عنوان سامانه جامع رونق وجهش تولید در
صنعت ریلی اشاره کرد و گفت :این سایت اکنون
در دوبخش در دسترس هم تولید کنندگان وهم
مردم هست که حدود  ۴هزار قطعه تولید داخل
با مشخصات فنی ،آدرس ونام تولیدکننده درسایت
جامع بارگذاری شده است.
رسولی ادامه داد :دربخش دوم در این
سامانه که توضیحات آن هم بیان شده که ایران
در بخش صنعت ریلی همچنان وارد کننده
قطعات وتجهیزات خارج از کشور هست به ریز
بیان شده و از تولیدکنندگان داخلی نیز خواسته
شده در راستای طرح جهاد خودکفایی با تولید
این قطعات کشور را در این بخش بی نیاز کنیم.

اخبار
بهره مندی  22روستای صعب العبور و
کوهستانی گیالن از نعمت گاز طبیعی
در هفته دولت 99

شرکت گاز استان گیالن با برنامه ریزی و
اجرای مناسب پروژه های گازرسانی ،توانست در
هفته دولت  ،99بیست و دو روستای دورافتاده
استان را برخوردار از نعمت گاز نماید.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن با اعالم گازرسانی به  22روستای استان
اظهار داشت :برای اجرای این پروژه ها بالغ بر
 89میلیارد ریال هزینه شده است و با احتساب
این روستاها تعداد روستاهای گازدار در گیالن
به  2هزار و  57روستا رسیده است.مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن گفت :این روستاها در
 6شهرستان سیاهکل ،رودبار ،رودسر ،لنگرود،
شفت و تالش قرار داشته و دارای  816خانوار
می باشند و با برخورداری این روستاها از گاز
طبیعی ،درصد بهره مندی گاز روستایی استان
به  95ممیز  55صدم درصد افزایش یافته
است.مهندس اکبر با اشاره به این موضوع که
هم اکنون خطوط گاز به دورترین نقاط استان
رسیده است ،اظهار نمود :با اجرای این پروژه ها
در هفته دولت امسال ،مجموع طول شبکه گاز
در استان به بیش از  21هزار و یکصد کیلومتر
رسیده است.وی با بیان اینکه شرکت گاز هم
اکنون به بیش از  98درصد از خانوارهای استان
گازرسانی نموده است ،اظهار داشت :برای تحقق
این مهم بیش از  600هزار انشعاب گاز در سطح
استان نصب شده است.مدیرعامل شرکت گاز
استان گیالن بیان کرد :هم اکنون یک میلیون و
 110هزار مشترک گاز طبیعی در استان گیالن،
مصرف کننده گاز طبیعی هستند که از این
تعداد ،یک میلیون و  21هزار متعلق به بخش
خانگی ،بیش از  83هزار مشترک مربوط به
بخش تجاری 5 ،هزار و  835مشترک در بخش
صنعتی 96 ،جایگاه CNGمربوط به بخش
حمل و نقل و سه مشترک در بخش نیروگاهی
می باشند.مهندس اکبر در پایان گفت :این
شرکت با نزدیک شدن به پایان عملیات توسعه
گاز در استان ،به سمت کیفی سازی خدمات
حرکت نموده و در همین راستا با اجرای پروژه
های کیفی متنوع از قبیل سیستم قرائت آنالین
صورتحساب ،ایجاد پایگاه داده مکانی (،)GIS
مرکز پیام و اتفاقات یکپارچه گاز ،سامانه تلفنی
 ،3414سیستم مکانیزه پاسخگویی به شکایات،
نرم افزار موبایل خدمات الکترونیک گاز و  ....در
جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم شریف
استان گام برداشته است.

بازدید معاون ریاست جمهوری و رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور از فاز
دوم مسکن مهر رشت

با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شد؛

ریل گذاری راه آهن ایران روی موتورهای دوگانه سوز ملی

مدیرعامل شرکت راه آهن ایران همچنین به
گامهای مهم این شرکت برای خودکفایی در صنعت
ریلی به عنوان رویکرد مهم سال جهش تولید بیان
کرد و گفت :در سالهای گذشته ایران درصنعت
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مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

مدیرعامل شرکت راه آهن:

معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت
راه آهن ایران از تفاهم نامه همکاری وقرارداد برای
استفاده نسل جدید موتورهای ملی دوگانه سوز به
منظور استفاده درصنعت ریلی کشور خبر داد.
سعید رسولی درحاشیه آزمایش نهایی تولید
موتورهای دوگانه سوزملی در شهرستان آمل اظهار
داشت :با قراردادی که شرکت راه آهن درشهرستان
آمل بسته ومبادله شد ،شرکت راه آهن برای عدم
واردات موتورهای دوگانه سوز به عنوان یک مشتری
ثابت و پروپاقرص تولیدات داخلی خواهد بود.وی افزود:
پیش از این نیز موتور ملی لوکوموتیوهای صنعت ریلی
کشور به تعداد محدودی در آمل نوسازی شده بود.

شهرستان

طرح به شمار می روند.
وی اضافه کرد :ایجاد رینگ شبکه 20
کیلوولت ،ارتقای پایداری خطوط برق رسانی،
افزایش قابلیت اطمینان شبکه و جلب رضایتمندی

مشترکان ،از زمره اهداف طرح قید شده محسوب
می شوند.وی اعالم کرد :برای بهره برداری از این
پروژه ی عمرانی برق رسانی ،مبلغ یک میلیارد و
 654میلیون ریال هزینه صرف شده است.

دکتر نوبخت معاون ریاست جمهوری
و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به
همراه دکتر زارع استاندار گیالن جهت بررسی
زیرساختها از فاز دوم مسکن مهر رشت بازدید
نمودند.در این بازدید سیدمحسن حسینی رئیس
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان گیالن توضیحاتی درخصوص پروژه های
آب و فاضالب این منطقه ارایه نمود و گفت:
اولویت اول در فاز دوم مسکن مهر ،اجرای
شبکه جمع آوری فاضالب به طول  ۵۲۰۰متر
با اعتبار ۵۵میلیارد ریال بود که به اتمام رسید
و همچنین در حوزه آبرسانی  ،اجرای شبکه
توزیع آب در فاز دوم مسکن مهر رشت به ارزش
۲۵میلیارد ریال در اولویت قرار دارد که در
مرحله عقد قرارداد میباشد.وی همچنین افزود:
برای تکمیل کل پروژه های فاز دوم مسکن مهر
رشت اعم از آب و فاضالب ۲۵۰ ،میلیارد ریال
اعتبار نیاز است که با تامین اعتبارات مورد نیاز
عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

آپارتمانسازی در مجاور بناهای تاریخی

گنجی که در مرکز کرمان فراموش میشود

خانه تاریخی تیمو در بافت تاریخی کرمان در
حالی تخریب شد که چند کیلومتر آن سوتر در یزد
آپارتمانها در بافت تاریخی تخریب میشوند.
شهر کرمان هزار و  ۵۸۲هکتار بافت قدیمی و
فرسوده دارد که اما ارادهای برای نوسازی و ساخت
و ساز در این مناطق وجود ندارد اما برخی افراد
برای ساخت و ساز در  ۵۰۰هکتار بافت تاریخی این
شهر کمین کردهاند و منتظرند تا خانههای تاریخی
کرمان را تخریب و جای آنها آپارتمان سازی کنند.
این  ۵۰۰هکتار در محاصره ساخت و سازهای
عمرانی تازه ساز قرار دارند .کافیست اطراف بازار
تاریخی شهر کرمان یا بافت تاریخی شهر قدم بزنید
انواع معماری تازه ساز را میتوان در بافت تاریخی
کرمان مشاهده کرد ،نماهای سفالی ،سنگی ،رومی
و … این در حالیست که کرمان از جمله شهرهای
تاریخی ایران است که بافت تاریخی غنی دارد و
میتواند این مجموعه تاریخی را ثبت جهانی کند.
خانههای تاریخی آپارتمان میشوند

اما هر از چند گاهی خبری در خصوص
تخریب خانههای تاریخی کرمان به گوش میرسد،
کافیست به عنوان مثال به خیابان آالشت ،انقالب
یا شهدای دارلک کرمان سری بزنید دیگر خبری
از آن همه خانه با تاالر و هشتی و بادگیر ،داالن
و زمستان نشین و زمستان نشین با طاقچهها و
دربهای چوبی و سکوها نیست و هر روز یک
آپارتمان جدید در این منطقه ساخته میشود.
هر از چند گاهی ،خبر تخریب خانه جدیدی
را میشنوید ،زمینهای خالی و خانههایی که در
گذشته با خاک یکسان شدهاند هم داستان عجیبی
است که زیر سایه عدم ثبت ملی این خانهها به این
روز افتادهاند.
چند سال قبل بود که در خیابان شهدای
دارلک یک خانه شبانه تخریب شد ،روز جمعه
بود وقتی به محل تخریب رفتم کارگرانی که در
حال تخریب بودند مانع از حضورم در خانه شدند و
گفتند این خانه ثبت ملی نبوده است ،دقیقاً دیوار
به دیوار همین خانه یک خانه دیگر را صاحبش با
همان شکل قدیمی مرمت کرده بود .این نشان از

وجود افراد دلسوز در کرمان نیز دارد اما وضعیت
تخریبها همچنان ادامه دارد آخرین مورد در
خصوص خانه تیمو اتفاق افتاد.در حالی که این
خانه زیبا بر اثر بارندگیهای ابتدای سال جاری
آسیب دیده بود چند روز قبل کام ً
ال تخریب شد و
به خاطرهها پیوست .حاال از آن همه شکوه معماری
ایرانی دیگر خبری نیست و خانه به زمینی خالی
برای ساخت و ساز تبدیل شده است.
خانههای تاریخی را ثبت ملی کنید

مسئوالن میراث فرهنگی باز هم گفتند چون
ثبت ملی نیست نمیتوانند کاری کنند اما سوال
اینجاست چرا چنین خانههایی با معماری منحصر
به فرد که در تاریخ کرمان نقش تعیین کننده
داشتهاند ثبت ملی نشدهاند و این کم کاری به
چه کسی باز میگردد .این خانه قاجاری در محله
زرتشتیهای کرمان قرار گرفته و متعلق به یک
یونانی بود که در دوران پهلوی به شرکت فرش
کرمان تبدیل شد و در سالهای اخیر به حال خود
رها شده بود .سوال اصلی از میراث فرهنگی این
است که اگر این خانه بر اثر سیل آسیب دیده بود
چرا هیچ اطالع رسانی در این خصوص انجام نشده
و بودجهای برای مرمت اختصاص نیافته بود و چند
نمونه از این خانهها در کرمان وجود دارد و راهکار
جلوگیری از چنین وقایعی در بناهای تاریخی بار
ارزش کرمان که هنوز ثبت ملی نشدهاند چیست؟
سرنوشت عجیب نقشههای قدیمی فرش کرمان

نکته قابل توجه در مورد این خانه آن بود
که در این مکان بسیاری از نقشهای اصیل فرش
کرمان ترسیم شد و حاال به الگویی برای بافت فرش
تبدیل شدهاند گفته میشود به دلیل رها شدن این
خانه برخی از نقشههای قدیمی فرش کرمان مفقود
شده و مشخص نیست چه شده است.
محمد نظری ،محقق تاریخ کرمان در این
خصوص به خبرنگار مهر گفت :این خانه  ۱۰۰سال
قدمت داشت و یکی از منحصر به فرد ترین بناهای
کرمان از نظر معماری بود.
وی تصریح کرد :این خانه یک قرن قبل
توسط به ژان تیمویاناکی ساخته شد و مکانی

برای طراحی نقشه فرش کرمان بود و تعدادی از
فرشهای نفیس کرمان به نام تیمو در این مکان
طراحی و بافته شد و در نهایت ژرژ تیمو فرزندش
این خانه را به ارث برد اما به دلیل عدم مدیریتش
این مرکز تولید فرش در سال  ۱۳۱۴منحل شد.
وی گفت :خانه دارای معماری چشم نواز و بسیار
زیبا بوده است اما صاحبانش نتوانستند شکوه خانه
را حفظ کنند و پس از بارندگیهای ابتدای سال
جاری سقف بخشهایی از خانه آسیب دید و چند
روز قبل نیز به صورت کامل ویران شد.
نگاه دوگانه مسئوالن دو استان به صنعت گردشگری

ویرانی این خانه زیبا در بافت تاریخی کرمان
دقیقاً مصادف شد با تالش مسئوالن یزدی برای
حراست و حفاظت از بافت تاریخی این شهر و
تخریب یک بنای نامانوس با بافت تاریخی در مرکز
این شهر و اما در شهر کرمان رویه کام ً
ال برعکس
طی میشود و ساخت و سازها در بافت تاریخی
شهر هر روز بیشتر میشود بطوریکه حتی در
مجاور بازار تاریخی شهر کرمان نیز شاهد ساخت و
سازهای نامانوس با بافت تاریخی هستیم.
محمد جوشایی زاده ،فعال میراث فرهنگی
در گفتگو با مهر اظهارداشت :کاشان ،یزد ،شیراز
و اصفهان باید به الگویی برای اقتصاد استان کرمان
تبدیل شود این استانها با توجه به مواریث تاریخی
توانستهاند ثروت تولید کنند و به برندی بین المللی
در صنعت گردشگری تبدیل شوند.
وی گفت :در کرمان در زمان استاندار
قبلی اهمیت میراث فرهنگی در راستای توسعه
گردشگری مورد توجه قرار گرفت اما پس از شیوع
کرونا توجه به میراث فرهنگی به شدت کاهش
یافته و به سادگی یک بنای تاریخی تخریب
میشود و کسی هم مسئولیت قبول نمیکند.
وی بیان کرد :بقیه شهرهای گردشگری کشور
از بافت تاریخی پول در میآورند و برای مرمت و
معرفی بافت تاریخی برنامه ریزی میکنند اما ما
هنوز یک هتل و اقامتگاه مناسب در بافت تاریخی
نداریم و گه گاه خبری در خصوص تخریب این
آثار میشنویم.

