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همکاری ژاپنیها در حوزه آبی کارون

فعالیت قطار قم  -کربال در ایام اربعین

عکس  :آنا

گــروه ایــران زمیــن /فــروش بلیــت قطار
ترکیبــی اربعیــن در  ۲۵دفتــر خدماتــی
زیارتی استان قم انجام میشود.
«سید مهدی سیدحســینی نیشابوری»،
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر
خدمات زیارتی و گردشــگری اســتان قم
در خصــوص راهاندازی قطار ترکیبی قم
 کربــا در ایــام اربعین ،اظهار داشــت:ســال گذشــته با وجود مشــکالت فراوان

توانستیم برای اولین بار این کار را انجام
دهیم و یکهزار و  ۱۰۰نفر را از قم به کربال
اعزام کنیم اما امسال با توجه به استقبال
زائــران ایــن کار را در قالــب قطار ترکیبی
انجام میدهیم.
وی بــا اشــاره بــه امکانــات و هماهنگــی
بیشــتر در ایــن زمینــه نســبت بــه ســال
قبــل گفــت :امســال حرکــت از قــم بــا
قطــار ۶تختــه اســت و از مرز شــلمچه تا

کربــا با اتوبوسهای جدیــد جابه جایی
صورت خواهد گرفت .درصدد رایزنی با
مسئوالن عراقی جهت استفاده از شبکه
ریلی عراق برای زائران هستیم تا بتوانیم
آنــان را بــا قطار از بصره به ســمت کربال
انتقال دهیم.
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن صنفــی
گردشــگری اســتان قــم بــا اشــاره بــه
جاب هجایی ۲هزار نفر طی امســال اضافه

کرد :این خدمات با حداقل قیمت انجام
میشــود و هزینه رفت و برگشت از قم تا
کربال و بالعکس به ازای هر نفر ۷۶۵هزار
تومــان خواهــد بــود .بــه گفته حســینی،
ثبتنــام ایــن دوره در  ۲۵دفتر خدماتی
زیارتی در استان قم انجام خواهد گرفت
که حرکت از قــم از  ۲۸مهر تا  ۴آبان ماه
خواهد بود و تاریخهای برگشت از  ۹تا ۱۱
آبان ماه است.

معادن بالی جان آثار تاریخی «نیاسر» شدهاند

رئیس سازمان میراث فرهنگی :قول می دهم رسیدگی کنم
زهرا جلوداریان
خبرنگار در کاشان

آتشکده ساسانی نیاسر در احاطه معدن سنگ /عکس :زهرا جلوداریان

«نیاســر» یکی از شــهرهای تاریخی ایران
در شهرســتان کاشــان اســتان اصفهــان
اســت کــه مجموعــهای از آثارباســتانی
چون غــار تاریخی و آتشــکده ساســانی و
چشمه اسکندریه و...را در خود جای داده
و دارای زیباتریــن آبشــار در ایــن منطقــه
کویری اســت ،اما در کنار این همه زیبایی
و آثــار باســتانی ،دو معدن ســنگ آهن و
ســنگ تراورتن در این منطقه وجود دارد
کــه مورد حفاری و انفجــار قرار میگیرد و
این مســأله گالیه مردم منطقــه ،میراث
فرهنگــی و گردشــگران داخلی و خارجی
را در پی دارد.
ëëخواستهمردم
در این خصوص مردم نیاسر طی نامهای
به مســئوالن کشــوری خواســتار رسیدگی
و نجات حریم آتشــکده ،چارتاقی نیاســر
و چشــمه اسکندریه از مشــکالت موجود
شدند« .علی طاالری» یکی از شهروندان
نیاســری در گفــت و گو با «ایــران» در این
خصــوص اظهارداشــت :ایــن دو معدن
گلــوی طبیعــت و زندگــی ایــن منطقــه
را میفشــارد و ایــن گونــه شــاهد مــرگ

تدریجی این شــهر هســتیم .تنها امید ما
برای نجات جان مردم و حیات این شهر
توجه مسئوالن کشوری است.
ëëایجاد لرزههای شــدید از انفجار معادن
درنیاسر
«علــی ابوالفضلــی» مدیرپایــگاه میراث
فرهنگی نیاسر نیز در گفت و گو با «ایران»
بــا اشــاره بــه پیگیریهــای زیــاد میــراث
فرهنگینیاسرافزود:انفجارشدیدمعدن
ســنگ آهن لرزه شدیدی در شهر دارد که
باعث ایجاد گسل میشود و آب چشمه به
مکانی دیگر هدایت میشــود و در نتیجه
چشــمه اســکندریه خشــک خواهد شــد.
معدن سنگ آهن نیاسر روی رشته کوهی
اســت که مشــرف به چشمه اســکندریه و
باغ تاالر و آبشــار نیاسر اســت .وی با اشاره
به اینکه صخرههای کنار آبشــار نیاســر که
از این سرچشــمه نشــأت میگیرد ترک و
شــکاف دارد که بــا لرزش انفجــار معدن
فــرو میریزد ،تصریــح کرد :طی دوســال
اخیــر میــراث فرهنگی در خصــوص این
دومعــدن بــه مراجــع قانونــی شــکایت
کرده ،اما تاکنون به نتیجه نرســیده است.
مدیرپایگاه میراث فرهنگی نیاسر با تأکید
بر اینکــه وضعیت انفجار معــدن را طی
نامــهای بــه مدیــرکل میــراث فرهنگی و

اســتاندار اصفهان اعالم کردیم ،گفت :ما
نامه نگاریهای خود را برای مدیران ارشد
ارســال کردیم که درجریان قراربگیرند که
اگــر اتفاقی بیفتد نگویند میراث فرهنگی
نیاســر کوتاهی کرده اســت .ابوالفضلی با
اشــاره به معــدن دیگری که در دل شــهر
تاریخی نیاسر قرار دارد ،افزود :خطرجانی
معدنسنگتراورتنبرهیچکسپوشیده
نیست ،چرا که این معدن در پای آتشکده

و چارطاقی نیاســر ،رصدخانه نیاســر و در
کنارباغهــا و محــل ســکونت اهالــی واقع
شــده اســت .این معدن ســنگ عــاوه بر
ایجاد گرد وغبار و سر و صدا ،باعث نگرانی
مســئوالن و همچنین مردم از خطر پرت
شــدن کــودکان و زنــان و گردشــگران در
چالههای ایجاد شــده از برداشــت ســنگ
شــده اســت .مدیرپایگاه میراث فرهنگی
نیاسرکاشانگفت:برایکارشناسیانفجار

معدن ،لرزه نگار الزم است نه کارشناس
معدنکار .باید متخصص برای شــناخت
میزان لرزه معدن در شهر کارشناسی کند
که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
ëëتوجهبهخواستهمردم
«مهــدی تقــی پور» رئیس شــورای شــهر
نیاســر نیز با توجه به درخواســت مردم از
این شــورا جهــت حفظ آثار باســتانی این
شهربویژهحریمچارطاقینیاسروچشمه

اسکندریه ،افزود :احیای اطراف چارطاقی
نیاســر که رصد خانه این شــهر و چشــمه
اسکندریهراشاملمیشودبویژه باحضور
گردشگران خارجی ضروری است.
ëëپیگیریمسألهمعادن
در همیــن حال« ،علی اصغرمونســان»
معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری کشــور هــم در
حاشــیه همایــش نجوم در شــهر نیاســر
توگــو بــا «ایــران» اظهارداشــت:
در گف 
موضــوع معدنهــای نیاســر بــه وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز مربوط
میشــود و قــول میدهم بــا وزیر مطرح
کنــم .دســتور می دهــم همــکاران از این
دومعدن بازدید کنند و چنانچه به حوزه
ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری مرتبط باشد قول میدهم
حتماً رســیدگی شــود .به گفته مونسان،
قانــون نــگاه ویــژهای بــرای پاسداشــت
میراث فرهنگــی کشــور دارد و اختیارات
قابل توجهی را تعریف کرده است .نیاسر
قطب گردشــگری کشــور اســت و یکی از
جاهایی اســت که تعداد زیادی گردشگر
میآینــد و امکانــات و زیرســاختهای
آماده برای گردشگری دارد.

طــرح بینالمللــی مدیریت یکپارچه حوضــه آبخیز کارون
بزرگ در  6استان اجرایی شد.
اخـــبار «آتسوشی هیسامیچی» ،مشــاور ارشد پروژه جایکا (آژانس
توگو با ایرنا افزود :اجرای این
همکاریهای بینالمللی ژاپن) در شهرکرد در گف 
طرح بینالمللی در  6اســتان لرستان ،اصفهان ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد،
خوزستان با محوریت چهارمحال و بختیاری از اواسط تابستان امسال آغاز شده
است .پیش از این ،طرح مدیریت جامع جایکا در  5روستای «بازفت» شهرستان
کوهرنــگ بــا همــکاری تیم ژاپنــی و مشــارکت مردم منطقــه با هــدف افزایش
مشــارکت جوامع محلی در حفاظت از عرصههای منابع ملی با موفقیت اجرا
شد ،که با توافق سازمان جنگلها و مراتع ایران ،تداوم این طرح در قالب طرح
مدیریت جامع حوضه آبخیز کارون در  5استان دیگر با محوریت چهارمحال و
بختیاری به مدت  5ســال تعمیم داده شــده است .هیسامیچی افزود :در طرح
مدیریــت جامــع حوضه آبخیــز کارون بزرگ  9کارشــناس ژاپنی با کارشناســان
منابع طبیعی اســتانهای حوضه کارون به مدت  5سال در حوضه آبخیزداری
همکاری میکنند .این همکاری به منظور جلوگیری از فرســایش خاک با حفظ
جنگل و پوشش گیاهی با مشارکت جوامع محلی در حوضه کارون ادامه مییابد.
بهگفته وی ،در طرح موجود ،جایکا در مناطقی در این حوضه که فرسایش خاک
باالست یا پوشش گیاهی از بین رفته ،با حمایت جوامع محلی به احیای پوشش
گیاهــی میپردازنــد .این طرح با همــکاری جوامع محلی ،ســازمان و ارگانهای
مختلف در قالب طرح انسجام سازمانی و مشارکت مردمی اجرا میشود.

قطریها در بوشهر کشتارگاه میسازند

براساستفاهمنامهامضاشدهمیانسازماندامپزشکیکشورویکشرکتقطری،
کشــتارگاه و مرکز قرنطینه دامهای وارداتی از اســترالیا در بوشــهر احداث میشود.
توگو
«محمد تقی منوچهری» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گف 
با ایرنا افزود :براساس این تفاهمنامه سرمایهگذاران قطری دامها را از استرالیا وارد
و پس از قرنطینه و کشــتار در بوشــهر در سراســر ایران توزیع میکننــد .مدت زمان
اجرای این تفاهمنامه  10سال ،باهدف تأمین گوشت قرمزمورد نیازکشوراست.

دوخط خبر

 «قاســم تقیزاده خامسی» شهردار مشهد گفت :یکهزار
نفــر از خادمان شــهرداری برای خدمت بــه زائران اربعین
حسینی به عراق اعزام میشوند.

 «محمد رضا علیزاده» مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان کرمان گفت:
هفدهمین نمایشــگاه کتاب و چهارمین نمایشــگاه مطبوعات  ١٩تــا  ٢٤آبان در
کرمان برپا میشود.

 «محمد مهدی شهریاری» استاندار آذربایجانغربی اظهار داشت ۴.۵:میلیارد
تومــان اعتبار از ســوی معاونت علمی فنــاوری رئیس جمهــوری و  ۴.۵میلیارد
تومان اعتبار هم از سوی استانداری آذربایجان غربی برای توسعه زیرساختهای
علمی و فناوری استان اختصاص یافته است.
 «رسول ظفرمند» ،مدیرکل بیمه سالمت مازندران خاطرنشان کرد :ب ه منظور
حذف دفترچه بیمه در اســتان نسخهنویســی الکترونیکی در این اســتان بزودی
یشود.
اجراییم 

  «حبیب جهانساز» ،رئیس سازمان چای کشور گفت 24 :هزار تن چای خشک
در  155کارخان ه فرآوری گیالن و مازندران تولید شده است.

