
 مشخصه اصلي فرش دستباف عشاير مهديشهر، 
توليد مواد اوليه آن در داخل منطقه است. 

 به عل��ت پرورش و نگه��داري گوس��فندان نژاد 
سنگسري در اين منطقه، فرش دستباف با تنوع 
رنگ پش��م روبه روس��ت و توليد فرش خودرنگ 
در اين شهرس��تان اهميت وي��ژه اي دارد.   فرش 
خودرنگ، فرشي است كه در بافت آن از پشم رنگ 
نشده گوسفند استفاده مي شود و از نظر قيمت و 
ارزش نس��بت به فرش هاي با پشم رنگ شده در 
جايگاه باالتري ق��رار دارد.   ف��رش خودرنگ در 
مقايسه با فرش هاي دس��ت رنگ كه با رنگ هاي 
طبيعي نظي��ر انار، گردو و روناس رنگ ش��ده اند 
ارزش و قيمت بيش��تري در بازاره��اي جهاني و 
داخلي دارد.  اگرچ��ه تاريخچه باف��ت فرش در 

مهديشهر با مناطق ديگر برابري نمي كند اما همان 
ويژگي هاي منحصر به فردي كه دارد ما را بر آن 
داشت تا با گفت وگو با كارشناسان و صاحب نظران 
فرش و مسئوالن مربوطه بيشتر به جايگاه آن در 
اس��تان بپردازيم.   آقاي مرادعليان، كارشناس و 
فروشنده فرش مي گويد: قالي خودرنگ در ساير 
شهرهاي ايران سه تا چهار رنگ دارد در حالي كه 
فرش خودرنگ مهديشهري از هفت تا 10 رنگ 
تشكيل شده است.   وي با بيان اينكه فرش هاي 
خودرنگ به قيمت كاالي عتيقه خريد و فروش 
مي ش��ود، افزود: اين نوع فرش ها فقط به صورت 
سفارشي بافته مي شود و بر حسب اندازه، طرح، 
نقش��ه و تعداد رنگ هاي فرش بين يك و نيم تا 

ميليون تومان قيمت دارد.   6

   فرش مهديشهر مستحكم و زيبا 
 بافندگان فرش در مهديشهر سال هاست به بافت 
فرش هاي قطع كوچك ) يك و س��ه متر(، ذرع و 
نيم)يك و نيم متر در يك متر و 60 سانتيمتر(، تابلو 
فرش و پشتي روي آورده اند.   خانم تراني يكي از 
بافندگان قديمي فرش در مهديشهر است، او كه 
با 65 سال سن هنوز هم روزها را پاي دار قالي به 
شب مي رساند معتقد است: فرش دستباف زيبايي 
خانه ايراني را دو چندان مي كند.   وي با بيان اينكه 
مهديشهري ها فرش و پشتي را از اصول خانه آرايي 
مي دانند، مي افزايد: هنوز هم در اين منطقه فرش 
جهيزيه دختران، دستباف است و سه عدد پشتي 
خودرنگ هم از الزامات جهيزيه اس��ت.   اهميت 
وجود پشتي در جهيزيه دختران مهديشهري به 

حدي است كه گروهي از بافندگان فرش دستباف 
مهديشهري به طور اختصاصي فقط ماهانه 3 هزار 
قطعه پشتي مي بافند.   با تالش اين بانو، فرزندانش 
هم به هنر قالي باف��ي روي آورده ان��د و اين هنر 
را به عنوان ش��غل خود پذيرفته اند.   بافت فرش 
مهديشهر با ساير فرش هاي كشور متفاوت است، 
اگر بهترين فرش هاي كشور با شانه، كارد و دست 
بافته مي شود، تار و پود فرش مهديشهر با دست 
بافنده تماسي ندارد.   بافنده مهديشهري با استفاده 
از نوعي قالب خاص به نام ق��الب تبريز و گره اي 
ويژه به نام گره تركي ف��رش مي بافد.   گره تركي 
به اين صورت زده مي شود كه بافنده با قالب، نخ 
عقب را مي گيرد و دوباره از وسط نخ دوم را گرفته 
و آن را گره مي زند.  آقاي كسائيان، از كارشناسان 
فرش، مزيت اين گره را، ديرتر باز ش��دن، جفت 
شدن گره ها در كنار هم، بافت مستحكم فرش و 
افزايش عمر آن بيان مي كند و مي گويد: فرش هاي 
قم و اصفهان گره فارس��ي بافت ب��ا كارد دارند و 
در مقايس��ه با فرش مهديش��هر كه گره تركي با 
قالب دارد، لَخت تر هس��تند.  وي ب��ا بيان اينكه 
بافت مستحكم فرش مهديشهر مزيت صادراتي 
اين دست بافته محس��وب مي ش��ود، مي افزايد: 
قيمت فرش مهديشهر در بازارهاي جهاني، متري 
150 هزار تومان گران تر از ساير فرش هاي كشور 
محاسبه مي ش��ود و تاجران كش��ورهاي اروپايي 
به ويژه آلمان و كش��ورهاي ح��وزه خليج فارس 

مشتريان اصلي فرش مهديشهر هستند.
در استان سمنان س��االنه 18 هزار متر مربع فرش 
دس��تباف توليد مي ش��ود كه فرش مهديش��هر 
بخش كوچكي از اي��ن رقم را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت ولي ارزش صادراتي آن بافت اندكش 
را تحت تأثير قرار داده اس��ت.   خانم عزيزپور يكي 
از بافندگان فعال فرش در مهديش��هر است، او نيز 
هنر فرش بافي با قالب را از م��ادر و خواهران خود 
آموخته و به فرزندانش  آم��وزش مي دهد ولي در 
عين حال مي گويد: دس��تمزد اندك به بافندگان 
فرش، انگيزه هاي بافت فرش را از بين برده است، 
هر بافنده ب��ه ازاي هر متر بافت فرش دس��تباف 
400تا600 هزار تومان دستمزد مي گيرد. شايد در 
نظر اول اين رقم دستمزد مناسب به نظر برسد ولي 
اگر بدانيم بافت يك متر فرش با قالب و گره تركي 
حدود سه ماه به طول مي انجامد، موضوع طور ديگري 
جلوه مي كند، عالوه بر اين كمبود و گراني مواد اوليه 

بافت فرش جوابگوي نياز بافندگان نيست.

شهر شيراز به عنوان يكي از با سابقه ترين شهرهاي 
ايران و حتي جهان كه چند هزار س��ال س��ابقه 
مدنيت دارد بدون شك در شمار شهرهايي است 
كه ايران را با آن مي شناسند. بيراه نيست اگر ادعا 
كنيم حمل و نقل به عنوان پيشخوان و نماد شيوه 
مديريت و مشاركت مردم، در اين شهر اهميتي 
مضاعف يافت��ه و مي توان��د در افزايش يا كاهش 
انگاره هاي مثب��ت مردمان جه��ان از فرهنگ و 
تمدن ايراني اثرگذار باشد.  اين مسئله كه جايگاه 
ش��يراز از نظر فرهنگي و اجتماعي ت��ا چه حد با 
وضعيت مطلوب و ايده آل فاصله دارد در اين مقال 
نمي گنجد، اما اجراي پروژه ها و طرح هايي براي 
ارتقاي وضعيت شهرنش��يني در كالنشهرهايي 
مانند ش��يراز گريز ناپذير به نظر مي رسد و در اين 
ميان ساماندهي حمل و نقل از مهم ترين مسائل 

پيش روي مديران شهري است. 
س��ؤالي كه اين روزها بي��ن عموم به ط��ور مكرر 

مطرح مي شود اين اس��ت كه طرح ترافيك شيراز 
با وجود چند بار تصويب و ابالغ در سطوح استاني و 
كشوري، چرا صورت اجرايي نمي گيرد، مشكل كجا 
است كه با وجود بيش از دو سال تالش و خواست 
همگاني همچنان اين طرح مسكوت مانده است.  
اگر طرح ترافيك شيراز غيرممكن است از ابتدا چرا 
مطرح و با اين ميزان هزينه و وقت، پيگيري شد و 
كدام مسئول يا مس��ئوالني مانع اجراي اين طرح 
هستند كه در ش��ايعات حضور دارند اما در عرصه 
اطالع رساني حقيقي اثري از اين مخالف خواني ها 
نيس��ت.  به هر روي به اذعان كارشناسان شهري، 
حتي در ص��ورت راه اندازي خط��وط ديگر مترو و 
ارتقاي چند برابري ن��اوگان حمل و نقل عمومي، 
اج��راي طرح هاي ترافيكي در ش��يراز همچنان و 
هميش��ه ضرورت دارد تا ش��هروندان شيرازي از 
جنگ اعصاب ه��ر روزه خالصي يابن��د و يكي از 
زيباترين ش��هرهاي ايران ب��ه پاركينگ متحرك 

خودرو بدل نشود.  در اين زمينه شهردار شيراز با 
رويكردي كالن و علمي تأكيد دارد كه شهر براي 
اتومبيل ها ساخته نشده بلكه براي انسان ساخته 
شده اس��ت.  عليرضا پاك فطرت در موارد مختلف 
بيان كرده كه بحث هاي ترافيكي و احاطه ش��دن 
مركز شهر توسط خودروها مختص شيراز نيست 
و تمام كالنشهرها از جمله تهران داراي محدوده 
ترافيكي هستند.  وي همان زمان در مورد انتقاداتي 
كه از احتمال فروش مجوز به تعدادي كثير سخن 
مي گفتند و طرح اجرا نش��ده را محاكمه نشده به 
مرگ محكوم مي كردند پاسخ مي داد كه هزينه هاي 
شهرداري در طرح ترافيك بيش از درآمد آن است 
و اگر پولي دريافت مي شود با هدف كاهش تقاضاي 

افراد براي ورود به مركز شهر است. 
   پاركينگ ها هم چاره ساز نبود

شهردار شيراز در همان اوج اجراي طرح ترافيك 
گفت: در برخي كش��ورها جراحان با دوچرخه به 

بيمارستان مي روند و بسياري از اساتيد دانشگاه 
تلفن همراه ندارند و روزي باي��د جامعه ما نيز به 
اين فرهنگ دست يابد كه هر وسيله اي را تنها در 
صورت نياز واقعي ابتياع كند.  وي افزوده بود: در 
اجراي مراحل اين طرح، شهرداري شاخص هاي 
ايمن س��ازي، نص��ب تجهي��زات الكتروني��ك، 
فرهنگ سازي، احداث پاركينگ موقت، كلنگ زني 
پاركينگ هاي اصلي و بس��ياري از موارد ديگر را 
دنبال كرده است.  پاك فطرت اما همچون ديگران 
از علت متوقف شدن طرح اظهار بي اطالعي كرده و 
گفته بود: هر بار در اجراي طرح، مسائلي پيش آمد 
چنان كه در دفعات مختلف به دليل ايام انتخابات، 
ايام آغاز سال تحصيلي، ايام ش��ب عيد و حضور 
مسافران، ماه رمضان و... اجراي طرح معطل ماند. 
شهردار ش��يراز در همان زمان بيان كرده بود: ما 
معتقد هستيم در مركز شهر خودروهاي رنگارنگ 
حق ندارند دود و مونو اكس��يد كرب��ن در گلوي 
پياده ها ف��رو كنند.  پاك فطرت با بي��ان اينكه از 
سوي ديگر در ش��رايط فعلي بيشتر درآمد شهر 
هزينه عبور و مرور خودروها و ساخت زيرگذر و... 
مي شود، متذكر شده بود: اگر روزي به اين فرهنگ 
برسيم كه خودرو را تنها در موارد ضروري بيرون 
بياوريم و باور كنيم كه ش��هر قبرستان اتومبيل 
نيست آن گاه مي توان اين بودجه هاي كالن فعلي 
را به جاي احداث دائ��م روگذر و زيرگذر و تقاطع 
براي ارتقاي ام��ور فرهنگي و معن��وي، احداث 

فرهنگ سرا، زمين بازي و... هزينه كرد. 
جالب اينجاس��ت كه پاك فط��رت بارها در مورد 
انتقاداتي كه درباره فروش مج��وز ورود به طرح 
مطرح شده بود اعالم كرده بود درآمدهاي فروش 
اين مجوزه��ا را در اختيار ني��روي انتظامي قرار 
مي دهد تا براي الزامات اجراي طرح هزينه شود. 

پاك فطرت گفت: تعرفه اي كه در شيراز براي ورود 
به محدوده تعيين شده يك پنجم مبالغ تهران نيز 
نبوده و براي ش��هرداري اين مبال��غ چندان قابل 
توجه نيست و بيش از آن س��المت شهروندان و 
خلوت شدن مركز ش��هر براي ترددهاي ضروري 
مد نظر ما اس��ت.  به هر حال هر چه كارشناسان 
و دلسوزان در مورد الزامات اجراي طرح ترافيك 
بيان كردند و دليل آوردند برخ��ي بر آن تاختند 
كه زيرساخت آماده نيست. شهرداري چند هزار 
پاركينگ ساخت و اعالم كرد از هر شهري كه طرح 
ترافيك را اجرايي كرده بيشتر پاركينگ ساخته و 
همچنان در مسير اجراي طرح نيز پاركينگ بيشتر 
خواهد ساخت، مخالفان اما دوباره بهانه آوردند كه 
پاركينگ ها جانمايي مناسب نش��ده، مسئوالن 
پاسخ دادند كه رويكرد اصلي در اين طرح كاهش 
ورود به مركز شهر اس��ت و تنها سه نصفه روز در 
هفته اشكالي ندارد كه خودرو اندكي دورتر از محل 

هميشه پارك شده و كمي پياده روي شود.

از بودج�ه ۲ ه�زار و ۲۰۰ ميلي�ارد تومان�ي س�ال ج�اري رقم�ي 
مع�ادل ي�ك ه�زار و ۴۵۱ ميلي�ارد تومان محقق ش�ده اس�ت. 
محمدحسن اسدي معاون مالي و اداري شهرداري شيراز با اعالم اين خبر 
گفت: با وجود اينكه در بحث صدور پروانه و متراژ س��اخت با كاهش 60 
درصدي روبه رو بوده ايم موفق شديم 66 درصد بوده را طي 10 ماه محقق 
كنيم.  وي ادامه داد: در بحث بودجه سال ۹4 بايد گفت كه 2 هزار و 600 
ميليارد مشخص شده كه از اين مقدار 82 درصد بودجه عمراني و 18 درصد 
جاري و خدماتي است.  معاون مالي و اداري شهرداري شيراز افزود: در سال 
آينده اولويت شهرداري شيراز پيشبرد پروژه هاي مختلف بدون توقف و آغاز 
چندين پروژه بزرگ است و در اين ميان بانك شهر همكاري بسيار مناسبي 
داشته و مطالبات پيمانكاران را به طور كامل پرداخت كرده است.  اسدي 
يادآور شد: در بحث بيمه كارگران ساختماني با تأمين اجتماعي اختالف 
نظر داريم و به اعتقاد ما 15 درصد حق بيمه بايد به عوارض ساختمان تعلق 
بگيرد كه تأمين اجتماعي اعتقاد دارد بايد به كل عوارض تعلق بگيرد.  وي 
در خصوص وضعيت ساخت و ساز در شيراز نيز گفت: 40 درصد از درآمد 
شهرداري مربوط به ساخت و ساز است و در سال آينده نيز 21۷ ميليارد 

تومان بودجه بايد از بخش فروش اوراق مشاركت محقق شود.

 افتتاح نمايشگاه توانمندي هاي 
فرهنگي و هنري سمنان     

نمايشگاه توانمندي هاي فرهنگي و هنري 
خبرنگار جوان
   در استان

استان سمنان روز شنبه همزمان با ايام اهلل 
دهه فجر و ب�ا حضور »عل�ي جنتي« وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرهنگسراي كومش سمنان افتتاح شد. 
نمايشگاه توانمندي هاي فرهنگي و هنري استان سمنان، در 13 غرفه با 
حضور كانون ها و مراكز فرهنگي و هنري تحت پوشش اداره كل فرهنگ 
و ارشاد استان سمنان شامل كانون هاي مساجد، كانون هاي فرهنگي 
و هنري، كانون هاي تبليغاتي، نش��ريات محلي، رسانه هاي ديجيتال، 
آموزشگاه هاي هنري و فرهنگي، فرهنگ رضوي، سينما و... برپا شده 
است.  »عباس دالرام« مدير فرهنگسراي كومش سمنان با بيان اينكه 
در اين نمايشگاه دس��تاوردهاي اهالي فرهنگ و هنر استان سمنان به 
نمايش آمده است، گفت: نمايش��گاه توانمندي هاي فرهنگي و هنري 
استان سمنان، تا پنج شنبه بيست و سوم بهمن، عصرها از ساعت 16 تا 

20 ميزبان بازديدكنندگان و عالقه مندان است. 

بافت مستحكم مزيت صادراتي فرش مهديشهر است

طرح ترافيك شيراز همچنان در محاق

فرمانده انتظامي استان فارس از كاهش ۱۰ 
خبرنگار جوان
   در شهر

درصدي تلفات جاده اي اس�تان از ابتداي 
داد.  خب�ر  تاكن�ون  ج�اري  س�ال 
 س��ردار احمدعلي گودرزي در آيين گشايش چند پروژه نيروي انتظامي 
شهرس��تان جهرم از جمله محل جديد مركز فوريت ه��اي پليس 110، 
س��الن اجتماعات نيروي انتظامي و طرح مكنا در كالنتري هاي 11 و 12 
اين شهرستان امنيت را از جمله مقوله هاي مهم و ضروري دانست و گفت: 
همدلي و انسجام موجود در نظام جمهوري اس��المي با رهبري فرمانده 
معظم كل قوا و همدلي ميان دستگاه هاي قضائي، امنيتي و انتظامي به وقوع 
پيوسته است.  فرمانده انتظامي استان فارس تصريح كرد: وجود امكانات 
درخور ش��أن مردم با تقويت كالنتري ها س��بب افزايش روحيه فردي و 
اجتماعي جامعه و برخورداري از وضعيت زيست محيطي زيبا در كالنتري ها 
مي شود كه اين امر در شهرستان جهرم به  صورت ويژه مورد توجه واقع  شده 
است.  گودرزي تكريم ارباب  رجوع و رعايت حقوق شهروندي را از مهم ترين 
ويژگي هاي طرح مكنا عنوان كرد و ادامه داد: اين ويژگي ها با اجراي طرح 
مكنا در دو كالنتري جهرم اتفاق افتاده و كالنتري 12 اين شهرستان نيز 
رتبه اول اجراي اين طرح را در سطح استان فارس به خود اختصاص داده 
است.  اين مقام انتظامي با بيان اينكه با اقدامات انجام  شده، تكريم مردم 
مورد توجه قرار مي گيرد، افزود: در كالنتري خاوران و دو پاسگاه علي آباد و 

خفر شهرستان جهرم نيز به  زودي طرح مكنا اجرا مي شود. 

مدير اطالع رساني اداره كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان از كاهش 
سوانح جاده اي به عنوان اولويت مهم طرح ملي ميقات الرضا)ع( ياد كرد. 
  بهنام مطلبي در نشستي با دست اندركاران طرح ملي ميقات الرضا)ع( با 
اشاره به اينكه طرح ميقات الرضا)ع( جنبه هاي مختلفي را در بر مي گيرد، 
گفت: پيشگيري از جرائم احتمالي به واسطه فضاي معنوي اين بقاع مقدس، 
مقابله با تهاجم فرهنگي، ايجاد فضاي سرش��ار از معنويت، ايجاد آرامش 
روحي و رواني افراد و... از اهداف اين طرح است.  وي بيان كرد: با توجه به 
فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص تلفات جاده اي، سازمان اوقاف و 
امور خيريه با فراهم كردن فضاي مناسب براي استراحت زائران امام رضا)ع( 
در نظر دارد تلفات جاده اي را به حداقل برساند.  مدير اطالع رساني و روابط 
عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان تصريح كرد: مسافران 
و رانندگان مي توانند هنگام خستگي در اين اماكن مقدس به استراحت 
بپردازند تا تصادفات ناشي از خستگي به حداقل برسد.  مطلبي بيان كرد: 
طبق نظريه كارشناسان، در مسافرت هاي طوالني مدت، رانندگان بايد پس 
از هر دو ساعت رانندگي، حداقل 15 دقيقه استراحت كنند.  وي اظهار كرد: 
هر چند با تدابير انجام شده در سال هاي اخير از سوي ناجا و ديگر نهاد هاي 
مرتبط آمار س��وانح رانندگي در جاده ها به ش��كل قابل توجهي كاهش 
يافته است، اما همچنان با اس��تانداردها فاصله بسيار زيادي داريم.  مدير 
اطالع رساني و روابط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان 
گفت: 80 درصد تصادفات منجر به فوت در جاده ها ناشي از خستگي راننده 
است كه اميد مي رود با اجراي طرح ميقات الرضا)ع( رانندگان با استراحت 

در اين اماكن دچار خستگي در مسير حركت نشوند. 

درمانگاه هاي تخصصي سيار به مناس�بت سي وششمين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي، به همت بس�يج جامعه پزشكي در نقاط 
محروم چهار شهرس�تان ف�ارس خدمات راي�گان ارائه مي كنند. 
 ستار نوروزي مسئول بسيج جامعه پزش��كي فارس گفت: همزمان با 
جشن هاي سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، س��عي بر اين است كه با 
فراهم كردن امكانات بهداش��تي و درماني به مردم، به ويژه اهالي نقاط 
محروم اين استان خدمات رس��اني كنيم.  نوروزي افزود: بر اين اساس 
بسيج جامعه پزشكي مرودشت 18 بهمن  ماه جاري در روستاي دشتك 
و 1۹ بهمن در روس��تاي كندازي، درمانگاه س��يار با حضور پزشكان 
متخصص برپا كرده كه اين برنامه پيرو بازديد و اردوي جهادي برگزار 
شده در دي  ماه امسال و در راستاي رفع مشكالت درماني مردم روستا 
صورت مي گيرد.  وي اظهار داش��ت: 20 بهمن  ماه نيز درمانگاه سيار 
تخصصي به همت بسيج جامعه پزش��كي آباده در برخي از روستاهاي 
محروم اين شهرس��تان ارائه خدم��ت مي  كنند.  ن��وروزي بيان كرد: 
درمانگاه تخصصي سيار محمد رس��ول اهلل از 15 تا 1۷ بهمن با حضور 
38 متخصص در خنج برپا شد و در مجموع يك هزار و 2۹ نفر ويزيت 
تخصصي شدند و به 324 نفر نيز مشاوره درماني ارائه شد كه همگي از 
طرف پزشكان خانواده ارجاع داده شده بودند.   وي ادامه داد: همچنين 
در 22 بهمن نيز اين خدمات در قالت به مردم ارائه مي شود كه پزشكان 
و پرستاران و ساير تيم بهداشتي درماني مي توانند در صورت تمايل به 
مشاركت با سازمان بسيج جامعه پزشكي با شماره 322۹820۹ تماس 
گيرند.  اين مسئول با اش��اره به اينكه خدمات تخصصي درمانگاه هاي 
س��يار تنها از طريق فرم ارجاع و در راس��تاي تقويت نظام ارجاع ارائه 
مي ش��ود، گفت: در مجموع حدود ۷0 پزش��ك متخصص عضو بسيج 
جامعه پزشكي در برگزاري اين درمانگاه هاي سيار مشاركت كرده اند. 

نوروزي افزود: به مناس��بت 22 بهمن، 22 روس��تاي محروم در فارس 
شناسايي  شده اند و بر اساس نيازسنجي هاي صورت گرفته در هر روستا، 
متخصص موردنياز مردم در قالب تيم هاي تك تخصصي طي دهه مبارك 
فجر به مردم ارائه خدمت مي كنند.  وي تصريح كرد: اهالي روستاهايي كه 
بدمسير و محروم هستند و دسترسي به پزشك بر ايشان دشوار است نيز 
مورد توجه بسيج جامعه پزشكي قرارگرفته و 50 تيم پزشك عمومي با 
همكاري بسيج جامعه پزشكي شهرستان ها طي دهه فجر به اين مناطق 
اعزام  شده و خدمت رساني مي  كنند.  نوروزي گفت: در مسير راهپيمايي 
22 بهمن در كل شهرستان هاي فارس ايستگاه هاي غربالگري فشارخون 
و ديابت برپا مي شود كه اين ايستگاه ها در نماز جمعه 1۷ بهمن  ماه شيراز 
نيز به همت بسيج جامعه پزشكي بيمارستان خليلي برپا شد و از ساعت ۹ 
تا 14 حدود 500 نفر مورد غربالگري قرار گرفتند.  وي همچنين از ارائه 
خدمات رايگان به عموم مردم در درمانگاه هاي زير پوشش سپاه در 22 
بهمن، همانند 12 بهمن ماه خبر داد و بيان كرد: در شهرستان هايي كه 
درمانگاه در 22 بهمن تعطيل است، خدمات در اين روز رايگان مي شوند.

تحقق۶۶ درصدي بودجه شهرداري شيراز

 288 ايستگاه توزيع برق 
در استان سمنان بهره برداري شد

 برپايي درمانگاه هاي سيار رايگان
در شهرستان هاي فارس

 كاهش 10 درصدي تلفات جاده اي 
در استان فارس

 كاهش سوانح جاده اي
 اولويت مهم طرح ملي ميقات الرضا )ع(

هنر فرش بافي در مهديش�هر به دوران صفويه برمي گردد البته قبل از 
اين دوران اطالعات دقيقي موجود نيست اما به باور برخي كارشناسان 
در اين حوزه، هن�ر فرش بافي در قب�ل از اين دوران هم وجود داش�ته 
ولي چون مكتوب نش�ده و تاريخي در اين خصوص در دس�ت نيس�ت 

نمي توان ب�ه آن اس�تناد كرد. فرش دس�تباف مهديش�هر ب�ه خاطر 
مزيت هاي خاصي كه داراست آن را نسبت به ساير فرش هاي دستباف 
متمايز كرده اس�ت و ش�ايد گزاف نباش�د كه بگوييم فرش دس�تباف 
مهديش�هر مس�تحكم ترين نوع فرش شناخته ش�ده در جهان است. 

طرح ترافيك ش�هر ش�يراز در دولت هاي قبلي و حدود يك دهه قبل به 
پيش�نهاد مدير كل محيط زيس�ت وقت و با نگرش زيس�ت محيطي در 
استان فارس كليد خورد. آن زمان طرح ترافيك تنها از اين منظر مطرح 
شد و مورد بررسي قرار گرفت كه پاكيزگي و هواي خوش شيراز، به عنوان 
مهم ترين شاخصه جذب گردشگري حفظ ش�ود. مسئوالن وقت در گذر 
زمان سمت و صندلي را به ديگراني پس از خود سپردند و رفتند و شاهد 

نبودند كه طرح محيط زيستي آنان چگونه به طرحي تنها ترافيكي و فني 
بدل ش�د و بعد هم به همين بهانه و با طرح ايرادات به ظاهر فني به محاق 
خاموشي فرو رفت.  اين روزها اما هر از چندگاهي با شنيدن خبر عملياتي 
شدن طرح ترافيك در كالنشهرهاي كشور و مراكز استان هايي كه برخي از 
نظر تيپيك رده اي پايين تر از فارس دارند، اين سؤال پيش مي آيد كه طرح 
ترافيك شيراز چرا پس از دو سال و اندي همچنان مسكوت مانده است. 

از  س�منان  اس�تان  ب�رق  توزي�ع  ش�ركت  مديرعام�ل 
راه ان�دازي ۲۸۸ ايس�تگاه توزي�ع ب�رق در اس�تان خب�رداد.

 س��يد محمد موس��وي زاده گفت: 3۹ هزار كيلوولت آمپ��ر به ظرفيت 
پست هاي برق استان افزوده شد.  وي با بيان اينكه 320 ميليارد ريال 
براي ايجاد و توسعه تأسيسات و شبكه هاي توزيع برق استان در دولت 
يازدهم سرمايه گذاري شده است، اظهار داشت: از مرداد سال گذشته 
تا كنون، 23۷ هزار متر ش��بكه هوايي فش��ار ضعيف و فش��ار متوسط 
احداث شده است.  وي با بيان اينكه 30 هزار متر خطوط زميني توزيع 
برق نيز داير شده است، عنوان كرد: 15 هزار و ۹۹۹ مشترك جديد هم 
به مجموع مشتركان برق استان اضافه شده اس��ت.  مدير عامل توزيع 
برق استان سمنان تصريح كرد:تمامي روستاهاي استان از نعمت برق 
برخوردارند و ضريب نفوذ برق 100 درصد است.  موسوي زاده در خاتمه 
با بيان اينكه 136 انشعاب برق چاه آب كشاورزي نيز برقرار شده است، 
تصريح كرد: نصب 6 هزار و 458 دستگاه سرچراغ در سامانه روشنايي 
معابر استان از ديگر اقدامات اين شركت از زمان آغاز به كار دولت يازدهم 

تاكنون به شمار مي رود. 
  افتتاح ۵ پروژه عمراني ديباج و كالته رودبار دامغان

 همزمان با ايام اهلل دهه مبارك فجر پنج پروژه عمراني شهرهاي ديباج 
كالته رودبار از توابع بخش مركزي شهرستان دامغان افتتاح شد و مورد 
بهره برداري قرار گرفت.  روشنايي بلوار ش��هداي شهر ديباج به طول 
يكهزار و ۷50 متر و با اعتبار يك ميليارد و 13۷ميليون ريال، احداث 
پل تقاطع بلوار شهدا و شهيد مفتح و اجراي ديوار ساحلي در مجموع 
با اعتبار 2 ميليارد و ۹00 ميليون ري��ال از جمله پروژه هايي بودند كه 
همزمان با پنجمي��ن روز از ايام اهلل دهه مبارك فجر افتتاح ش��د.  اين 
پروژه ها با همكاري شهرداري ديباج و ش��ركت توزيع برق شهرستان 
دامغان اجرا شده اند.  پروژه در حال احداث يادمان شهداي گمنام شهر 
ديباج كار ساخت آن از سال 85 با همكاري شهرداري ديباج و اداره كل 
بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس استان سمنان آغاز شده كه 
شامل نمازخانه، يادمان شهدا و سرويس بهداشتي است و در حال حاضر 
50 درصد پيش��رفت فيزيكي و ۷00ميليون ريال اعتبار در آن هزينه 

شده و براي تكميل آن به ۷00ميليون ريال اعتبار ديگر نياز است. 
در شهر كالته رودبار نيز پارك اميركبير در زميني به مساحت 400متر 
مربع و با اعتبار 150ميليون ريال، قصرنهال گل محمدي 40 هكتاري 
با اعتبار 4 ميليارد ريال، مزرعه زرش��ك بي دانه50 هكتاري با اعتبار 
600 ميليون ريال و دفتر شركت پرتو كشت با يك ميليارد ريال از جمله 

پروژه هايي بود كه افتتاح شد و مورد بهره برداري قرار گرفتند. 
آغاز عمليات اجراي��ي مجتمع فرهنگي- هنري ش��هر كالته رودبار با 
زيربناي يك هزار و 300متر مربع و با اعتبار 5 ميليارد ريال و ديدار با 
خانواده هاي معظم شهيدان محمد رضا بنائيان و محمد قلي نيرنگي از 

ديگر برنامه هاي شهر كالته رودبار بوده است. 
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