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ایران در ایران

ثبت ملی صنایع دستی شهر رشت و  4روستای استان گیالن
شیما جهانبخش
خبرنگار

تأمین ۷۸درصد آب مورد نیاز استان البرز از چاه

فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی
گیــان هــم دراینبــاره بــه «ایــران»
گفــت :توســعه پایــدار صنایــع دســتی
بخصــوص در روســتاهای اســتان از
مهمتریــن برنامــه این اداره اســت و با
برنامهریزیهــای انجــام داده تــاش
داریــم تــا عــاوه بر حفــظ ایــن میراث
ارزشــمند زمینه درآمدزایی را نیز برای
هنرمندان استان فراهم آوریم.
وی مشــاغل مرتبط با صنایع دستی را
جزو مشــاغل ناپایدار برشمرد و اظهار
داشــت :بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی
امــکان اینکــه صنایــع دســتی به نســل
بعد انتقال پیدا کند ،بســیار کم شــده و
ما معتقدیم اگــر برنامهای پایدار برای
ایــن موضوع نداشــته باشــیم بــزودی
ایــن آثــار فرامــوش خواهنــد شــد .بــه
همین دلیــل با حمایتهای اســتاندار
تالش داریم  5شــهر و روســتای گیالن
را بــه عنــوان شــهرهای ملــی صنایــع
دســتی ثبــت کنیم تا صنایع دســتی به
عنــوان محــور و توســعه در روســتاها و
شــهرهای اســتان مطــرح باشــد .البته
پیشتر روستای فشتکه شهرستان رشت
با محوریــت حصیربافی به عنوان تنها
شهر صنایع دستی استان به ثبت ملی
رسیده است.
رشــیدی ادامه داد :بــا توجه به مصوبه
شــورای عالی میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری و همچنین قانون
برنامــه ششــم توســعه مبنی بــر ایجاد
شهرهای صنایع دستی ،شهر رشت به
عنوان شهر ملی رشتیدوزی ،روستای
ارده رضوانشــهر بــه عنــوان روســتای
ملــی شــالبافی ،روســتای عنبــران
شهرســتان آســتارا بــه عنوان روســتای
ملــی گلیمبافی ،روســتای «شــالما»ی
شهرســتان ماســال به عنوان روســتای
ملــی چوبتراشــی و روســتای جیــرده
شهرســتان شــفت بــه عنوان روســتای
ملــی ســفالگری ســنتی بــرای تأییــد
بــه شــورای راهبــردی انتخــاب شــهر و
روســتای ملــی صنایع دســتی معرفی

خبرگزاری صدا و سیما

اگــر به گیالن ســفر کــرده باشــید حتماً
مغازههــای رنگارنــگ صنایــع دســتی
توجه شما را به خود جلب کرده و برای
خریــد حصیر ،ســفال ،چادرشــبهای
ســبز و قرمــز و هــزار و یــک وســیله
دیگــر کــه همگــی هنــر دســت زنــان و
مــردان ایــن دیار اســت ســری بــه این
مغازههــا زدهایــد امــا شــاید هیچوقت
بــه این فکر نکردهاید کــه هریک از این
صنایعدســتی مربــوط بــه کــدام شــهر
این اســتان همیشــه ســبز اســت .اینکه
هنــوز خیلیهــا نمیداننــد ایــن هنــر
مربوط به کجاســت ،از یک ســو و تأکید
برنامه ششــم توســعه بر ایجاد شهرها
و روســتاهای صنایــع دســتی  ،از ســوی
دیگر باعث شده استاندار گیالن ،مرکز
اســتان و چهــار روســتا را بــرای اجــرای
این طــرح و تأیید در شــورای راهبردی
انتخاب شــهر و روســتای ملــی صنایع
دستی معرفی کند.
توگو با «ایران»
اســتاندار گیالن در گف 
با اشــاره بــه فعالیت  25هــزار هنرمند
صنایــع دســتی در  85رشــته هنــری
در گیــان گفت :بــرای ایجــاد و ارتقای
زیرســاختهای مناســب در مناطــق
مختلــف اســتان از فعــاالن ایــن حوزه
حمایت خواهد داشت .در واقع صنایع
دســتی یکــی از مزیتهــای اقتصــادی
این اســتان به شمار میرود که فرصتی
مناســب بــرای اشــتغالزایی و بهبــود
معیشت بخصوص در روستاها فراهم
کرده است.
ارســان زارع اظهــار داشــت :صنایــع
دســتی میتوانــد زمینهســاز حفــظ
ارزشهــای فرهنگــی ،آداب ،رســوم
ت جامعه باشــد و برای
دیرینــه و اصال 
دســتیافتن بــه ایــن مهم الزم اســت
صنایع دســتی اســتان در سطح ملی و
جهانی معرفی شوند.
«فرزاد رشیدی» معاون صنایع دستی
و هنرهــای ســنتی اداره کل میــراث

کرج -مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب البرز :با بیان اینکه افت منابع
آب زیــر زمینی اســتان ســاالنه حدود یک متر اســت ،توضیــح داد :طی
۱۰سال گذشته عمق بیشتر چاهها از  ۱۷۰متر به بیش از  ۲۷۰متر رسیده
و آبدهی آنها به طور میانگین از  ۲۵تا  ۳۰لیتر در ثانیه به کمتر از  ۱۷لیتر
در ثانیه کاهش یافته است.
ذوالفقار مهدی زاده در مراسم افتتاح دومین تصفیه خانه پساب شهر
کرج با بیان اینکه به دنبال جذب مشــارکت بخش خصوصی هســتیم،
اظهار کرد :امســال برای مشارکت بخش خصوصی در بخش فاضالب
شهرستانهای ساوجبالغ و نظرآباد هدفگذاری کردهایم .وی با اشاره به
اینکه تاکنون هزار و  100کیلومتر شــبکه فاضالب در اســتان ایجاد شــده،
توضیح داد :حدود  ۷۵هزار مترمکعب ظرفیت تصفیه پساب در استان
داریم که پیشبینی میشــود برای ســال آینده با وارد مدار شدن مدول
دوم تصفیه خانه کرج حدود  ۶۰هزار متر مکعب به این ظرفیت اضافه
شود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب البرز همچنین به ظرفیت فعلی
منابع آبی استان اشاره کرد و افزود :ظرفیت منابع آبی استان دو میلیارد
مترمکعب است که از این میزان حدود یک میلیارد و  ۲۵۰میلیون متر
مکعب آب سطحی و  ۷۵۰میلیون مترمکعب نیز آب زیر زمینی است.
مهــدی زاده افــزود :بــه عبارتی  ۶۲.۵درصد از پتانســیل آب اســتان آب
سطحی و  ۳۷.۵درصد آب زیر زمینی است اما میزان مصرفی آب البرز
 ۲۲درصد از منابع ســطحی و حدود  ۷۸درصد آب زیر زمینی اســت که
باید میزان استفاده از منابع سطحی افزایش یابد.

معاونصنایعدستیوهنرهایسنتیگیالن:با
توجهبهمصوبهشورایعالیمیراثفرهنگی،
صنایعدستیوگردشگریوهمچنینقانونبرنامه
ششمتوسعهمبنیبرایجادشهرهایصنایع
دستی؛شهررشتبهعنوانشهرملیرشتیدوزی،روستایارده
رضوانشهربهعنوانروستایملیشالبافی،روستایعنبران
شهرستانآستارابهعنوانروستایملیگلیمبافی،روستایشالما
شهرستانماسالبهعنوانروستایملیچوبتراشیوروستای
جیردهشهرستانشفتبهعنوانروستایملیسفالگریسنتی
برایتأییدبهشورایراهبردیانتخابشهروروستایملیصنایع
دستی معرفیشدهاند
شــدهاند .در واقــع مــا تــاش داریــم با
ثبــت ایــن روســتاها بتوانیــم آنهــا را با
محوریــت یــک محصــول مشــترک به
ایران معرفی کنیم.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی

گیالن برندســازی محصول  -مکان در
ســطح ملی و جهانی را مهم دانســت
و افزود :مشــارکت فعال هنرمندان در
تصمیمگیریهــا از مهمتریــن اهداف
ما بوده اســت .در واقع ما تالش داریم
بــا تبدیــل هنرمنــدان از ذینفعــان بــه

ذیحقــان ،آنهــا را نســبت بــه ادامه کار
حساس کرده تا با سهیم دانستن خود
نســبت به حفــظ این موفقیــت تالش
بیشــتری داشته باشــند .از ســوی دیگر
نــگاه مــا بــه صنایــع دســتی بــه عنوان
یک میراث بشــری و مرتبــط کردن آن
با بخش گردشــگری اســت .کشور هند
تجربــه خوبی در ایــن زمینــه دارد و ما
میخواهیم با اســتفاده از تجارب دیگر
کشورها در این مسیر قدم برداریم.
این مقام مسئول افزود :تالش کردهایم
در یک برنامهریزی  5ساله با راه اندازی
 9مــوزه صنایع دســتی و مردمشناســی
ظرفیتهــای هنــری و فرهنگی اســتان
را بــه گردشــگران معرفــی کنیــم .در
ایــن راســتا «مــوزه چادرشــببافی
و مردمشناســی» در شــهر جهانــی
قاســمآباد رودســر راهانــدازی شــده و
بزودی «موزه رشــتیدوزی» نیز در شهر
رشــت راهاندازی خواهد شــد .همچنین
بر اســاس برنامهریزیهای انجام شــده
قرار اســت طی  5ســال آینده موزههای
گلیمبافــی در تالــش ،شــالبافی در

رضوانشــهر و شــفت ،چوبتراشــی در
ماسال،سفالدرسیاهکل،عروسکهای
محلی در رشت و موزه تخصصی حصیر
در روستای فشتک را راهاندازی کنیم.
وی بــا اشــاره ثبــت جهانی قاســمآباد
بــه عنــوان شــهر جهانی چادرشــب در
بهمن ماه ســال گذشــته ،خاطرنشــان
کــرد :در بررســیهای انجــام شــده
متوجــه شــدیم بــرای معرفــی اســتان
در ســطح جهانــی بایــد یــک نقطــه را
بــا محوریت صنایــع دســتی در جهان
بــه نام گیــان ثبــت کنیــم .بــه همین
جهت با هماهنگیهای وزارت میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی،
قاسمآباد به عنوان کاندیدای ایران در
ســال  ۲۰۱۹به شــورای جهانــی صنایع
دســتی معرفی شــد و در کمتر از 11ماه
توانســتیم ایــن شــهر را به عنــوان تنها
اثــر متمرکــز حــوزه میــراث و صنایــع
دســتی گیالن در جهــان معرفی کنیم.
خوشــبختانه بعد از ثبت جهانی توجه
دولــت نیز به قاســمآباد بیشــتر شــد تا
جایــی کــه امســال بودجــه مناســبی از
ســوی ســازمان مدیریت و برنامهریزی
به این شهر اختصاص یافته است.
رشــیدی با اشــاره به دیگــر مزایای این
ثبــت جهانــی اظهار داشــت :از ســوی
دیگــر ایــن کار باعــث شــده توریســم
خالق در منطقه شــکل بگیــرد .امروزه
دیگــر کوه ،جنگل و دریــا به عنوان تنها
جاذبههای گردشــگری مطرح نیســت
بلکه نسل جدیدی از گردشگری تحت
عنــوان گردشــگری خــاق در دنیــا بــه
وجود آمده که براساس آن گردشگران
به جاذبههای فرهنگی توجه بیشــتری
دارنــد .بهطور مثال برخی گردشــگران
تنهــا بــرای تجربــه کردن چیــدن چای
به اســتان گیــان ســفر میکننــد و این
موضــوع برایشــان بیــش از هــر چیــز
جــذاب اســت .پــس بــرای پیشــرفت
در ایــن حــوزه بایــد بیش از هــر چیز بر
توســعه صنایــع دســتی و جاذبههــای
فرهنگی بومی استان توجه کرد.

رکود ناشی از محدودیت های کرونایی موجب رونق مشاغل خانگی شده است

بنگاههای کوچک برای جهش تولید
حمیرا حیدریان

خبرنگار

همــدان -اســتاندار همدان گفت :بــا تدابیر صورت گرفتــه و همکاری و
همراهی مردم در رعایت پروتکلهای بهداشتی روند افزایشی ویروس
کرونا در این استان تا حدودی کنترل شد.
ســید ســعید شــاهرخی در نشســت اعضای ســتاد ملی مقابله با کرونا
در همــدان اظهــار داشــت :رعایــت اصــول و پروتکلهــای بهداشــتی
مــورد تأکید ســتاد ملی مقابله با کرونا بیش از گذشــته از ســوی مردم و
هــم اســتانیها مــورد توجه بوده اســت .وی اضافــه کرد :تــداوم رعایت
پروتکلهای بهداشــتی از ســوی مردم موجب بهبودی شرایط بویژه در
برخی شهرســتانهای این استان شده که امید میرود بتوان با همراهی
مردم و ســایر صنوف این ویروس را مهار کرد .اســتاندار همدان با تأکید
بر ضرورت نظارت جدی تیمهای بازرســی بر روند اجرای پروتکلهای
بهداشــتی گفــت :افــرادی که بــا رعایت نکــردن توصیههای بهداشــتی
سالمت جامعه را بهخطر میاندازند به دستگاه قضایی معرفی شوند.

موج جدید بارشهای مونسون
در راه سیستان و بلوچستان

و تاکنون ادامه دارد.
وی بــا بیان اینکــه  50درصــد جمعیت
روستایی استان خراســان جنوبی را زنان
تشــکیل میدهنــد افــزود :از ایــن تعداد
 20درصد بهرهبرداران اراضی کشاورزی
را زنــان تشــکیل میدهنــد .بهطــور کلی
نــرخ مشــارکت روســتایی  22درصــد و
ســهم اشــتغال زنــان روســتایی 50/5
درصــد اســت و ایــن نشــان از فعالیت و
نقش آفرینی ایــن گروه در فعالیتهای
اقتصادی از جمله کشاورزی است.
وی آمــوزش ،تســهیالت و بــازار را ســه
مؤلفــه مهــم در توســعه اشــتغال و
کارآفرینــی زنــان عنــوان کــرده و اظهــار
داشــت :از ســال  84طــرح صنــدوق
اعتبــارات خــرد بهعنــوان الگویی موفق
بــرای توانمندســازی زنــان روســتایی
وعشــایر در اســتان اجرایی شد .صندوق
خرد گروهی از زنان روستایی را که بین 20
تا  50نفر هستند را شامل میشود که در
هر ماه مبلغ مشــخصی در یک صندوق
مشــترک پسانــداز میکنند و براســاس
گروهبنــدی و آییننامههــای داخلــی از
منابــع تجمیعــی ،وام قرضهالحســنه
دریافــت میکنند کــه این تســهیالت در
جهت ایجاد و توســعه مشــاغل خانگی
استفاده میشود.
وی ،مدیریــت این صندوق توســط زنان
روســتایی را از جملــه مهمتریــن ویژگی

تسنیم

در وضعیــت رکــود اقتصــادی بهخاطــر
کرونا و آســیبپذیری بسیاری از مشاغل
بــار دیگر بــه مشــاغل خانگــی بهعنوان
جایگزینــی کــه کمتــر از تبعــات کرونــا
آســیب میبینــد نگاهــی ویژه میشــود.
مشــاغل خانگی ایــن توانایــی را دارد که
نیــرو و مهارت زنان بهعنــوان  50درصد
جمعیت را جذب کند و از ســوی دیگر از
ظرفیتهای زیرســاختی تولید کارگاهی
در خانــه بهویــژه مســکنهای روســتایی
بهره گیــرد .ایجاد توازن بین مســئولیت
خانوادگــی زنان و اشــتغال آنــان ،حذف
هزینههــای مربــوط بــه خریــد ،رهــن و
اجــاره کارگاه و ایاب و ذهاب ،اســتفاده از
نیروی کار ســایر اعضای خانواده و ایجاد
زمینههای کار خانوادگــی ،امکان انتقال
تجــارب از طریــق آمــوزش غیررســمی
به شــیوه اســتاد -شــاگردی بین اعضای
خانواده و ...از مزایای این مشاغل است.
ëëســهم  50درصــدی زنــان روســتایی
خراسانجنوبی
شراره شــیبانی مدیر هماهنگی و ترویج
جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبــی در
توگــو بــا «ایــران» گفــت :یکــی از
گف 
طرحهــای موفــق در توســعه اشــتغال
روســتایی راهانــدازی صنــدوق پسانداز
است که از سال  84راهاندازی شده است

روند افزایشی کرونا در همدان کنترل شد

این طرح دانســت و تصریح کرد :در این
طرح ضمانت بهصورت زنجیرهای بوده
و از قوانین دســت و پاگیر خبری نیســت
و در جهــت افزایــش میــزان توانمنــدی
اقتصــادی افراد کــم درآمد بســیار مؤثر
اســت .ضمن اینکه از دیگر مزایایی این
صنــدوق افزایــش ضریــب دسترســی
زنــان کم درآمد روســتایی به تســهیالت
و خارج نشــدن آنان از روســتا اســت .وی
بیان کرد :تسهیالت داده شده توسط این
صندوقهــای خرد در این مشــاغل یا در
جهت توســعه آن یا ایجاد شــغل جدید
هزینــه میشــود وهمیــن باعــث رونــق
مشاغل خانگی در این استان شده است.
وی تعــداد صندوقهــای خــرد در طرح
توســعه مشــاغل خانگــی را  218مــورد
عنــوان کــرد و گفــت :در حــال حاضــر 8

هــزار و  24نفــر از زنــان روســتایی عضــو
آن هســتند و قــرار اســت در ســالجاری
بنــا به شــعار جهش تولیــد  52صندوق
دیگــر ایجــاد شــود تا تعــداد بیشــتری از
زنان روســتایی و عشــایر بتوانند در حوزه
مشاغل خانگی فعالیت کنند.همچنین
 3صنــدوق شهرســتانی نیز ایجاد شــده
است که  51درصد از سهم آن متعلق به
زنــان عضو و  49درصد آن ســهم دولت
است که در زمینه ایجاد اشتغال خانگی
همراهی و کمک میکند.
ëëمشاغل خانگی اولویت اداره تعاون
کرمان
معــاون کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
توگو با «ایران» گفت :ما به منظور
در گف 
ایجــاد کارآفرینی و توســعه اشــتغال در

نقش گنبد شیخ لطفاهلل بر فرش تاالر وزارت امور خارجه
سیمای سرزمین

زاهدان  -مدیرکل هواشناســی سیســتان و بلوچســتان با اشــاره به صدور
هشــدار ســطح زرد ایــن اداره کل گفــت :از بعد از ظهر دیــروز موج جدید
بارشهای مونسون در استان فعال شد که عمدتاً ارتفاعات نیمه جنوبی
و مرکزی استان را در بر گرفت .محسن حیدری اظهار داشت :بارشهای
این ســامانه رگباری اســت که احتمال بروز خســارت در اثر بادهای شدید
لحظهای ،ســیالبی شدن ناگهانی مسیلها ،وقوع صاعقه و بارش تگرگ
در ارتفاعات جنوب و برخی نقاط ارتفاعات مرکزی استان وجود دارد.
وی ادامه داد :بر اســاس خروجی نقشــههای پیشیابی و مدلهای جوی
پیشبینی میشود این بارشها تا اواخر دوشنبه ادامه داشته باشد.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود :توصیه میشود مردم در
طول این مدت از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری
کرده و از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.
حیــدری همچنیــن از شــدت گرفتــن وزش بادهــای  120روزه در شــمال
استان خبر داد و گفت :پیشبینی میشود از اواخر دوشنبه وزش بادهای
120روزه در شمال استان شدت گیرد به طوری که در برخی مناطق منجر
به خیــزش گردوخاک ،کاهش دیــد افقی و کاهش کیفیت هوا شــود .وی
گفت :وزش باد با شدت کمتر در مناطق مرکزی ،غرب و نوار شرقی استان
روی میدهد .مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد:
توصیه میشود در زمان غبارآلود شدن هوا از تردد غیرضروری در فضای
باز اجتناب شود و در ترددهای جادهای احتیاط شود.
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از رشتیدوزی در مرکز استان تا چوب تراشی ماسال

اختصاصوام ۶۰میلیاردتومانی
برایتجهیزاتمحیطبانی

ایــران زمین -رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت از اختصاص وام
۶۰میلیارد تومانی برای تجهیزات محیطبانان خبر داد.
توگوی رادیویی گفت« :تعداد محیطبانان ما
عیسی کالنتری در یک گف 
حدود  ۵۰درصد آن چیزی اســت که در قانون پیشبینی شــده است اما
درمورد تجهیزات هم اخیراً در تفاهم با مدیرعامل بانک ملی قرار شده
که امســال  ۶۰میلیارد تومان وام برای تجهیزات محیطبانان اختصاص
داده شود ».وی افزود :طبق مصوبات بینالمللی همه کشورها موظفند
 ۱۷درصد خاکشان را برای حفظ حقوق ژنتیکی نسلهای آینده به عنوان
مناطق حفاظت شده نگهدارند که ما هنوز به  ۱۷درصد نرسیدیم و برای
ایــن درصــد از حفاظت هــم به ۷۰۰۰محیطبــان نیاز داریــم .کالنتری با
بیان اینکه محیطبانان باید ماهانه  ۱۸شــبانه روز معادل  ۴۴۰ساعت در
پاســگاههای خود حضور داشته باشــند ،گفت :این درحالی است که یک
کارمند عادی در طول یک ماه  ۱۶۵ساعت کار میکند.
رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت در ادامــه اظهارکرد :متوســط
دریافتی محیطبانان تا سه سال قبل یک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان بود و
اجحاف فراوانی در حق محیطبانان میشد اما ما امروز با کمک سازمان
برنامــه متوســط دریافتی محیطبانان را از این مبلــغ به  ۴میلیون تومان
افزایش دادیم .برخی مدیران کل متأســفانه به دلیل کمبود پرســنل در
ادارات محیطبانان را از پاسگاهها به ادارات کشانده بودند که با دستور ما
تمام محیطبانان به جز کسانی که قابلیت پست مدیریتی را داشتند به
پاسگاههای خود برگشتند .وی گفت :قبالً اگر محیطبان در یک درگیری
کســی را میکشــت باید قصاص میشد و اگر کشــته میشد هم که دیگر
کشته شده بود اما ما به محیطبانان آموزش میدهیم تا حداقل بتوانند
صورتجلسه بنویسند و از حق خود دفاع کنند .ما معتقدیم که هیچ کسی
نباید کشــته شــود اما باالخره درگیری اســت و ممکن است اتفاق بیفتد.
خوشبختانه طی دو سال گذشته تلفاتی از محیطبانان نداشتیم و حداقل
تلفات را هم از شکارچیان داشتیم.
وی با تاکید بر لزوم بهروزرســانی تجهیزات محیطبانان گفت :ما سازمان
ضعیفــی هســتیم و کل بودجــه ســازمان حفاظتمحیــط زیســت فقــط
۷۵۰میلیارد تومان است .محیط زیست برای مردم است و لذا خود مردم
باید محیط زیستشان را حفظ کنند .بنده با ۳۵۰۰محیطبان قادر به حفظ
محیط زیســت نیســتم و اگر مردم همراهی نکنند ایــن  ۳۵۰۰محیطبان
عمالً نمیتوانند هیچ کاری کنند ،بنابراین مردم برای حفظ سالمتی خود
و محیط زیســت و حقوق نســلهای آینده در مصرف صرفهجویی و مواد
پالستیکی را هم چندبار مصرف کنند .کالنتری« :سازمان حفاظتمحیط
زیســت  ۷۰۰۰پرســنل دارد که فقط  ۳۵۰۰نفر آن محیطبان هســتند و اگر
مــردم بــه امید ســازمان بخواهنــد محیط زیســت را حفظ کننــد قطعاً در
اشتباهند لذا همه مردم ما باید محیطبان باشند و صدا و سیما هم بیشتر
کمک کند و چگونگی حفظ محیط زیست را به مردم آموزش دهد».
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نقــش گنبــد شــیخلطفاهلل بــر فــرش تــاالر وزارت امــور خارجــه کــه در
دیدارهای رســمی جواد ظریف وزیر امور خارجه در قاب عکاســان نشست
واکنش مثبتی در فضای مجازی در پی داشت .گنبد مسجد شیخلطفاهلل
را شــاهکار معمــاری بینظیــر میــدان صفــوی نقــش جهــان اصفهــان
میدانند .مســجدی که صحن و مناره ندارد و این آغاز بیشــمار ســؤاالتی
است که درباره شکوه معماری ایران بیپاسخی دقیق مانده است .برخی
عدم وجود مناره را دال بر زنانه بودن این مســجد دانســتهاند .آنها گنبد را
معماریای زنانه میدانند .اما کسی درباره این پاسخ به قطعیت نرسیده
اســت .محمدرضا اصفهانی به دســتور شــاه عباس صفوی این مســجد را
میسازد؛ مسجدی که  ۱۷سال ساخت آن زمان میبرد.
ایــن گنبــد مدور بــا نقشهای اســلیمی ،تزئین شــده اســت و در انعکاس
نور خورشــید هــر لحظه به رنگی درمیآید .صبحها خاکی رنگ میشــود،
ظهرهــا رنــگ صورتــی به خــود میگیــرد و غروب بــه رنگ خاکســتری در

میآید .مســجد شیخ لطفاهلل تنها مســجد نخودی رنگ در دوره صفوی
اســت .همــه مســاجد این دوره ،گنبــد آبی رنــگ دارند اما این مســجد ،بر
خالف آنها ،نخودی رنگ است.
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد دیگر این مســجد چرخش  ۴۵درجهای
آن نســبت به محور شــمال  -جنوب و نسبت به قبله است که در اصطالح
معماری به آن پاشــنه میگویند ،اما این بنا چنان اســتادانه ســاخته شــده
کــه هیچ اثری از کجی در آن دیده نمیشــود .برای اصــاح این زاویه ،یک
راهروی زیبا که با کاشــیهای رنگارنگ (رنگ غالب آن ســبز و آبی اســت)
ایجاد شــده اســت .این راهرو در بدو ورود اول به ســمت چپ و ســپس به
راست میچرخد.
جمع نقش گنبد شــیخلطفاهلل بر فرش ایرانی کــه آوازهای جهانی دارد،
تــاالر وزارت امورخارجه را به نمایشــگاهی برای هنر ایــران تبدیل کرده که
چشم نمایندگان ،سفرا و وزرای دیگر کشورها را به خود خیره میسازد.

بخش مشاغل خانگی در  22شهرستان
اســتان خوزســتان شــرایط دریافــت
تســهیالت وام را بــرای افــراد متقاضــی
فراهم کرد هایم.
منوچهــر اســامی افــزود :طــی ســال
گذشــته بالــغ بر1187نفر بــرای دریافت
وام مشــاغل خانگی به بانکها معرفی
شدهاند که این تعداد نسبت به آنچه که
ما تعهد کرده بودیم نیز بیشتر است اما
خوشــبختانه اقدامات الزم جهــت ارائه
تســهیالت به ایــن افراد صــورت گرفت.
کــه از ایــن تعــداد افــراد دریافتکننــده
تســهیالت  1019نفــر زن و مابقــی مــرد
بودند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه میزان تســهیالت
ارائه شــده به هــر یک از افــراد متقاضی
 10میلیــون تومــان بــوده اســت گفــت:
اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
بهعنــوان دبیرخانــه کارگــروه اشــتغال
استان کرمان متولی یکسری کارها است
که این وظایف باعث میشــود یکســری
تســهیالت در اختیار واحدهای کارگری،
تولیــدی و خدماتــی که بهطور مســتقیم
در جهت ایجاد اشتغال فعالیت دارند؛
قرار دهیم.
ëëزیانهایکروناجبرانمیشود
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
توگــو بــا «ایران»
خوزســتان نیــز در گف 
گفت :مشــاغل خانگی شــامل آن دسته

از فعالیتهایــی اســت که توســط عضو
یا اعضــای خانواده در فضای مســکونی
در قالــب یــک طــرح کســب و کار بــدون
مزاحمــت و ایجــاد اخــال در آرامــش
واحدهــای مســکونی همجــوار شــکل
میگیــرد و منجــر بــه تولیــد خدمــت یا
کاالی قابــل عرضــه بــه بــازار خــارج از
محیط مسکونی میشود.
ارســان غمگین افزود :با شیوع ویروس
کرونــا در کشــور و وضعیــت قرمــز در
خوزســتان ،بســیاری از کســب و کارهــا با
مشــکالت عدیــدهای مواجه یــا تعطیل
شــدند و در این شرایط کســب و کارهای
خانگــی میتوانــد بهتریــن گزینــه برای
جبران هزینههای وارده به اقتصاد استان
باشند.
از آنجایــی کــه این نــوع کســب و کارها از
امکانات خانه بهره میگیرند ،در صورت
بروز رکود اقتصادی بیشتر دوام میآورند
و درواقع شانس موفقیت این نوع کسب
و کار بسیار باالست.
وی یــادآور شــد :اداره کل تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی اســتان برای نخستین بار
صددرصــد اعتبــارات مشــاغل خانگــی
سهم ســال  1398را جذب کرد و تمامی
طرحهای پرداختی در ســامانه مشــاغل
خانگــی ،ثبــت شــده اســت .طرحهــای
پشــتیبان و خوشهســازی طبــق الگــوی
توسعه مشاغل خانگی در اولویت است.

