
غار »کتله خور« زیبای خفته استان زنجان  کردعلی دارد برای مادرش پنبه می ریزد
مردم از  بی توجهی به این ذخیره طبیعی و ملی گالیه مندند نگاهی به یک آیین سنتی مردم خمین   

زنجان: غارها جزو ذخایــر طبیعی و ملی 
کشورها محسوب می شوند. آن ها منابعی غنی 
از آب، هوا و جذب گردشگر هستند، از این رو 
در بسیاری کشورها همواره مورد توجه قرار 
دارند.  کشــور ما به دلیل شرایط اقلیمی و 

جغرافیایی مناسب، انواع غارها را در   ...

قدس: مراسم کرده به کوه )کرد علي( جشن 
سنتي خداحافظي با سرماست که پنجم تا ۱۵ 
بهمن هرسال طی آیینی سنتي در روستاي 
رباط مراد از توابع شهرستان خمین به نشانه 
به پایان رسیدن اوج ســرما برگزار می شود. 
انجام این آیین بدین  گونه است که شخصي ...

.......صفحه3 .......صفحه 3

 باران های اسیدی 
در راه زیست بوم شمال

مهر: باران های اســیدی، مخاطرات انســانی و رعایت 
نشــدن ضوابط زیســت محیطی روند فرسایش تاالب 
میانکاله و جزیره آشــوراده کــه مدیریت یکپارچه آن 

برعهده مازندران است را شدت بخشیده است.
تاالب میانکاله به همراه خلیج گرگان و جزیره آشوراده 
در نوار ســاحلی جنوب شــرقی دریای خزر به دلیل 
تنوع گونه های گیاهی و جانوری در یک زیســت بوم 
از پراهمیت ترین ذخیره گاه های زیست کره در جهان 

است.
این زیست بوم باارزش که مدیریت یکپارچه آن بر عهده 
مسئوالن مازندرانی قرار دارد، چند سالی است به دلیل 
مخاطرات انسانی و رعایت نشدن ضوابط حفاظت شده 
آن روند فرسایشی را طی می کند، به گونه ای که ادامه 

حیات آن را با مخاطرات جدی روبه رو کرده است.
به گفته مسئوالن محلی، به دلیل خشکسالی های پی 
در پی و مدیریت ناصحیح منابع آبی، از مساحت افزون 
بر ۶۸ هزار هکتاری این زیست بوم ۱۵ تا ۲۰ درصد آن 
خشک شــد و ۲۰۰ هکتار از مساحت آن نیز در آتش 

بی توجهی سوخت.
این در حالی اســت که همســایگی با نیروگاه سیکل 
ترکیبی شهید سلیمی نکا که با سوخت مازوت فعالیت 
می کند و به واسطه استفاده از این سوخت به عاملی برای 
آلودگی خاک، مزارع منطقه و به خطر انداختن سالمت 
بومیان بدل شــده، یکی دیگر از عوامل تهدیدکننده 

منطقه حفاظت شده میانکاله به شمار می آید.
این نیروگاه که به گفته فعاالن محیط  زیســت عاملی 
برای باران های اسیدی است، تنها بخشی از مشکالت 
این زیست بوم اســت و شنیده شدن نجواهای ساخت 
صنایع نفتــی در نزدیکی این منطقه در کنار خطرات 
عوامل انســانی اگر با مقررات ســختگیرانه حمایت از 
محیط  زیست همراه نباشد، شاید تیر خالصی بر پیکر 

فرتوت و خشک شده این زیست بوم باارزش باشد.
مدیرکل حفاظت محیط  زیســت مازنــدران با پراهمیت 
دانســتن حفاظــت از ذخیــره گاه زیســت بوم میانکاله، 
چالش های فرا روی این ذخیره گاه را فراوان دانست و برخی 
از فعالیت ها را در تعارض با ضوابط این مناطق توصیف کرد.

حســینعلی ابراهیمی کارنامی، به خشک شدن خلیج 
گرگان اشاره کرد و علت آن را ضعف مدیریت در منابع 
آبی خواند و خشــک شدن تدریجی این تاالب را زنگ 
خطری برای زیســت کره عنوان کرد و بیان داشت: به 
دلیل بروز خشکسالی های پی در پی و کاهش نزوالت 
جوی، میزان ورودی آب شــیرین بــه تاالب کاهش 
محسوسی داشته است، به  گونه ای  که حدود ۱۵ تا ۲۰ 

درصد عرصه تاالب خشک شده است.

 چاپخانه داران
 از مشکالتشان می گویند

ایسنا: گرچه در تقویم تنها یک روز به نام صنعت چاپ 
نامگذاری شده، اما کافی است نگاهی به دور و برمان کنیم، 
چیزی را نمی یابیم که با این صنعت ارتباطی نداشته باشد، 

تقویم رومیزی، دفتر یادداشت، کتاب، بنر و...
فعاالن این هنرصنعت مشــکالتی دارند که حل آن ها 
مســتلزم هماهنگی بیشتر متولیان اســت، فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین 
اجتماعــی و امور مالیاتی از جمله اداراتی هســتند که 
می توانند به خواسته های بحق این تالشگران پاسخ دهند.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران، تابلوسازان، مهرسازان و 
مؤسســات تایپ کامپیوتری در این رابطه اظهار کرد: 
پیــش از انقالب در ایالم دو چاپخانه فعال بود و امروزه 
حدود ۱۰ چاپخانه افســت، ۲۵ چاپخانه دیجیتال، ۸ 

مؤسسه مهرسازی و 9۰ مؤسسه تایپ فعالیت دارد.
جلیل آرامیان با بیان اینکه اتحادیه چاپخانه داران ایالم 
در سال ۱37۱کار خود را آغاز کرد و تا پیش از آن یعنی 
از سال ۱3۶۶ زیرمجموعه اتحادیه عکاسان بود، گفت: 
هم اکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر در صنعت چاپ اســتان 
مشغول کار هستند و همه این افراد به صورت تجربی 
وارد این عرصه شده اند و دانش آموخته رشته هایی مانند 

گرافیک و صنعت چاپ نیستند.
آرامیــان تصریح کرد: هم اکنون بیــش از ۲۰۰ مجوز 
چاپخانه، تابلوساز، مهرساز و مؤسسه تایپ کامپیوتری 
صادر شده و فعاالن این حوزه با سرمایه شخصی خود 

کار می کنند و تسهیالتی دریافت نکرده اند.
وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور 
9 درصد است، اما در ایالم در ضمن خرید کاغذ یا بنر 
مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود و در واقع ارائه 
فاکتور مالیات را افزایش می دهد، در صورتی که مالیات 

باید مالیات بر دستمزد باشد.
آرامیان با انتقاد از آزاد حساب شدن حق بیمه فعاالن 
این صنف گفت: انتظار می رود برابر بخشــنامه در این 
زمینه مساعدت الزم انجام شود. وی ادامه داد: متأسفانه 
بیمه کارفرمایان این صنف نیز به صورت آزاد حســاب 

می شود که انتظار داریم این رویه تغییر کند. 
رئیس اتحادیه چاپخانه داران اســتان ایالم ادامه داد: از 
آنجا که شــرایط کار در چاپخانه بسیار سخت است و 
فعاالن این صنعت در معرض بروز خیلی از ناراحتی ها 
قرار دارند الزم اســت اداره کل تأمین اجتماعی و اداره 

کار تمهیدات الزم را در این زمینه بیندیشند.
آرامیان، نیاز اساسی چاپخانه داران را اعطای تسهیالت 
کم بهره دانســت و تصریح کــرد: در این زمینه از اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان انتظار مساعدت داریم.

از زمانی که  طیبه قاسمی: یک ســال 
مدیرکل محیط زیســت استان خوزستان 
اعــالم کرد ۴۲ هزار هکتــار از زمین های 
هندیجان در حال نابودی است، می گذرد؛ هر چند 
این خبر خوشایند نبود، اما امیدوار بودیم اقداماتی 

جدی در دستور کار قرار بگیرد.
چنــدی بعد مدیر زمین شناســی منطقه جنوب 
باختری، علی اژدری مدعی شد ۱۸ هزارهکتار در 
شــرق هندیجان کانون های گرد و غبار خوزستان 

هستند.

 نابودی کشاورزی
رئیس جهاد کشــاورزی هندیجان نابودی اراضی 
هندیجان را یک واقعیت ملموس می داند و اظهار 
می دارد: بر اثر بی برنامگی های سازمان آب و برق 
خوزستان و وزارت نیرو، جابه جایی تخصیص آب ها، 
ساخت ســدها و مدیریت نشــدن برداشت  از باال 
دست ها نه تنها شهرستان هندیجان، بلکه خیلی 

از شهرها آسیب دیده اند.
جمشید اســالمیان این آســیب را در درجه اول 
تأثیر مخرب بر کشاورزی هندیجان بیان می کند 
و می گوید: ایجــاد ریزگردها و بعد از آن مهاجرت 
روســتایی ها از دیگر معضالت ازبین رفتن اراضی 

هستند.
وی با اشــاره به اینکه خیلــی از ریزگردهای اهواز 
و ماهشــهر بر اثــر کانون های به وجــود آمده در 
هندیجان است، اظهار می کند: کم شدن حجم آب 
و جابه جایی آن این کانون ها را ایجاد کرده، اراضی 
که ســال های سال زیر کشــت بوده و از رودخانه 
تأمین می شــده است، در اثر جابه جایی آب پشت 
سد کارون، کوثر و برداشت های باال دست خشک 
شده، به این شکل اکثر اراضی هندیجان تبدیل به 

ریزگرد شده اند.

 نابودی ۹۰ درصدی دامداری
اســالمیان تصریح می کند: اراضی کشــاورزی در 
درجه اول تولید گندم و امنیت غذایی را هدف قرار 
می دهد و در درجــه دوم صنایع تبدیلی آن مثل 
ماکارونی سازی، شیرینی سازی و صنایع وابسته به 
گنــدم و جو و علوفه را از بین می برد، ضمن اینکه 
دامپــروری را نیز در حــد 9۰ درصد تعدیل کرده 

است.
او در پاســخ به پرســش خبرنگار قدس مبنی بر 
اینکه تکلیف کسانی که زمین های خود را از دست 
می دهند، چیست؟ خاطر نشان می کند: متأسفانه 
برنامه ای برای آن ها وجود نداشته است، نامه نگاری، 
رایزنی و اطالع رســانی کرده ایم، اما بازهم اراضی 
را می فروشــند یا رها می کنند، این اراضی تبدیل 
به کانون ریزگرد شــده، صاحبان و مالکان آن نیز 
حاشیه نشــین شهرها می شوند و رو به کارگری و 
اشــتغال کاذب و مجازی می آورند، به این شــکل 

اشتغال واقعی که تولید ملی است، نابود می شود. 

اســالمیان این اراضــی را تابعی 
از تخصیــص آب می داند و بیان 
می کند: ساختار اساسی خوزستان 
روی آب زده شده است، در صورتی 
که آب از بین رود، روح از کالبد آن 
خارج می شــود و جز جسد از آن 

باقی نمی ماند.

 مسئوالن شعار می دهند 
متأســفانه  می دهــد:  ادامــه  او 
مشــکالت اقتصادی بــزرگ در 
حیطه کشــاورزی بر اثر این است 
کــه مبانــی اقتصاد کشــاورزی 
تولید اشــتغال کنار گذاشــته و 
برخوردهــای ژورنالیســتی با آن 
شده، بیشتر از کار شعار می دهند 
و بیشتر مشکالت بر روی نهادهای 
کشــاورزی اســت که تقریباً 99 
درصد ابزار را آمــاده کرده و تنها 

چیزی که آماده نیســت، آب اســت که شاه کلیِد 
مشکالت است.

او با تأکید بر اینکه تمدن شهرستان هندیجان یک 
تمدن رودخانه ای اســت، عنوان می کند: بنای این 
شــهر بر رودخانه زهره اســت و اگر قرار است این 
رودخانه خشک شــود، مهم ترین رگ حیاتی آن 
قطع شده و فلسفه وجودی هندیجان نابود می شود، 
از طرفی بدترین ضربه برای کشاورزی برداشت های 
مدیریت نشــده باالدست و تخفیف های سد کوثر 
اســت، مدیریت برداشــت های بیــن حوضه ای، 
یعنی هر شهرســتانی که باال دســت است آب را 
بیشتر برداشت می کنند، به همین دلیل به پایین 

دستی ها آبی نمی رسد، وزارت 
نیرو و سازمان آب و برق روی 
مدیریت آب نظــارت ندارند و 
همین موجب نابــودی اراضی 

هندیجان شده است. 

 سد کوثر معضل هندیجان
اسالمیان با اشاره به اینکه سدها 
را برای ذخیره آب می ســازند، 
می گوید: سد کوثر در کهگیلویه 
برای آب شــرب و کشــاورزی 
اســت، اما بــر اثــر مدیریت 
برای  ناقص تبدیل به معضلی 
شهرستان هندیجان شده، آب 
را در باال دست نگه می دارند و 
نمی گذارند آب در رودخانه ای 
که سال های سال جریان داشته 

جریان پیدا کند. 
حفظ زیست محیطی رودخانه 
حذف شــده و این رودخانه تبدیل به عاملی برای 
شکست اقتصادی شــهر و مهاجرت ها شده است، 
حتی باال دست ها هم به خاطر نبود کنترل برداشت 

بهینه، به اندازه حقابه مشکل دارند.
اسالمیان می گوید: یکی از کانون های ریزگرد جاده 
ماهشهر-هندیجان است که دو طرف آن شیب دو 
درصد دارد؛ یعنی تقریباً صاف است، چون در حال 
حاضر در آنجا کشــت انجام نمی شود و سطوحی 
که ســابق بر این زیر کشت گندم بوده، تبدیل به 
کانون شده است. متأسفانه برنامه و اقدامی به ازای 
اهمیت کنترل ریزگردها در دســتگاه های اجرایی 
انجام نمی شود، دامداری و شیالت نیز تحت تأثیر 

کمبود آب آسیب دیده است؛ چرا که آب شیرین 
وارد نمی شود.

 فرصت کمی تا خشکسالی باقی است
احمد الهیجان زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خوزســتان در گفت وگو با خبرنگار قدس افزایش 
ســطح زیرکشت و برداشت های بی رویه باالدست 
ســد مارون و رودخانه زهره را از جمله مشکالت 
اصلی می داند و عنوان می کند: سد کوثر در استان 
کهگیلویه و بویراحمر بیشترین ذخیره های آب را به 
خود اختصاص می دهد، آمار ذخیره سد کوثر خیلی 
بیشتر از رقم اعالمی از سوی آب و برق خوزستان 

است.
مدیــر دفتر برنامه ریزی منابع آب و مطالعات پایه 
ســازمان آب و برق در مصاحبه با خبرنگار قدس 
عنوان می کند: نسبت به کاهش بیش از ۶۰ درصد 
آورده آب برای اینکه بتوانیم شرایط را برای استان 
و مناطق بهینه نگــه داریم، میزان خروجی آب را 

کاهش نداده ایم.
داریوش بهارلویی اذعان می کنــد: نزدیک به ۱۰ 
درصد میزان خروجی آب برای رهاسازی در استان 
خوزستان در دست داشته ایم و این نشان می دهد با 
وجود کمبود شدید آب تمام توان را برای نیازها به 
کار برده ایم، اما وزارت نیرو و سازمان آب و برق نیز 

تا حدی می توانند انعطاف داشته باشند.
وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی سعی کرده ایم 
دست کم کمبودهای خروجی را اعمال کنیم، ادامه 
می دهد: در ابتدای هر فصل که به لحاظ منابع آبی 
محدودیت هایــی داریم، به بخش های متولی مثل 
حوزه های زهره و غیره اعالم می شــود که چقدر 

می توانیم از منابع آب استفاده کنیم.

بحرانیکهدرخوزستانجدیگرفتهنمیشود

سایهخشکسالیدرکمیناراضیهندیجان
خبرخبر

mروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

سه شنبه   3 بهمن 1396 
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سال سی و یکم 
شماره 8604 

زندگی در مناطق زلزله زده برمدار اضطراب می چرخد
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 

در گفت و گو با قدس: 

 برای ایجاد نشاط شهری 
در مشهد کم کاری کرده ایم

.......صفحه ۴

بررسیآخرینوضعیتزلزلهزدگانغرب

.......صفحه ۲ 

 بحرانی که در خوزستان 
جدی گرفته نمی شود

 سایه خشکسالی 
در کمین اراضی 

هندیجان

قدس: برای داشــتن شــهری بانشــاط نیاز به برنامه ریزی و 
شناخت بضاعت های خوب هنری شهرمان داریم. نماینده مردم 
مشهد و کالت در گفت و گو با خبرنگار ما با اعالم این مطلب 
می گوید: مشهد یک شهر بانشاط است وبا تمام مالحظاتی که...

 تاالب های فارس 
قربانی توسعه شدند

بخت سیاه 
»بختگان« 

قــدس: دریاچــه و تــاالب بختــگان با مســاحت 
۲۵۰۰کیلومتر مربع در شهرســتان نی ریز و در فاصله 
۲3۰ کیلومتری شرق شیراز واقع شده است. این دریاچه 
در هنگام ترســالی، زیستگاه زمستانی پرندگانی مانند 
فالمینگو، درنا، کبوتر دریایی، آب چلیک، مرغابی، غاز 
بود که از روسیه و دشت های سیبری به ایران مهاجرت 
می کردند.  بهار امسال نیز بسیاری از فالمینگو ها با تصور 
اینکه دریاچه آب دارد، در سواحل مختلف بختگان فرود 
آمده و شروع به النه سازی و تخمگذاری کردند، اما بخت 
ســیاه بختگان، دامن آنان را نیز گرفت و دیری نپایید 
که با افزایش دمای هــوا، اندک آب موجود در دریاچه 
هم خشک شد و بسیاری از جوجه ها در شوره زار جان 
باختند. خشکی بختگان باعث آسیب دیدن باغ های دیم 
و کاهش ثمردهی درختان انجیر، بادام، رز و زیتون در 

این منطقه شده است...
.......صفحه ۲ 

.......صفحه ۱

بنای شهر 
هندیجان بر 

رودخانه زهره 
است و اگر این 

رودخانه خشک 
شود، مهم ترین 

رگ حیاتی 
آن قطع شده 

وهندیجان نابود 
می شود

بــرش



  كاالبرگ هاى زمستانى نفت سفيد اعالم 
شد

رشت- خبرنگار قدس: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه گيالن طى اطالعيه اى اعالم كرد تمامى مصرف كنندگان 
نفت سفيد خانوارهاى عادى و مناطق سخت گذر از اول بهمن 
ماه مى توانند نســبت به دريافت سوخت زمستانى (بهمن ماه) 

خود اقدام كنند.
بر اين اساس مصرف كنندگان نفت سفيد مى توانند كاالبرگ هاى 
شماره 116، 216، 316 و 516 را هريك به ميزان 210 ليتر از 

فروشندگى هاى محل سكونت خود دريافت كنند.

 درآمد يك ميلياردى استان مركزى
 از گياهان دارويى

اراك: مجــرى طرح اســتانى گياهان دارويى ســازمان جهاد 
كشاورزى استان مركزى از افزايش 25 درصدى توليد گياهان 
دارويى در اســتان طى سال جارى نسبت به مدت مشابه سال 

قبل خبر داد.
احمد اســدى اظهار كرد: سطح زير كشت گياهان دارويى طى 
سال جارى در حدود 80 هكتار در شهرستان هاى استان مركزى 
نظير ساوه، زرنديه، اراك، آشــتيان، فراهان، دليجان، خنداب، 
خمين، تفرش، محالت، شازند و كميجان است و افزون بر 800 

تن انواع گياهان دارويى در اين سطح توليد شده است. 
وى گفت: ارزش ريالى 800 تن گياه دارويى توليد شده در استان 
مركــزى بيش از 10 ميليارد ريال ارزيابى مى شــود كه به نظر 
مى رسد اين ميزان با توجه به تشكيل كارگروه استانى گياهان 

دارويى از روند رو به رشد برخوردار شود.
اسدى به انواع محصوالت گياهان دارويى توليد شده در استان 
اشــاره كرد و گفت: اين گياهان شامل آويشن، مريم گلى، زوفا، 
مرزنجوش، بادرنجبويه، نعناع فلفلى، اسطوخودوس، گل گاوزبان، 
آلوئه ورا، بابونه آلمانى، سنبل الطيب و ساير محصوالت هستند 
كه در واقع گياهان دارويى هستند كه در اراضى كشاورزى كشت 

مى شود. 

 استان بوشهر در 40 سال اخير 12 سال 
خشكسالى داشته است

ايرنا: مديرعامل شركت آب منطقه اى استان بوشهر گفت: پديده 
نگران كننده در اين استان، استمرار خشكسالى هاست به طورى 
كه در 40 سال اخير 12 سال مشابه امسال با خشكسالى روبه رو 

بوده است.
شاهپور رجايى افزود: براساس پيش بينى ها مى بايست از ابتداى 
سال جارى تاكنون بيش از 120 ميليمتر بارندگى در اين استان 

ثبت مى شد كه از اين ميزان 66,7 ميليمتر محقق شده است.
وى درباره توزيع زمانى بارندگى ها بيان كرد: 36درصد بارندگى ها 
بايد در فصل پاييز، 53درصد بارندگى ها زمستان، 9 درصد بهار و 

كمتر از يك درصد در فصل تابستان اتفاق بيفتد.
رجايى با اشاره به اينكه اين كاهش بارندگى در استان بوشهر بى 
سابقه نيست، اظهار كرد: در آمار درازمدت 40ساله اخير در اين 

استان 12سال مشابه امسال را پشت سر گذاشته ايم.
رجايى گفت: افزون بر كاهش مقدار بارندگى توزيع نامناســب 
زمانى بارش ها از جمله ديگر مشكالتى است كه استان بوشهر 

با آن روبه روست.
وى اضافه كرد: بارندگى ها در اســتان بوشــهر در زمانى انجام 
مى شــود كه هوا و رطوبت مناسب و آبيارى نيز به دليل وجود 

رطوبت كافى مورد نياز نيست.
رجايــى بيان كرد: اين درحالى اســت كه در شــرايطى كه به 
بارندگى نياز داريم از بارش ها محروم هســتيم و بايد از ذخاير 

آبى استان بهره ببريم.

 راه اندازى مجدد كارخانه آسفالت 
شهردارى رشت

رشت- خبرنگار قدس: شهردار رشت گفت: كارخانه آسفالت 
شهردارى رشت با قابليت توليد روزانه 1200 تن آسفالت مرغوب 

مورد بهره بردارى مجدد قرار گرفت.
مسعود نصرتى اظهار كرد: اگر اين كارخانه بخواهد آسفالت تمام 
شهر را پوشــش دهد، بايد نقطه ضعف خالى بودن انبار رفع و 
انبار پر شود تا در روزهايى كه شرايط آسفالت معابر و خيابان ها 
مهياست، توليد و توزيع آسفالت را به صورت بهينه داشته باشيم.

 توقيف 2000 دستگاه موتورسيكلت 
متخلف در قزوين

قزوين- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرســتان بوئين 
زهرا از توقيف 2000 دستگاه موتور سيكلت متخلف از ابتداى 
سال جارى تاكنون در اين شهرستان خبر داد و گفت: به منظور 
برقرارى حفظ نظم و آسايش شــهروندان در جامعه، مأموران 
انتظامى و پليس راهور شهرســتان بوئين زهرا طرح برخورد با 

موتورسيكلت هاى متخلف را اجرا كردند.
سرهنگ حســين عليان نژادى افزود: تخلفاتى چون نداشتن 
گواهينامه رانندگى، ايجاد مزاحمت براى مردم، استفاده نكردن 
از كاله ايمنى و نداشتن گواهينامه تخلفاتى است كه مأموران اين 

فرماندهى بدون اغماض با آنان برخورد كرده اند.

تاالب هاى فارس قربانى توسعه شدند

بخت سياه «بختگان» 
��ر

قدس    درياچه و تاالب بختگان با مســاحت 
2500 كيلومتر مربع در شهرستان نى ريز و در 
فاصله 230 كيلومترى شــرق شيراز واقع شده 
اســت.اين درياچه در هنگام ترسالى، زيستگاه 
زمستانى پرندگانى مانند فالمينگو، درنا، كبوتر 
دريايى، آب چليك، مرغابى، غاز بود كه از روسيه 
و دشت هاى سيبرى به ايران مهاجرت مى كردند. 
بهار امسال نيز بســيارى از فالمينگو ها با تصور 
اينكه درياچــه آب دارد، در ســواحل مختلف 
بختــگان فرود آمده و شــروع به النه ســازى و 
تخمگذارى كردند، اما بخت سياه بختگان، دامن 
آنان را نيز گرفــت و ديرى نپاييد كه با افزايش 
دماى هــوا، اندك آب موجــود در درياچه هم 
خشك شد و بســيارى از جوجه ها در شوره زار 

جان باختند.
خشكى بختگان باعث آسيب ديدن باغ هاى ديم 
و كاهــش ثمردهى درختان انجيــر، بادام، رز و 

زيتون در اين منطقه شده است.
برداشــت هاى بى رويه آب، چاه هاى غيرمجاز و 
بى توجهى به حقابه اين تاالب موجب شــده تا 
ديگر پرنده اى در اين تاالب پهلو نگيرد و سفره 

ميزبانى از مهاجران برچيده شود.
حاشيه تاالب بختگان كه روزى با درختان انجير 
زينت يافته بود حال به دليل نبود آب، شاخه هاى 
خشــكيده اين درختان طراوت را از حاشيه اين 
تاالب گرفته و براى كشاورزان حاشيه ساز شده 
است. بنا بر گفته مسئوالن در سال هاى اخير 4 
ميليارد تومان خســارت به درختان انجير وارد 
شــده و محصول باغ هاى انجير 30 درصد افت 
داشته است.متأسفانه درياچه اى كه روزگارى نه 
چندان دور مأمن پرندگان مهاجر و تأمين كننده 
بخشى از اقتصاد مردم محلى بود در حال حاضر 
به نمكزارى غمزده تبديل شــده و خشكسالى، 
مانند سرطان تمام وجودش را احاطه كرده است.
كارشناسان، ســوء مديريت در بخش منابع آب، 
سدسازى هاى بى رويه در باالدست رودخانه «كر» 
و «ســيوند» و برداشــت بى رويه آب از چاه هاى 
حوضه آبريز توسط كشاورزان را از جمله داليل 
خشــكيدگى آن مى دانند و با اينكــه قرار بود، 
مصوبات دولت يازدهم پيرامون اختصاص حقابه 
به داد اين درياچه برسد، اما اتفاقى در عمل رخ 

نداد.

 ما صداى بختگان هستيم
خشــكيدگى تاالب بختگان ســال هاست كه 
دغدغه ونگرانى بســيارى از مردم و دوستداران 
محيط زيســت را برانگيخته اســت تا آنجا كه 
راه انــدازى پويش مردمى«ما صداى بختگان» با 
همكارى مسئوالن، مردم و 28 نماينده مجلس 
بر آن شد تا شايد بتواند، نداى كمك طلبى اين 

درياچه را بــه گوش مقامات 
عالى رتبه برساند.

مديــركل حفاظــت محيط 
زيســت فارس با بيان اينكه 
راه اندازى اين پويش، نشــان 
از آگاهــى فــراوان و افزايش 
و  محيطى  زيســت  شــعور 
حساسيت هاى جامعه نسبت 
بــه بحــران آب دارد، بيــان 
مى كند: اين پويش اجتماعى 
و فرهنگــى، واكنش مردمى 
اســت و بايد بــه اين دغدغه 

احترام گذاشت.

 ريزگردهاى نمكى 
دكتر حمزه ولوى با بيان اينكه 

خشكيدگى بختگان آثار منفى بسيارى به همراه 
داشته اســت، اظهار مى كند: درياچه بختگان، 
باعــث افزايــش رطوبت هوا مى شــد وبه علت 
بلند بودن ارتفاع كوه هاى پيرامون شهرســتان 
نى ريز، رطوبــت حاصله در هواى همان منطقه 
باقى مى ماند و باعــث ثمردهى درختان انجير، 
بادام، رز و زيتون در كوه ها مى شد، اما متأسفانه 
اين  خشــكيدگى درياچه موجب خشكيدگى 

درختان مثمر شده است.
مديركل حفاظت محيط زيســت استان فارس 

ادامه مى دهد: در حال حاضر 
متأسفانه شاهد شوره زارهايى 
هســتيم كه حتى اگر آبى از 
چشمه  ســارها براى زمين ها 
باقى مانده باشــد، استعدادى 

براى شكوفايى نمانده است.
وى عنــوان مى كند: به دليل 
پديدار شــدن شــوره زارها با 
وزش هر نســيمى، نمك هاى 
آن همچون پــرده اى بر روى 
كشيده  كشاورزى  زمين هاى 
مى شود و سالمتى انسان هاى 
ساكن اطراف و جانوران اهلى و 
وحشى را به مخاطره مى اندازد.

 توسعه؛ عامل خشكيدگى
مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس در 
خصوص داليل خشكيدگى و همچنين راهكار 
احياى تاالب اظهار مى كند: متأســفانه راهى از 
توسعه و معيشت را انتخاب كرده ايم كه پايانش 

خشكيدن تاالب ها بوده است.
 اگر قرار اســت در حوزه بختــگان، منابع ملى 
را واگذار و سدســازى كنند، ديگر چه انتظارى 

مى توان داشت.
حمــزه ولوى با طرح اين پرســش كه در حالى 
كه هزاران حلقه چاه مجاز و غيرمجاز در حوضه 

آبريز تاالب وجود دارد آيا انتظار داريم كه تاالب 
همچنان آبگيرى شود، ادامه مى دهد: متأسفانه ما 
با بحران آب روبه رو هستيم و بحران آب به منزله 
بحران محيط زيست است كه منجر به خشكى 
تاالب ها شده و با سرعت غيرقابل جبرانى در حال 

از دست دادن منابع ارزشمند آب هستيم.
وى تأكيد مى كند: نبايد دراين شــرايط تسليم 
فرآيند خشكسالى شد و وقت را تلف كرد و نبايد 
همه تقصير خشك شــدن تاالب ها را برگردن 

كشاورزان انداخت.
ولوى با اشاره به اينكه بحران آب در استان فارس 
خاص تاالب بختگان نيســت، يادآور مى شود: 
در سال گذشــته، آيين نامه حفاظت و احياى 
تاالب ها مد نظر جدى قرار گرفت و خصوصاً به 
نحوه تخصيص حقابه تاالب ها و سهميه زيست 
محيطــى تاالب ها به عنــوان اولويت بعد از آب 

شرب تأكيد شد.
وى اذعان مى كند: بايد با اجراى برنامه هاى بلند 
مدت و ميان مدت به طبيعت اجازه دهيم كه در 
چرخه خود به تعادل و بازگشت به وضعيت سابق 

محيط زيست و منابع آب كمك كند. 
ولوى اذعان مى كند: با توجه به شــكل معيشت 
مبتنى بر برداشت بى رويه آب، بايد نوع مناسبى 
از معيشت را جايگزين اين شيوه معيشت كنيم 
و در اين مورد نيز بايد بدرســتى فرهنگ سازى 

شود.

  پيگيرى تصويب بودجه مقابله با گرد و 
غبار از محل صندوق توسعه ملى

اهواز:نماينده اهواز در مجلس شــوراى اســالمى از پيگيرى 
تصويب بودجه مقابله با گرد و غبار از صندوق توســعه ملى در 
اليحه بودجه 97 خبر داد.همايون يوسفى در واكنش به اظهارات 
معاون حقوقى و امور مجلس ســازمان حفاظت محيط زيست 
مبنى بر حــذف بودجه مقابله با گرد و غبــار از اليحه بودجه 
97 اظهار كرد: براى مقابله با گــرد و غبار، بودجه اى در حدود 
500 ميليارد تومان در اليحه بودجه 97 در نظر گرفته شد كه 
براى منبع تأمين اين اعتبارات، هم صندوق توســعه ملى و هم 
رديف هاى بودجه اى پيشــنهاد شده بود. به اين صورت كه اين 

بودجه مقابله با گرد و غبار از يكى از منابع مذكور تأمين  شود.
وى ادامه داد: در حال حاضر جدول مربوط به صندوق توســعه 
ملى در اليحه بودجه 97 كه بودجه مقابله با گرد و غبار شــامل 

آن مى شد، حذف شده است.
 تخصيص اعتبارات از صندوق توســعه ملى هم سريع تر و هم 
به صورت صددرصدى اســت، اما تخصيص اعتبارات از ســاير 
رديف هاى بودجه كه براى مقابله با گرد و غبار پيشنهاد شده، هم 

با تأخير صورت مى گيرد و هم صددرصدى نيست.

فرماندار ورامين:
 80 درصد واحدهاى شهرك چرم شهر 

ورامين نيمه فعال است
قدس: فرماندار شهرســتان ورامين با بيــان اينكه 80 درصد 
واحدهاى شــهرك صنعتى چرم شــهر نيمه فعال است، گفت: 
تاالب بندعلى خان از بزرگ ترين تاالب هاى استان تهران خشك  
شد.محمدرضا يوسفى ديروز در جلسه شــوراى برنامه ريزى و 
توسعه اســتان تهران مشترك با كميته برنامه ريزى شهرستان 
ورامين كه با حضور استاندار تهران برگزار شد، اظهار كرد: شهرك 
صنعتى چرم شهر قطب اقتصادى كشــور است و بايد براى آن 
بودجه خاصى در نظر گرفته شــود.وى بابيان اينكه بايد دانش 
فنى را به اين واحدهاى صنعتى آورد، افزود: در شهرك صنعتى 
چرم شهر 80 درصد از واحدها نيمه فعال است و نمى توانند براى 
تصفيه خانه هزينه اى دهند. بايد براى اين موضوع مهم تسهيالت 

ويژه اى در نظر گرفت.

 پاركينگ طبقاتى فرديس 15 ميليارد 
تومان اعتبار مى خواهد

فرديس- خبرنگار قدس: ســخنگوى شوراى اسالمى شهر 
فرديس از پيشــرفت 6 درصدى ساخت پاركينگ طبقاتى خبر 
داد و گفــت: اين طرح براى تكميل شــدن به اعتبارى بيش از 
15 ميليارد تومان نياز دارد. افراســياب بيچرانلو اظهار كرد: به 
دليل نوپا بودن شوراى اسالمى شهر فرديس و نيز نبود ساختار 
الزم، بودجه سال 96 ديرتر اعالم شد.  وى تصريح كرد: با همين 
بودجه موجود ســال 96 طرح هاى نيمه كاره توسط شهردارى 
ادامه مى يابد تا بودجه ســال آينده نيز اعالم شود كه به تبع آن 

برخى پروژه ها به بهره بردارى خواهند رسيد. 

 گندزدايى آب شرب شهرهاى ايالم با 
دستگاه الكتروليز نمك 

ايــالم- خبرنگار قدس: معاون بهره بردارى شــركت آب و 
فاضالب اســتان ايالم گفت: آب شرب شهرهاى استان ايالم با 

استفاده از دستگاه الكتروليز نمك طعام گندزدايى مى شوند.
رضايــى با بيان اينكه جهت حذف ســامانه هاى كلرزنى گازى 
در نزديكى شــهرها، 16 دستگاه الكتروليز نمك طعام با اعتبار 
10هزار ميليون ريال تهيه، نصب و وارد مدار بهره بردارى شــد، 
اظهــار كرد: نظر به اينكه متصديان اســتفاده از گاز كلر در امر 
گندزدايى در خطر مسموميت قرار داشتند با نصب اين سامانه ها 
در امر گندزدايى، ايمنى و حفاظت كارمندان شركت تأمين شده 
و فضاى انجام كار در اين شغل با وجود اين دستگاه ها زيان آور 

نخواهد بود.

 4 هزار همدانى در آزمون حفظ
 قرآن كريم شركت كردند

همدان- خبرنگار قدس: مســئول اداره امور قرآنى اداره  كل 
اوقاف و امور خيريه همــدان گفت: 4000 نفر از فعاالن عرصه 
قرآنى همدان براى شركت در آزمون سراسرى حفظ و مفاهيم 
قرآن كريم ثبت نــام كردند.مجتبى جمالى بيان كرد: به دليل 
تقاضاى مربيان فعال در عرصه آموزش قرآن كريم، مهلت ثبت 
نام در آزمون سراسرى حفظ قرآن كريم استان همدان تا 6 بهمن 
ماه امسال تمديد شد.وى افزود: استان همدان توانسته در بخش 
ثبت نام براى شركت در آزمون حفظ و مفاهيم قرآن كريم رتبه 

سوم كشورى را به دست آورد.

��ر

قدس: شــامگاه يكشنبه 21 آبان امسال زلزله اى 7,3 ريشترى در نزديكى «ازگله» استان 
كرمانشاه به وقوع پيوست كه براثر آن 574 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند 
و بيش از 9000 نفر نيز زخمى شدند.زلزله اى كه بيش از دو ماه پيش در استان كرمانشاه 
اتفاق افتاد، حدود 70 هزار نفر را بى خانمان كرد و نه  تنها زمين كه دل وجان مردم را لرزاند. 

 مشكالت تمام نشدنى 
هرچند بنا بر گفته مسئوالن اسكان موقت زلزله زدگان در كانكس ها و چادرهاى برپاشده 
به پايان رســيده است، اما مشــكالت زلزله زدگان ظاهراً تمامى نداشته و حوادث طبيعى 
هنوز زندگى آن ها را مى لرزاند.تاكنون اتصال ســيم برق و آتش سوزى در چادرها سه نفر 
از زلزله زدگان را به كام مرگ كشــانده است و چندين نفر به دليل سوختگى راهى مراكز 
درمانى اســتان كرمانشاه شده اند.زلزله زدگان كه در حال حاضر هنوز با مشكالتى ازجمله 
كمبود ســرويس هاى بهداشتى و حمام دست وپنجه نرم مى كنند و براثر بارش هاى اخير 
زندگى شــان به زيرآب رفته اســت، حال به دليل وقوع تندباد شديد در چند روز گذشته 
بازهم از خسارت هاى ناشى از بالياى طبيعى در امان نمانده اند و محل اسكان موقت آن ها 

بر باد رفته است.
 

 حريق در چادرهاى زلزله زدگان 
بنا بر گفته فرماندار ســرپل ذهاب در پى وقوع تندباد شــديد تعداد 44 چادر زلزله زدگان 
شهرستان دچار حريق و واژگونى شده است.اكبر سنجابى بيان مى كند: همچنين تعداد 9 
چادر نيز به علت آتش سوزى و شدت تندباد از بين رفت.وى اظهار مى كند: خوشبختانه اين 

حادثه خسارت جانى در پى نداشته است.

 كانكس هاى متحرك 
با وقوع تندباد با سرعت 70 كيلومتر برخى از كانكس هاى اسكان زلزله زدگان نيز به حركت 

درآمد و برخى از چادرها به دليل اتصال سيم هاى برق در آتش سوخت.
نماينده مردم شهريار، مالرد و شهر قدس كه به منظور سركشى از وضعيت زلزله زدگان به 
منطقه غرب سفر داشته است در خصوص اسكان زلزله زدگان اظهار مى كند: اظهارنظرهايى 
مبنى بر ناكارآمد بودن كانكس هاى توزيع شــده در مناطــق زلزله زده در فضاى مجازى و 
رسانه ها مطرح مى شود كه بايد اذعان داشت: كانكس هايى كه با باد حركت كرده بودند در 
نوبت تثبيت با بتون قرار داشته يا توسط افراد متفرقه توزيع شده بودند، اما كانكس هايى كه 

تثبيت شده و مجهز به آب و برق هستند، آرامش مردم زلزله زده را تأمين كرده اند.
محمد محمودى شاه نشين در تشريح جزئيات سفر خود اظهار مى كند: در روستاها مردم به 
دليل توزيع كانكس ها به طور كامل ساماندهى شده اند و جاى احشام آن ها نيز مشخص  شده 
است، اما در شهرها خدمات به دو صورت دريافت وجه نقد و دريافت كانكس صورت گرفته 
است كه دريافت كنندگان وجه نقد كه از دريافت كانكس امتناع ورزيده بودند، مجدد براى 

اسكان موقت نيز تقاضا داده اند.
وى در خصوص روند اعطاى تسهيالت بيان مى كند: 50 درصد از ساكنان اين مناطق از وام 
بهره مند شده اند كه يا به حساب شخصى آن ها و يا پيمانكارانى كه با آن ها براى ساخت يا 

تعمير منازل تخريب شده قرارداد منعقدشده، واريزشده است.
وى درباره تعداد زيادى از چادرهايى كه همچنان در مناطق زلزله زده مشاهده مى شود، اظهار 
كرد: شــمار زيادى از اين چادرها متعلق به افرادى است كه در كانكس مستقرشده اند، اما 

به عنوان انبارى يا آشپزخانه هم از چادرهايشان استفاده مى كنند.
وى تصريح كرد: هم اكنون در مناطق زلزله زده 1000 كانكس براى روستاها و 1800 كانكس 
براى شــهرها مورد نياز اســت تا در اختيار افرادى قرار بگيرد كه يك كانكس پاسخگوى 

نيازشان نبوده است.

 اسكان دائم آغاز شده است 
اســتاندار كرمانشاه بابيان اينكه بازسازى دائم آغاز شده است، بيان مى كند: در مرحله اول 

20 هزار و 360 واحد تخريبى نوع يك داريم، 20 هزار و 160 واحد هم نوع دو هستند كه 
مى توانند، فعالً اسكان داشته باشند و 55 هزار واحد هم نياز به تعميرات دارند و در حدود 

78 هزار واحد در برنامه ساخت وساز و تعميرات قرار دارند.
هوشــنگ بازوند اظهار مى كند: تاكنون براى ســاخت و تعميرات 78 هزار واحد مسكونى 
اعتبارى افزون  بر 845 ميليارد تومان تسهيالت از طريق بانك ها ابالغ شده و 281 ميليارد 
تومان هم كمك هاى بالعوضى كه در همين راستا براى كمك به مسكن ابالغ  شده است 

كه در حال انجام است. 
وى با اشــاره به اينكه ارزيابى ها در 1589 روســتا به صورت خانه به خانه انجام  شده، بيان 
مى كند: در زلزله اخير كرمانشاه تقريباً 283 روستا به طور صد درصد تخريب شده اند و باقى 

روستا ها 60 تا 70 درصد تخريبى داشتند.
بازوند درباره خدمات و امدادرســانى در ثالث باباجانــى مى گويد: تقريباً حدود 20 هزار و 
360 واحد صد درصد تخريب شده اند كه براى اسكان نياز به كانكس دارند و 58 هزار واحد 
تعميراتى داريم كــه به همه اين ها نمى توانيم كانكس بدهيم بلكه فقط به واحد هايى كه 

به صورت صد درصد تخريب  شده اند، كانكس مى دهيم. 
وى اذعان مى كند: واحد هايى كه تعميرات الزم دارند در دســتور كار است تا مالكان آن ها 
بتوانند در منزل ها زندگى كنند، اما پس لرزه ها مشكل ساز شده است كه مردم هنوز اضطراب 

دارند و تمايل ندارند در خانه ها زندگى كنند. 
استاندار كرمانشاه تصريح مى كند: كانكس هاى مدارس به صورت تدريجى در حال تحويل 
اســت. درباره كانكس هاى روستا ها اكيپ هاى بنياد مسكن در حال بررسى هستند كه اگر 

نيازى باشد، تحويل شود. 
وى اظهار مى كند: تاكنون 13 هزار كانكس در شــهر و روســتا تحويل شده است و 4100 

سرويس بهداشتى نيز نصب  شده است.

 بيكارى ناشى از زلزله
استاندار كرمانشاه اذعان مى كند: در سطح استان 3000 نفر در واحد هاى صنعتى كار خود 
را از دســت  داده اند. از اين رو در سفر معاون اول رئيس جمهور  400 ميليارد تومان براى 
واحد هاى صنعتى تصويب شد كه 200 ميليارد تومان به صورت سرمايه در گردش و 200 
ميليارد تومان به عنوان ثابت در نظر گرفته شده كه قرار است از همين محل، تسهيالت با 
بهره پايين در اختيار صنعتگران قرار گيرد. بازوند درباره چاه هاى كشاورزى نيز ابراز مى كند: 
161 حلقه چاه در زلزله خسارت ديده اند كه در جلسه مطرح و قرار شد تا قبل از شروع فصل 
كشاورزى تعيين تكليف شوند و تسهيالتى به مبلغ 200 ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
كه بايد تحويل شود.استاندار كرمانشاه در ادامه گفت: سقف تسهيالت براى تعميرات واحد ها 
12 ميليون در نظر گرفته شــده، اما بازهم بسته به نظر كارشناس تسهيالت بين 6 تا 12 
ميليون متفاوت است. شــمارى از واحد ها نيز به تعميرات نياز دارند، اما در فاز دوم انجام 

خواهد شد و 30 ميليون تسهيالت پرداخت خواهد شد.

بررسى آخرين وضعيت زلزله زدگان غرب

زندگى در مناطق زلزله زده بر مدار اضطراب مى چرخد

20 هزار و 360 واحد تخريبى نوع يك داريم، 20 هزار و 160 واحد هم نوع دو هستند كه 

به دليل پديدار 
شدن شوره زارها 

با وزش هر نسيمى، 
نمك هاى آن 

همچون پرده اى 
بر روى زمين هاى 
كشاورزى كشيده 

مى شود
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قدس   مراسم كرده به كوه (كرد علي) جشن 
سنتي خداحافظي با سرماست كه پنجم تا 15 
بهمن هرســال طى آيينى سنتي در روستاي 
رباط مراد از توابع شهرستان خمين به نشانه به 

پايان رسيدن اوج سرما برگزار مى شود.
انجام اين آيين بدين  گونه است كه شخصي به 
نام «عام كــرد على» (عمو كرد على) در پنجم 
بهمن ماه باروبنديل و آذوقه و توشه سفر خود 
را برمى دارد و روانه كوه الوند در خمين مى شود.
در شــب دهم بهمن به قله كوه رسيده و تا صبح 
در داخل غاري استراحت كرده و روز بعد راهي را 
كه رفته برمى گــردد، اين10 روز را «كرده به كوه» 
ياكردعلي به كوه مى گويند. عصر روز پانزدهم بهمن 
عام كردعلي (عمو كردعلي) از كوه پايين مى آيد و 
به ده مى رسد، موقع غروب آفتاب بچه ها و جوانان 
رباط مراد در محلي كه آن را «چاله گوگل» مى نامند 
جمع شده و با شور و هيجان چند كپه آتش روشن 
كرده و به پايكوبى مى پردازند. مردم سه نوبت آش 
هم براي ســالمتي او مى پزند، يكــي روز اول كه 
كردعلي به كوه مى رفت و به عنوان آش پشــت پا، 
يك بار هم روز پنجم به عنوان آش سالمتي و يك 

آش هم روز دهم به اسم «آش پيشواز».
در قديــم كردعلي پســر پيرزني بوده اســت 

كه (با چرخ وچاره) نخريســي مى كرد، اما در 
زمستان پنبه اش تمام مى شود و چيزي براي 
رشتن(ريســيدن) ندارد، بنابراين از «كردعلي» 

مى خواهد برايش پنبه فراهم كند.
كردعلي بــراي آوردن پنبه به كوه مى رود، در 
اين ايام وقتي برف با دانه هاي درشت(گله گله) 
فرومى ريــزد، مردم خمين مى گويند كردعلي 

دارد براي مادرش پنبه مى ريزد.
امــا چون مدتي مى گذرد و كردعلي به خانه بر 
نمى گــردد پيرزن،«دگنك» (چمــاق وچوب 
چوپانــي) را در تنور آتــش زده، به طرف كوه 
پرتاب مى كند و با اين كار مثالً مى خواهد سرما 

شدتش كاهش يابد و كردعلى به ده برگردد.
مردم شمارى از روستاهاي خمين «كردعلي به 
كوه» را بخشــي از زمستان (از روز پنجم تا 15 
بهمن) كه اوج سرما به پايان مى رسد، مى دانند.

  آيين برفى كردن در خمين
ســنت و آيين قديمى برفى كردن، همزمان با 
بارش نخستين برف در خمين و بويژه ساكنان 
برخى مناطق روســتايى اين شهرستان يادآور 
بشارت آبسالى اســت. پس از آمدن نخستين 
برف، در برخى محله ها و روستاهاى شهرستان 

خمين رسم بوده با لطايف الحيل و با روش هاى 
تازه اى كه شــك برانگيز نباشد كمى برف براى 
اقوام و آشنايان بفرستند. براى مثال، برف را در 
بسته اى مى پيچيدند و در ظرف غذا مى گذاشتند 
و به پسرى كه برنده آن است، رموز اغفال طرف و 

گريختن از دست او را گوشزد مى كردند.
پســر اگر زرنگ بود با چهره  اى حق به جانب سالم 
مى كرد و مى گفــت: مادرم آش پخته، ياد شــما 
بوديم، آنگاه ظرف را مى داد و مى گفت: بى زحمت 
ظرفش را خالى كنيد. اگــر صاحب خانه ظرف را 
مى گرفت، پســر پا به فرار مى گذاشت و مى گفت: 
باختيــد صاحب خانه هم داد مــى زد بگيرش، اگر 
پسر را مى گرفتند، صورت او را با دود يا زغال سياه 
مى كردند و او را رها مى كردند، به هرحال بازنده بايد 
يك آش رشته به فرستنده برف سور بدهد. اين رسم 
همچنان معمول است، بويژه در روستاى «امامزاده 

يوجان» خمين هنوز بين اهالى تازگى دارد. 

  فلسفه رسم آيين برفى
كارشــناس باستان شناســى و مردم شناسى 
ســازمان ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى استان مركزى معتقد است: در پس 
انجام اين رســم قديمى، جهان بينى و فلسفه 

خاصى بين مردمان زمان قديم نهفته است.
قاســم فضلى، اين ســنت را نماد بركت بيان 
مى كند و مى افزايد: انجــام اين آيين قديمى 
بشــارت و مژدگانى دادن به مردمى است كه 
اقتصاد آنان بشــدت به بــارش نزوالت جوى 
وابســته بود و از راه كشــاورزى، دامپرورى و 

باغدارى امرار معاش مى كردند.
وى با بيان اينكه توجه به دگرگونى در فصول 
از ديرباز در تقويم و جشن هاى ايرانيان باستان 
مورد توجه بوده است، اظهار مى دارد: وابستگى 
زندگى گذشــتگان ما به آب آن قدر ارزشمند 
بوده كه با بارش نخستين برف پاييزى مقدارى 
ازآن را در ظرف ارزشمند قرار داده و براى اقوام 

هديه مى بردند. 
وى مى گويد: با بروز پديده خشكسالى در سال هاى 
اخير، بها دادن به آيين و سنت هاى قديمى و بازگو 
كردن آن براى نســل جوان، مى تواند بيان عمق 
جهان بينى گذشتگان باشد كه امور و فعاليت هاى 

آنان از روى درايت بوده است.
اين كارشناس معتقد است، انجام سنت «برفى 
كردن» تنها ســرگرمى براى پدران و اجداد ما 
نبوده، بلكه ريشه تاريخى در بستر آن نهفته و 

مى توان آن را نوعى احترام به آب قلمداد كرد.

��راث ���نگ
  تخريب 10 اثر تاريخى در حوزه بافت 

پيرامون حرم رضوى

ايرنا: مدير پايگاه ميراث فرهنگى بافت تاريخى پيرامون حرم 
مطهر امام رضا(ع) گفت: در سال هاى گذشته 10 اثر تاريخى 
ملى در حوزه بافت پيرامون حرم رضوى توســط شــهردارى 
مشهد تخريب و از ميان رفته است. وفا ثابتى اظهار كرد: تخريب 
آثار تاريخى ارزشــمند و حتى آثار ثبت شده در فهرست ملى 
از سوى شــهردارى مشهد، سابقه اى طوالنى دارد. وى با بيان 
اينكه پيش از اين در هشت تا 10 سال گذشته 50 اثر تاريخى 
ملى (با احتساب آثار تاريخى موجود در حرم رضوى) در بافت 
پيرامونى حرم وجود داشت، افزود: از اين شمار 10 اثر تاريخى 
به بهانه ها و ترفندهاى مختلف تخريب شــده است. وى بيان 
كرد: بعضاً مالكان خانه هاى تاريخى ثبت شده در فهرست آثار 
ملى، افراد حقيقى هســتند كه شهردارى مشهد با تالش هاى 
متعدد نســبت به خروج اين آثار از ثبت ملــى اقدام كرده و 
سپس اقدام به تخريب اثر به منظور اجراى طرح بازسازى بافت 
فرسوده پيرامون حرم رضوى كرده است. ثابتى بيان كرد: از اين 
دسته آثار مى توان به خانه سبزوارى هاى 1 و 2 و خانه تمدنى 

اشاره كرد كه با اين شيوه تخريب و حذف شدند.

  انتخاب «كتاب سال خليج فارس» از 
سال آينده

بندرعباس: مشــاور اجرايى معاون فرهنگى وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمى گفت: از سال آينده بخشى از برنامه كتاب سال 
به انتخاب «كتاب ســال خليج فارس» اختصاص مى يابد كه 
ميزبانى آن به هرمزگان كه دبيرخانه دائمى جشنواره خليج 

فارس در آن قرار دارد، واگذار مى شود.
همايون اميرزاده در آيين گشايش پانزدهمين نمايشگاه كتاب 
اســتان هرمزگان افزود: در اين برنامه، كتاب هايى كه در 10 
ســال گذشــته مرتبط با موضوع خليج فارس منتشر شده، 

داورى و برترين كتاب انتخاب مى شود.
وى با اشــاره به برگزارى پانزدهمين نمايشگاه كتاب استان، 
توزيع عادالنه امكانات فرهنگى را از اهداف نمايشــگاه هاى 
كتاب دانســت و اظهار كرد: اگر يك هرمزگانى بخواهد يك 
جلد كتاب 10 هزار تومانى از تهران تهيه كند، حدود 60 هزار 
تومان بايد هزينه كند كه با برپايى نمايشگاه، همان كتاب را 

در شهر خود با هفت هزار تومان مى خرد.

نگاهى به يك آيين سنتى مردم خمين   

  كشف 17 قلم شىء تاريخى در همدانكردعلى دارد براى مادرش پنبه مى ريزد
همدان- خبرنــگار قدس: اميــن اموال و كارشــناس 
باستان شناســى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان همدان از كشف 17 قلم شىء تاريخى از 

يكى از روستاهاى شهرستان فامنين خبر داد.
سيدمحمدنقى ســيدى تبار با بيان اينكه اين اشيا مربوط به 
دوره هزاره پنجم پيش از ميالد تا هزاره ســوم پيش از ميالد 
اســت، افزود: قدمت برخى آثار به 7000 سال و برخى نيز به 
5000 سال مى رســد. وى با اشاره به اينكه محل كشف اين 
اشيا در يكى از روستاهاى شهرستان فامنين بوده است، يادآور 
شد: در اين شهرستان چندين تپه باستانى در كنار زمين هاى 
كشاورزان وجود دارد. سيدى تبار ادامه داد: يكى از كشاورزان 
هنگام كار كشاورزى اين اشيا را كشف كرده و سپس در اختيار 
ميراث فرهنگى قرار داده اســت. وى اظهار كرد: اين اشــياى 
تاريخى شامل قدح ســفالى، پنج كاسه سفالى، جام سفالى، 
آبخورى سفالى، تيغه هاى سنگى و دندان حيوانات بوده است.

سيدى تبار با اشاره به اينكه در اين روستا 6 تپه باستانى وجود 
دارد كــه همگى به ثبت آثار تاريخى ملى رســيده اند، درباره 
احتمال وجود اشياى تاريخى ديگر نيز گفت: احتماالً در اين 
محل اشــياى تاريخى ديگرى وجود خواهد داشت كه كاوش 
اين محوطه را در قالب يك برنامه پژوهشى به ميراث فرهنگى 

ارائه خواهيم داد.

  80 واحد بومگردى در 
سيستان وبلوچستان متقاضى مجوز

زاهدان: معاون گردشگرى سيستان و بلوچستان گفت: 15 
واحد بومگردى تاكنون در سطح استان راه اندازى شده و 80 

واحد ديگر براى صدور مجوز در روستا ها متقاضى هستند.
مجتبى ميرحســينى گفت: 51درصد جمعيت سيســتان و 
بلوچستان در روستا ها ساكن  هستند و آنچه در روستا ها زنده 
مانده، لباس محلى و غذا و موسيقى مردم آن مناطق است كه در 
كنار مهمان نوازى، آيين ها و آداب و رسوم خاص مردم روستا ها از 

مؤلفه هاى مهم گردشگرى در استان به شمار مى  رود.
وى افزود: محصول گردشگرى سيستان و بلوچستان فرهنگ است 
و در كنار فرهنگ، گردشگرى دريايى، تاريخى و كوير وجود دارد.

ميرحسينى بيان كرد: با توجه به مهمان نوازى روستاييان، هر 
خانه در روستا ها مى تواند يك اقامتگاه بومگردى باشد.
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نيم نــگاه

زنجــان   غارها جزو ذخايــر طبيعى و ملى 
كشورها محسوب مى شوند. آن ها منابعى غنى از 
آب، هوا و جذب گردشــگر هستند، از اين رو در 

بسيارى كشورها همواره مورد توجه قرار دارند. 
كشور ما به دليل شــرايط اقليمى و جغرافيايى 
مناســب، انواع غارها را در خود جاى داده است 
و تقريباً نمونــه اى از انواع غارهــاى موجود در 
طبيعت در كشــور ما يافت مى شود، اما به باور 
كارشناسان، آن طور كه بايد به اين ثروت طبيعى 

بها داده نمى شود. 
در بعضــى مناطق غربى ايران بــه كوه هاى كم 
ارتفاع «كتله» مى گويند و احتماًال وجه تســميه 
غار نيز به همين علت باشــد كه غار در يكى از 
اين كوه ها قرارگرفته اســت و خورشيد از پشت 
آن طلوع مى كند و به جاى «كتله خورشــيد» به 

آن «كتله خور» مى گويند.
يــك معناى ديگر تركى بوده كه كتله به معناى 
پستى و بلندى و ناهموارى هاى داخل غار و خور 
به معناى راحتى و آسانى است كه به صورت كلى 
به معناى پستى و بلندى هاى راحت و دنج است.

 غار كتله خور
نام «كتله خور» در اســتان زنجان شايد برگرفته 
از همين ريشه باشد كه همه ساله شمار زيادى 
از گردشــگران را به خود جلب مى كند، هر چند 
نماينده مردم خدابنده در مجلس از بى توجهى 

به اين غار گاليه مند است.
احمد بيگدلى در اين رابطه معتقد 
اســت: اين غار يكى از زيباترين 
غارهاى خشــكى جهان است، اما 
متأسفانه به دليل دورى از مركز، 
نبود زيرســاخت هاى مناســب و 
ناشــناس ماندن، غريب و مهجور 
اســت؛ حتى بســيارى از مردم 

كشور نام اين غار را نشنيده اند.
بيگدلــى بــا انتقــاد از عملكرد 
و  فرهنگــى  ميــراث  ســازمان 
گردشــگرى در خصوص استفاده 
نشدن از ظرفيت هاى گردشگرى 
بيــكارى، اظهار  جهت كاهــش 
مى كند: در كشور مشكل بيكارى 

بيداد مى كند، اما متأسفانه از ظرفيت هاى موجود 
اســتفاده اى نمى شــود، زيرا مى تــوان با جذب 
گردشگر شغل ايجاد كرد و جوانان را از بيكارى 

نجات داد.
وى با بيان اينكه بى تفاوتى مســئوالن استانى 
و كشــورى مشكل اصلى رســيدگى به اين غار 
است، تصريح مى كند: مسئوالن مربوط پيوسته 
به مردم در زمينه رسيدگى به اين غار وعده هايى 
مى دهند، درحالى كه به اين موضوع بى توجهى 

مى شود و فعاليتى در جهت بهبود زيرساخت هاى 
مناسب جهت جذب گردشگر انجام نمى شود.

وى عنوان مى كند: از زمان كشف اين غار توجهى 
به آن نشــده اســت، در حالى كه ايــن جاذبه 
گردشگرى مى توانســت در اشتغال زايى، ارتقاى 
وضعيت منطقــه و موقعيت هاى اقتصادى تأثير 

مثبتى داشته باشد.
نماينــده مــردم خدابنده در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيــان اينكه علت 
ناشــناخته مانــدن ايــن غار 
بى توجهى مسئوالن گردشگرى 
در اطالع رســانى اســت، ادامه 
مى دهد: مسئوالن وظيفه دارند 
به  را  مناطق گردشگرى كشور 
مردم معرفــى كنند تا با جذب 
گردشگر درآمدزايى انجام شود؛ 
با ساخت  همچنين صداوسيما 
آشنايى  مضمون  با  برنامه هايى 
مردم با ظرفيت هاى گردشگرى 
مى تواند در اين زمينه اقدامات 

مناسبى انجام دهد.
وى اظهــار مى كند: براى حفظ 
و نگهدارى ايــن غار اقداماتى انجام شــده، اما 
ناكافى است و براى ادامه حيات آن بايد كارهاى 
بيشترى انجام شود همچنين بايد با ارائه امكانات 
و وسايل رفاهى بيشتر به مردم، جذب گردشگر 
را افزايش داد كه اين موضوع نيازمند همكارى و 

دلسوزى مسئوالن است.

  نگاهى متفاوت 
در حالى كه مسئوالن استانى و نمايندگان مردم 

بر اين باورند كه بايد از اين مواهب طبيعى براى 
ايجاد اشــتغال بهره برد، اما دوستداران محيط 
زيســت و غارنــوردان در اين خصــوص نظرى 
متفاوت داشته و بر حفظ اين مواهب الهى بيش 

از مقوله درآمد زايى تأكيد دارند.
بنا بر گفته مســئوالن، بيش از 2000 غار فعال 
و غيرفعال در كشــور شناسايى شده كه بخشى 
از آن ها هنوز زنده اند و بيشــتر غارها نيز خشك 

شده و به مرحله مرگ رسيده اند. 
به باور دوســتداران محيط زيســت، متأسفانه 
بســيارى از غارهــاى طبيعى به دليــل انجام 
اقدامات در حوزه گردشــگرى در معرض نابودى 

هستند.
فعاالن محيط زيســت اعتقاد دارند، براى مثال 
برخى از فعاالن در اين عرصه ساخت كافى شاپ 

را به نگهدارى غارهاى كشور ترجيح مى دهند. 
بنا بر گفته فعاالن محيط زيســت، غار كلهرود 
اصفهان، غار دوريدان استان مركزى، غار يكه  چاه 
در گلپايگان و غار ســنگريز علويه در اصفهان از 
جمله غارهايى هســتند كه به دليل رفت و آمد 
زياد گردشــگران آسيب ديده  و صدمات فراوانى 

به آن ها وارد شده است. 
دوســتداران محيط زيست هشــدار مى دهند، 
غارهاى توريستى كشور از نظر حفاظتى مديريت 
نمى شوند و استانداردهاى گردشگرى در غارهاى 

ايران پايين تر از استانداردهاى جهانى است.
دوســتداران محيط زيســت بــا بيــان اينكه 
گردشــگران با ناآگاهى به غارها هجوم مى برند 
و نمى دانند حتى نبايد به ديواره هاى غار دســت 
بزنند، عنوان مى كنند: به همين دليل اســت كه 

غار ترنگ كرمان صدمات زيادى ديده است.

مردم از بى توجهى به اين ذخيره طبيعى و ملى گاليه مندند 

غار «كتله خور» زيباى خفته استان زنجان
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  شهردارى مشهد 9هزار ميليارد تومان 

بدهى دارد
مشهد: شهردار مشهد گفــت: بدهى هاى شهردارى در سال 
94 حــدود 2840 ميليارد تومان بوده كه به 9000 ميليارد 
تومان رســيده يعنى 217 درصد افزايش داشته است و 11 

سال طول مى كشد تا اوضاع سروسامان پيدا كند.
قاســم تقى زاده خامسى در جلسه علنى شوراى شهر مشهد 
بيان كرد: وضعيت ساختمان سازى، بسيار ضعيف است و در 
شرايط ركود به ســر مى بريم. از سال 93 تا امروز 47 درصد 

كاهش درآمد در اين حوزه داشته ايم.
خامســى ادامه داد: تنها 20 درصد منابع درآمدى شهردارى 
پايدار و 80 درصد ناپايدار هســتند كه بخش عمده درآمدها 
از محل صدور پروانه ها و پايانكار است كه 47 درصد كاهش 

داشته است.
شــهردار مشهد تصريح كرد: تا پايان امســال 700 ميليارد 
تومان بابت اصل و سود اوراق مشاركت بدهكار مى شويم و ما 
مجبوريم آن را پرداخت كنيم، ولى نامه اى نوشته ايم تا دولت 

اين مبلغ را پرداخت كند.
وى گفت:  بودجه پيشنهادى سال 97 براساس 40 درصد 
بودجه جارى و 60 بودجه عمرانى بســته شده است. هم 
اكنون11 هزار و 350 نيرو با 10 نوع قرارداد در شهردارى 
استخدام هستند و با 55 درصد تورم نيروى انسانى رو به 

رو هستيم.

  حذف «اخذ كپى مدارك» 
در اداره هاى سراسر كشور

اصفهان: مديركل ثبت احوال استان اصفهان گفت: براساس 
بخشــنامه دولت به سازمان ثبت احوال بزودى دريافت كپى 

مدارك در اداره ها براى احراز هويت حذف خواهد شد.
حســين غفرانى با اشــاره به طرح حذف كپــى مدارك در 
اداره ها اظهار داشــت: براساس بخشــنامه دولت به سازمان 
ثبت احوال، به صورت پايلوت در اســتان هاى قم، سمنان و 
خوزستان دريافت كپى مدارك در ادار ه ها براى احراز هويت 
حذف مى شــود و بعد از آن قرار است بزودى در سطح كشور 

انجام شود.
وى با اشــاره به ظرفيت باالى سازمان ثبت احوال بيان كرد: 
در ثبت احوال، پايگاه اطالعات جمعيت كشور وجود دارد كه 

مهم ترين پايگاه داده كشور است.
مديركل ثبت احوال استان اصفهان افزود: براساس بخشنامه 
دولت از بخش استخدامى به سازمان ثبت احوال، اين سازمان 
مكلف شــد تا به صورت پايلوت در استان هاى قم، سمنان و 
خوزستان حذف كپى مدارك انجام شود. ضمن اينكه طرح 
اشاره شده پس از اجراى پايلوت بزودى در سراسر كشور اجرا 

خواهد شد.
وى با بيان اينكه در طرح فوق، قرار است، دستگاه هاى اجرايى 
براى اســتعالم هويت افراد از طريق پايگاه ثبت احوال اقدام 
كنند، گفت: با اســتفاده از اين طــرح، ديگر نيازى به كپى 

مدارك نيست.

  افزايش 10 درصدى كرايه تاكسى 
در بجنورد

بجنورد: سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردارى 
بجنورد از افزايش 10 درصدى نرخ كرايه تاكسى هاى سطح 

شهر و تاكسى تلفنى ها در بجنورد خبر داد.
حميد رضا شــافعى اظهاركرد: نرخ ورودى تاكسى هاى زرد 

2376 ريال و به ازاى هر 100 متر نيز 170 است.
شافعى با بيان اينكه ورودى تاكسى هاى تلفنى 15 هزار ريال 
است، افزود: به ازاى هر يكصد متر نيز 350 ريال اخذ خواهد 
شد. وى با اشاره به فعاليت 2300 دستگاه تاكسى تلفنى در 
شهر بجنورد، عنوان كرد: هم اكنون 627 دستگاه تاكسى زرد 
نسبت به جابه جايى مسافران در شهر بجنورد اقدام مى كنند.
شافعى خاطرنشان كرد: تعرفه هاى جديد هنوز براى همه 
تاكســى ها اجرايى نشده و اين افزايش نرخ بتدريج اعمال 

خواهد شد.

  جودوكار خراسانى مدال نقره 
مسابقات بين المللى تونس را كسب كرد

مشهد: رئيس هيئت جــودو خراسان رضوى از كسب مقام 
نايب قهرمانى ملى پوش اســتان توسط «جواد محجوب» در 

رقابت هاى جودو گرند پرى تونس خبر داد.
حسين محمودى اظهار كرد: اولين مرحله رقابت هاى جودو 
گرند پرى ســال 2018 با حضور383جودو كار از 46 كشور 

جهان از روز 29دى در تونس آغاز شد.
وى با اشــاره به حضور دو ملى پوش خراسان رضوى در اين 
رقابت ها افزود: «جواد محجوب» جودوكار چنارانى در آخرين 
روز اين رقابت ها به ميدان رفت و با راهيابى به فينال مسابقات 
در وزن به اضافه 100 كيلوگرم موفق به كسب نشان نقره شد.
محمودى گفت: وى در فينال با يك مبارزه اى نزديك نتيجه را 
به الكساندرگوردينكو، جودوكار عنوان دار اوكراينى واگذار كرد 
و به مقام ارزشمند نايب قهرمانى نخستين مرحله رقابت هاى 

گرند پرى 2018 دست يافت.

  دهكده گياهان دارويى؛ رمز شكوفايى 
پتانسيل هاى خراسان جنوبى

ايســنا: مدير پروژه دهكده گياهان دارويى جهادانشــگاهى 
خراســان جنوبى گفت: پروژه دهكده گياهان دارويى گامى در 
راســتاى تحقق برنامه هاى پژوهشــى، تحقيقاتى، گردشگرى، 
اشتغال زا و مؤثر در شكوفايى پتانسيل هاى بالقوه استان در حوزه 

گياهان دارويى است.
محســن پويان افزود: اهميت ترويج كشــت گونه هاى گياهى 
درآمدزا و ســازگار به شرايط اقليمى استان باعث شده تا كشت 
اين قبيل گياهان جزو اولويت هاى برنامه دهكده گياهان دارويى 
قرار گيرد.  وى ادامه داد: در همين راســتا حدود يك هكتار از 
زمين هاى مرغوب دهكده به كشــت دو گيــاه باريجه و كندل 
اختصاص يافته كه از جمله گونه هاى گياهى توليد كننده صمغ 
و داراى ارزش اقتصادى بااليى هستند. پويان ادامه داد: ترغيب 
كشاورزان به كشت اين گياهان و بهره بردارى اصولى آن از مراتع 
اســتان عالوه بر حفظ اين گونه هاى ارزشمند، منجر به كسب 

درآمد پايدار براى كشاورزان و بهره برداران مراتع مى شود.
وى گفت: غرفه هاى نمايشگاهى مستقر در دهكده گياهان دارويى 
فرصتى مناسب براى عرضه و معرفى فرآورده هاى گياهان دارويى 

بوده و امكان مشاركت تمام فعاالن اين حوزه را فراهم مى كند.

  مردم بخش «پالن» چابهار 28 سال 
چشم انتظار ساخت يك بيمارستان

زاهدان: نماينده مردم چابهار در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
به دليل محروميت شديد مردم چابهار از شاخص  فضاى درمانى، 
بويژه در شــرق چابهار و روستاهاى هم مرز با پاكستان ساخت 
يك بيمارستان 64 تختخوابى در بخش پالن شهرستان چابهار 
پيش بينى شده است كه متأسفانه پس از گذشت 28 سال هنوز 
هيچ پيشرفت فيزيكى ندارد. عبدالغفور ايران نژاد اظهار داشت: 
اين بيمارستان در سال 1368 كلنگ زنى شده و فقط ديوارچينى 
آن در حد يك متر انجام  شده است و باگذشت 28 سال از كلنگ 
زنى بيمارستان پالن و باوجود وعده هاى پى درپى مسئوالن هيچ 

اقدامى در اين خصوص انجام  نشده است.
به گفته ايران نژاد با اينكه بيمارستان پالن به تصويب رسيده و 
زمين هم براى آن پيش بينى  شده است، موافقت اصولى آن هنوز 

از سوى وزارت بهداشت صادر نشده است.
نماينده مردم چابهار در مجلس شــوراى اسالمى تصريح كرد: 
بيش از 100 هزار نفر جمعيت روستاهاى بخش پالن و منطقه 
دشتيارى سال هاست چشــم انتظار ساخت يك مركز مناسب 
درمانى هســتند و براى يك درمان ســاده بايــد فاصله  100 

كيلومترى را تا مركز شهر چابهار بپيمايند.

  احتمال وجود معدن طال در خلخال
خلخال: فرماندار خلخال گفت: بررسى ها نشان مى دهد احتمال 
وجود معدن طال در اين شهرستان باالست. فريدون بابايى تصريح 
كرد: يكى از پهنه هاى معدنى در حال مطالعه استان اردبيل در 
منطقه قزل اوزن خلخال واقع شــده و مطالعات توسط شركت 
ايميدرو انجام مى شــود. وى با بيان اينكه فاز نخست مطالعات 
به پايان رسيده است، اضافه كرد: نتايج بررسى ها نشان مى دهد، 

احتمال وجود معادن طال و مس در اين منطقه باالست.
فرماندار خلخال با تأكيد به اينكه فاز دوم مطالعات نيز آغاز شده 
اســت، ادامه داد: در صورتى كه در فاز دوم نيز به نتايج مطلوبى 
دست يابيم و اكتشاف معادن آغاز شود، شاهد تحول قابل توجه 

در جنوب استان اردبيل خواهيم بود.

  140 رأس گوسفند يك روستاى 
خراسان شمالى در آتش سوخت

بجنورد: رئيس شوراى اسالمى روستاى گلمندره در شهرستان 
گرمه خراســان شمالى از تلف شــدن 140 رأس گوسفند در 
حادثه آتش سوزى اين روستا خبر داد. محمدحسن اسفنديارى 
اظهار كرد: در بررسى هاى اوليه، علت اصلى آتش سوزى اتصال 
ســيم هاى برق عنوان شده است. وى افزود: ابتدا آتش سوزى از 
انبار ذخيره آذوقه دام شروع شد و پس از آن به محل نگهدارى 

دام كه در جوار اين انبار قرار داشت، سرايت كرد.
وى گفت: آتش نشانان از منطقه كال پوش استان سمنان براى 
مهار حادثه حضور يافتند، اما چوبى بودن سقف انبار سبب شدت 

گرفتن آتش شد و خسارت هاى زيادى را به دامدار وارد كرد.

  1800 بيمار سخت درمان 
خراسان جنوبى نيازمند حمايت خيران

بيرجند: معــاون حمايت و ســالمت خانــواده كميته امداد 
خراســان جنوبى گفت: 1804 بيمار سخت درمان زيرپوشش 
كميته امداد خراســان جنوبى نيازمند جذب حامى و حمايت 
خيران هستند. على اكبر نخعى اظهار كرد: از 1804 بيمار سخت 
درمان زيرپوشــش كميته امداد، 500 بيمار زمينگير و نيازمند 
مراقبــت و نگهدارى و مابقى بيماران ســرطانى، قلبى، ريوى، 
اسكلتى و عضالنى و هپاتيت هستند. وى با بيان اينكه طرح شفا 
براى جذب حامى براى بيماران سخت درمان نيازمند استان در 
حال اجراست، تصريح كرد: خيران مى توانند با مراجعه به ادارات 

كميته امداد شهرستان ها در اين طرح ثبت نام كنند.
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قدس از روند مقاوم سازى منازل اين شهرستان گزارش مى دهد

جمعيت روستايى تربت جام زير سقف هاى فرسوده
 تربت جام / على نوروزى   زلزله چهار 
ريشترى 16 فروردين 96 در بخش مركزى 
تربت جام نشــان داد كه مقاوم ســازى هم 
از ســوى مردم و هم دولــت در اين منطقه 
جدى گرفته نشــده و نيازمند مشــوق هاى 
بيشــتر دولت به مــردم بــراى دريافت از 
اين تســهيالت خواهد بود بــه طورى كه 
از جمعيــت 300هــزار نفــرى تربت جام 
60درصد در روستاها زندگى مى كنند. گفت 
وگو با متقاضيان وام هاى مســكن روستايى 
بخشــى از درد دل هــاى آنــان را حكايت 

مى كند.

دوى ماراتن براى دريافت تسهيالت 
روستايى

ســارا كاللى يكى از متقاضيان دريافت وام 
روســتايى كه در روســتاى كاريزنو كاللى 
زندگى مى كنــد به خبرنگار مــا گفت: در 
روستاى ما بسيارى از خانه ها گلى بوده كه 
اگر بازديد مى شــد، اغلب منازل مى بايست 

تخريب شود.
وى افــزود: از آنجاكه مــردم حتى به نان 
شب خودشــان محتاجند، چطور مى توانند 
3ميليون يا بيشــتر داشته باشند و كارهاى 
اوليه ساخت و ساز مســكن را انجام دهند 
تا وام شــان آزاد شود؟ من سه تا خانه گلى 
داشــتم كه در زلزله كامًال تخريب شــد. به 
بنياد مسكن مراجعه كردم. ابتدا 80 درصد 
آســيب ديدگى اعالم كردند و بعد از كلى 
دوندگى و با هزينه شــخصى پروانه ساخت 

گرفتم.
اين متقاضى ادامه داد: بنياد مسكن بازديد 
دوباره انجام داد و آسيب ديدگى را صد در 
صد اعالم كرده و مجبور شــدم با توجه به 
مشــكالت مالى 5ميليون تومان قرض كنم 
و جايــى را براى خانواده ام پيــدا كنم تا با 
تســهيالت بنياد مســكن خانه بسازيم كه 
متأســفانه قســط اول يك ميليون و 400 
هــزار تومان اســت كه ما با ايــن پول بايد 
فونداســيون و پى كنى اش را انجام بدهيم 
تا قســط بعدى تســهيالت پرداخت شود، 
در حالى كه همين فونداســيون انجام شده 
حداقل 3ميليون تومان هزينه داشته است. 
اآلن دوماه اســت كه قسط اول آزاد شده و 
به علت نداشــتن پول، پيشرفتى در ساخت 
نداشــتيم و همچنــان آواره يك ســرپناه 

هستيم.

اكثر واحدهاى روستايى مقاوم نيستند
رئيــس بنياد مســكن تربت جام با اشــاره 
به اينكــه اكثر واحدهاى روســتايى مقاوم 

نيســتند و بايد واحدهاى خســارت ديده 
بيــن 50 تا 100 درصد بازســازى و مقاوم 
ســازى شــود، گفت: با توجه به محدوديت 
وام 2000 سهميه وام براى چهار شهرستان 
خسارت ديده تخصيص داده شده كه از اين 
تعداد 816 وام كه معادل 41 درصد استان 
بود، به عنوان فاز اول، ســهم اين شهرستان 

شد.
حســين محمودى به زلزله 16 ارديبهشت 
96 در بخــش مركزى اشــاره كرد و افزود: 
اين زلزله باعث شــد تــا متقاضيان زيادى 
به بنياد مســكن مراجعه كنند كه با اعزام 
واحــد جديد  كارشناســان 899  مجــدد 
روســتايى و 400 واحد شهرى بازديد و در 
مجموع 4735 واحد بازديد شــد كه از اين 
تعداد براى 930 واحد خسارت 80 تا 100 
درصد، تعــداد 1926 واحد بين 50 تا 80 
درصد و تعداد 1879 واحد بين صفر تا 50 

درصد خسارت برآورد شد.

عمليات اجرايى در 40 روستاى زلزله 
زده تربت جام

اين مقام مسئول به 590 مورد آوار بردارى 
واحدهاى زلزله زده اشــاره كــرد و افزود: 
عمليات اجرايى در 40 روســتاى تربت جام 
صورت گرفته اســت. از 766 واحد معرفى 
شــده به بانك ها 604 نفر به عنوان مرحله 
اول شــروع و الباقــى (162 نفــر) انصراف 

دادند. اين تعداد بعد از مراحل انعقاد قرارداد 
با بانك هــا، مراحل اجرايى رنگ ريزى، پى 
كنى، بتن ريزى فونداسيون، نصب اسكلت، 
سقف، ديوار چينى و سفت كارى را به پايان 

رساندند.
وى به 162 نفرى كه انصراف داده اند، اشاره 
كــرد و افزود: براى جايگزينــى اين تعداد، 
واحدهــاى جديــد شناســايى و مجدد به 
بانك هاى عامل معرفى شد كه خوشبختانه 
عمليــات انعقاد قرارداد بــا بانك ها صورت 
گرفــت و عمليات ســاختمانى را به عنوان 
مرحله دوم شروع كردند. از اين تعداد 110 
واحد در مرحله بتن ريزى فونداسيون، 80 
واحد در مرحله نصب اسكلت و 32 واحد در 

مرحله بتن ريزى سقف هستند.

766 فقره كمك بالعوض
اين مقــام مســئول به 766 فقــره كمك 
بالعوض به مبلغ 28 ميليارد و 425 ميليون 
ريال در روســتاهاى تربت جام اشاره كرد و 
افزود: 196 قالب بلوك سقف به 650 واحد 
مسكونى به ارزش 3 ميليارد و 250 ميليون 
ريــال، 70 هزار پاكت ســيمان به ارزش 5 
ميليــارد و 600 ميليون ريــال و همچنين 
حذف هزينه هاى نظارت، پروانه ســاخت به 
ارزش يك ميليــارد و 760 ميليون ريال از 
مســاعدت هاى مالى به واحدهاى آســيب 
ديده اين شهرســتان بود كه در اين مدت 

صورت گرفته است.
محمــودى با تأييد مشــكل تأميــن آورده 
اوليه توســط متقاضيان گفــت: با توجه به 
اينكه اكثر متقاضيان به لحاظ مالى ضعيف 
بــوده و امكان تأمين آورده اوليه برايشــان 
ميســر نبوده، در راســتاى رفع اين مشكل 
و حمايــت از متقاضيان، بنياد مســكن با 
تمام مصالح فروشــان تربــت جام رايزنى و 
ضمانــت پرداخت خريد مصالــح را متقبل 
شــد تا متقاضيان مصالح ساختمانى مورد 
نياز را بتوانند بدون مشكل به صورت امانى 
خريدارى كنند تا خللى در پيشرفت فيزيكى 
كار ايجاد نشــود و متقاضيان بتوانند نسبت 
به اتمام عمليات اجرايى خود در اسرع وقت 

اقدام كنند.

تسهيالت دامى پرداخت شده است
محمودى به تســهيالت دامى اشاره كرد و 
افــزود: با توجه به كيفيت پايين ابنيه تربت 
جام، بويژه واحدهاى دامى، با پيگيرى هاى 
بنياد مســكن و همكارى جهاد كشــاورزى 
400 فقره تســهيالت دامــى به مبلغ 100 
ميليون ريال با نرخ پنج درصد و بازپرداخت 
هفت ساله براى فهرست بازديد و تأييد شده 
و سازمان جهاد كشاورزى استان اختصاص 
يافته است. بازديدهاى الزم از واحدهاى اين 
فهرســت صورت گرفته و در انتظار تشكيل 

پرونده از سوى متقاضيان هستيم.

نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس در گفت و گو با قدس:

براى ايجاد نشاط شهرى در مشهد كم كارى كرده ايم

گزارش

 ســرور هاديان  براى داشــتن شهرى 
برنامه ريزى و شــناخت  نياز به  بانشــاط 

بضاعت هاى خوب هنرى شهرمان داريم.
نماينده مردم مشهد و كالت در گفت و گو 
با خبرنگار ما بــا اعالم اين مطلب مى گويد: 
مشــهد يك شــهر بانشاط اســت وبا تمام 
مالحظاتى كه دارد، مردم مشهد در آرامش 
و آســايش زندگى مى كنند، اما متأسفانه از 
ظرفيت ها و بضاعت هاى اين كالنشهر نه تنها 
استفاده نكرده ايم، بلكه بسيارى از استعدادها 

را هم سركوب كرده ايم.
حجت االسالم والمســلمين نصراهللا پژمانفر
مى افزايد: متأســفانه فرصت آنكه در اين 
فضا ظرفيت هاى هنرى به ظهور برســد را 
نداده ايم و اين مشــكلى است كه بايد به 
اين نكته مهم توجه وسپس در جهت رفع 

آن كوشيد. 
وى بااشــاره به اين نكته كه مشهد شهرى 
با ظرفيت باالى گردشگرى وزيارتى است 
كه آن ســاالنه ميليون ها زائر را براى اين 
شــهر به همراه دارد، خاطرنشان مى سازد: 
متأســفانه از ايــن ظرفيت بــه هيچ وجه 
درست بهره نمى بريم. 90 درصد اين زائرها 
سوغات مى خواهند؛ يعنى هرمسافرى كه 
به ســفرمى رود،براى خانواده و اطرافيان 
خودش سوغات تهيه مى كند كه اين هديه 
خريدن نشــان از به ياد بودن اســت و در 

شريعت ما هم تأكيد و مستحب است.
 عضو كميســيون فرهنگى مجلس شوراى 
اسالمى تصريح مى كند:اين در حالى است 
كه ما در شهرمان هنرمندان بسيار بنامى 
داريم كه در رشــته هاى هنرهاى تجسمى 
مانند مينياتور و نگارگرى، نقاشى، معرق، 
و ســايرآثار صنايع دستى داراى تجربيات 
زيادى هســتند كه از دانش و تجربه هاى 

آن ها مى توان بهره برد.
وى بيان مى دارد: اما نكته تأســف بار اين 
است كه بسيارى از اين استادان در سنين 
كهولت بسر مى برند و بعد از آن ها هنرشان 
به فراموشى سپرده مى شود؛ چرا كه برخى 
استادان نسلشان از بين مى رود. براى مثال 
در حوزه نقاشــى قهوه خانه اى تنها استاد 
اين رشــته در كشور، در مشــهد و استاد 

حميدى است و متأســفانه در بسيارى از 
رشته هاى هنرى ما با آن موضوع مواجه ايم 
كه به دليل نچرخيــدن اقتصاد هنر، اين 
هنرمنــدان به حاشــيه رانده شــده اند و 
گاه حتى شــرايط آموزش به نسل جوان 
برايشان مهيا نيست و از طرفى نسل جديد 
هم ديگر به همين دليل راغب به آموزش 

ديدن نيستند.
وى خاطر نشان مى كند: وظيفه مسئوالن 
ارشــاد و ساير مسئوالن اســت كه با اين 
هنرمندان مرتبط باشند و حرف هاى آن ها 
را بشــنوند و گاه حتى اين هنرمندان اين 
قدر آزرده هستند كه نيازبه دلجويى دارند.

 حجت االسالم پژمانفرمى افزايد: براى رشد و 
ارتقاى هنر، نياز به فرهنگ سازى داريم.براى 
همين نيازمند حضور و ديده شــدن بيشتر 
هنرمندان هســتيم. نيازبه برگزارى مداوم 
نمايشگاه ها را داريم. بايد تمهيداتى انديشيد 
كه سفارش كار براى هنرمندان مهيا شود و 
با توجه به حضور زائران مى توان اقتصاد هنر 

را در شهر افزايش داد.
 ايــن نماينــده مجلس اظهار مــى دارد: 
متأســفانه ما قدردان ذخاير هنرى كه در 
اســتانمان وجود دارد، نيستيم. اين ذخاير 
گرانبهــا نياز بــه نگهــدارى و مراقبت و 

استخراج دارند.
بــه هرحال از بعد اقتصــادى هم كه نگاه 
كنيم براى ماندگارى زائر بايد شــرايط را 

مهيا كــرد و بايد جذابيــت و عواملى كه 
به نشــاط منطقى شهرمان كمك مى كند 
را پيدا كنيم و آن را عملى ســازيم و اين 
در حالى اســت كه به وضوح مى توان اين 
آرامش را با فضاى پر از نشــاط و آرامش 

و امنيت در شهروندان و گردشگران ديد.
وى در ادامه با بيــان آنكه در مديريت هاى 
شهرى گذشته، بسيارى از اين مسائل لحاظ 
شده است، مى گويد: درختان حاشيه بولوار 
ملك آباد و احمدآبــاد زيبايى خاصى را به 
مشهد بخشــيده بود وايجاد فضاهاى سبز و 
زيبا در اولويت بوده اســت. نمونه هاى ديگر 
آن بولوار وكيل آباد و كوهســنگى است كه 
براى ايجاد فضاى شهرمشهد و ايجاد نشاط و 
پايدارى اين حس فكرهاى خوبى بود كه بايد 

بازهم به آن انديشيد.
وى اظهار مــى دارد:در واقع ايجاد مناطق 
ســبز و درختكارى كه از گذشــته انجام 
مى شد، پيش بينى هاى خوبى براى توسعه 
فضاى سبز و مفرح بود كه مردم شهرمان 
بتوانند در آن جا حضور پيدا كنند و از اين 

محيط زيبا و امن با خانواده لذت ببرند.
حجت االســالم والمسلمين نصراهللا پژمانفر 
در ادامه مى افزايد: اگر پا به پاى توسعه شهر 
فضاى سبز و نشاط هم توسعه پيدا مى كرد، 
اين نشاط به مراتب بيشتر مى شد. اگر فضا 
ســازى بيشتر و همزمان با توسعه شهرى با 
اســتفاده از هنر هنرمندان انجام مى شد، به 

طور قطع جا براى ورزش، اســتراحت بدون 
مزاحمت و حضــور خانواده هــا براى همه 
مناطــق بود و اين مــورد در مقاطعى مورد 

غفلت قرارگرفته است.
 پژمانفر تأكيد مى كند: مشــكل نشــاط 
شهرى به مســائل مختلفى اشاره دارد؛ تا 
جايى كه ما مشــكل نداشتن فضاى الزم 

براى ورزش بانوان را داريم.
وى تصريح مى كند: در توســعه شهرى به 
نيازهاى اين قســمت توجه نشده.نوع نماى 
ساختمان، عرض خيابان ها و توسعه فضاهاى 
شهر يك ضرورت است كه بايد به آن توجه 
كرد. طى اين سال ها مى توانستيم بخشى از 
اين نيازها را تأمين كنيم و متأسفانه فاصله 
زيادى تا رسيدن به وضعيت مطلوب داريم تا 

به آن دست يابيم.
 بــه هرحال اين موارد به زيبايى و آرامش 

روحى وروانى شهروندان كمك مى كند.
عضوكميســيون فرهنگــى مجلس تأكيد 
مى كند: همــان طور كه همــه افراد نياز 
به فضاى مذهبى مانند مســاجد و مراكز 
عبادى دارند تا حال معنوى شــان خوب 
شــود، بايد دسترسى به آن راحت و سهل 
باشــد و برايشــان مهيا شــود، ما نياز به 

فضاهاى ورزشى و هنرى هم داريم.
 وى خاطرنشان مى سازد: امروز براى دخترو 
پســرها از لحاظ بهداشــتى و تندرستى 
مشــكل داريم، به دليل محدوديت و نبود 
فرهنــگ، ورزش و فعاليت هاى جمعى در 
خانــواده نه تنها در اولويت نيســت، بلكه 

بى توجهى مى شود.
حجت االســالم پژمانفربابيان اين نكته كه 
متأسفانه فضاى محدود ورزشى براى بانوان 
سبب شده اســت كه خانم ها امكان ورزش 
و نرمش همگانى را نداشــته باشند، اظهار 
مى دارد: در واقع مى توان باســرمايه گذارى 
به موقع در بخش هاى ورزشــى ازبســيارى 

بيمارى هاى جامعه پيشگيرى كرد.
وى مى افزايد: در بحث توسعه شهرى ما با 
موضوع ساخت و ساز بى رويه آپارتمان هاى 
ســر به فلــك كشــيده اى مواجه ايم كه 
بچه هاى نســل امروز و خانواده ها يشان در 

همين فضا محبوس هستند.
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