
توريسم زمستانى گرمابخش صنعت گردشگرى كردستان بى سامانى در طرح ساماندهى ميدان ميوه و تره بار قزوين
چشم ها را بايد شست 8 سال از خبر جابه جايى ميدان ميوه و تره بار گذشت

قدس  شــهر «زينه اوباتو» كه مرتفع ترين 
شهر كردستان و به بام برف ايران مشهور است 
در اين فصل بيشــترين روزهــاى تمام يخى 
را تجربه مى كند و حجم بســيار گسترده اى 
از بــرف در مناطق كوهپايه اى آن انباشــته 

مى شود. از كوه هاى پربرف، يخچال هاى...

ميدان عرضه ميوه و تره بار قزوين 
هم اكنــون در نقطه جنوبى و در 
شــهر  همدان  دوراهى  ميــدان 
قزوين قرار گرفته كه مشكالت و نابسامانى هاى 
بسيارى را به وجود آورده است. وجود چنين 

مشكالتى موجب شده تا زمزمه هايى...

.......صفحه3 .......صفحه 3

اشتباه پزشكى در بيمارستان 
اردستان درد سر ساز شد

ايسنا: اشتباهات پزشــكى در اردستان نگرانى مردم 
و حتى برخى مســئوالن را به همراه داشــته است، به 
گونه اى كه در يك مورد با اشــتباه پزشــك، «پنس» 
در داخــل بدن يكى از بيماران جــا مى ماند و به روده 

او آسيب مى زند.
در چنــد وقت اخير رخدادهاى مربوط به تشــخيص 
نادرست بيمارى، تأخير در تشخيص، اشتباهات مكرر 
داروخانه اى بيمارستان و بتازگى جا گذاشتن پنس در 
شكم بيمار 55 ساله و تشخيص اين اتفاق پس از سه 
ماه در بيمارستان اردستان اتفاقاتى بوده است كه نگرانى 

مردم و حتى برخى مسئوالن را به همراه داشته است.
نماينده مردم اردســتان در مجلس شوراى اسالمى در 
اين رابطه اظهار كرد: اشتباه پزشكى كه در بيمارستان 
اردســتان اتفاق افتاده بى گمان يك قصور بزرگ بوده 
است كه مسئوالن و متخلفان بيمارستان شهيد بهشتى 

اردستان بايد از مردم عذرخواهى كنند.
سيد صادق طباطبايى نژاد افزود: مدير شبكه بهداشت و 
درمان اردستان بايد پاسخگوى اين اشتباه فاحش باشد 
و با متخلفانى كه كوتاهى كرده اند برخورد شود تا ديگر 

شاهد اين گونه رخدادهاى ناگوار نباشيم.
وى بابيان اينكه مشــكل اساســى حوزه بهداشت در 
اردســتان موضوع مديريت بوده اســت، افزود: تغيير 
مديريت چند وقتى است انجام شــده، ولى انتظارات 
مــردم همچنان برطرف نشــده اســت. در مجموعه 
شهرستان تجهيزات سخت افزارى و پزشكى قابل قبولى 
تهيه شده، ولى متأسفانه مديريت ضعيف بيمارستان 

موجب به كارگيرى درست اين امكانات نشده است.
طباطبايــى نژاد ادامه داد: متأســفانه در مجموعه هايى 
ماننــد اداره بهداشــت و آموزش و پرورش اردســتان 
دست هاى پشــت پرده اى وجود دارد كه بدون تخصص 
و با جهت گيرى به مســائل سياسى و منطقه اى ورود و 
بيشترين مشكالت را براى اين دو مجموعه ايجاد كرده اند.
وى تصريح كرد: متأســفانه كمبــود بودجه هاى طرح 
تحول سالمت، موجب شده مديران شبكه هاى بهداشت 
سراسر كشــور با چالش جدى كمبود بودجه روبه رو 
باشند. بيمارستان اردســتان بيش از 40ميليارد ريال 
معوقه بيمه تأمين اجتماعــى دارد كه با رايزنى انجام 
شده با وزير كار اميدواريم اين موضوع نيز برطرف شود.
نماينده مردم اردســتان در مجلس شــوراى اسالمى 
با اشــاره به اينكه نارضايتى مردم اردستان از موضوع 
بهداشــت چندين سال اســت وجود دارد، افزود: هم 
اكنــون وضعيت قبلــى بهبود پيدا كرده اســت، ولى 
مشكالت زيادى همچنان وجود دارد كه معتقديم در 
موضوع بهداشت و سالمت عموم مردم، حتى يك مورد 

اشتباه هم قابل قبول نيست.

كوچك ترين روستاى جهان 
با يك نفر ساكن در بافق

تسنيم: اگر از مســير بافق به استان كرمان در جاده 
ســيريز و رزند سفر كنيد با پيمودن 35 كيلومتر يك 
آبادى زيبا در دامنه كوهى بلند توجه شــما را به خود 

جلب مى كند. 
روســتايى كه به خاطر داشتن آب فراوان در گذشته و 
روييدن نى فراوان به «نِى يوئيه» يا «نيو» معروف است 
و همچنان، مردم اين روستاى بسيار خوش آب و هوا را 

به اين نام مى شناسند. 
نكته جالب در ارتباط با اين روســتا اين اســت كه از 
گذشــته تا كنون در اين روستا زندگى جريان داشته 
و اكنــون هم آقاى حســين حاجى پــور پيرمرد 95 
ساله بافقى كه تنها ســاكن روستاست، از نسل همان 

خانواده هاى قديمى روستا به شمار مى رود.
اين روســتا كه آخرين روستاى بافق به سمت كرمان 
است، آبى شيرين و گوارا و درختانى از قبيل خرما، انار، 
پسته، انگور و زردآلو دارد و به نوعى در زمينه ميوه ها از 

تنوع بسيار خوبى برخوردار است. 
عــالوه بر محيط آرام و بكر اين آبادى، آثار باقى مانده 
از يك برج ديده بانى كه با كمى ترميم و ثبت شــدن 
مى تواند به عنوان يــك جاذبه ميراث فرهنگى مورد 
توجه گردشــگران قرار گيرد هم در اين روستا وجود 

دارد. 
حسين حاجى پور تنها ساكن «نى يوئيه» مشكل اصلى 
اين روســتا را نداشتن برق دانســت و گفت: به دليل 
نبود برق در اين روســتا، نمى توانم المپى روشن كنم 

و يخچال ندارم. 
ســاكن كوچك ترين روســتاى دنيا ديگر مشكلش را 
نداشتن راه مناسب دانست و خاطرنشان كرد: به دليل 
نبودن راه مناسب هم افراد نمى توانند به راحتى به اين 

روستا بيايند. 
وى از سرقت هاى اخير توسط برخى معتادان از منزلش 
نيز گاليه داشــت و گفت: چندى پيش گوسفندان و 
مقدارى وجه نقد كه از فروش گوســفندان به دســت 
آورده بودم توســط سارقان به سرقت رفت و نتوانستم 

جلوى آن ها را بگيرم.
با توجه به مشــكالتى كه اين روستا با آن روبه رو بوده  
و نبود امكانات حداقلى زندگى، به نظر مى رسد تهديد 
خالى از سكنه شدن كوچك ترين روستاى دنيا بر سر 

«نِى يوئيه» سايه انداخته است. 
اين تهديد زمانى بســيار جدى به نظر مى رســد كه 
بدانيم دقيقاً در ســه كيلومترى اين روســتا، روستاى 
ديگرى وجود داشته كه اهالى آن به دليل خشكسالى و 
مشكالت و نبود امكانات، آن را تخليه كرده اند و اكنون 

روستا خالى از سكنه است.

سمنان: استان سمنان براى بسيارى از ايرانيان 
اســتانى شناخته شــده و نامى آشناســت و اگر 
بگوييــم كه بيش از 10 كشــور جهان متقاضى 
دريافــت محصوالت باغى و زراعى آن هســتند، 
شايد با توجه به تصورى كه برخى از ما به  سبب 

كويرى بودن اين استان داريم در ذهن نگنجد.
به  دليل تنوع اقليمى، آب و هوايى، دما، رطوبت 
و ســاعت هاى آفتابى اين استان شرايط مناسبى 

براى توليد محصول سالم و صادراتى دارد.
فعاليت 43 هزار بهره بردار در حوزه هاى مختلف 
كشاورزى در استان سمنان و بهره گيرى از 198 
هزار هكتار اراضى زراعى و باغى بنا بر گفته رئيس 
سازمان جهاد كشاورزى ظرفيت بسيار مناسبى 
براى توليد و اشــتغال و همچنين ارزآورى است، 
اما بنا بــر گفته فعاالن حوزه بازرگانى و صادرات 

اين استان با موانعى نيز روبه روست.

 بن بست اقتصادى
فرماندار شــاهرود بابيان اينكه ســرمايه گذارى 
در حوزه كشــاورزى مى تواند، نسخه شفابخش 
اقتصاد و حل مشكل اشتغال باشد اظهار مى كند: 
راه اندازى دفتر گمرك و مرز هوايى از حلقه هاى 
اصلى تكميل زنجيره توليد محصوالت كشاورزى 

در اين شهرستان و شرق استان سمنان است.
ســيد محمدرضا هاشــمى بابيان اينكه مرز هوايى 
كشــاورزى شاهرود را از بن بســت اقتصادى نجات 
مى دهــد و رونق كســب وكار و راه اندازى واحدهاى 
بســته بندى و فرآورى محصوالت را به همراه دارد، 
ادامــه مى دهد: ســاالنه 15 درصــد از محصوالت 
كشــاورزى توليدى اين شهرســتان به دليل نبود 
مرز هوايى براى صــادرات آن ها به ضايعات تبديل 
مى شــود. وى با تأكيد بر اين موضــوع كه تكميل 
زنجيره توليد و صادرات محصوالت كشاورزى براى 
افزايش اشتغال و رونق كسب وكار در اين شهرستان 
ضرورى است،  يادآور مى شود: يكى از داليل ساخت 
فرودگاه شــاهرود در 30 ســال گذشــته، ارسال و 
صادرات محصوالت كشــاورزى به نقــاط مختلف 
كشور و جهان بود كه اين فرودگاه با كمك مؤثر اين 

شهرستان و هزينه هاى مردمى ساخته  شده است.
هاشــمى تصريح مى كنــد: با تصويب مــرز هوايى، 
فرودگاه شاهرود قادر خواهد بود، محصوالت تازه باغى 
و كشــاورزى را به خارج از كشور صادر كند و اين امر 

در تازه خورى محصوالت كشاورزى تأثيرگذار است.

 تعاونى هاى فعال
فرماندار، ايجاد مشاركت طلبى و اعتمادسازى را 
رمز موفقيت در ســرمايه گذارى بخش خصوصى 

در  و مى افزايد:  عنوان مى كنــد 
شــاهرود 640 شــركت تعاونى 
وجود دارد كه از اين تعداد فقط 
285 شركت فعال هستند و 365 

شركت تعاونى فعاليتى ندارند.
وى با اشــاره به اين موضوع كه 
مردم محــور اقتصــاد مقاومتى 
هستند و تعاونى يكى از راه هاى 
مشاركت مردم محسوب مى شود، 
اذعان مى كند: با توجه به دغدغه 
مــردم و بســيارى از خانواده ها 
دربــاره مقوله اشــتغال، بايد به 
تعاونى ها قدرت بخشــيد و علت 
اين عدم موفقيت ها را جست وجو 

كرد.

 رفتار سنتى 
رئيس اتــاق بازرگانــى، صنايع، 
معادن و كشاورزى استان سمنان 

در اين زمينه به خبرنگار ما مى گويد: توليدكننده 
دوست دارد همه اقدام ها را خود به تنهايى انجام 

دهد و چنين ديدگاهى بسيار سنتى است.
على اصغر جمعه اى اظهار مى كند: در چند ســال 
گذشته، كمبود شركت هاى تخصصى صادراتى به 
دغدغه اى در اســتان تبديل  شده، درحالى كه در 

كشــور اين اتفاق افتاده و اين 
شركت ها شكل  گرفته است.

وى بابيان اينكه ســمنان در 
توليد كاالهاى صادراتى دچار 
عقب افتادگى فناورى اســت، 
تأكيد مى كنــد: براى كاهش 
افزايش كيفيت كاال  و  قيمت 
در ابتدا بايد به ســمت توليد 
با فناورى روز دنيا در اســتان 
برويــم و بــراى ايــن مهم از 
هم افزايى ســازنده اى كه بين 
بخش خصوصى و دولت ايجاد 
شده است، بايد استفاده شود.

وى ميافزايــد: صادرات موفق 
بــه يك پشــتوانه توليد قوى 
نيازمند اســت و اگر در توليد 
صادرات  شويم،  مشكل  دچار 
و درنتيجه اقتصاد كشــور هم 

دچار مشكل مى شود. 
جمعــه اى بابيــان اينكــه مشــكالت داخلى و 
بين المللــى مختلفى در زمينه توســعه صادرات 
وجود دارد كه عمده ترين آن ها به مسائل داخلى 
زيرساخت هاى  مربوط مى شود، تصريح مى كند: 
صادراتى در كشور كارايى الزم را ندارند و از سوى 
ديگر عملكرد دستگاه هاى مسئول در اين بخش 

مطلوب نيست.
رئيس اتاق بازرگانى ســمنان يادآور مى شــود: 
مشكالت زيرساختى در دستگاه هاى دولتى براى 
صــادرات كاالهاى توليــدى در كوتاه مدت حل 
نمى شــود و ايجاد اتحاديه هاى صادراتى در اين 
اســتان در همفكرى فعاالن اقتصادى براى رفع 

مشكالت كنونى بسيار اثربخش است.

 جايگاه سمنان در بازارهاى جهانى 
رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى سمنان بابيان 
اينكه عــراق، روســيه، كويت، مالــزى، هلند، 
ارمنســتان، دانمارك، آلمان، اتريــش، بلژيك، 
مجارستان، لهســتان، قطر، بحرين، آذربايجان، 
افغانستان و تركيه ازجمله كشورهاى واردكننده 
محصــوالت باغى، دامــى و زراعى اين اســتان 
هستند، بيان مى كند: اين محصوالت شامل انواع 
فرآورده هاى خام دامى و جوجه يكروزه، ســيب، 
ميوه هاى خشك شده،  انگور، كشــمش،  عدس، 

لبنيات اعم از پنير، خامه و ماست است.
ســيد حســن ميرعماد اظهار مى كند: در 9 ماه 
سال جارى بيش از 20 هزار تُن انواع محصوالت 
زراعى، باغى و دامى اين اســتان به 10 كشــور 
جهان صادرشده است كه ارزش ريالى اين مقدار 
محصوالت صادراتى 766 ميليارد ريال معادل 21 

ميليون دالر بوده است.

با وجود ضعف در زيرساخت ها

توليدات سمنان به 10 كشور جهان صادر مى شود
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توليدات سمنان به 10 كشور جهان صادر مى شود 
غالمعباس ساعى 

در كافه كتاب «سالم»:

«فضاى مجازى» شاعران 
را از هم دور كرده است

.......صفحه 4

با وجود ضعف در زيرساخت ها 

.......صفحه 1 

شهردار غيرقانونى 
به طور قانونى شهردار شد

انتخاب شهردار بوشهر 
در تالطم اختالف

قدس : ســه شنبه اى كه گذشت، شاعران جوان مشهدى در 
كافه كتاب «سالم» گرد هم جمع شدند و اشعارشان را براى 

شاعر پيشكسوت و غزلسرا غالمعباس ساعى خواندند ...

بوشهر :20 آبان امسال شوراى شهر بوشهر در جلسه نوزدهم 
خود با 6 رأى موافق و سه رأى ممتنع به استناد قانون جديد 

منع به كارگيرى بازنشستگان، رأى به پايان كار غالمعلى ...

95 درصد آتش سوزى هاى 
جنگل هاى بلوط عمدى است

روايت پرسوز 
و گداز زاگرس
قدس  جنگل هاى بلوط اســتان لرستان در قلب منطقه 
زاگرس قرار گرفته اند و به اعتقاد كارشناسان به خطر افتادن 
آن ها مى تواند، تأثيرات بسيار پيچيده اى بر روى اكوسيستم 
ناحيه زاگرس از جمله فرسايش خاك، تشديد بالياى طبيعى 
همچون ســيل و بر هم خوردن توازن و تعادل اكولوژيكى 
از جملــه ذخيره رطوبت و آب شــود. متأســفانه تخريب 
جنگل هاى بلوط لرســتان براى تبديل به ذغال چالشــى 
است كه هر روز عمق آن بيشــتر مى شود. روايت تخريب 
جنگل هاى بلوط لرســتان براى توسعه اراضى كشاورزى و 
تبديل به زغال چالشــى است كه هر روز شاهد آن هستيم 
به طورى كه در برخى مناطق شهر و محورهاى مواصالتى 
خارج از شهر و حتى در استان هاى همجوار مى توان رد پاى 
بلوط زاگرس را در زغال فروشى ها پيدا كرد. درختانى كه از 
جدال با ريزگردها و خشكسالى جان به در برده اند يا در نبرد 

با آتش و دود جان مى سپارند و   ...
.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

اردستان درد سر ساز شد

ايسنا: اشتباهات پزشــكى در اردستان نگرانى مردم 

در 9 ماه سال 
جارى بيش از 

20 هزار تُن 
انواع محصوالت 
زراعى، باغى و 

دامى اين استان 
به 10 كشور جهان 

صادر شده است

بــرش



  يافته هاى تحقيقاتى با فقدان همكارى 
بين بخشى روبه روست

سارى- خبرنگار قدس: معاون تحقيقات و فناورى دانشگاه 
علوم پزشــكى مازندران با اشــاره به اينكه در بســيارى از 
واحدهاى تحقيقاتى همكارى بين بخشى وجود ندارد، اظهار 
كرد: تحقيقات توســط بخش هاى علمى انجام شــده، ولى 
مجرى سازمان هاى ديگر هستند و بازرسين ما نمى توانند در 

اين مسئله ورود پيدا كنند.
دكتر مجيد سعيدى افزود: به عنوان نمونه مكمل هاى قاچاق 
در برخى آرايشــگاه هاى زنانه توزيع مى شــود در حالى كه 

بازرسين دانشگاه اجازه ورود به اين مراكز را ندارند.
وى خاطرنشان كرد: بايد بمرور زمان اين مسئله حل شود و به 
رشدى از تفكر برسيم تا همكارى هاى بين بخشى انجام شود.
وى با اشــاره به اينكه در كشورهاى توسعه يافته، تحقيقات، 
محصول محور بوده و در نهايت مردم استفاده مى كنند، تأكيد 
كرد: خوشبختانه مســئوالن دريافتند كه پژوهش ها به درد 

مقاالت نمى خورد و جايشان در قفسه ها نيست.
ســعيدى درباره يافته هاى تحقيقاتى پيرامون ميزان سموم 
باقى مانده در محصوالت كشــاورزى گفت: كشــاورزان ما به 
صورت فله اى سم مصرف مى كنند در حالى كه ميزان سموم 
مصرفى در مزارع بايد توســط دانش آموختگان كشاورزى و 

براساس شرايط و نوع كشت، تجويز شود.

   حفاظت از تاغزارها مانند مقابله با 
ورود دشمن به خاك كشور است

ايسنا: فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعى استان اصفهان 
گفت: حفاظت از تاغزارها براى حفظ جان مردم الزم است و 
كسانى كه در اين راه فعاليت مى كنند، مانند سربازان كشور 

در مقابل دشمن هستند.
على اصغر شبانى در حاشيه بازديد از تاغزارهاى آران و بيدگل 
و ديدار با سه نيروى يگان كه در عمليات مبارزه با قاچاقچيان 
مصدوم شده بودند، اظهار كرد: كار در عرصه طبيعى خيلى 
ســخت است و كســانى كه در اين عرصه فعاليت مى كنند، 
ســربازان گمنامى هستند كه براى سالمت مردم و مبارزه با 
قاچاق چوب، روز و شب براى حفاظت از جنگل ها و بيابان ها 

تالش مى كنند.
وى افزود: اين افراد براى حفظ سالمت و جان مردم، جان خود 
را بر كف نهاده اند و در ســرما و گرما براى جلوگيرى از ورود 

ريزگردها و توفان شن به شهر سختى هاى زيادى مى بينند.
او گفــت: آران و بيدگل به دليل وســعت تاغزارها با كمبود 
نيرو روبه روست و اين تعداد كم با تالش شبانه روزى نگهبان 

بزرگى براى حفظ طبيعت و تاغزارهاى شهرستان هستند.

   ركوردهاى جهانى در زلزله كرمانشاه 
توسط اورژانس شكسته شد

قم: سرپرست اورژانس كشور در ديدار با توليت مسجد مقدس 
جمكران در تشريح فعاليت هاى اين سازمان در زلزله كرمانشاه 
به شكسته شدن چندين ركورد جهانى در خدمت رسانى به 

زلزله زدگان اشاره كرد.
پير حسين كوليوند گفت: سازمان اورژانس سه دقيقه پس از 
باخبر شدن از وقوع حادثه به سمت كرمانشاه حركت كرد، در 
مسير حركت با نيروى زمينى ارتش و سپاه هماهنگى ايجاد 
شــد و فرماندهان ارتش و سپاه بسيار بامحبت و بسيجى وار 

به ميدان آمدند.
وى تصريح كرد: تمام آمبوالنس ها و اتوبوس آمبوالنس ها كه 
افزون  بر 100 دستگاه بودند، از مرز مهران به سمت كرمانشاه 
حركت كرده و مستقر شدند. اگر آمادگى ما براى اربعين نبود، 
اين تعداد بيمارستان صحرايى و آمبوالنس را نداشتيم و اين 
در حالى بود كه اين دســتگاه ها ظرف يك ســاعت به محل 

حادثه رسيدند.
كوليوند با تأكيد براينكه زلزله كرمانشاه حادثه بسيار وسيعى 
بود، بيان كرد: از همان ساعات اوليه ظرف 20 ساعت 7350 
مجروح به بيمارستان ها منتقل شد و يك نفر در راه جان نداد، 
چنين حركتى نشانگر اســتاندارد بودن كار است كه چنين 

چيزى در دنيا بى سابقه است.
سرپرست اورژانس كشور دومين ركورد اين مركز را دركامل 
بودن تمامى تجهيزات و داروهاى پزشكى عنوان كرد و گفت: 
خوشــبختانه يك ورق دارو و تجهيزات كم نياورديم كه اين 
آمادگى و وفور تجهيزات نيز از بركت امام حسين(ع) و تالش 

پرسنل زحمت كش به سرانجام رسيد.

95 درصد آتش سوزى هاى جنگل هاى بلوط عمدى است

روايت پرسوز و گداز زاگرس
��ر

قدس   جنگل هاى بلوط اســتان لرستان در 
قلب منطقه زاگرس قــرار گرفته اند و به اعتقاد 
كارشناسان به خطر افتادن آن ها مى تواند، باعث 
تأثيرات بســيار پيچيده اى بر روى اكوسيستم 
ناحيه زاگرس از جمله فرسايش خاك، تشديد 
بالياى طبيعى همچون ســيل و بر هم خوردن 
توازن و تعادل اكولوژيكى از جمله ذخيره رطوبت 

و آب شود.
متأسفانه تخريب جنگل هاى بلوط لرستان براى 
تبديل به زغال چالشى است كه هر روز عمق آن 

بيشتر مى شود.
روايت تخريب جنگل هاى بلوط لرســتان براى 
توســعه اراضى كشــاورزى و تبديــل به زغال 
چالشى اســت كه هر روز شاهد آن هستيم به 
طورى كه در برخى مناطق شــهر و محورهاى 
مواصالتى خارج از شــهر و حتى در استان هاى 
همجوار مى توان رد پاى بلوط زاگرس را در زغال 

فروشى ها پيدا كرد.
درختانى كه از جدال با ريزگردها و خشكسالى 
جان به در برده اند يا در نبرد با آتش و دود جان 
مى سپارند و يا در زير چرخ هاى توسعه كشاورزى 
غيراصولــى جــان مى دهند و ايــن روايت تلخ 

زاگرس است.
بســيارى از روســتاييان بى بهانــه بلوط ها را 
مى خشــكانند و پس از تبديل جنگل به زمين 
باير در آن زراعت مى كنند و يا از اين ثروت ملى 
براى گرم كــردن خانه هاى خود بهره مى برند و 
اين موضوع موجب شده تا تخريب جنگل هاى 

زاگرس شتاب بگيرد.

 تخريب هاى عمدى
مظفر افشار يكى از فعاالن محيط زيست كه از 
جوانى به كاشــت درخت، نهال و پرورش بلوط 
مشــغول بوده و به «پدر بلوط ايران» نيز شهرت 
يافته است در اين زمينه مى گويد: يك ميليون 
و 200 هزار هكتار از جنگل ها و مراتع اســتان 
لرســتان را جنگل هاى بلوط به خود اختصاص 
داده اند كه هر ســاله بــه داليل مختلف طعمه 

سودجويان شده و تخريب مى شود.
مظفر افشار كه عالقه او به كاشت نهال موجب 
شده تا حتى نام خانوادگى خود را به «افشار بلوط 
كار» تغيير دهد و نخستين خزانه هاى بلوط ايران 
را ساخته اســت، ادامه مى دهد: در سال 1393 
حدود 12 هزار هكتار از جنگل هاى بلوط بر اثر 
آتش ســوزى، تخريب هاى ناشى از راهسازى و 
توسعه و ساير عوامل تخريب كننده از بين رفت 
و در سال 1394 نيز 9000 هكتار بر اثر عوامل 

مختلف تخريب شد.
به گفته وى طى سال هاى 93 تا 95 يعنى در سه 
سال گذشته، لرستان در منطقه زاگرس بيشترين 
ميزان تخريــب جنگل ها را به داليل مختلف از 
جمله آتش ســوزى، بريدن و اجراى طرح هاى 

توسعه اى و عمرانى داشته است.

وى در خصوص داليل اين تخريب هاى گسترده 
بررســى  مى كند:  تصريــح 
علــل آتــش ســوزى هايى 
كه طــى 10 ســال اخير در 
جنگل هاى لرستان رخ داده، 
نشان مى دهد 95 درصد اين 
اســت. بوده  عمدى  اتفاقات 
وى اذعان مى كند: كشاورزان 
براى تبديل جنگل ها به اراضى 
كشاورزى و يا روبه رو نشدن با 
پيگردهاى قانونى در خصوص 
تهيه زغال از جنگل به صورت 
عمدى به سوزاندن جنگل ها 

اقدام مى كنند.
برخى  حتى  مى افزايد:  افشار 

از آتش ســوزى هاى عمدى ريشه در اختالفات 
محلــى دارند و متأســفانه برخى دامــداران يا 
كشاورزان به صرف داشتن يك اختالف محلى 
بــدون توجه به ارزش درخت و جنگل نســبت 
به ســوزاندن اين منابع ارزشمند طبيعى اقدام 

مى كنند.

 تأمين معيشت 
داليل مختلفى همچون نبود سوخت، دسترسى 
مناسب نداشتن به سوخت گاز و نفت و همچنين 
گرانى سوخت باعث شده تا برخى از افراد محلى 
بناچار نســبت به بريدن درختان بلوط لرستان 

اقدام كنند.
 به نظر مى رسد شايد يكى از اصلى ترين داليلى 
كه برخى از افراد محلى درختان را براى تأمين 
ســوخت مورد نياز خود قطع مى كنند قيمت 
باالى سوخت باشد.به بيان ديگر با اينكه دولت 
ســوخت يارانــه اى در اختيار روســتاييان قرار 

مى دهد، اما بازهم به دليل باال بودن قيمت ها و 
همچنين توان اقتصادى بسيار 
پايين بســيارى از روستاييان 
تمايل زيادى براى اســتفاده 

مداوم از سوخت ندارند.

 رد پاى توسعه
منطقــه كوهســتانى مابين 
شهرســتان پلدختر تا جنوب 
خرم آبــاد با وجــود رودهاى 
پرآب و خروشــان و پوشش 
جنگلى يكى از ارزشمند ترين 
مناطق كشور در بخش زاگرس 
محســوب مى شــود. به دليل 
اين رويشگاه جنگلى  اهميت 
و از آنجــا كه هنوز عوامل طبيعى، بلوط زارهاى 
اين منطقه را تهديد مى كنند، روايت ديگرى از 

قلع وقمع كردن درختان بلوط وجود دارد. 
با وجــود اهميت جنگل هــاى منطقه زاگرس، 
قطع درختان اين منطقه در ســال هاى اخير به 
بهانه اجراى طرح انتقال خط لوله گاز و نفت به 
مناطق شمال و شمال غرب كشور بشدت آغاز 

شده است.

 چالش هاى پيش رو 
لرســتان به لحاظ مســاحت منابــع طبيعى و 
عرصه جنگل هاى بلوط، رتبه ســوم را در كشور 
دارد، با اين حال مســئوالن و كارشناسان اذعان 
مى كنند فاصله زيادى تا نابودى بلوطستان هاى 
زاگرس نخواهيم داشت.مديركل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى استان لرستان در اين خصوص اظهار 
مى كند: آتش سوزى عمدى منابع ملى و قطع 
درختان و بوته هاى جنگلى براى توسعه اراضى 

ديم و همچنين تهيــه زغال از درختان بلوط 
توسط افراد سودجو از چالش هاى اصلى منابع 

طبيعى در اين استان است.
شيرزاد نجفى بيان مى كند: براى حفظ منابع 
طبيعى بايد از تمامى ســازمان ها و در قالب 
عــزم جدى و ملــى كمك گرفــت.وى ادامه 
مى دهد: آموزش جوامع محلى، تأمين نياز هاى 
روســتاييان، مالحظات زيســت محيطى در 
اجراى طرح هــاى عمرانى و همچنين تأمين 
تجهيــزات مورد نياز براى اطفــاى حريق در 
جنگل هــا و همچنين حمايــت براى تقويت 
يگان هاى حفاظت از جمله نكاتى اســت كه 
براى حفاظت و حراســت از اين ثروت بايد در 

اولويت قرار گيرد.
 

 كمك آژانس هاى بين المللى
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
لرســتان با اشــاره بــه اجراى طــرح آژانس 
بين المللى همكارى ژاپن (جايكا)در راســتاى 
حفاظت از جنگل هــاى زاگرس بيان مى كند: 
مديريت حفظ و احياى جنگل و معيشت مردم 
براى افزايش درآمد از مهم ترين كارهاى اجراى 

اين طرح در استان است.
وى مى افزايد: ژاپنى هــا در قالب طرح جايكا، 
مصمــم بــه اجــراى طرح هــاى حفاظت از 
جنگل هاى زاگرس هستند كه استان لرستان 

نيز يكى از اين استان هاست.
وى با اشــاره به اينكه اين طرح در شهرستان 
دورود، حوزه درب آســتانه در حال اجراست، 
ادامه مى دهد: اجــراى پروژه هاى مهم ملى و 
بين المللى مانند جايكا، زمينه مشاركت مردم 
را در حفــظ و حراســت از ايــن ظرفيت ها و 

همچنين بهره بردارى صحيح فراهم مى كند.

  چهارمحال و بختيارى داراى جايگاه 
سوم بيكارى در كشور 

شهركرد- خبرنگار قدس: معاون توسعه مديريت و منابع 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: با توجه به نرخ باالى 
بيكارى در چهارمحال و بختيارى اين استان يكى از سه استانى 
است كه باالترين اعتبارات براى آن تخصيص داده شده است.

نصراله بازوند در مراسم توديع و معارفه مديركل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى چهارمحال و بختيارى با اشاره به سازماندهى 
نهادهاى اجتماعى گفت: در حوزه كار به دنبال استانداردسازى 
محيط كار هستيم كه بى توجهى به استاندارد سازى محيط 
كار حوادثى از جمله سانحه ســانچى و ريزش معدن را رقم 

مى زند.
وى افزود: يكى از ضعف هاى كشور ساماندهى نشدن نهادهاى 

اجتماعى است.
بازوند با اشاره به سرمايه سازى صنفى در تعاونى ها گفت: در 
تعاونى ها براى يك گروه و يك كشــور سرمايه سازى صورت 
مى گيرد كه خود باعث ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادى است.
شــايان ذكر است، در پايان اين آيين از خدمات «سيد عباس 
جزايرى» قدردانى شد و «حفيظ اله فاضلى لردگانى» به عنوان 
مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى چهارمحال و بختيارى 

منصوب شد.

   خوددارى از انتصاب هاى رابطه اى و 
بى ضابطه در استان همدان

مهر: نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه بهانه اى براى تعلل در انجام كارها در همدان وجود ندارد، 
بر خوددارى از انتصاب هاى رابطه اى و بى ضابطه در بكارگيرى 

نيروها تأكيد كرد.
حميدرضا حاجى بابايى در جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتى در 
همدان اظهار كرد: همدان در حوزه پتانســيل نيروى انسانى 
وضعيت بسيار مطلوبى دارد و در نگاه كلى داراى نيروى انسانى 
صاحب دانش است كه بايد با برنامه ريزى مناسب و استفاده 
از ظرفيت هاى موجود، اســتان را به سوى يك استان دانش 

بنيان سوق داد.
وى با بيان اينكه مديران بايد پيگيرى امور توســعه اســتان 
را در حــوزه كارى با جديت در دســتور كار خود قرار دهند، 
بر بررســى انطباقى فعاليت ها در اســتان هاى پيشرو و ارائه 
طرح هاى عملياتى تأكيد كرد و گفت: بعد از ارائه برنامه مديران 
دستگاه هاى اجرايى استان؛ مجمع نمايندگان و مديران ارشد 
به كمك آن ها خواهند شتافت تا بتوانيم بيشترين كارآمدى را 

در حوزه هاى مختلف داشته باشيم.

   وضعيت صادرات فرش مطلوب نيست

مهر: دبير اتاق بازرگانى استان اردبيل با اشاره به اينكه وضعيت 
صادرات فرش دستباف در كشــور مطلوب نيست، گفت: با 
وجود سابقه مطلوب صادراتى، امروز با كاهش صادرات از يك 

ميليارد و 400 دالر به 300 ميليون دالر روبه رو هستيم.
حسين وثوقى ايرانى در آيين بازگشايى نمايشگاه گنجينه هاى 
نفيس دستبافته هاى دارى اردبيل تصريح كرد: شرايط فعلى 
اقتصاد كشور و فضاى بين المللى به اين وضعيت دامن زده و 
رقبايى هندى، پاكستانى و حتى افغانى با فرش ايران رقابت 

دارند.
وى تأكيد كرد: چنين شرايطى ايجاب مى كند كه توليد فرش 
با كاربرى زيرانداز كاهش يافته و در مقابل فرش ايرانى تابلوى 

نفيس منازل شود. 
وثوقى برگزارى نمايشگاه دســتبافته هاى نفيس را با هدف 
معرفى بخشى از توانمندى فرش ايرانى دانست و افزود: عالوه 
بر فرش دستباف اردبيل، توليدات شهرهاى كاشان، اصفهان، 
نائين، قم، شهركرد، بلوچستان و تركمن صحرا در معرض ديد 

عموم است.

   پرداخت خسارت به زلزله زدگان ايالم 
در انتظار اعتبار دولت

ايالم- خبرنگار قدس: معاون بنياد مسكن انقالب اسالمى 
اســتان ايالم گفت: پرداخت خسارت به زلزله زدگان ايالم در 

انتظار تصويب اعتبار از سوى دولت است. 
فاخر محمديان با بيان اينكه 26 هزار نفر در سراســر استان 
مدارك خود مبنى بر خسارت زلزله 21 آبان ماه به واحدهاى 
مسكونى خود را به بنياد تحويل داده اند، اظهار داشت: بازديد 
اوليه از اين واحدها صورت گرفته، اما به علت تخصيص نيافتن 
اعتبار، بازرســى براى تأييد نهايى نشده و تأييد خسارت اين 

واحدها منوط به انجام بازرسى است.
وى با اشــاره به اينكه ارائه تسهيالت و كمك به زلزله زدگان 
بعد از مصوبه دولت و همكارى بانك هاى عامل استان محقق 
خواهد شــد، افزود: انتظار مى رود دولت با تصويب اعتبارى 

مناسب خسارت ديدگان زلزله آبان ماه در ايالم را يارى كند.
معاون بنياد مسكن انقالب اسالمى استان ايالم همچنين به 
زلزله اخير در شهرســتان هاى چرداول و سيران اشاره كرد و 
بيان داشت: اين زلزله در شهرستان چرداول خسارتى اندك به 
بار آورده و در چند روستا سازه هاى نامقاوم را تخريب كرده و 
شوراى بحران شهرستان در اين خصوص براى برآورد ميزان 
خســارات تشكيل شده، ضمن اينكه اين زلزله در شهرستان 

سيروان خسارتى ايجاد نكرده است.

��ر

بوشهر :20 آبان امسال شوراى شهر بوشهر در جلسه نوزدهم خود با 6 رأى موافق و 
سه رأى ممتنع به استناد قانون جديد منع به كارگيرى بازنشستگان، رأى به پايان كار 

غالمعلى ميگلى نژاد به عنوان شهردار بوشهر را صادر كرد.

 آنچه گذشت
مصوبه عدم به كارگيرى مديران بازنشسته در دستگاه هاى دولتى موجب شد تا شهردار 

بوشهر اين شهردارى را ترك كند.
با توجه به اينكه شهردار در روزهاى اوليه اجراى طرح ادعاى ايثارگرى كرده بود، اما بنياد 
شهيد و امور ايثارگران استان بوشهر، ايثارگرى غالمعلى ميگلى نژاد شهردار مركز استان 

را تأييد نكرد كه اين موضوع موجب تنش بين اعضاى شورا و شهردار شد.
غيبت شــهردار موجب شــد تا دغدغه بسيارى از شــهروندان در آستانه سال نو و در 

روزهايى كه شهر بايد براى پذيرايى گردشگران آماده شود، افزايش يابد.
اين موضوع موجب شد تا رئيس كميسيون برنامه و حقوقى شوراى اسالمى شهر بوشهر 
با ارسال نامه اى سرگشاده خطاب به رئيس شوراى اسالمى اين شهر، خواستار برگزارى 

نشست فوق العاده براى انتخاب شهردار شود.

 تصميم گيرى براى تعيين شهردار
دوشنبه، دوم بهمن ماه جلسه اى در شوراى شهر بوشهر با حضور همه اعضاى طرح ابطال 
مصوبه شماره 19 در خصوص پايان به كارگيرى شهردار بوشهر به استناد سابقه ايثارگرى 

و بر اساس رأى ديوان عدالت ادارى انتخاب شهردار كليد خورد.
در اين نشست ميگلى نژاد با پنج رأى موافق و سه رأى مخالف دوباره به عنوان شهردار 
انتخاب شد. كيوان هاشــم زاده، روح اهللا نصرتى، ندا عبداهللا زاده، عبدالخالق برزگرزاده 
و مهرزاد آســايش به عنوان موافقان ميگلى نژاد به شهردارى و طاهره شمشيرى، ابوذر 

دهدار و پويا دوالبى به عنوان مخالفان رأى دادند.
اكبر توسلى ديگر عضو شوراى شهر بوشهر با اشاره به مهلت 20 روزه ديوان عدالت ادارى 
در خصوص اعتراض به رأى اخير قبل از رأى گيرى انتخاب شــهردار، صحن شورا را به 

نشانه اعتراض ترك كرد.

 شهردار بازمى گردد
رئيس شــوراى شهر و ســخنگوى آن كه در بيست و يكم آبان امسال فعاليت ميگلى 
نژاد را به عنوان شهردار غيرقانونى اعالم كرد، حال از تكيه قانونى ميگلى نژاد بر صندلى 

شهردارى بوشهر خبر مى دهد.
ابوذر دهدار با اشــاره به بركنار شــدن غالمعلى ميگلى نژاد از سمت شهردار بوشهر به 
ســبب بازنشستگى با اشاره به ابطال مصوبه شماره 19 اين شورا مبنى بر پايان كار به 
استناد سابقه ايثارگرى و مستثنا بودن از قانون منع به كارگيرى بازنشسته ها مى گويد:در 
جلسه اى كه با حضور اعضاى شوراى شــهر برگزار شد، شرايط احراز ميگلى نژاد براى 

شهردارى بوشهر با پنج رأى موافق مصوب شد. 
وى بيان مى كند: ميگلى نژاد پس از تأييد هيئت كميته تطبيق فرماندارى بوشهر مى تواند 

در پست شهردارى بوشهر مجدداً فعاليت خود را آغاز كند.

 بازگشت شهردار غيرقانونى است
اكبر توسلى كه در جلسه رأى گيرى به معناى اعتراض جلسه شوراى شهر را ترك كرد 
در اين رابطه اظهار مى كند: بنده ضمن مراتب احترامى كه براى نماينده ها و منتخبان 
مردم و شهردار اسبق شهر قائل هستم و با تشكر از زحمات وافر اين شخصيت باانگيزه و 

پرتالش كه با بيش از 35 سال خدمت و با فرض قبول دانستن تمام مدارك وى مبنى 
بر ايثارگرى، بازگشت مجدد ايشان را مغاير با قوانين و مقررات و آيين نامه اجرايى احراز 

صالحيت شهرداران مى دانم.
وى عنوان مى كند: جلسه دوم بهمن ماه شوراى اسالمى شهر بوشهر با وجود درخواست 
قانونى اينجانب مبنى بر عدم تشــكيل جلسه تا تعيين تكليف نهايى و انقضاى مهلت 

قانونى شكواييه شهردار سابق از شورا در ديوان عدالت ادارى، تشكيل شده است.
وى بيان مى كند: در اين جلسه پنج نفر از اعضا بدون توجه به قانون و مقررات، مدارك 
ايثارگرى شــهردار سابق را برخالف مصوبه شماره 19 كه مورد شكايت نيز قرارگرفته 

است را رأى گيرى كردند تا روند شهردار شدن جناب آقاى ميگلى نژاد به جريان افتد.
وى يادآور مى شود: درحالى كه ابتدا مى بايست با توجه به بند 2 ماده 11 آيين نامه اجرايى 
شــوراى اسالمى شهر مصوب 1378 و ماده 23 آيين نامه داخلى شوراى اسالمى شهر 
مصوب 1384 كه اعالم مى دارد «اعضاى شورا بايد در تصميم هاى خود قوانين و مقررات 
مربوطه را موردتوجه و لحاظ قرار دهند و يا اخطار راجع به منافى بودن دستورات جلسه 
بر اظهارات ديگر مقدم است» عمل كرده و پس از رفع مواد قانونى در موضوع رأى گيرى 

كنند و يا موردتوجه و تذكر قرار دهند.
حســب مدارك ديده شــده با توجه به مدت حضور وى در جبهه، نامبرده مشــمول 
تســهيالت قانون جامع ايثارگران نيســت و مورد بند «واو» تبصره ذيل بند يك قانون 
جامع ايثارگران است و با اين وجود قرار گرفتن در زمره ايثارگرى طبق بخشنامه دوم 
بهمن  1395 و اصالحيه هاى سازمان امور ادارى و استخدامى كشور با عنوان دستورعمل 
نحوه به كارگيرى بازنشستگان بند ششم آن نمى تواند از مستثناييت قانون به كارگيرى 

بازنشستگان استفاده كند.
توســلى ادامه مى دهد: اينجانب و همه همكاران به خوبى مى دانيم كه در صورت وجود 
قوانين و مقررات كامالً روشــن رأى گيرى، زمانى بايد انجام گيرد كه طرح و يا اليحه و 
هر درخواست قبالً عدم مغايرت آن با قانون به تأييد رسيده باشد، تا سپس در راستاى 
مصوب كردن رأى گيرى شــود، بنابراين صرف رأى گيرى آن هــم درزمانى كه قانون 

مشخص بوده و بايد آن را لحاظ كنيم محلى از اعراب ندارد و مسئوليت آور است.
وى همچنين در خصوص دغدغه شهروندان در آستانه نوروز اظهار مى كند: جاى نگرانى 
براى ايام عيد نوروز نيز وجود ندارد؛ زيرا همكاران زحمتكش شهردارى در اين راه تجربه 

كامل داشته و دارند و شهر آماده پذيرايى از هموطنان گرامى خواهد شد.

شهردار غيرقانونى به طور قانونى شهردار شد

انتخاب شهردار بوشهر در تالطم اختالف 

تخريب جنگل هاى 
بلوط لرستان براى 

تبديل به زغال 
چالشى است كه هر 
روز عمق آن بيشتر 

مى شود

بــرش
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سنندج   شهر «زينه اوباتو» كه مرتفع ترين 
شــهر كردســتان و به بام برف ايران مشهور 
است در اين فصل بيشــترين روزهاى تمام 
يخــى را تجربــه مى كنــد و حجم بســيار 
گسترده اى از برف در مناطق كوهپايه اى آن 

انباشته مى شود.
از كوه هــاى پربرف، يخچال هــاى طبيعى و 
آبشــارهاى يخى گرفته تا مناطق برف گير و 
گردنه هاى ســخت گذر ژاالنه، تته سروآباد و 
ماموخ ســنندج، اتفاقات فصلى در تاالب ها و 
تغيير ســبك زندگى مردم همه فرصت هايى 
است كه در پناه توسعه گردشگرى زمستانه، 
مى تواند بالفعل و به ظرفيت سرمايه اى تبديل 

شوند.
توريســم زمســتانى يكى از اشكال فصلى 
جهانگردى اســت كه درگذشــته طبقات 
ممتاز اجتماعى مى توانستند از آن استفاده 
كننــد، ولى امــروزه بارونــق جهانگردى 
موردتوجه ديگر اقشار نيز واقع شده است و 
كشورهايى كه داراى موقعيت هاى مناسب 
كوهســتانى و دامنه هاى برف گير هستند، 
شــرايط مناسبى براى توريسم زمستانى به 

وجود مى آورند.
طبيعت زمستانى و زيباى كردستان در كشور 
ايران كه داراى اقليم گرم و نيمه خشك بوده 
زمينه را براى برگزارى تورهاى زمستانى بويژه 
براى ساكنان استان هاى گرم و بيابانى كشور 
كه تاكنون بندرت بارش برف را تجربه كردند، 

مى تواند با استقبال خوبى روبه رو باشد.
از طــرف ديگر مــرزى بودن كردســتان و 
همجوارى با اقليم كردســتان عراق و دشت 
گرميان نيز مى تواند قطبى براى گردشگران 
خارجى در فصل زمستان و حضور گردشگران 

ديگر كشورها در اين فصل باشد.

  چشم ها را بايد شست
با هر نگاه و ســليقه اى كــه بنگرى مى توان 
ايــن واقعيــت را دريابــى كــه زيبايى ها و 
توانمندى هاى كردستان در حوزه گردشگرى 
و جذب توريسم در فصل زمستان دوچندان 
مى شود، اما متأسفانه با همه اين زيبايى هاى 
كردســتان، هرگاه خبرهايى از بارش برف در 
رســانه ها بازتاب پيدا مى كند، اولين چيزى 
كه به ذهن ها مى رســد، بسته شدن راه هاى 
مواصالتى، لغو برنامه پرواز هواپيماها و قطع 

شدن گاز شهرى است.
از نگاه مردم كردســتان برف و زمســتان به 
ايــن اندازه نامهربان نيســتند و اگر اين گونه 
قضاوت مى كنيم به خاطر نداشــتن شناخت 
درست ما از فرصت هاى گردشگرى زمستان 

و قابليت هاى آن است.
آب معدنــى،  چشــمه هاى 
تاالب هاى  پرنده نگــرى در 
چند  كلنى هاى  و  يــخ زده 
پرندگان  قطعــه اى  هــزار 
مهاجــر تــاالب زرى بــار 
زمســتانى  زندگى  مريوان، 
برگــزارى  روســتاييان، 
آيين هاى سنتى در روستاها، 
لذت بردن از چشم اندازهاى 
زيباى برفى و كوهستانى و 
محلى،  بازارهاى  در  حضور 
ظرفيت هــاى گردشــگرى 
زمستانى كردستان هستند.

  موانع پيش روى گردشگرى
تيمور خالــدى، يكى از كارشناســان حوزه 
گردشگرى كه سابقه مشاور مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كردستان 
را نيــز دارد در خصــوص موانــع و نيازهاى 
گردشــگرى اين اســتان بيان مى كند: يكى 
از مهم ترين مشــكالت حوزه گردشگرى در 

استان كردســتان نبود زيرساخت هايى چون 
راه و تأسيسات اقامتى و پذيرايى و غيره است.

وى از ديگر ضروريات توســعه گردشــگرى 
را توســعه جاذبه هاى شــهرى، شهربازى ها، 
ســاماندهى منابع طبيعى و حفاظت شــده، 
توسعه نيروى انسانى آموزش ديده و تأسيس 
عنوان  جديــد  هتل هــاى 

مى كند.
ســاماندهى  ضــرورت  وى 
روستاهاى هدف گردشگرى 
را نيــز يــادآور مى شــود و 
خاطرنشان مى كند: در حال 
گردشگرى  امكانات  حاضر، 
تنها براى گردشگران داخل و 
آن هم در يك سطح متوسط 
فراهم اســت و بنابراين اگر 
هــدف جذب گردشــگران 
خارجى راداريــم، بايد رويه 

فعلى را تغيير بدهيم.
مى كند:  عنــوان  خالــدى 
ازجمله مشــكالت اساسى ما درزمينه جذب 
و توســعه حضور گردشگر خارجى در كشور 
از قبــل از انقــالب تاكنون، نبــود تبليغات 
بين المللــى براى شناســاندن مســيرهاى 

گردشگرى استان كردستان است.
وى مى افزايــد: در حــال حاضــر مســير 
شناخته شــده براى گردشگر خارجى، مسير 

اصفهان - تهران - شــيراز است، درحالى كه 
بايد مسيرهاى جديد براى گردشگر خارجى 
تعريف و تبليغ شــود، اما فعــًال همچنان به 
روال ســابق و طبق برنامه هاى گذشته عمل 
مى شود و به همين دليل هنوز نتوانسته ايم از 
قابليت هاى جذب گردشگر خارجى بهره مند 

شويم.

  راهكار توسعه گردشگرى
وى يادآور مى شــود: براى توسعه گردشگرى 
بايد مشــكالت حوزه خدمــات هتلدارى و 
رســتوران دارى را حل كنيم و بــا برگزارى 
هفته هاى فرهنگى برگزارى نمايشــگاه ها و 
همايش هاى اختصاصى در سطح بين المللى 
گردشگرى  ظرفيت هاى  شناســاندن  جهت 

كردستان گام برداريم.
وى جلوگيرى از ارائه ســاليق شــخصى در 
بين المللى و  تبليغــات گردشــگرى  زمينه 
داخلــى و ارائه راهكارهاى علمــى بازاريابى 
در ايــن زمينــه، جلوگيرى از تعــدد مراكز 
تصميم گيــرى و تقويــت بيش از گذشــته 
اداره كل اســتان به عنــوان متولــى اصلى 
امورات گردشــگرى در استان، تشويق مردم، 
سازمان ها و كردستانى هاى خارج از كشور به 
ســرمايه گذارى درزمينه گردشگرى و حذف 
ريســك ها و ناامنى ها در اين زمينه را بسيار 

حائز اهميت عنوان مى كند.
وى عنوان مى كند: توســعه نيروى انســانى 
كارآمد و آشــنا به زبان هــاى بين المللى با 
برگــزارى كارگاه هــاى آموزشــى تخصصى 
بين المللــى و دعــوت از اســتادان مطــرح 
بين المللــى، آموزش پليــس در زمينه هاى 
مربوط به صنعت گردشگرى به عنوان پليس 
راهنما و توجه ويژه به اكو توريســم يا همان 
طبيعت گردى بخشى از راهكارهاى مؤثر در 
توسعه اين حوزه است كه بايد در دستور كار 

قرار گيرد.
وى همچنين توســعه و توجه به گردشگرى 
الكترونيكى و يافتن بازارهاى هدف را ضرورى 
مى خواند و ابراز مى كند: بايد دســتگاه هاى 
متولى توســعه اجرايى براى تأمين امكاناتى 
چون بيمارســتان براى گردشگرى سالمت و 
فرودگاه براى مسيرهاى مناسب و حمل ونقل 
روان مسافران و گردشــگران، اقدام جامع و 

كاملى كنند.

��راث ���نگ
 تئاتر ايالم با حمايت قابليت پيشرفت دارد

ايالم: مسئول واحد هنرهاى نمايشى حوزه هنرى ايالم گفت: 
اگر اعتبار بيشترى به تئاتر اين استان تزريق شود، شاهد توسعه  

به مراتب بيشتر تئاتر، نسبت به انتظارات خواهيم بود.
حشمت اهللا آقايى، به هنردوست بودن مردم ايالم اشاره كرد و افزود: 
مردم ايالم همواره از نمايش  هاى خوب استقبال كرده اند، اما عمده  
عالقه شان به آثار مذهبى معطوف اســت.  وى ادامه داد: از سوى 
ديگر هنرمندان تئاتر استان افرادى كم توقع و پرتالش هستند كه 

با امكانات كم نيز بيشترين خالقيت را صرف آثارشان مى كنند. 
مسئول واحد هنرهاى نمايشى حوزه هنرى استان ايالم با بيان 
اينكه متأسفانه حوزه هنرى استان سالن مناسبى براى اجراى 
نمايش  ندارد، افزود: پيشتر براى اجراى نمايش ها، از سالن اداره  
كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استفاده مى كرديم كه اكنون از 
اين سالن به عنوان سينما و سالن پخش فيلم استفاده مى شود. 
وى افزود: البته هزينه  اجاره  اين سالن براى گروه هاى نمايشى بسيار 
سنگين است، اما با رايزنى هاى انجام شده، توانستيم مشاركت اداره  
كل آموزش و پرورش استان را جلب كنيم و نمايش ها را در مجتمع 

فرهنگى امور تربيتى استان روى صحنه ببريم.

  كمبود 30 هزار معلم 
در سال تحصيلى آينده 

ايرنا: معاون وزيرآموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
با حذف دوره پيش دانشــگاهى در سال تحصيلى آينده 430 
هزار دانش آموز از آموزشگاه ها خارج و به جاى آن ها 900 هزار

دانش آموز پايه دوازدهم جايگزين مى شــوند كه اين وضعيت 
عالوه بر فضا، ما را با كمبود 30 هزار معلم روبه رو مى كند.

على زرفشــان افزود: بدين ترتيب جمعيت دانش آموزى پايه 
دوازدهم به نسبت پيش دانشگاهى امسال به بيش از دو برابر 
افزايش مى يابد كه در اين ارتباط دو برابر شدن نيروى انسانى 

آموزشى و فضا ضرورى است.
وى بيان كرد: براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
در ســال تحصيلى آينده نظام آموزشى 6-3-3 به طور كامل 

استقرار مى يابد و دوره دوم متوسطه سه ساله مى شود.
زرفشــان با يادآورى كمبود نيروى انسانى گفت: براى جبران 
اين كمبود نيروى انسانى براساس هماهنگى هاى انجام شده 
دانش آموختگان دانشگاه هاى فرهنگيان و شهيد رجايى امسال 

وارد نظام آموزشى مى شوند.

چشم ها را بايد شست 

  «طالقان» منطقه گردشگرى معرفى شدتوريسم زمستانى گرمابخش صنعت گردشگرى كردستان
كرج- خبرنگار قدس: معاون ســرمايه گذارى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى وگردشگرى استان البرز گفت: دولت تمامى 
منطقه طالقان را منطقه گردشگرى اعالم كرده است، اما تا زمانى 
كه مشكل ممنوعيت ايجاد حوضه هاى آبريز سطح طالقان برطرف 

نشود، دست ما نيز براى ايجاد اماكن گردشگرى بسته است.
جليل شيدا با اعالم اينكه امسال نسبت به سال گذشته جذب 
سرمايه گذار رشد بيشترى داشته است، تأكيد كرد: در ايجاد 
فضاى تفريحى و گردشگرى دولت اعتبارى را تخصيص نداده، 
اما براى سرمايه گذاران تسهيالت بانكى را در نظر گرفته است.
وى گفت: براســاس ضوابط ابالغى اگر هر سرمايه گذار براى 
طرح هاى خود 60 درصد آورده مالى داشــته باشد 40 درصد 

ديگر تسهيالت پرداخت مى شود.
شيدا، با اشاره به سرمايه گذارى هاى بخش گردشگرى در استان 
البرز اظهار كرد: در زمينه ايجاد هتل، هتل آپارتمان، مجتمع هاى 
رفاهى بين راهى و مجتمع هاى تفريحى درخواست هايى از سوى 
متقاضيان براى اداره كل گردشــگرى فرستاده شده كه پس از 

فرآيندهاى ادارى مجوزها داده مى شود.

  تالش براى ثبت ميراث معنوى حوزه 
كودكان استان كرمانشاه

كرمانشــاه- خبرنگار قدس: مديــركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان كرمانشاه با تأكيد بر حفظ 
ميراث ناملموس و معنوى استان در حوزه كودك گفت: اشعار، 
اســطوره ها، داســتان ها و بازى هاى بومى و محلى در حوزه 
كودك، روستايى و عشايرى جزو ميراث ارزشمند معنوى ما 

هستند كه بايد ثبت و حفاظت شوند.

جليل بااليى ادامه داد: بخشى از اين داشته هاى فرهنگى ممكن 
اســت به دست فراموشى سپرده شود و ما آمادگى داريم اين 
داشته ها را به عنوان ميراث ناملموس در حوزه كودكان به ثبت 
ملى برســانيم. وى افزود: معرفى ايــن آثار به زبان كودكانه و 
نزديك شــدن آن ها به اين آثار جلب مشاركت كودكان براى 

حفاظت از آثار تاريخى را به دنبال خواهد داشت.
بااليى، با بيان اينكه يكى از مهم ترين مباحث گردشگرى در 
دنيا، گردشگرى كودكان است، تصريح كرد: در دنيا روى اين 
موضوع كلى تمركز دارند كه شــايد ريشه اصلى آن در نقش 

اساسى كودكان و نوجوانان در تعيين مقاصد سفر باشد.
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توريسم زمستانى 
يكى از اشكال فصلى 

جهانگردى است كه 
در اين ميان استان 

كردستان ظرفيت 
مناسبى براى جذب 

گردشگران دارد

بــرش

نيم نــگاه

ميــدان عرضه ميــوه و تره بــار قزوين 
هم اكنــون در نقطه جنوبى و در ميدان 
دوراهى همدان شهر قزوين قرار گرفته 
كه مشكالت و نابســامانى هاى بسيارى را به وجود 
آورده اســت. وجود چنين مشكالتى موجب شده تا 
زمزمه هايى در بين مردم و تيترهايى از نوع «ميدان 
ميوه و تره بار قزوين بــه زمين 20 هكتارى منتقل 
مى شــود» و «جانمايى ميدان ميوه و تره بار قزوين 
به طور جدى در حال پيگيرى است» در رسانه هاى 
استان قزوين از چند سال گذشــته تا امروز عنوان 

شود.
اتحاديه بنكــداران ميوه و  رئيس 
تره بار قزوين در تبيين مشكالت 
ميــدان ميوه و تره بــار طى چند 
ســال گذشته گفته اســت كه به 
دليل كمبود فضاى خريد و فروش 
شــخصى  خودروهاى  حضــور  و 
و كاميون هــا و وانــت بارها براى 
تخليه بــار، ترافيك اين ميدان در 
ســاعات پيك خريــد و فروش به 
كالف سردرگمى تبديل شده و هم 
اكنون به دليل كمبود فضا بيشتر 
محصــوالت در داخــل خودروها 

خريد و فروش مى شود.
به گفته محمود شــالباف در دو ســال گذشــته، با 
توجه به بروز مشكالت ناشى از استقرار ميدان ميوه 
و تره بار در اين نقطه از شــهر قزوين طى هشــت 
سال گذشته پيگير جابه جايى ميدان ميوه و تره بار 
بوده ايــم تا مردم از اين تنگنــا نجات پيدا كنند، اما 

متأسفانه تاكنون موفق نشده ايم.

 ميدان قديمى پاسخگوى نياز مردم نيست
فرماندار شهرستان قزوين نيز در مهرماه سال جارى 

در اين خصوص گفته بود كه ساماندهى ميدان ميوه 
و تره بار الزم اســت و ظرفيت ميدان ميوه وتره بار 
قزوين پاســخگوى نياز مردم نيســت و تسريع در 
اجــراى طرح ســاخت بارانداز جديد در اين شــهر 

ضرورى است.
به گفته على موســوى با توجه به افزايش جمعيت 
و ترافيك در سال هاى گذشــته، ميدان ميوه و تره 
بار قزوين كه مطابق با نياز 35 ســال پيش ساخته 
شده، امروز پاســخگوى مردم نيست و موجب بروز 

مشكالتى در اين زمينه شده است.
وى بــا تأكيــد بر لــزوم پيگيرى 
طرح جابه جايى و ساخت ميدان 
ميــوه و تره بار قزوين بيان كرد: با 
پيگيرى شهردارى و ديگر نهادهاى 
مسئول در اين زمينه طرح ساخت 
ميــدان ميوه و تره بــار قزوين در 
اراضى باالدســت اتوبان در شمال 
شهر قزوين جانمايى شده و طرح 
مطالعاتى آن از ســوى مشاور در 

دست اجراست.

 اقدام براى ساخت ميدان 
بزرگ تر

استاندار قزوين در جريان بازديد از 
ميدان ميوه و تره بار عنوان كرد: ميدان ميوه و تره بار 
قزوين كه در ورودى شهر از طرف همدان قرار دارد، 
سيماى شهرى را بر هم زده و از آنجا كه قزوين مركز 
استان است اين منظره شلوغ و ترافيك وجهه خوبى 

براى مركز استان ندارد.
عبدالمحمد زاهدى با بيان اينكه ميدان تره بار قزوين 
در زمان ســاخت براى ســال هاى آينده پيش بينى 
نشده است، افزود: ميدان ميوه و تره بار قزوين كوچك 
است و پاسخگوى نياز مردم استان نيست و بايد براى 

ساخت ميدان بزرگ تر و مناسب تر در خارج از شهر 
اقدام شود.

وى با تأكيد بر اينكه بايد براى طراحى ميدان ميوه 
و تره بار قزوين آينده نگرى داشت و نيازهاى 50 سال 
آينده نيز در آن ديده شــود، گفت: براى راه اندازى 
اين گونه طرح ها بايد آينده نگرى داشــت تا خدمات 
به شكل روان و با كيفيت باالترى به شهروندان ارائه 

شود.

  اختصاص 20 هكتار زمين
بعد از گذشت چندين ماه از صحبت هاى استاندار در 
اين خصوص، در چند روز گذشته نيز در ديدار رئيس 
سازمان امور اراضى كشور با استاندار قزوين موضوع 
ساخت ميدان جديد ميوه و تره بار قزوين در اراضى 

شهرك دانش مورد بررسى قرار گرفت.
رئيس ســازمان امور اراضى كشــور در اين ديدار با 
اشــاره به طرح اوليه ســاخت ميدان ميوه و تره بار 
قزوين در 180 هكتار زمين و ســپس كاهش آن به 
ميزان 20 هكتار ادامه داد: اگر ضرورت اختصاص 20 
هكتار اراضى براى ســاخت ميدان جديد ميوه و تره 
بار قزوين مورد تصويب قرار بگيرد، بايد قيد شود كه 
مابقى مســاحت در نظر گرفته شده در اين طرح به 
عنوان يك پارك عمومى اســت و تا 20 سال هرنوع 

فعاليت در آن ممكن نباشد.
عليرضا اورنگى اظهار داشــت: با توجه به مشكالتى 
كه در آيين نامه تغيير كاربرى اراضى كشــاورزى به 
وجود آمده بود، آيين نامه اصالح قانون حفظ كاربرى 

اراضى زراعى و باغ ها ابالغ شده است.
وى گفــت: براى معافيــت از پرداخت عوارض نيز 
مى توان با الحاق اين مجموعه به شهرك دانش اقدام 
كرد؛ ميادين ميوه و تره بار و آرامستان ها از پرداخت 
عوارض معاف شده اند، اما بايد از كميسيون تبصره 

يك ماده يك مجوزهاى الزم را دريافت كنند. 

8 سال از خبر جابه جايى 
ميدان ميوه و تره بار گذشت 

بى سامانى 
در طرح 

ساماندهى 
ميدان ميوه و 
تره بار قزوين 

ظرفيت ميدان 
ميوه وتره بار 

قزوين پاسخگوى 
نياز مردم نيست و 

اجراى طرح ساخت 
بارانداز جديد 

ضرورى است
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  بازگشت پيكرهاى 28 شهيد تازه 

تفحص  شده از مرز شلمچه

فارس: فرمانده ناحيه مقاومت بســيج آبادان گفت: همزمان 
با ســالروز ورود تاريخى امام خمينى(ره) به كشور پيكرهاى 
پاك و مطهر 28 شهيد تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس 

12 بهمن  از طريق مرز زمينى شلمچه وارد كشور مى شوند.
مجيد حسين زاده اظهار كرد: آيين استقبال از شهدا در مرز 
شلمچه با حضور خانواده معظم شهدا، ايثارگران، اقشار مختلف 
مردم، جمعى از مســئوالن و فرماندهان يگان هاى نظامى و 
انتظامى شهرســتان هاى آبادان و خرمشهر در مرز شلمچه 

برگزار مى شود.
وى اضافه كرد: برگزارى مراســم اســتقبال از شهدا بر عهده 
ناحيه مقاومت بسيج آبادان است كه بعد از اين آيين پيكرهاى 
مطهر شــهدا براى برگزارى مراسم شبى با شهدا و استقبال 

مردمى در آبادان به اين شهرستان منتقل مى شوند.
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج آبادان گفت: برنامه ريزى بسيار 
مناسبى براى برگزارى آيين اســتقبال مردمى از پيكرهاى 
مطهر 28 شهيد تازه تفحص شده در شهرستان آبادان صورت 

گرفته كه جزئيات اين برنامه بزودى اطالع رسانى مى شود.
برابر اعالم كميته جست وجوى مفقودين ستاد كل نيروهاى 
مسلح پيكرهاى مطهر اين شهدا مربوط به عمليات هاى محرم، 

رمضان، كربالى 4 و تك دشمن در سال 67 است.

  حل مشكل راه اندازى مركز دياليز 
جوين با ورود مجمع خيرين سالمت

 جوين- خبرنگار قدس: فرماندار شهرستان جوين گفت: 
براى حل مشكل راه اندازى دياليز بيمارستان قمر بنى هاشم 
جوين مجمع خيرين ســالمت وارد عرصه شده و در آينده 

نزديك اين مشكل حل مى شود. 
حسين جمشيدى در جلسه كار گروه سالمت و امنيت غذايى 
با تأكيد بر پيگيرى مصوبات جلسات گذشته، گفت: مصوبات 
جلســه قبل شامل رعايت نكات ايمنى در استفاده از وسايل 
گازسوز، مطالعه طرح جمع آورى آب هاى سطحى شهر نقاب، 
راه اندازى بخش دياليز بيمارستان قمر بنى هاشم جوين و دفع 

صحيح زباله از سوى شهردارى نقاب و دهياران بوده است. 

  طرح هاى فوالدى شهرستان رشتخوار 
فعال مى شوند 

رشتخوار- خبرنگار قدس: استاندار خراسان رضوى گفت: 
با صدور مجوز فعاليت ســه طرح فوالدى در رشتخوار و رفع 
مشكالت زيست محيطى، شــاهد تحول بزرگ صنعتى در 
سطح شهرستان خواهيم بود كه اين امر رونق توليد و اشتغال 
را در اين شهرســتان رقم مى زند. عليرضا رشيديان با حضور 
در رشــتخوار و در ديدار با مديران عامل ســه طرح فوالدى 
نور، ســپاهان و شكفته با دعوت از سرمايه گذاران در بخش 
معدنى در اين شهرستان اظهار داشت: شركت احياى سپاهان 
از بزرگ ترين توليد كنندگان سنگ آهن ايران با توليد بيش 
از 4 ميليون تن سنگ آهن در سنگان است و در حال حاضر 
پنج واحد در برنامه قرار دارد كه سه واحد آن راه اندازى شده و 
فاز چهار آن در سنگان تا سه ماه آينده راه اندازى و فاز پنج اين 
واحد فوالدى با ظرفيت يك ميليون تن در رشتخوار در بهمن 

ماه جارى كلنگ زنى و سال آينده، بهره بردارى مى شود.

  بحران اقليمى خشكسالى خوزستان 
در راه است

اهواز- خبرنگار قدس: معاون عمرانى استاندارى خوزستان 
گفت: از جمله مســائلى كه امروز براى ما مهم است، مسئله 
بحران اقليمى به نام خشكســالى است. فرامند هاشمى زاده 
با بيان اينكه فرمانداران و شهرداران مركز همه شيوه نامه ها و 
سياست هاى دولت را در جهت مقابله با حوادث طبيعى دارند، 
اظهــار كرد: خالقيت ها و ابتكارهاى طبيعى وجود دارد براى 
اينكه به نحو مطلوب با آن مقابله و برخورد كنيم. امروز استان 
مــا در وضعيتى قرار گرفته كه با همت و تالش آحاد مردم و 

مسئوالن، معضالت به يك فرصت تبديل مى شود.
وى با بيان اينكه اين هشــدار نيســت، بلكــه به عنوان يك 
برنامه ريــزى بايد مدنظر باشــد، ادامه داد: يكى از مســائل، 
هشــدارى اســت كه در ارتباط با زلزله انجام گرفته و زمين 
لرزه هــاى مكرر در حــال رخ دادن اســت. همچنين رانش 
زمين جزو حوادث اســتان خوزســتان و ناشى از فرسايش 
رودخانه هاســت و بريدن روستاهاى اطراف از جمله حوادثى 
اســت كه در حال رخ دادن اســت. همه هم اين ها با هدايت 
شــهرداران و فرمانداران در ايجاد يك مكان و محيط امن و 

آسايش براى شهروندان بسيار تأثير دارد.

  معلمان يزد خواستار دريافت مطالبات 
خود شدند

يزد- خبرنگار قدس: معلمان طرح حمايتى استان يزد به دليل 
پرداخت نشدن حقوق معوقه خود خواستار پرداخت حقوق معوقه 
خود شده اند. معاون استاندار يزد در تجمع اعتراض آميز معلمان 
طرح حمايتى حضور يافت و اظهار داشت: براى پرداخت معوقه 
اين معلمان با آموزش و پرورش مكاتبه كرديم و از طريق سازمان 
مديريــت و برنامه ريزى و همچنين اداره اقتصــاد و دارايى نيز 
مكاتباتى صورت گرفته و اميد است بزودى حقوق معوقه معلمان 

طرح حمايتى پرداخت شود. 
معاون استاندار گفت: مدارس طرح حمايتى در برخى از استان ها 
داير شده و برخى ديگر از استان ها اين مدارس را ندارند و با توجه 
به اينكه تنها موضوع حقوق معلمان نيست، بحث امنيت شغلى 
و بيمه و ديگر موارد نيز مطرح است، پشنهاد مى شود، چند نفر 
از معلمان به عنوان نماينده انتخاب شوند و در جلساتى كه اين 
مسئله پيگيرى مى شود، حضور داشته باشند چون خود معلمان 

بهتر مى توانند، مشكالت را بيان كرده و از حق خود دفاع كنند.
طالبى خاطرنشان ساخت: نبايد اجازه داد، امنيت شغلى اين قشر 
به خطر بيفتد، اما همه بايد كمك كنيم تا نگاه جامعه به معلمان 
بخصوص معلمان شاغل در طرح حمايتى يك ديد مثبت باشد و 

اميد است هر چه سريعتر اين مشكل برطرف شود.

  اطلس فرهنگى البرز تدوين شود
فارس: نماينده ولى فقيه در اســتان البرز گفت: تهيه و تدوين 
اطلس فرهنگى استان در اسرع وقت ضرورى است و دستگاه ها 

بايد در اين امر همراهى الزم را داشته باشند.
آيت اهللا سيد محمدمهدى حســينى همدانى در جلسه شوراى 
فرهنگ عمومى استان البرز اظهار كرد: اثرگذارى فرهنگى را نبايد 
ناديده گرفت چراكه در فرهنگ عمومى ارزش ها، عقايد و باورها و 
تمامى هنجارهاى مردم و جامعه محسوس بوده و شكل مى گيرد.
وى بيان كرد: ترويج ازدواج در جامعه بايد تحقق پيدا كند چراكه 
تهديد نسل و كاهش جمعيت اكنون وجود دارد و ضرورى است 

اين امر با برنامه ريزى و حساسيت ويژه اى دنبال شود.

  قاتل درختان جنگلى دادآباد خرم آباد 
دستگير شد

ايرنا: مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان لرستان گفت: 
در پــى دريافــت گزارش هاى مردمى مبنى بــر قطع درختان 
جنگلى منطقه دادآباد خرم آباد، اقدام هاى الزم براى شناسايى 
و دستگيرى عامل اين كار آغاز و گروه ويژه اى براى بررسى اين 
موضوع به محل مورد نظر اعزام شــد. شيرزاد نجفى افزود: فرد 
متخلف هنگام شب و با استفاده از اره موتورى، درختان جنگلى 
بلوط منطقه دادآباد را قطع مى كرد. وى اظهار كرد: مأموران يگان 
حفاظت منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان پس از گشت هاى 
متوالــى، فرد خاطى را با هويت «ع - ط» شناســايى و طى يك 
عمليات ويژه در حين ارتكاب جرم دســتگير كردند. مديركل 
منابع طبيعى و آبخيزدارى لرستان افزود: اين فرد متخلف پس 
از تشكيل پرونده قضايى و صدور حكم توسط بازپرس دادسراى 

عمومى و انقالب خرم آباد، تحويل مراجع قضايى شد.

  استان مركزى؛ ركورددار كاهش مصرف 
آب در كشور

ايسنا: معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى مركزى گفت: 
بر طبق آمار اعالم شــده، استان مركزى در 30 سال گذشته در 
خصوص كاهش ميزان مصرف آب، مقام اول را در بين استان ها 

كسب كرده است.
مهدى زنديه وكيلى در دومين جلســه شوراى حفاظت از منابع 
آب اســتان مركزى در سال 96 با اشاره به اينكه استان مركزى 
باالترين پوشــش فاضالبى را دارد، عنوان كرد: بايد براى پسآب 
استان برنامه ريزى دقيقى داشــته باشيم زيرا استفاده بهينه و 
بازچرخانى پســاب ها اقدامى ارزشمند در جهت سياست هاى 

اقتصاد مقاومتى است.
وى ادامه داد: در حال حاضر چندين تخصيص اعتبار در خصوص 
پروژه انتقال آب شرب شهرهاى پرجميعت از آب هاى سطحى 
موجود است كه بايد با برنامه ريزى دقيق اين اقدام ها را اجرايى 
كنيم. همچنين به طور كلى استفاده بهينه از ظرفيت  پسآب ها 
در جهت تأمين آب مورد نياز صنعت و فضاى سبز، بايد بيشتر 

مورد توجه قرار گيرد.
وى افزود: در دنيا فناورى به قدرى پيشــرفت كرده كه مى توان 
پساب را نوشيد، بنابراين بازچرخانى و پساب بايد مورد توجه قرار 
گيرد. البته استفاده از اين پساب ها در هر بخشى به كيفيت پساب 

خروجى بستگى دارد كه رسيدن به اين مهم امكان پذير است.
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غالمعباس ساعى در كافه كتاب «سالم»: 

«فضاى مجازى» شاعران را از هم دور كرده است

 خديجــه زمانيان   ســه شــنبه اى كه 
گذشــت، شاعران جوان مشــهدى در كافه 
كتــاب «ســالم» گــرد هم جمع شــدند و 
اشعارشــان را براى شــاعر پيشكســوت و 

غزلسرا غالمعباس ساعى خواندند. 
ساعى پس از شنيدن اشعار شاعران و بيان 
نكاتــى به آن ها در خصوص قالب شــعرى 
«غــزل» صحبت كــرد. او از غــزل گفت و 
اتفاقاتى كه براى اين قالب شــعرى دوست 
داشتنى در همه اين قرن ها رخ داده است. 

اين شــاعر پيشكســوت، در ابتدا از شاعران 
جوان حاضر در جلسه خواست غور بيشترى 
در ادبيات داشته باشند و اگر به سرودن شعر 
نو عالقه دارند، ضمن خواندن آثار شــاعران 
كالســيك، به دفاتر شعرى شــاعران امروز 

مراجعه كنند و اشعار شاعران را بخوانند.
بــه باور او، عالقه مندانى كه ذائقه شــاعرى 
دارند و مى خواهند در اين راه گام بگذارند، 
بايد با افق شعر آشنايى كامل داشته باشند 
و الزمه چنين مســئله اى مطالعه مســتمر 

است. 

 زندگى با شكوه «غزل» 
ساعى در ادامه جلسه از «غزل» گفت و اينكه 
در طول ســال ها بسيارى از قالب هاى ادبى 
اوج و افول داشــتند، اما غــزل تا به امروز، 
باشــكوه به حيات خود ادامه داده است. او 
با بيان اينكه بزرگ ترين شــاهكارهاى ادبى 
در قالــب غزل خلق شــده اند، دوره معاصر 
را دوران شــكوفايى و اوج اين قالب شعرى 

عنوان كرد. 
ســاعى در اين خصوص توضيح داد: از آنجا 

كه پيش از انقالب بســيارى از شــاعران به 
شعر سپيد روى آورده بودند و اين شاعران 
رويكرد مناســبى با تحوالت انقالبى مردم 
نداشــتند، پس از انقالب شعر سپيد مورد 
توجه قــرار نگرفت و در اين شــرايط غزل 

جانى دوباره گرفت. 
وى در خصوص ســاختار غــزل و تغيير و 
تحــول آن طى قــرون گذشــته گفت: در 
گذشته چون مردم سواد خواندن و نوشتن 
نداشــتند و بيشتر به شــعر گوش مى دانند 
و شــعر از طريق نقل قول منتشــر و ترويج 
مى شــد، شــاعران با تغيير صــوت و آوا، 
جلوه هاى بصرى به شعر مى بخشيدند، اما با 
گذشت زمان و با سواد شدن مردم و خوانده 
شدن شعر، جلوه هاى بصرى هم مورد توجه 

قرار گرفت. 
مثًال در كتــاب «المعجم لُمعجم فى َمعاييِر 
اشــعاِر الَعَجم» از شعرهايى به نام شعرهاى  
مشــجر، مدور، مطير نام برده شده كه اين 
شــعرها به صورت درخت، دايــره يا پرنده 

نوشته مى شده است. 
ساعى با بيان اين نكات، گريزى به تغييرات 
ســاختار غزل در دوران معاصر زد و گفت: 
بــا ورود صنعــت ترجمه به ايــران و تحت 

تاثير قــرار گرفتن ادبيات ايــران از ادبيات 
اروپايى، بــه جلوه هاى بصرى شــعر توجه 
بيشترى شــد، به گونه اى كه شكل نوشتن 

در القاى عاطفه و حس مؤثر است. 
او از منــزوى، محمدعلــى بهمنى و فاضل 
نظرى به عنوان شــاعرانى يــاد كرد كه در 
اشعارشان به جلوه هاى بصرى توجه خاصى 

دارند.  

  تأثير فضاى مجازى بر سير «غزل»
شاعر پيشكسوت در پاسخ به اين پرسش كه 
در دوران معاصر گسترش فضاى مجازى چه 
تأثيرى بر ســير غزل گذاشته است، توضيح 
داد: فضاى مجازى از آنجا كه شاعر را معطل 
نمى كند و مى تواند به محض آفرينش اثرش 
آن را بدون مانعى منتشر كند و در دسترس 
مخاطبش قرار دهد، به نفع شــعر و شــاعر 

عمل كرده اســت، اما اين فضا ســبب شده 
شــاعران از يكديگر دور شــوند و از حال و 

هواى هم بى خبر باشند.
ساعى، اليك هاى شــاعران روى اشعار هم 
در فضــاى مجازى را نوعــى «نان به قرض 
دادن» آن هــا به يكديگر عنوان كرد و گفت: 
رودررويى شــاعران موجب پيشــرفت شعر 
و جريان ســازى در فضاى ادبى مى شــود 
و چــه بهتر شــاعران هوشــمندانه از كنار 
دنياى مجازى عبور كنند و مســير شعرى 
و ادبى شــان را فارغ از اين فضا ادامه دهند، 
چون ايستادن در برابر فضاى مجازى مقرون 

به صرفه نيست.
شــاعر پيشكسوت در ادامه ســخنانش در 
پاســخ به اين پرســش كه چــرا در دوران 
معاصر قله هاى ادبى خلق نمى شــود، گفت: 
مــن مخالف اين گفته هســتم و به جرئت 
مى گويم در 10 ســال گذشــته شعرى به 
قوت اشــعار ناصر فيض و سعيد بيابانكى در 
حوزه طنز خلق نشده است، ضمن اينكه در 
غزل هم شاعرانى مانند محمدعلى بهمنى و 
عليرضا بديع قابل اعتنا هســتند، اما مسائل 
حاشــيه اى و بى ارزش اجازه نداده اســت 
آن ها بيشــتر از آنچه هستند به نسل حاضر 
معرفــى شــوند و بى گمان گذشــت زمان 

توانايى آن ها را ثابت خواهد كرد. 
وى در عين حال دهه 40 را اوج شــكوفايى 
شــعر ايران عنوان كرد وگفت: در اين دهه 
شاعرانى مانند فروغ، اخوان، سهراب، شاملو، 
نــادر نادرپــور و نيما ظهور پيــدا كردند و 
ادبيات را به اوج رســاندند. به باور من، اين 

دهه ديگر در ادبيات ما تكرار نخواهد شد.

حفاظت سنگ نگاره ها؛ مأموريت فراموش شده
گزارش

على محمــدزاده  حدود 10 ســال   
قبل با تعدادى از كارشناســان و مأموران 
يــگان حفاظت ميراث فرهنگى از ســنگ 
نگاره هاى اطراف مشهدبازديدى داشتيم و 
گزارشــى با عنوان سنگ نگاره هاى مشهد 

در سراشيبى نابودى منتشر كرديم.
پيگيرى هــاى بعــدى كــه در قالب چند 
گزارش ميدانى صــورت گرفت در نهايت 
منجر به پيشــگيرى از برخــى تعرضات 
به ايــن آثار تاريخى شــد و مديران وقت 
ميراث فرهنگــى از تبديل اين محوطه ها 
به ســايت موزه خبر دادنــد، اما اين اقدام 
را به برگزارى جلســات كارشناسى بيشتر 
و بررسى تأمين اعتبار الزم موكول كردند.
اما با ايجاد شهر جديد بينالود محوطه هاى 
ســنگ نگاره اى شتر سنگ وكمر مقبوال از 
محدوده شهرستان مشهد منفك و در زمره 
اراضى بينالود و شــهر طرقبه شانديز قرار 

گرفت و اندكى روند پيگيرى ها كند شد.
از سوى ديگر با مطرح شدن و شناساندن 
بيشــتر اين مناطق تعداد افراد بيشــترى 
براى بازديد از ايــن تصاوير تاريخى راهى 
اين محوطه ها شدند و در اين ميان عده اى 
افــراد بى توجــه كــه ارزش تاريخى اين 
سنگ نگاره ها را درك نمى كردند اقدام به 
تخريب آن ها يا تراش تصاويرمشابه ويا نام 

خود بر روى اين نقوش تاريخى كردند.

  بهتراست بدانيم
كمرمقبــوال، منطقه اى طبيعــى تاريخى 
اســت كه بنا به برخــى گزارش ها حدود 
15 هزار ســنگ نگاره باستانى را در خود 
جــاى داده، قدمــت 3500 ســاله برخى 
سنگ نگاره ها كه در پى بررسى هاى اوليه 
كارشناسان اعالم شده نكته ظريفى است 
كه اولويت حفاظت از اين منطقه را هرچه 

بيشتر و بيشتر افزايش مى دهد.
اين ســنگ نگاره ها اســرار كشــف نشده 
فراوانــى در دل خــود دارنــد. نگاره ها يا 
هنرهاى صخره اى، ســندهاى دست اولى 

هســتند كه نمــادى از هويــت تاريخى 
هر ديار و منطقه محســوب مى شــوند و 
كهن ترين آثار هنــرى و تاريخى به جاى 

مانده از گذشتگان محسوب مى شوند.
نقوشــى از قبيل شــير، بز كوهــى، گاو، 
ميش و انســان هاى شكارچى بر روى اين 
سنگ نگاره ها وجود دارد كه از اين طريق 
مى توان قدمت آن را به دوران نوســنگى 

نسبت داد.
بيشترين نقوش اين سنگ نگاره ها مربوط 
به طرح حيوانى از جمله بز كوهى، شتر دو 
كوهانــه، گاو كوهاندار و احتماالً يوزپلنگ 
اســت كه در ميان آن هــا نقش درخت يا 
گياه به صورتى خاص مشــاهده مى شود، 
اما آنچــه اهميت دارد وجــود نقوش گاو 
كوهاندار و شــتر دوكوهانه اســت كه به 
اعتقاد باســتان شناســان مملــو از رمز و 

رازهاى فراوان است.

   كابوس سنگ نگاره ها 
هر چند محوطه شــتر سنگ در فهرست 

آثار ملى ثبت شــد، امــا در عمل اقدامى 
براى حراست بيشتر يا تبديل آن به سايت 
مــوزه صورت نگرفت و بايد گفت ســنگ 
نگاره هاى تاريخى ايــن روزها حال و روز 

خوبى ندارند.
دامنه ارتفاعات جنوبى مشــهد هم تعداد 
قابــل توجهى ســنگ نــگاره دارد، اما با 
احــداث بولوار نماز از يك ســو و افزايش 
تردد افــراد به اين بخش موجب شــد تا 
بسيارى از اين ســنگ نگاره ها در معرض 
ديــد قرار بگيرد و از ســوى همان افراد نا 
آشــنا با ارزش تاريخى ايــن نقوش مورد 

تعرض باشد.
به نظر مى رســد آنچه مــورد غفلت قرار 
گرفته اين اســت كه ســاير دســتگاه ها 
و افــراد در پســت هاى اجرايــى از قبيل 
جهاد ســازندگى ومنابع طبيعى ودهياران 
وظيفه اى در قبال حفاظت از اين اســناد 
تاريخى ملى براى خود قايل نيســتند و يا 
حداقل اينكه حساسيت الزم براى اندكى 
مراقبت ندارند و ميراث فرهنگى را متولى 

همه چيز مى دانند.
بــا تمام ايــن اوصاف بــا هيــچ بهانه اى 
تخريبگرانه شــهروندان  اقــدام  نمى توان 
عادى را توجيه كرد؛ اينكه چرا جوانى كه 
از تاريخ  اينستاگرامش مطالب فراوانى  در 
كهن كشور مى نويسد، با كمال افتخار نام 
خود را بر روى نقش ســوار كمان دار چند 

هزار ساله حك مى كند.
براستى چه كســى بايد بديهى ترين چيز 
ماننــد ارزش تاريخى يك ســنگ نگاره 
رابه تك تك شــهروندان گوشزد كند، يا 
اينكــه بايد اين دســته از افراد را در زمره 
تخريبگــران اجتماعــى قــرار دهيم و با 
آنان برخــورد قانونى صورت گيرد. هر چه 
هست ســنگ نگاره هاى كهن شرق ايران 
كه به عقيده كارشناســان پس از محوطه 
تيمره، بزرگ ترين محوطه سنگ نگاره اى 
كشــور اســت هر روز خراش جديدى از 
نيشــتر جهالــت برخى از ما بــر مى دارد 
و الزم اســت هر چه زودتر بــه داد آن ها 

برسيم.

فضاى مجازى از آنجا 
كه شاعر را معطل 

نمى كند و مى تواند به 
محض آفرينش اثرش 

آن را بدون مانعى 
منتشر كند و در دسترس 
مخاطبش قرار دهد، به 

نفع شعر و شاعر عمل 
كرده است

بــرش
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