
داش��تن آب و هوای گرم و خشک موجب شده 
تا زمينه خوبي براي پرورش شتر در بسياري از 
استان هاي جنوبي و شرقي كشور فراهم شود. در 
حال حاضر استان هاي سيس��تان و بلوچستان، 
خراس��ان جنوبي، كرمان، بوش��هر و هرمزگان 
از جمله مناطقي به ش��مار مي روند كه بهترين 
ش��رايط را براي پرورش اين حي��وان دارند. در 
حالي كه بيش��تر اين اس��تان ها از لحاظ ايجاد 
اشتغال و درآمدزايي با مشكل مواجه هستند لذا 
صنعت شترداری مي تواند عوايد زيادی را نصيب 
بهره برداران خود  كند چراكه  پوس��ت، گوشت، 
شير، كرک و كوهان شتر می تواند پرورش شتر را 

به صنعتی سودآور تبديل كند.
  كلنگ زني نخستین مزرعه پرورش شتر 

شیری و گوشتی 
شرايط مناسب براي پرورش شتر در سيستان و 
بلوچستان كه از گذش��ته هاي دور در اين استان 
وجود داشته سبب شده تا يكي از منابع درآمدي 
روستاييان به حس��اب آيد .از آنجا كه شير شتر 

به دليل دارا بودن ويتامين ها و امالح نس��بتاً باال 
تقويت كننده سيستم ايمنی بدن به شمار مي رود 
لذا در سال هاي اخير سرمايه گذاري مناسبي در 
اين زمينه شده است .اين مهم موجب شد تا روز 
گذشته عمليات احداث نخستين مزرعه پرورش 
شتر شيری و گوشتی كشور در دلگان آغاز شود. 
موهبتی استاندار سيستان و بلوچستان، با بيان 
اينكه برای ساخت اين طرح، ۶۰۰ ميليارد ريال 
اعتبار اوليه از محل تسهيالت روستايی و عشايری 
برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، 
مي گويد: »با راه اندازی اين پروژه برای ۳۰۰ نفر 
به طور مستقيم شغل ايجاد می شود.« از مجموع 
حدود 15۰ هزار نفر ش��تر در كشور 75 هزار نفر 
در اين استان نگهداري مي شوند به همين دليل 
سيستان و بلوچس��تان در پرورش شتر رتبه اول 
كش��ور را به خود اختصاص داده و قطب پرورش 
اين دام در ايران محسوب مي شود. همچنين در 
راستاي اجراي سند توسعه پرورش شتر و با هدف 
ساماندهي، هويت دار كردن و اجراي برنامه اصالح 

نژاد ش��تر و كنترل قاچاق بي��ش از ۳۰ هزار نفر 
شتر بومي استان با تخصيص بيش از 15ميليارد 
ريال اعتبار پالک كوبي شده است. آمارهاي جهاد 
كشاورزي سيستان و بلوچستان نشان مي دهد 
تنها در سال 95 بيش از 2 هزار و 7۰۰ تن گوشت 
شتر در استان توليد شد كه از اين ميزان ۶ هزار 
و 7۰۰ نفر شتر بومي سيس��تان و بلوچستان به 
صورت زنده به اس��تان هاي ي��زد، اصفهان، قم و 
خراسان رضوي حمل شده است. اين مهم باعث 
شد تا سند توسعه پرورش شتر استان با توجه به 
ظرفيت باالی منطقه تدوين شود. رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي سيس��تان و بلوچستان با تأييد 
اين موضوع مي گويد: »اين سند با هدف استفاده 
مطلوب و مفيد از ظرفيت های موجود سيستان و 
بلوچس��تان در زمينه توليدات شتر و ساماندهی 
پرورش شتر شيری و توليد شير آن به عنوان يک 
محصول ارگانيک و هدايت بخش��ی از شترهای 
جوان به واحدهای پرواربندی برای پروار و تأمين 
بخشی از گوشت قرمز مورد نياز بازار تدوين شده 

است.« رضا نجفی با اش��اره به وضعيت مناسب 
توليد شير در استان مي افزايد: »بر اساس اين طرح  
جايگاه های بهداشتی سنتی و مراكز جمع آوری 
ش��ير در مناطق مس��تعد پرورش در سيستان و 
بلوچستان س��اخته خواهد ش��د.« در كنار شير 
توليدي ش��تر در اين اس��تان مهم ترين بخش و 
اعظم نياز گوش��ت شتر در كش��ور از اين استان 
وارد بازار می ش��ود. معاون بهبود توليدات دامی 
سازمان جهاد كش��اورزی سيستان و بلوچستان 
با اشاره به اينكه  امسال 1۴ واحد سنتی پرورش 
ش��تر ش��يری با ظرفيت كلی 2 هزار و ۸۰۰ نفر 
در استان راه اندازی ش��ده است در اين خصوص 
مي گوي��د: »باتوجه به ظرفيت باالی سيس��تان 
و بلوچس��تان در پرورش ش��تر و وجود نيمی از 
شتر كشور در اين اس��تان برنامه توسعه پرورش 
ش��تر خصوصاً پرورش شتر ش��يری در دستور 
كار ق��رار گرفته و از ابتدای س��ال جاری تاكنون 
1۴ واحد سنتی پرورش ش��تر شيری با ظرفيت 
2۸۰۰ نفر شتر در استان راه اندازی شده است.« 
حسين سرابندی مي افزايد: »با ايجاد ظرفيت های 
جديد و افزايش توليد ش��ير و گوش��ت ش��تر به 
روش های نيمه صنعتی شرايط ايجاد واحدهای 
كامالً صنعتی با تجهيز شيردوش و شيرسردكن و 
با تكيه بر واردات شترهای پرتوليد شيری فراهم 
شده و همچنين زمينه فرآوری و بسته بندی شير 
و گوشت شتر بيش از پيش مشهود است.« معاون 
بهبود توليدات دامی س��ازمان جهاد كشاورزی 
سيس��تان و بلوچستان با اش��اره به جمعيت 75 
هزار نفری شتر در سيس��تان و بلوچستان ادامه 
مي دهد: »در حال حاضر 5۳ واحد پرورش شتر 
ش��يری كوچک روس��تايی با ظرفيت 9۰۰ نفر 
شتر، 5 واحد پرواربندی صنعتی شتر و 1۳ واحد 
پرواربندی كوچک روستايی با ظرفيت 11۰۰ نفر 

شتر مشغول فعاليت هستند.«
   ايرانشهر قطب پرورش شتر 

وجود بيش از 9 هزار نفر شتر، ايرانشهر را به عنوان 
يكی از مناطق مستعد پرورش شتر تبديل كرده 
است. اين مهم موجب ش��ده تا  بيش از 7۰۰ نفر 
در ايرانشهر در زمينه پرورش شتر مشغول به كار 
شده و براي خود و خانواده هايشان كسب درآمد 
كنند. رئيس اداره دامپزشكی ايرانشهر با اشاره به 
تأكيدات مقام معظم رهب��ری در اجرای اقتصاد 
مقاومتی، در اين خصوص مي گويد: »پرورش شتر 
می تواند گام مهمی در ايجاد اشتغال برای جوانان و 
تأمين گوشت مورد نياز كشور باشد.« عبداللهی با 
اشاره به اينكه پرورش شتر در شهرستان ايرانشهر 
همانند س��اير دام های اهل��ی از اهميت خاصی 
برخوردار است، مي افزايد: »با توجه به شرايط آب 
و هوايی نسبتاً مناسب منطقه و دارا بودن علوفه 
و آب كافی، اين شهرستان يكی از زيستگاه های 

مناسب پرورش شتر در كشور است.«

استفاده غذايي و دارويي از ش�ير و گوشت و حتي موي شتر موجب شده 
تا در چند س�ال اخير پرورش آن در اس�تان هاي گرم و خشك كشور كه 
بهترين مكان ب�راي زندگي اين حيوان اس�ت از رونق خوب�ي برخوردار 
شود. اين در حالي اس�ت كه رونق اين امر مي تواند ضمن ايجاد اشتغال و 
رونق اقتصاد مقاومتي، به درآمد زايي  و توسعه استان هاي فقير از لحاظ 
كشاورزي كمك شاياني كرده و راه را براي مصرف داخلي و صادرات هموار 

سازد. در حال حاضر استان هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، 
كرمان، بوشهر و هرمزگان از جمله مناطقي به ش�مار مي روند كه در اين 
زمينه اقدامات خوبي را انجام داده اند. در اين ميان سيستان و بلوچستان به 
عنوان رتبه اول در اين زمينه توانسته گام هاي خوبي را بردارد كه به عنوان 
نمونه مي توان از عمليات احداث نخستين مزرعه پرورش شتر شيری و 
گوشتی كشور در شهرس�تان دلگان كه روز قبل كلنگ زني شد نام برد.

بـا گســـترش 

محمدرضا عباسی 
   گزارش 2

روزافزون شهرها و 
اسـتفاده افراد از 
وسـايل نقلیه شـخصی و عمومی و افزايش بار 
ترافیکی در معابر و شريان های حیاتی و اصلی، 
شـهرها به پاركینگی برای استراحت خودروها 
تبديل شده و امروز به عنوان يکی از مهم ترين 
معضالت در زندگی روزمره شـهروندان تبديل 
شده است.  برای رفع اين معضل كه با تولید و ورود 
روزانه هزاران خودرو به سـطح معابر شهرها بر 
حجم آن هم افزوده مي شود، مجموعه مديريتی 
شـهری همواره در تالش بوده تا با اسـتفاده از 
كمک های مالی و اعتبارات دولتـی و طرح ها و 
برنامه هاي كارشناسی شده و بعضاً سلیقه ای به 
نوعی معضل ترافیک را حل كند.   يکی از طرح ها 
و پروژه هايی كه طی روزهای اخیر در دستور كار 
و برنامه مديريت شهری اسالمشهر با محوريت 
سازمان مديريت و مهندسی شبکه حمل و نقل 
شهرداری اسالمشهر قرار گرفته و به مرحله اجرا 
درآمده اجرای طرح پاركبان اسـت كه در حال 
حاضر در تعدادی از خیابان های اصلی اين شهر 
در حـال اجراسـت. طرحي كه بعضاً احسـاس 
مي شود به جاي رفع مشـکالت مردم بیشتر به 
دنبـال كسـب درآمد براي شـهرداري اسـت.

    
طرح پاركبان كه در دوره گذشته به صورت سنتی 
و با به كارگيری كمترين امكانات و خدمات به اجرا 
درآمد با اما و اگرهای بسيار و نقاط ضعف زيادی 
مواجه ب��ود، با تصميم مديريت وقت ش��هری در 
اسالمشهر و البته با فش��ار دستگاه های نظارتی و 
امنيتی شهرستان بس��اط فعاليت آن جمع آوری 
شد و اين بار با يک شكل و شباهت و قالب ديگری 
و به كارگيری افرادی با لباس های متحدالشكل و 
با به همراه داشتن دستگاه های الكترونيكی به روز 
در تعدادی از خيابان های اين شهرستان فعاليت 
خود را آغاز كرده است. فعاليت اين پاركبان های 
ملبس به لباس های متحدالشكل كه به علت عدم 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی، زمينه بروز حرف و 
حديث هايی در س��طح منطقه شده كه در همين 
رابطه محمد يكی از دانش��جويان دانش��گاه آزاد 

اسالمی واحد اسالمشهر در گفت وگو با خبرنگار 
»جوان« با گله مندی از عملكرد برخی پارک بان ها 
مي گويد: »اصل ساماندهی وضعيت پارک خودرو 
به ويژه در خيابان شهيد صياد شيرازی كار خوبی 
اس��ت اما نحوه برخورد و رفتار كاركنان مجموعه 
پاركب��ان با مردم باع��ث بروز اعتراض��ات فراوان 
و گله مندی مردم ش��ده و خوب اس��ت مديريت 
شهری نس��بت به اين موضوع رسيدگی كنند.« 
خانم احمدی يكی از شهروندان اسالمشهری هم 
با اشاره به نقاط ضعف و قوت اجرای طرح پاركبان 
معتقد است: »پاركبان ها فقط در اخذ مبالغ از مردم 
به عنوان هزينه پارک تبحر و مهارت دارند ولی به 
ايجاد نظم و انضباط شهری توجهی نمی كنند و 
بعضاً خودش��ان باعث به وجود آمدن مشكل هم 
می شوند.«  وی تأكيد مي كند: »چطور ممكن است 
كه پاركبان در محل حضور داشته باشد و خودرو 
مورد دستبرد سارقان قرار گيرد و يا توسط افرادی 
پنچر شود، به نظر می رس��د پاركبان ها نسبت به 
برقراری امنيت خودروهای پارک ش��ده بی اعتنا 
بوده يا در انجام وظايف خود كوتاهی می كنند.« 
اين ش��هروند ادامه مي دهد: »اگر كسی بخواهد 
از پاركبان ش��كايت و گاليه مندی داش��ته باشد، 
به كدام دستگاه و تش��كيالت بايد مراجعه كند؟ 

بارها مشاهده كرده ام كه مردم در حال مذاكره با 
پاركبان ها هستند و در نهايت با اوقات تلخی و زور 

پولی را به پاركبان می دهند و می روند.«
   نه پلیس راضي است، نه پاركبان

سرهنگ تقی زاده رئيس پليس راهور شهرستان 
اسالمش��هر در گفت وگو با خبرنگار »جوان« در 
اسالمش��هر در خص��وص اجرای ط��رح پاركبان 
می گويد: »اس��تقرار چند نفر در معابر و دريافت 
مبلغی ب��رای پارک خ��ودرو نمی توان��د معضل 
ترافيک معابر را برطرف كند، مهم ترين مس��ئله 
برای حل مش��كل ترافيک اين اس��ت كه بايد به 
زيرساخت های منطقه توجه شود. عالوه بر اهميت 
دادن به احداث پاركينگ های اختصاصی و عمومی 
در زمينه ارتقای فرهنگ ترافيكی هم بايد اقداماتی 
انجام ش��ود.«  وي ادامه مي دهد: »توجه به رشد 
تكنولوژی، ايجاد و نصب دس��تگاه های پاركومتر 
راهكار اساسی و اصولی است تا استقرار پاركبان، 
ضمن اينكه ب��ا مكانيزه كردن كنت��رل ترافيک 
می توان بس��ياری از تخلفات پارک دوبل، توقف 
در تقاطع ها، حركت های خالف جهت را كنترل 
و با متخلفان برخورد قانونی ص��ورت گيرد.« در 
همين رابطه سميه ش��يرازی مديرعامل سازمان 
جديدالتأسيس مديريت و مهندسی شبكه حمل 

و نقل شهرداری اسالمشهر هم در خصوص طرح 
پاركبان مي گوي��د: »طرح پاركبان ب��ا مديريت 
پارک حاشيه ای در اسالمشهر طبق مصوبه هيئت 
وزيران و به پيش��نهاد ش��ورای عالی هماهنگی 
ترافيک ش��هرهای كش��ور با هماهنگی شورای 
عالی اس��تان ها و به اس��تناد تبصره يک ماده 15 
قانون رس��يدگی به تخلفات رانندگی به مرحله 
اجرا درآمده است.« وي با اشاره به اينكه هدف از 
اجرای اين طرح توزيع عادالنه جای پارک در سطح 
شهر و تسهيل استفاده قانونمند همه شهروندان 
از فضاهای پارک حاش��يه ای است ادامه مي دهد: 
»تردد خودرو در شهر بسيار زياد است. خيابان های 
تجاری ظرفيت اين تعداد خودرو را ندارند. اجرای 
طرح پاركبان در اسالمش��هر عالوه بر جلوگيری 
از اينكه كس��ی برای خودش حري��م اختصاصی 
تعريف كند سبب می شود در معابر پرتردد ضمن 
بهره مندی يكس��ان عموم م��ردم از محل پارک 
عمومی حفظ امنيت خودروه��ا نيز تا حد زيادی 
ارتقا پيدا كند.« شيرازي با بيان اينكه اجرای طرح 
پاركبان به نفع كسبه اس��ت تأكيد مي كند: »اگر 
كسيه به صورت آزمايشی يک ماه خودرو خود را 
در محل كسبشان پارک كنند و فضای مقابل واحد 
تجاری را باز بگذارند به دليل احترام به مش��تری 
درآمدشان 2۰ تا ۳۰ درصد افزايش پيدا می كند.« 
مديرعامل س��ازمان مديريت و مهندسی شبكه 
حمل و نقل شهرداری اسالمشهر با اعالم اينكه در 
طرح تفصيلی پاركينگ عمومی در مناطق شلوغ 
شهر تعريف می ش��ود ادامه مي دهد: »شهرداری 
مطالعاتی در زمينه ترافيک شهر و تعبيه نقاط با 
كاربری تأسيسات شهری برای احداث پاركينگ 
عمومی در خارج از نقاط شلوغ و جمعيتی داشته 
است؛ اين نهاد در نظر دارد جابه جايی شهروندان از 
پاركينگ های عمومی مراكز خريد و شلوغ شهری 
با ناوگان حم��ل و نقل عمومی ك��ه دارای جاذبه 
توريستی هستند صورت گيرد.« اما جالب است 
يكی از پاركبان ها با بيان بخشی از مشكالت شغلی 
خود مي گويد: »ما بدون حت��ی عقد يک قرارداد 
ساده در ش��ركت پيمانكار طرح پاركبان مشغول 
فعاليت شده ايم؛ نه حقوق و مزايای كافی داريم نه 

از امنيت كافی برخوردار هستيم.« 

اجرای طرح شکست خورده پارکبان در اسالمشهر
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سيستان و بلوچستان قطب اول پرورش شتر ايران
 وجود 7۵ هزار نفر شتر در ۵۳ واحد پرورش شتر شيری روستايي و 18 واحد پرواربندی صنعتی و روستايی 

نقش زيادي در تأمين گوشت استان دارند

88498441سرويس  شهرستان

قرارگاه مردمی راهيان نور قم  تشکيل شد
در راستای انسجام بخشی و هماهنگی     قم
در اجرای اردوهای راهیان نور، قرارگاه 
مردمی راهیان نور به همت شبکه ملی وارثون در قم تشکیل شد.

دبير شبكه ملی وارثون با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب مبنی 
بر انسجام بخشی فعاليت های فرهنگی، گفت: ش��بكه ملی وارثون بر 
اس��اس مأموريت گردهم آوری و شبكه س��ازی فعاليت مجموعه های 
مردمی در حوزه فرهنگ جهاد و ش��هادت كار خود را به شيوه مطلوب 
دنبال كرده اس��ت كه در اين راس��تا ده ها مجموع��ه فرهنگی پای كار 
آمدند. حجت االسالم حسين جوشقانيان با اشاره به ابنكه شبكه وارثون 
با همكاری نهادهای گوناگون به ترويج فرهنگ جهاد و شهادت اهتمام 
دارد، افزود: مسئوليت ساماندهی و سامان بخشی اين مجموعه ها در طول 
پنج سال گذشته بر عهده شبكه وارثون بوده كه توانسته اقدامات مطلوبی 

را در انسجام بخشی اين اقدامات داشته باشد. 
وي مهم تري��ن برنامه فرهنگی كش��ور را اردوی راهيان نور دانس��ت و 
تصريح ك��رد: در حال حاضر ده ها ه��زار جوان در فن��اوری راهيان نور 
فعاليت دارند كه به همي��ن دليل اردوی راهيان نور ب��ه عنوان يكی از 
مأموريت های تعريف شده در حوزه جهاد و شهادت مورد توجه واقع شده 
است. حجت االسالم جوش��قانيان ادامه داد: قرارگاه مردمی راهيان نور 
مأموريت های گوناگونی را برای خود تعريف كرده كه »جشنواره كتاب 
همسفر و تدوين گفتمان و دستاوردهای انقالب اسالمی و معارف دفاع 
مقدس« از جمله اين مأموريت ها به شمار می رود كه در اين راستا ارتباط 
ميان فرهنگ جهاد و ش��هادت با گفتمان انقالب به استفاده از ظرفيت 
اقشار مختلف به ويژه راويان و س��خنرانان مطرح بازگو می شود. وی به 
اجرای سلس��له برنامه های فرهنگی در يادمان ها و شهرهای گوناگون 
كشور اشاره و خاطرنشان كرد: اين برنامه ها به همت شبكه ملی وارثون 
برای آشناسازی كودكان و نوجوانان با سبک زندگی حماسی و انقالبی 
اجرايی می شود. دبير شبكه ملی وارثون يادآور شد: استفاده از تئاترهای 
ميدانی، برگزاری نشس��ت های هم انديش��ی راوي��ان و فعاالن مردمی 
راهيان نور و سامان بخشی و سازمان دهی فعاليت های مردمی بخشی از 

دستاوردهای اين مجموعه است.

 بزرگداشت مقام علمی مالعلی حکيم الهی 
در سمنان برگزار می شود

فرماندار سـمنان از بزرگداشت مقام     سمنان
علمـی و فرهنگی مالعلی سـمنانی 
معروف به حکیم الهی در سوم اسفند امسال با حضور چهره ماندگار 

فلسفه كشورمان خبر داد.
سيدعباس دانايی از حكيم  الهی به عنوان يكی از مفاخر بزرگ سمنان 
نام برد و گفت: نكوداش��ت مقام علمی و فرهنگی مالعلی حكيم الهی 
به همت دستگاه های مختلف س��منان و از جمله فرمانداری، سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری، بنياد نخبگان استان، مؤسسه سمن پويان 
و... برگزار می شود. وی با اشاره به ابعاد شخصيتی اين شخصيت برجسته 
علمی دو قرن پيش تصريح كرد: مالعلی سمنانی يكی از برجسته ترين 
شاگردان مالهادی سبزواری اس��ت و آثار زيادی به قلم وی به نگارش 
درآمده است. فرماندار سمنان بر ضرورت تبيين ابعاد شخصيتی حكيم 
الهی برای نسل جوان تأكيد و خاطرنش��ان كرد: البته ابعاد شخصيت 
علمی و عرفانی اين چهره برجس��ته از چنان گس��تردگی و جامعيتی 
برخوردار است كه بايد برنامه های متعددی برگزار و در آن به تبيين آرا 
و نظرات اين شخصيت علمی پرداخته شود. وی با بيان اينكه دانشگاه ها 
و مراكز علمی سمنان بايد بيشتر به اين چهره برجسته بپردازند افزود: 
انتظار می رود با توجه به جاي��گاه حكيم  الهی در نزد س��منانی ها، در 
مدارس و دانشگاه های مركز استان به معرفی بيشتر حكيم الهی كه از 
مفاخر پرآوزه سمنان است بپردازند. دانايی با تقدير از همراهی برخی 
دستگاه ها با مسئوالن برگزاری اين آيين نكوداشت به برخی برنامه های 
جنبی اشاره و اضافه كرد: رونمايی از آهنگ و سرود »وطن« به گويش 
سمنانی كه شعر آن توسط استاد طاهريان شاعر و نقاش سمنانی سروده 
شده از جمله برنامه های جنبی اين نكوداشت است. همچنين انتشار 
ويژه نامه اين نكوداش��ت در دس��تور كار دبيرخانه همايش قرار دارد. 
فرماندار سمنان با بيان اينكه اين نكوداش��ت در محل سالن مطهری 
سمنان برگزار می شود يادآور شد: پروفسور اعوانی چهره ماندگار فلسفه 

كشور از سخنرانان ويژه اين برنامه است.

 احداث موقوفه مرکز تخصصی 
قلب و شيمی درمانی امام علی)ع( در المرد

معاون بهره وری اقتصادی اوقاف فارس     فارس
از احداث موقوفه مركز تخصصی قلب 
و شـیمی درمانی امـام علـی)ع( در المـرد شـیراز خبـر داد.

الياس رضايی با اعالم اين خبر گفت: با توجه به فاصله زياد شهرهای 
جنوبی فارس از مركز استان، كمبود امكانات پزشكی و بيمارستانی، 
لزوم توجه به مناطق محروم و مسائلی از اين قبيل اين مركز با هدف 
خدمت به بيماران مناطق جنوبی كش��ور و اس��تان فارس با زيربنای 
275۰ مترمربع در دو طبقه و با هزينه ای بال��غ بر 15۰ ميليارد ريال 
توس��ط واقفين ارجمند حاج علی عليزاده و فرزندان ايش��ان احداث 
می شود. وی افزود: اين مركز موقوفه كه در زمينی به مساحت ۴هزار 
مترمربع توسط مركز بهداش��ت و درمان شهرستان المرد تهيه شده، 
احداث خواهد شد. معاون بهره وری اقتصادی اوقاف فارس عنوان كرد: 
هم اكنون كارگاه فنی اين پروژه عظيم موقوفه راه اندازی شده و آغاز به 

كار كرده و بخشی از مصالح مورد نياز نيز تأمين شده است.

 ريزش و نابودی سعبات های تاريخی 
در دزفول

سـعبات ها از ويژگی هـای )معمـاری(     خوزستان
زيست بوم های گرمسیر و كويری هستند 
كه در بافت قديمي دزفول ديده مي شوند با اين حال بي توجهي به حفظ آنها 
موجب شده تا بر اثر بارش و باد به شدت آسیب ديده و حتي تخريب شوند.
يكي از كارشناسان شهر دزفول با اعالم اين مطلب مي گويد: »در بافت 
قديم ش��هر تاريخی دزفول بناهای بی نظير س��عبات ها در بخش های 
مختلف بافت تاريخی شهر ديده می شوند. اين بناها كه تأثيرات روحی 
ش��گرفی در روان س��كنه بافت ايفا می كردند به دليل اهميت شان در 
دوره های گذشته مورد توجه معماران بومی قرار می گرفتند و رفته رفته 
با توجه به موقعيت خاص بافت قديم شهر دزفول از نظر جغرافيايی از 
كوچک ترين فضای ممكن در پيوستگی خانه ها جهت ساخت اين بناها 
استفاده می كردند.« رضا دزفولی مي افزايد: »سعبات ها از ويژگی های 
)معماری( زيست بوم های گرمسير و كويری هستند و در استان هايی 
مانند يزد و خوزس��تان يافت می شوند. واژه س��ابات كه تقريباً به همه 
زبان های خاوری و باختری و آرامی و ايرانی و ت��ازی به كار رفته جزء 
اول آن »س��ا« به معنی آسايش و جزء دومش پس��وند »بات« نمودار 
س��اختمان و بنا و آبادی و عمارت اس��ت. همچنين در فرهنگ معين 
سعبات )ساباط( چنين معنی می شود: در اين شهر بر عكس شهرهای 
حاش��يه كوير، خانه ها در دو تا س��ه طبقه ساخته  می ش��وند. بلندی 
ساختمان ها و ساباط هايی كه بر روی كوچه ها آمده اند عابران را از گزند 
تابش خورشيد مصون می دارد. اين در حالي اس��ت كه بی توجهی به 
مرمت اين بناهای باارزش تاريخی و نابودی تدريجی اين آثار منحصر به 
فرد غيرقابل جبران به فرهنگ و گذشته پرافتخار شهر تاريخی دزفول 
آسيب مي زند و شايسته است شورای شهر و دلسوزان فرهنگی و مالكان 
بناهای باارزش موجود در بافت كهن خود نسبت به حفظ و مرمت بافت 

تاريخی دزفول همت گمارند.

مرکز غربال گری سرطان در گنبدکاووس 
راه اندازی می شود

مركز غربال گری سرطان شهرستان     گلستان
گنبدكاووس پس از پنج سال تصويب 
در دانشگاه علوم پزشـکی استان گلستان توسـط خیر نیکوكار 

گنبدی در اين شهرستان راه اندازی می شود.
رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرس��تان گنبدكاووس با اعالم اين 
خبر گفت: »از يک هزار و ۶۰۰ مورد حوادث ايجاد شده برای كودكان 
زير پنج سال، 51 درصد سقوط از ارتفاع بوده است كه ۸1 درصد اين 
سقوط ها در منازل اتفاق افتاده است.« فرهاد بديعی افزود: با شناسايی 
علل و عوامل مرگ و مير در كودكان، تالش داريم با آگاهی و آموزش به 
والدين و دستگاه های مرتبط از مرگ و مير كودكان كه به نوعی سرمايه 
كشور هس��تند، جلوگيری كنيم. بديعی درباره عرضه كنندگان قليان 
در شهرستان گفت: فراز و نشيب های برخورد با عرضه كنندگان قليان 
و اعمال قانون در بعضی از رستوران های سنتی و عدم اعمال قانون بر 
ديگر اماكن عرضه قليان سبب شده تا به صورت زيرزمينی اين عرضه 
صورت گيرد كه عالوه بر عرضه قليان باعث موضوعات منكراتی شده 
است. رئيس خيرين سالمت شهرس��تان گنبدكاووس اظهار داشت: 
مركز غربال گری س��رطان شهرس��تان گنبدكاووس پس از پنج سال 
مصوب در دانشگاه علوم پزشكی استان گلستان توسط خيرنيكوكاری 
گنبدی حاج محمد شهركی در حال ساخت است. قرار است ساختمان 
اين مركز توس��ط اين خير احداث ش��ود و تجهيز آن با دانشگاه علوم 
پزشكی گلس��تان اس��ت. فريد عابدی افزود: مركز غربالگری سرطان 
گنبدكاووس از نوع تيپ يک و مجهزترين مركز غربالگری در اس��تان 
است كه در آن سرطان های گوارش، پس��تان، دهانه رحم و پروستات 
غربالگری می شود و شامل دستگاه های سونوگرافی، ماموگرافی و ساير 
دستگاه های موردنظر است. رئيس بيمارستان پيامبر اعظم)ص( بيان 
داش��ت: با توجه به اينكه شرق گلستان قطب س��رطان كشور است با 
راه اندازی اين مركز بايد يک سری خدمات جانبی در اين راستا صورت 
گيرد و به همين سبب اين مركز نياز شديد به مركز تصويربرداری جامع 
و يک ش��تاب دهنده دارد تا بتواند خدمات خود را ب��ه طور كامل ارائه 
دهد. عابدي ادامه داد: اين مركز در دو طبقه، هر طبقه به وسعت ۶5۰ 
مترمربع در حال ساخت است و پيش بينی می شود نيمه نخست سال 
9۸ با اعتبار ۳ ميليارد تومان كه همگی با هزينه شخصی خير نيكوكار 
گنبدی است به بهره برداری برسد. در كنار آن بايد يک بخش خصوصی 

سرطان با حداقل 25 تخت راه اندازی شود.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 قزوينی ها به دنبال 
توسعه کشاورزی نباشند

خبر فرونشست در بسياري از نقاط كشور، به يك خبر عادي تبديل 
شده اس�ت اما عكس هايي كه از اين اتفاقات منتشر مي شود جای 
تأمل بيشتر دارد. با  اين حال گويا تاكنون برنامه ای برای چاره جويی و 
كاهش تبعات آن تدوين نشده است. در ميان استان هايي كه درگير 
فرونشست هستند شايد اغراق نباشد كه بگوييم قزوين وضع بسيار 
خطرناک تري دارد و گواه اين ادعا همين بس كه به گفته معاون حفاظت 
و بهره برداری شركت آب منطقه ای قزوين در حال حاضر ۲ ميليارد 
مترمكعب آب زيرزمينی در استان برداشت می شود كه حدود يك 
ميليارد و ۶۰۰ مترمكعب آن از آب های زيرزمينی دشت قزوين است. 

    
در جهان از فرونشست چهار ميلی متری به عنوان بحران ياد می كنند 
ولی در دشت قزوين 2۰ سانتی متر فرونشست زمين را شاهد هستيم كه 
بايد عنوان كرد از بحران عبور كرده ايم و فاجعه اي در حال رخ دادن است. 
در همين رابطه طاهره پرهيزگاری فعال زيست محيطی و مشاور استاندار 
قزوين با بيان اينكه در حال حاضر چاه های مجاز به صورت غيرمجاز مورد 
بهره برداری قرار می گيرند و اگر چاهی را از كشاورز می گيريم بايد شغل 
جايگزين برای او داشته باشيم كه در حال حاضر اين تدبير وجود ندارد، 
اتفاقات رخ داده در زمينه فرونشست هاي زمين در دشت قزوين را يک 
فاجعه بزرگ عنوان مي كند و معتقد اس��ت: نفس های دشت قزوين به 
شماره افتاده است و در حال حاضر افت بيالن و ايجاد فرونشست را شاهد 
هستيم. مشاور استاندار قزوين در امور زيست محيطی با اشاره به اينكه 
دشت قزوين تنها دشت پهناور و همرفت كشور است، مي گويد: »قزوين 
ظرفيت توسعه در بخش كشاورزی را ندارد و بايد به دنبال اشتغالی به غير 
از كشاورزی بود.« وی با بيان اينكه بايد پرسيد آيا راهكاری برای تغيير 
رويكرد و كشاورزی ديده شده است، مي افزايد: »سازمان جهادكشاورزی 
بايد عماًل به الگوی كشت توجه داشته باشد، همچنين مردم بايد اطالع 

داشته باشند كه يک محصول كشاورزی چقدر آب مصرف می كند.«
  جاي خالي آموزش 

خوب است بدانيم اروپاييان از سال های پيش با مشاهده كم آبی تغيير 
الگوی رفتاری و زندگی را در پيش گرفتند و حتی در كشورهای پُرآب 
دنيا تغيير ذائقه مردم را در دستور كار خود قرار دادند تا الگوی رفتاری 
را نيز نس��بت به خوراک تغيير دهند و منابع آبی را حفظ كنند. اين در 
حالي است كه ايرانيان ۳ هزار س��ال پيش قنات را ابداع و بر اساس نياز 
سفره زيرزمينی برداش��ت كردند نه نياز افراد. با اين تفاسير نفس های 
زمين و دشت قزوين به شماره افتاده است و در حال حاضر افت بيالن 
و ايجاد فرونشست را در اين منطقه شاهد هستيم و تأسف بار اينكه در 
همه جای دنيا حتی برای پساب برنامه ريزی می كنند ولی ما حتی برای 
مديريت مصرف آب شرب هم برنامه ای نداريم. در حال حاضر 2 ميليارد 
مترمكعب آب زيرزمينی در اس��تان برداشت می ش��ود كه حدود يک 
ميليارد و ۶۰۰ مترمكعب آن از آب های زيرزمينی دشت قزوين است. 
اگر بهره برداری از دش��ت به ۸7۰ ميليون مترمكعب برسد، می توانيم 
برای احيای دش��ت قزوين اميدوار باشيم. اينها بخش��ي از حرف هاي 
معاون حفاظت و بهره برداری ش��ركت آب منطقه ای قزوين اس��ت كه 
مي گويد: »در استان قزوين 2 ميليارد و ۶۰۰ ميليون مترمكعب مصرف 
آب وجود دارد كه ۶۰۰ ميليون مترمكعب آن از آب های س��طحی و 2 
ميليارد مترمكعب از آب های زيرزمينی برداشت می شود.« يداهلل ملكی 
ادامه مي دهد: »آب های سطحی در بخش كشاورزی مصرف می شود، 
آب های زيرزمينی نيز 91 درصد در بخش كشاورزی، 5 درصد شرب و 
۴ درصد نيز در صنعت مورد استفاده قرار می گيرد كه با استانداردهای 
جهانی فاصله بسياری دارد.« اين شيوه مصرف آب در شرايطي است كه 
بيش از ۸۰ درصد مردم و كشاورزان در خصوص نحوه صحيح مصرف آب 
آموزش نديده اند و بيش از 5هزار نفر كارشناس كشاورزی بيكار در سطح 
استان قزوين وجود دارد كه می توان وظيفه آموزش مردم و كشاورزان را 

به آنها محول كرد تا حداقل قدمي در اين رابطه بردارند.

محمدرضا هاديلو


