
تاالب»هوارالعظيم« بين ايران و عراق واقع شده  
است. يك سوم از مساحت اين تاالب در ايران قرار 
دارد و بين دو شهرستان دشت آزادگان و هويزه 
واقع شده كه شهرهاي مختلفي در اين منطقه از 

جمله سوسنگرد، بستان و هويزه قرار دارد. 
تا ماه هاي آخر سال گذش��ته بود كه مباحثي در 
خصوص نقش س��دها در خشك ش��دن تاالب 
هورالعظيم مطرح مي ش��د اما كارشناسان خبره 
بخش آب آن را دقيق نمي دانستند.  آنها معتقد 
بودند نمي توان به مسائل آب به صورت تك بعدي 
نگاه كرد چرا كه در خشك شدن اين تاالب عوامل 

متعدد داخلي و خارجي س��هم دارند. چنانكه دو 
سوم مس��احت هورالعظيم در كش��ور عراق قرار 
گرفته و كشورهاي همسايه ايران نيز در كاهش 
شديد ورودي آب به آن نقش قابل توجهي دارند 
و نمي توان نقش اقدامات تركيه، عراق و س��وريه 
را در اين باره ناديده گرفت.  به هرحال در نهايت 
چنين عنوان شد كه نبايد مقصران خشك شدن 
تاالب هورالعظيم را در سد سازي هاي داخلي بلكه 
بايد در اقدامات كش��ورهاي همسايه و در نهايت 
اقدامات زهكشي دولت صدام با اهداف سياسي و 

نظامي جست وجو كرد. 

  شكافهابازماندهاند
با آغاز بارش ه��اي بهاري، مس��ئوالني كه حتي 
در خاموش كردن آتشي كه به جان هورالعظيم 
افتاده بود هم عاجز بودند، چنان به شعف آمدند 
كه نمي دانس��تند چه كار بايد بكنند و هر روز به 
ارائه آم��ار و ارقام و گزارش وضعي��ت اين تاالب 
مي پرداختن��د. آب آنقدر زياد ش��د كه تصميم 
گرفتند بخش��ي از آن را به س��مت عراق هدايت 
كنند. اما متأسفانه و با توجه به اينكه تقريباً هيچ 
مديري برنام��ه كاري ندارد، بنابر اي��ن برنامه اي 
هم ب��راي مدت زم��ان اي��ن كار و تاريخي براي 

مس��دود كردن مس��ير عبور آب به سمت عراق 
ارائه نش��د و كار به جايي رسيد كه حاال مديركل 
حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره به ادامه 
هدايت آب ت��االب هورالعظيم ب��ه بخش عراقي 
اين تاالب، گفته: »شكاف هايي كه براي هدايت 
سيالب در هورالعظيم ايجاد ش��ده بودند، هنوز 
مسدود نشده اند و با اين وضعيت، آبگيري تاالب 

هورالعظيم از سال گذشته هم كمتر مي شود.«
محمدجواد اشرفي كه در جلسه كارگروه تخصصي 
امور سيل و مخاطرات دريايي و آب و فاضالب كه در 
استانداري خوزستان برگزار شده بود، حضور داشت، 
اظهار كرد: »حجم آب تاالب شادگان تا پايان تيرماه 
سال 97، يك ميليارد و 440 ميليون مترمكعب بود 
كه در حال حاضر ميزان آب اين تاالب 2 ميليارد 
و 130 ميليون مترمكعب است و تقريباً رشد 100 
درصدي داشته است. همچنين حجم نهايي ذخيره 

تاالب شادگان 3 ميليارد مترمكعب است.« 
وي با بي��ان اينكه در زمان س��يالب، حدود 600 
مترمكعب بر ثانيه آب وارد تاالب شادگان مي شد، 
افزود: »از نظر سطح آب در تيرماه سال گذشته 78 
هزار هكتار از سطح تاالب شادگان در بخش شيرين 
تاالب تحت پوشش آب قرار گرفته بود كه در حال 
حاضر 99 هزار هكتار از سطح تاالب شادگان تحت 
پوش��ش آب ق��رار دارد و وضعيت نس��بي خوبي 
دارد.« مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان 
با اش��اره به وضعيت آبگيري ت��االب هورالعظيم، 
تصريح كرد: »تاالب هورالعظيم در سال 97، يك 
ميليارد و 440 ميليون مترمكعب آب داش��ت كه 
اكنون يك ميليارد و 830 ميليون مترمكعب آب 
دارد. همچنين مخازن هورالعظي��م تا 4 ميليارد 
مترمكعب گنجايش دارن��د.« وي با بيان اينكه از 
نظر سطحي نيز در سال گذشته، 78 هزار هكتار 
از سطح تاالب هورالعظيم زير پوشش آب بود كه 
امسال حدود 99 هزار هكتار از وسعت تاالب تحت 
پوشش آب قرار دارد كه اين شرايط نسبتاً مناسبي 
است. وی به ادامه هدايت آب تاالب به بخش عراقي 
اشاره كرد و گفت: »با ورود حجم زياد آب به تاالب، 
شكاف هايي براي هدايت س��يالب ايجاد شده كه 
هنوز مسدود نشده اند و همين موضوع باعث شده 
آبگيري تاالب كمتر از سال گذشته  شود.« به گفته 
اين مسئول تأمين حق آبه تاالب ها بر عهده وزارت 
نيرو اس��ت و نگهداشت آب بخش��ي از تأمين آب 

قلمداد مي شود. 
به هرحال، خ��دا به داد تاالب هاي ايران رس��يد 
و حاال بايد ديد با وجود مس��ئوالني كه فراموش 
مي كنند ش��كاف هاي خروجي آب را مس��دود 
كنند، هورالعظيم اين بار چند سال زنده مي ماند و 
از چه زمان بايد دوباره اخبار منفي و نگران كننده 

و سياهي در مورد آن بشنويم و بخوانيم. 

تا همين اواخر سال گذشته، يعني كمتر از شش ماه پيش بود كه هر چه در 
مورد تاالب هورالعظيم مي شنيديم اخباري س�ياه و نگران كننده بود. از 
آتشي كه به جانش افتاده بود و شعله هايش قصد فروكش كردن نداشتند تا 
كم آبي هايي كه اين تاالب را تا مرز خشك شدن هم پيش برد. در اسفندماه 
97 اكثر گزارش ها در مورد اين تاالب در مورد علل و مقصران خشك شدن 
آن بود. يعني ديگر همه قبول كرده بودند كه هورالعظيم را بايد بدون آب 
ببينند. حتي در يكي از آخرين گزارش ها در مورد اين تاالب آمده بود كه 
»مقصران خشك شدن تاالب هورالعظيم را نه در سد سازي هاي داخلي 
بلكه بايد در اقدامات كشورهاي همس�ايه و در نهايت اقدامات زهكشي 
دولت صدام با اهداف سياسي و نظامي عنوان كرد.«  اما با آغاز سال جديد 
و بارش هايي كه تقريباً تمام تاالب هاي ايران را احيا كرد، هورالعظيم هم 
جان دوباره اي گرفت. ولي بازي به همين جا ختم نشد و سيالب هايي كه 

در خوزستان جاري شد موجب شد تا هورالعظيم لب تا لب پر از آب شود. 
اوايل ارديبهش�ت بود كه گفتند ۸7 درصد از تاالب هورالعظيم آبگيري 
ش�ده و چند روز بعد اعالم ش�د با توجه به سرريز شدن س�د كرخه، اگر 
بارشي هم رخ ندهد حقابه هورالعظيم تا دو سال تضمين شده است. حاال 
بعد از گذش�ت دو ماه از بهترين روزهاي اين تاالب، مي توان يكبار ديگر 
آثار بي تدبيري ها را در حفظ هورالعظيم ديد. جايي كه مديركل حفاظت 
محيط زيست خوزستان با اش�اره به ادامه هدايت آب تاالب هورالعظيم 
به بخش عراقي اين تاالب، گفته: »ش�كاف هايي كه براي هدايت سيالب 
در هورالعظيم ايجاد شده بودند، هنوز مسدود نشده اند و با اين وضعيت، 
آبگيري تاالب هورالعظيم از سال گذشته هم كمتر مي شود.« موضوعي 
كه باز ه�م به خاطر تداخ�ل كاره�ا و بي تدبيري و ناهماهنگ�ي در ميان 
چند سازمان و نهاد، مي رود تا به يك مش�كل و معضل ملي تبديل شود. 

زلزل�هآب�انماه
محمدرضا سوري
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برآوردهاي اوليه پس از وقوع زلزله آبان ماه س��ال 96 
در كرمانشاه نش��ان داد، بر اثر اين پيشامد حدود 80 
هزار واحد آسيب ديده كه از اين تعداد 18 هزار واحد 
تخريب كامل شده و بقيه واحدها نيز غالباً در بخش 
سيستم سازه سالم مانده اند، اما اجزايي مثل ديوارهاي 
جانبي يا تيغه ها فرو ريخته يا ترك خورده اند.  به دنبال 
آواربرداري در مناطق زلزله زده بس��ياري از نهاد ها و 
سازمان ها براي ساخت واحدهاي تخريبي و يا آسيب 
ديده اعالم آمادگي كردند، كه مي ت��وان به اقدامات 
ارتش، بسيج و سپاه اشاره كرد.  در اين ميان شهرستان 

سرپل ذهاب از جمله مناطقي بود كه بيشترين آسيب ها 
را ديد موضوعي كه موجب شد براي ساخت مناطق 

زلزله زده آن اقدامات ويژه اي انجام بگيرد. 
  برچيدهشدنبيشتركانكسها

اقدامات خوب و مؤثر نيروه��اي نظامي و دولتي 
در ساخت واحدهاي آسيب ديده از زلزله موجب 
ش��ده تا در حال حاضر بيش��تر خانواده هايي كه 
خانه هاي خود را در زلزله آبان ماه دو س��ال قبل 
از دس��ت داده بودند به خانه هاي جديد خود باز 
گردند.  روز گذشته بود كه فرماندار سرپل ذهاب 
با اش��اره س��اخته ش��دن اكثر خانه هاي تخريب 
شده در كرمانشاه از جمع آوري حدود 80 درصد 
كانكس هاي موجود در معابر و خيابان هاي اصلي 

شهري اين استان خبر داد.  محبت جمالي نيا با بيان 
اين  كه تنها كانكس هاي موج��ود در معابر فرعي 
باقي مانده است، افزود: »با پايان كارساخت وساز 
20 درصد باقي مانده از كانكس ها نيز جمع آوري 
خواهند شد.« بررسي ها نشان مي دهد، جمع آوري 
كانكس ها فقط براي خانوارهايي صورت گرفته كه 
منازل تخريبي يا تعميري داشتند و كار بازسازي 
واحد آنها به اتمام رس��يده و اكنون مي توانند به 
منازل خود برگردند.  اين در حالي اس��ت كه 20 
درصد مابقي افرادي كه خانه هاي آنها ساخته نشده 
همچنان در كانكس هاي خود مستقر هستند، اما 
كانكس اين خانوارها از معابر اصلي شهر به محل 
منزل مسكوني در حال بازسازي آنها يا كوچه اي 

در نزديكي آن منتقل شده است. 
   ازساختكانكستاخانههايمدرن

از همان روزهاي اول وقوع زمين لرزه در كرمانشاه 
م��ردم و نيروهاي امدادي به خص��وص يگان هاي 
ارتش و سپاه به كمك زلزله زدگان شتافتند.  در يك 
تقسيم بندي مسئوليت امداد رساني به شهرها به 
ارتش و مسئوليت امداد رساني به روستاهاي منطقه 
كه بيشترين خسارات را ديده  بودند به سپاه واگذار 
شد.  از آنجا كه سپاه متعهد شده بود تا ظرف مدت 
45 روز و با س��اخت 8 هزار كانكس، اسكان موقت 
زلزله زدگان را سامان دهد لذا با تالش جهادگران 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص(، ظرف مدت 40 
روز بيش از 8 هزار و 100 كانكس ساخته و در اختيار 
زلزله زدگان قرار گرفت.  طبق برنامه ريزي هاي به 
عمل آمده ساخت منازل مسكوني مردم در دستور 
كار بنياد مسكن و قرارگاه خاتم  االنبيا سپاه بود.  به 
موجب اين قرارداد، تس��ريع در عمليات تخريب و 
آواربرداري واحدهاي آسيب ديده، تأمين مصالح، 
كمك به حمل مصالح و همكاري در تأمين اسكان 
و سرپناه موقت از اقداماتي است كه از سوي بنياد 
مسكن به قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( سپاه 

در قالب اين تفاهمنامه سپرده شده. 
آمارها نش��ان داد، فق��ط در يك م��ورد، به نيابت 
از 27 خانواده ش��هيد مدافع ح��رم و در مدت 27 
روز 27 واحد مسكوني توس��ط جهادگران لشكر 
27 محمدرسول اهلل س��اخته، و به صورت رايگان 
در اختيار زلزله زدگان روس��تاهاي كوئيك عزيز و 
كوئيك حس��ن قرار گرفت.  اين در حالي بود كه 
20منزل مسكوني نيز براي زلزله زدگان كرمانشاهي 

از سوي سپاه بروجرد ساخته وتحويل داده شد.

80 درصد كانكس نشين هاي زلزله سرپل ذهاب خانه دار شدند
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هورالعظيم، تاالبي سرگردان بين مرگ و آتش و زندگي
 تاالبي كه به خاطر بارش هاي بهاري دوباره زنده شده

 اگر شكاف هاي هدايت كننده آبش به سمت عراق مسدود نشود، آبگيري اش كمتر از سال گذشته مي شود

   البرز:مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز گفت: از ابتداي 
تابستان تاكنون 50 فقره آتش سوزي در مراتع استان گزارش شده است.  
حامد فرضي با بيان اين مطلب كه بيش از 500 هكتار از مراتع سطح استان 
دچار حريق شده است، افزود: به محض ايجاد حريق همكاران ما، مردم، 
همياران طبيعت، شوراها و دهياري ها همه پاي كار هستند.  وي با بيان 
اينكه اين آتش سوزي ها معضلي است كه دامن گير استان شده است، عنوان 
كرد: سال گذشته بارندگي هاي زيادي داشتيم و پوشش هاي گياهي نيز 

خوب بود ولي امسال احتمال اين اتفاق را در استان مي داديم. 
   بوشهر: استاندار بوشهر از احداث بزرگ ترين شهرك شيالتي كشور 
در شهرستان گناوه خبر داد و گفت: زمينه اشتغال 2 هزار و 500 شغل 
در اين شهرك فراهم مي شود.  عبدالكريم گراوند در بازديد از مجتمع 
پرورش ميگوي رودشور در شهرستان گناوه اظهار داشت: ايجاد اشتغال 
پايدار و كاهش بيكاري از مهم ترين دغدغه هاي مس��ئوالن و متوليان 
امور است و در اين مسير از هيچ تالشي فروگذار نمي كنيم.  وي افزود: 
فراهم كردن تسهيالت و شرايط الزم براي بخش خصوصي و رفع موانع 

و معضالت براي سرمايه گذاران، مورد تأكيد قرار دارد. 
   اصفهان: مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان 
از فعاليت اورژانس اجتماعي در پايانه هاي مس��افربري اصفهان خبر داد.  
عباس محبوبي با اشاره به اينكه در س��ال 97 بالغ بر 13 ميليون مسافر از 
پايانه هاي شهر اصفهان جابه جا شدند، اظهار داشت: در سال هاي گذشته 
اقدامات خوبي در پايانه هاي اصفهان آغاز شد و از آن جمله رستوران و مركز 
تشخيص طبي در پايانه صفه ايجاد كرديم.  وي افزود: در پايانه هاي كاوه و 
صفه اورژانس اجتماعي فعال شده و در اختيار بهزيستي قرار گرفته است. 

88498441سرويس  شهرستان
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رئيسكميسيونگردشگريوبافتتاريخي    گلستان
ش�وراياسالميش�هرگرگانازتصويب
حفاظتازجنگلهايهيركانيباتعاملهمهجانبهدرگلستانخبرداد.
حميدرضا آقا ماليي رئيس كميسيون گردشگري و بافت تاريخي شوراي 
اس��المي ش��هر گرگان با بيان اينكه ثبت جهاني جنگل ه��اي هيركان 
فرصت هاي گردشگري را افزايش و رونق مي دهد، گفت: »ثبت جنگل هاي 
هيركاني در فهرست ميراث جهاني مي تواند در حفظ اين اثر ارزشمند طبيعي 
بسيار مؤثر باشد.  وي افزود: ثبت جهاني امروز يك برند بسيار معتبر در جذب 
گردشگر و رونق گردشگري محسوب مي شود و با برنامه ريزي درست در اين 
حوزه مي توان شاهد حجم زيادي از عالقمندان به حوزه گردشگري طبيعي و 
در راستاي آن رونق اشتغال و كسب درآمد بود.  در ادامه اين جلسه اسماعيل 
مهاجر مديركل اسبق محيط زيست استان گلستان و استاد دانشگاه با اشاره 
به اينكه اجراي طرح تنفس جنگل ه��ا ظريب حفاظتي جنگل ها و منابع 
طبيعي را افزايش مي دهد، گفت: متأسفانه در 6 هزار كيلومتر از جنگل هاي 
شمال كشور جاده داريم كه اين مساحت معادل 600 هزار هكتار جنگل 
مي باشد.  علي ناصري كارش��ناس اداره منابع طبيعي گلستان نيز گفت: 
از ويژگي هاي منحصربه فرد جنگل هاي گلس��تان تنوع گونه ها از جمله 

گونه هاي بومي سوزني و سرخدار مي باشد. 

 احداث ۵۰ واحد پرورش بز مورسيا 
در قلعه گنج    

مديراموردامسازمانجهادكشاورزي     كرمان
جنوبكرمانبابياناينكهپرورشبز
مورس�ياموردرضايتبهرهبرداراناس�تازافزاي�شواحدهاي

پرورشيتاسقف50واحدتاپايانسالخبرداد.
حميد بيدشكي مدير امور دام سازمان جهادكشاورزي جنوب كرمان گفت: 
تاكنون پرورش بز مورسيا مورد رضايت بهره برداران قرار گرفته است كه با 
برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است تعداد اين واحدها تا پايان سال به 50 
واحد برسد.  وي گفت: مجتمع دامپروري جهاد كشاورزي در سال 94 در 
پي سياست هاي انتخاب شهرستان قلعه گنج به عنوان شهر پايلوت اقتصاد 
مقاومتي به بنياد مستضعفان معين اقتصادي شهرستان واگذار شد.  حميد 
بيدش��كي، افزود: به دنبال آن تعداد 2 هزار رأس بز شيري نژاد و خالص 
مورسيا كه داراي خصوصيات مهمي همچون توليد شير باال و چند قلوزايي از 
كشور اسپانيا وارد شد.  مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان، 
ضمن ابراز اميدواري، گفت: با تالش سياست گذاران و متوليان اكنون شاهد 
پيش��رفت روز افزون و اس��تقبال خوب از اين مجتمع در منطقه و كشور 
هستيم به گونه اي كه اكنون تحول عظيمي در پرورش بز مورسيا در اين 
منطقه و كشور به وجود آمده است.  وي با بيان اينكه يكي از اهداف تشكيل 
مجمع واگذاري گله هاي 50 رأسي با تسهيالت بانكي طرف قرارداد، كمك 
به اشتغال و محروميت زدايي از منطقه است، افزود: اكنون تعداد 23 واحد 
پرورش بز مورسيا با مجوز جهاد كشاورزي در شهرستان قلعه گنج احداث 
و دام آنها هويت بخشي و در سامانه جامع مركز اصالح نژاد ثبت شده است.  
مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان، اضافه كرد: پرورش 
اين دام مورد رضايت بهره برداران قرار گرفته است كه با برنامه ريزي هاي 

انجام شده قرار است تعداد اين واحدها تا پايان سال به 50 واحد برسد. 

 اتصال خوزستان به اصفهان و مركز كشور 
با محور پاشنه زاگرس 

بهگفتهمعاونوزيرراهوشهرس�ازي     خوزستان
تكميلمحورپاشنهزاگرستحوليدر
حملونقلاس�تانخوزس�تانبرايرونقگردش�گريوتوسعه

اقتصاديخوزستانبهشمارميرود.
خيراله خادمي معاون وزير راه و شهرسازي گفت: اتصال خوزستان به 
اصفهان و مركز كشور با محور پاشنه زاگرس نقش مهمي در اتصال شمال 
استان خوزستان به اصفهان و مركز كشور دارد.   وي در بازديد از محور 
پاشنه زاگرس اين مسير را يكي از اولويت هاي اين استان برشمرد و افزود: 
اين محور يكي از پروژه هاي مهم شركت ساخت و توسعه در استان است 
كه تأثير فراواني در هدايت ترافيك شمال خوزستان دارد.  معاون وزير 
راه و شهرسازي طول اين محور را حدود 220 كيلومتر عنوان كرد و ادامه 
داد: راه اصلي پاشنه زاگرس از سردشت دزفول آغاز مي شود و با عبور از 
انديكا، ايذه به چهارمحال و بختياري مي رسد.  خادمي پيشرفت فيزيكي 
قطعه يك اين پروژه را 40 درصد اعالم كرد و خاطرنشان ساخت: قطعه 
اول در دزفول به طول 24 كيلومتر در حال اجراست و عمليات اجرايي 
قطعه دوم نيز به طول 15 كيلومتر به تازگي آغاز شده است.  وي محور 
پاش��نه زاگرس را يكي از محورهاي مهم براي پدافند غيرعامل استان 

خوزستان و توسعه گردشگري اين استان برشمرد.

آغاز اجراي طرح هاي آبرساني در بوشهر  
مديرعاملشركتآبوفاضالباستان     بوشهر
بوش�هرازآغ�ازاج�رايطرحه�اي

آبرسانيبهمناطقمختلفبوشهرخبرداد.
عبدالحميد حمزه پور مديرعامل شركت آب وفاضالب استان بوشهر با 
اشاره به آغاز اجراي طرح هاي آبرساني در بوشهر گفت: براي نوسازي، 
ترميم و اصالح شبكه آبرساني شهرهاي استان بوشهر چهار استان در 
بهبود شبكه هاي آبرساني اين استان 50 ميليارد تومان هزينه كرده  اند 
كه ش��ركت آبفاي تهران هم به عنوان پنجمين استان معين، به زودي 

براي اجراي طرح آبرساني به شهرستان جم اعزام مي شود. 
وي با اشاره به تخصيص 200 ميليارد تومان در سفر استاني رئيس جمهور 
و هيئت دولت به بوشهر افزود: اختصاص اين اعتبار روند اجراي طرح هاي 
آبرساني در استان بوشهر را تسريع كرده است كه 100 ميليارد تومان 
امسال و 100 ميليارد تومان ديگر سال آينده هزينه مي شود.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان بوشهر بيان كرد: افزون بر 25 تا 30 ميليارد 
تومان طرح آبرساني در حاشيه شهر بوشهر اجرايي شد كه با افتتاح خط 
انتقال آن تا يك ماه آينده فش��ارآب شبكه آبرساني در محالت جنوبي 
شهر بوشهر بهبود مي يابد.  حمزه پور با اشاره به وضعيت مخازن ذخيره 
آب در شهرهاي استان بوشهر بيان كرد: اكنون 100 هزار متر مكعب به 
ظرفيت مخزن ذخيره آب در شهرها اضافه شده كه با تكميل پروژه هاي 
در دست ساخت مشكل انتقال آب در محالت جنوبي شهر بوشهر برطرف 
مي شود.  وي وضعيت سرانه مصرف آب آشاميدني در شهرهاي استان 
را نسبت به تعيين الگوي مصرف باالتر دانست و تأكيد كرد: مشتركان 
آب آشاميدني بايد مديريت مصرف و مصرف بهينه را در دستور كار قرار 

دهند تا برنامه هاي توزيع آب عادالنه صورت بگيرد.

طرح راهبران شغلي در استان مركزي 
اجرايي مي شود

بهگفتهمديركلكميتهامداداستان    مركزي
مركزياشتغالپايدارورونقتوليددر
طرحهاياشتغالزاييكميتهامداداستانمركزيدنبالميشود.
قنبر موسي نژاد مديركل كميته امداد استان مركزي با اشاره به اجراي 
طرح راهبران شغلي اظهار داشت: طرح راهبران شغلي يكي از طرح هاي 
حوزه اشتغال و خودكفايي اين نهاد است، بهره گيري از راهبران شغلي 
گامي مؤثر در مسير توانمندي و فقرزدايي است.  وي افزود: اجراي اين 
طرح موجب بهره گيري بهينه از ظرفيت هاس��ت كه در ايجاد اشتغال 
پايدار و رونق توليد مؤثر اس��ت، هدف از اجراي طرح راهبران ش��غلي 
بهره گيري از ظرفيت، تجارب، توان علمي و عملي كارآفرينان، نخبگان، 
مراكز اقتصادي پويا و پارك هاي فناوري در رشته هاي مختلف اعم از 
توليد، خدمات، صنعتي، كش��اورزي و دامپروري براي ايجاد اشتغال 
ثابت مددجويان زير پوش��ش اس��ت.  مديركل كميته امداد اس��تان 
مركزي تصريح كرد: مسكن مناسب از مهم ترين نيازهاي مددجويان 
زير پوشش است، بيش از 2 هزار و 600 خانوار زيرپوشش كميته امداد 
در سطح استان مركزي مستأجر هستند، با توجه به منابع محدود، براي 
حل مشكل مسكن اين خانواده ها نيازمند همكاري ساير دستگاه هاي 
اجرايي، مسئوالن و خيران هستيم.  موسي نژاد بيان كرد: در چهارماهه 
امسال بيش از 500 خانواده زيرپوشش كميته امداد شهرستان خمين 
از خدمات آموزش مشاوره بهره مند شدند.  وي ادامه داد: اين خدمات 
مشاوره به زنان سرپرست، دختران نوجوان، دختران در شرف ازدواج 
و همسران جوان ارائه ش��ده اس��ت، كه از اين تعداد بيش از 100 نفر 
مورد راهنمايي به صورت فردي، 50 مورد مش��اوره فردي، 300 مورد 
راهنمايي گروهي در قال��ب 12 كارگاه آموزش��ي، و بيش از 20 مورد 

مشاوره گروهي در قالب چهار كارگاه آموزشي بوده است.

دريافت پول براي ورود  به روستاهاي 
گردشگری خراسان رضوي، ممنوع!

چند سالي مي شود كه تعدادي از روستاهاي مشهور و گردشگرپذير 
در ابتداي ورودي هايشان گيت هايي را نصب كرده اند كه از مسافران 
و گردشگران مبلغي به عنوان ورودي دريافت مي كنند. كاري كه با 
واكنش هاي مختلفي روبه رو ش�ده است. مخالفان اين كار معتقدند 
اين كار نوعي باج گيري است چون معلوم نيست براساس كدام قانون 
دريافت مي شود و محل خرج آنها كجاست. اما موافقان معتقدند چون 
بخشي از مسافران و گردشگران با بي توجهي به وضعيت روستا اقدام 
به تخريب و كثيف كردن آن مي كنند اين پول ها اوالً براي حفظ شرايط 
موجود و بعد از آن افزايش خدمات  دهي هاست. با اين حال اداره كل 
ميراث فرهنگي و گردشگري خراس�ان رضوي با دريافت پول براي 
ورود به روستاهاي هدف گردشگري اين استان مخالفت كرده است. 

    
در استان خراسان رضوي و به  خصوص ش��هر مشهد، روستاهاي زيبا 
و گردش��گرپذير زيادي وجود دارد كه هر كدام ظرفيت بزرگي براي 
جذب توريست به ش��مار مي آيند. از جمله روس��تاي طرقبه، كنگ، 

گلستان، زشك و... 
اما چند وقتي است كه گردش��گران براي رفتن به روستا هاي دهبار و 
پنج روستاي طرقبه ش��انديز بايد مبلغي را به عنوان ورودي پرداخت 
كنند. هر چند اعالم ش��ده اين كار با تصويب شوراي اسالمي روستا و 
تأييد هيئت تطبيق مصوبات فرمانداري صورت گرفته اس��ت اما حاال 
سرپرست معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري خراسان رضوي مخالفت اين اداره كل با دريافت پول براي 

ورود به روستاهاي هدف گردشگري را اعالم كرد. 
يوس��ف بيدخوري در واكنش به موضوع دريافت پول ب��راي ورود به 
روستاهاي هدف گردشگري شهرستان طرقبه شانديز گفته: »اين كه 
ما بياييم و براي كسب درآمد براي روستا از ورود گردشگر پولي دريافت 
كنيم، روش مناسبي نيست و اين مسئله خود مانع از حضور گردشگر 
به روستاهاي هدف گردشگري مي شود.«  وي با اشاره به اين نكته كه 
متأس��فانه هنوز زمينه جذب درآمد در روستا هاي ما پيش بيني نشده 
است، تصريح كرد: »چون ش��وراها و دهياران ما تجربه درآمد زايي را 
ندارند از همين رو براي حل مسئله كسب درآمد و حل مشكالت شان، 

سراغ آسان ترين و راحت ترين راه حل رفته اند.«
 بيدخوري با بيان اينكه اين راه حل روش قشنگي براي حل معضالت 
روستا نيست و مطمئن هستيم به گردشگري آسيب مي زند و مانع رونق 
گردشگري در اين روستاها مي شود، با تأكيد بر اعتراضشان در اين رابطه 
گفت: »اين طرح مورد تأييد حوزه گردشگري نيست و در طوالني مدت 

به نفع مقاصد و روستاهاي هدف گردشگري نمي تواند باشد.«
   فرهنگسازيبهترازدريافتپول

از لحاظ قانوني شوراهاي اسالمي روستا براي تأمين هزينه هاي خودشان 
مي توانند منابع درآمدي تعريف كنند و اين كار اگر از مسير اصولي و طبق 
مقررات باشد منع قانوني ندارد. اما هرگز نبايد همه چيز را به پول ختم كرد 
زيرا بدون فرهنگسازي هيچ وقت اين گونه طرح ها به سرانجام نمي رسند.  
سرپرست معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري خراسان رضوي با بيان اينكه در گذشته نيز به استانداري ارجاع 
داده بوديم و ما در اداره ميراث فرهنگي پيگير هس��تيم كه بتوانيم يك 
دستور براي حل اين موضوع از مقامات بگيريم تا اين مسئله به اين نحو در 
روستاها پيگيري نشود، گفت: »اگر پيگيري هاي ما به كسب درآمد هايي 
براي دهياران منجر شود، مي توان اين هزينه ها را به نحو بهتري مديريت 
كرد تا مخارج دهياري ها كه اتفاقاً هزينه هاي گزافي را هم شامل نمي شود، 

از ساير مسيرها تأمين شود.«
بيدخوري در توضيح مس��يرهاي درآمدي براي دهياري ها تصريح كرد: 
»پيگيري ه��اي الزم را در اداره كل مي��راث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و 
گردشگري خراسان رضوي انجام مي دهيم تا راه هاي درآمدي ديگري براي 
دهياران در نظر بگيريم و با كمك هاي دولتي اين كار به نحو صحيح انجام 
شود.«  وي به بعضي از راهكارهاي توليد درآمد در روستاها نيز اشاره كرد و 
گفت: »با ايجاد فروشگاه هاي عرضه مواد و محصوالت روستايي به گردشگران 
همچنين فروش صنايع دستي و تهيه غذا و در نظر گرفتن استراحتگاه براي 
گردشگران مانند خانه هاي بوم گردي مي توان انواع زمينه هاي كسب درآمد 
را براي دهياران و روستاييان فراهم كرد تا ديگر نيازي نباشد دهياري ها از 

طريق دريافت پول در ورودي روستاها كسب درآمد كنند.«

حوريه ملكي

آيين زيارتي قره كليسا در چالدران ثبت جهاني مي شود 
مدي�ركلمي�راثفرهنگ�ي،صناي�عدس�تيوگردش�گري     آذربايجان غربي
آذربايجانغربيگفت:پروندهثبتجهانيآيينزيارتيقرهكليسا

تهيهوبهيونسكوارسالشدهاست.
جليل جباري مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي با اشاره به اينكه 
پرونده ثبت جهاني اين بنا به صورت مش��ترك با كشور ارمنس��تان، ميراث فرهنگي و پايگاه جهاني 
كليساها تهيه و در اسفند ماه سال گذشته به يونسكو ارسال شده است، گفت: هم اكنون منتظر جواب 
هستيم كه احتمال زيادي براي ثبت آن در پرونده سال 2020 وجود دارد.  وي با بيان اينكه اين مراسم 
با عظمتي خاص فقط در ايران و در چالدران برگزار مي شود، افزود: اين آيين با هدف بزرگداشت سالگرد 
»تادئوس« و وحدت اجتماعي خود ارامنه و نيز توس��عه گردشگري برگزار مي شود و ارامنه اصفهان، 

آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و تهران و برخي كشورهاي اروپايي در اين مكان حضور مي يابند.

برگزاري جشنواره سير در سوالن همدان      
مديرجهادكش�اورزيشهرس�تانهمدانازبرگزاريس�ومين    همدان

جشنوارهسيردراينشهرخبرداد.
حسين فضلي مدير جهادكشاورزي شهرستان همدان با اشاره به جشنواره سير در اين شهر گفت: پيش بيني 
مي شود امسال نزديك به 20 هزار تن سير مرغوب توسط كشاورزان روانه بازارهاي داخلي و خارجي شود.  
وي با بيان اينكه جشنواره سير از 30 مرداد تا يكم شهريور در روستاي سوالن شهرستان همدان برگزار خواهد 
شد، افزود: اين جشنواره هر ساله به همت جهادكشاورزي شهرستان همدان و اهالي روستاي سوالن در اين 
روستا برگزار مي شود.  مدير جهادكشاورزي شهرستان تصريح كرد: در سال زراعي جاري حدود 1200 هكتار 
از مزارع آبي شهرستان همدان به كشت سير اختصاص يافته است و عمليات برداشت آن از اواخر تيرماه آغاز 
شده و تا اواسط مرداد ادامه خواهد يافت.  فضلي ادامه داد: اين محصول بهترين عملكرد را در خاك هاي سبك 

و رسي و شني خواهد داشت كه شرايط اقليمي و بافت خاك حومه همدان اين شرايط را دارد.

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك


