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ایــــران زمین
گوناگون

راه اندازی گمرک در مرز «سومار»

مرز سومار با تعيين كد گمركي ،وارد سامانه گمركات سراسر كشور شد.
«كرم محمدي» فرماندار گيالنغرب در گفتوگو با ايسنا از استقرار گمرك و
تعيين كد گمركي براي مرز سومار خبر داد و گفت :رسمي شدن اين مرز دور از
انتظار نيست .محمدي با اشاره به پيگيريهاي متعددي كه براي رفع مشكالت
ن گمرك در مرز سومار مستقر شده
مرز س��ومار انجام شده ،خاطرنشان كرد :اي 
و هفته آينده يكي از بانكها نيز در اين مرز مستقر خواهد شد .هماكنون روزانه
 30تا  70كاميون امكان خروج از اين مرز را دارند.

 ۷سال خشكسالي شديد در  ۱۰استان

خشكس��الي شديد در  7سال گذش��ته در  ۱۰استان و در  ۳ماه گذشته ۱۷
استان را دربر گرفته است.
«شاهرخ فاتح» رئيس مركز خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي
توگو با مهر افزود :براس��اس ش��اخص كوتاهمدت كه به نوعي هم ميزان
در گف 
بارش و هم ميزان تبخير و تعرق را در نظر ميگيرد در دوره  3ماهه گذش��ته تا
پايان مرداد  ۹۴عمده مناطق كش��ور با خشكس��الي مواجه بوده است .به گفته
وي ،دراين مدت بخشهايي از آذربايجانهاي غربي و شرقي ،اردبيل ،كردستان،
كرمانشاه ،ايالم ،زنجان ،قزوين ،گلستان ،خراسانهاي شمالي،رضوي وجنوبي،
ن و بلوچس��تان ،كرمان ،هرمزگان ،فارس و سمنان با خشكسالي شديد
سيستا 
دس��ت و پنجه نرم كردهاند .رئيس مركز خشكسالي و مديريت بحران سازمان
هواشناس��ي تصريح كرد :بر اساس همين ش��اخص و در  3ماه گذشته تا پايان
مرداد  ،۹۴تمام اس��تانهاي مذكور به عالوه استانهاي همدان ،مركزي ،البرز،
تهران ،گيالن ،مازندران ،اصفهان ،چهارمحالو بختياري ،كهگيلويهو بويراحمد،
بوشهر و خوزستان خشكسالي خفيف تا متوسط را پشتسر گذاشتهاند .رئيس
مركز خشكس��الي و مديريت بحران س��ازمان هواشناسي با اشاره به خشكسالي
ش��ديد در  ۱۰استان طي  ۷سال گذش��ته تأكيد كرد :در  7سال گذشته يا ۸۴
ماه گذش��ته تا پايان مردادماه  ۹۴بس��ياري از استانها دچار خشكسالي شديد
بودهاند كه شامل بخشهايي از استانهاي س��منان ،تهران ،مركزي ،مازندران،
خراسانهايرضوي وجنوبي ،فارس ،بوشهر ،خوزستان و كرمانشاه ميشود.

بهرهبرداری از نخستين خانه نساجي سنتي
در خراسان شمالي
بجنورد  -خبرنگار «ايران» نخس��تين خانه نس��اجي سنتي ايران در
روستاي رويين شهرستان اسفراين در خراسان شمالي افتتاح شد« .علي عابدي»
معاون اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي در
آيين افتتاح اين طرح گفت :خانه نس��اجي س��نتي ايران در روستاي رويين در
اسفراين به عنوان مركز دائمي آموزش نساجي سنتي كشور در نظر گرفته شده
كه عالقه مندان به اين رشته در اين روستا آموزشهاي الزم را فرا ميگيرند.

میهمانان خارجی غرق در تاریخ زنجان

میهمانان خارجی که برای شرکت در جشنواره آش و غذاهای اکو وارد زنجان
شده بودند ،از آثار تاریخی این استان نیز بازدید کردند.
به گزارش ایرنا ،جشنواره آش امسال میزبان و بهانه ای برای حضورمیهمانانی
از کشورهای ترکیه ،جمهوری آذربایجان و آفریقای جنوبی بود که سفر خود را
به تاریخ زنجان با بازدید از طوالنی ترین بازار ایران آغاز کردند.

کشف تأسيسات آبرساني تاريخي طي گودبرداري
ساختماني در بروجرد

گودب��رداري ي��ک س��اختمان
در بروج��رد راز سيس��تم آبرس��اني
تاريخي را فاش کرد ،سيس��تمي که
گفت��ه ميش��ود از ارگ تاريخي اين
ش��هر بهجاي مانده اس��ت«.حجت
ياراحم��دي» مدي��ر اداره مي��راث
فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري
بروجرد در اي��ن رابطه به مهر گفت:
کش��ف اين سيس��تم آبرس��اني در خيابان حافظ جنوبي بروجرد به دنبال يک
گودبرداري و پيکني س��اختمان صورت گرفته است .در جريان اين گودبرداري
آثار تأسيس��ات و سيستم آبرساني قديمي ديدهش��ده که در قالب اين سيستم
خمرههاي سفالي براي پااليش آب و گلوالي موجود درآن استفاد ه شده و کار
تصفيه آب را انجام ميداده اس��ت.وي با اشاره به وجود يک سيستم تقسيم آب
هوش��مندانه در اين تأسيسات کشفش��ده بيان کرد :اين مجموعه از شهر ،قب ً
ال
بخش��ي از ارگ حکومتي بوده اس��ت .به نظر ميرس��د اين سيستم آبرساني در
محوطه باغ تعبيهشده است.ياراحمدي با اشاره به انجام بررسيهاي اوليه در اين
زمينه بيان داشت :مستندس��ازي کلي از آثار کشفشده و وضع موجود صورت
گرفته است.

ممنوعيت تردد وسايل نقليه در چشمه سورت

ت��ا اطالع ثان��وي تردد هرگونه وس��يله نقلي��ه و بازديد تمامي مس��افران و
گردش��گران در منطقه چشمه سورت ممنوع است« .رضا مهديان» ،رئيس اداره
ميراث فرهنگي ،صنايعدس��تي و گردشگري ساري در گفتوگو با فارس اظهار
داش��ت :زماني براي لغو اين ممنوعيت در نظر نگرفتهايم كه بستگي به شرايط
كاري دارد .مهديان ،علت اين امر را ايجاد زيرساختهاي الزم و ترميم زخمها و
خسارتهاي وارده اعالم كرد و گفت :تأمين امنيت الزم به عهده نيروي انتظامي،
يگان حفاظت ميراث فرهنگي و بخشدار چهاردانگه و پاسگاه منطقه است.

پایان فصل صيد ميگو در بوشهر

پژوهش��كده ميگو پس از بررس��يهاي الزم ،پايان صيد ميگو را در آبهاي
خليج فارس  13شهريورماه اعالم كرد .به گزارش تسنیم« ،حسين بهمنياري»،
مديركل شيالت استان بوشهر با بيان اينكه وضعيت صيد ميگو در آبهاي استان
بوشهر نسبت به سال قبل تغييرات چنداني نداشت ،اظهار داشت :صيادان استان
از  7م��رداد صيد ميگ��و را آغازكرده و پس از  40روز ت�لاش يكهزار و 220تن
ميگو صيد كردند .وي تصريح كرد :صيد ميگو در بوشهر به سبب صدمه ديدن
ذخاير آبزيان در آبهاي خليج فارس هر سال كاهش مييابد .بهمنياري با بيان
اينكه امس��ال قايقهاي صيادي ،كمتر از هر سال ميگو صيد كردند ،خاطرنشان
كرد :به س��بب اينك��ه تجمع ميگوها در عمق باالي  30مت��ر بود تنها لنجهاي
صيادي قادر به صيد در اين عمق ش��دند و قايقه��اي صيادي از صيد مطلوب
بيبهره ماندند.
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رونمايي ترجمه قرآن
کريم به «کرمانجي»

darsinews@yahoo.com

قرآن ترجمه ش��ده به گويش کردي «کرمانجي» طي مراسمي با حضور برخي
مسئوالن و کرمانجهاي خراسان در محل مسجد کرامت مشهد رونمايي شد.
به گزارش ایرنا« ،رضا موسي الرضايي گلياني» مترجم قرآن به کرمانجي در اين
خصوص گفت :ايده ترجمه قرآن کريم به کرمانجي را از س��ال  76پيگيري کرده
و در س��ال  81به پايان رساندم .همچنین در سال  88موفق به اخذ مجوز ترجمه

از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان رضوي شدم.معاونت نظارت بر چاپ
و نش��ر قرآن کريم س��ازمان دارالقرآن الکريم نيز پس از بررسي و تصحيح صحت
کتابت و انطباق با قرائت ،مجوز چاپ آن را در  8تير ماه  94صادر کرد.
کرمانج نام گروه بزرگي از کردهاست که به گويش کرمانجي سخن ميگويند.
کرمانجها در ايران ،کردستان و خاور و جنوب خاوري ترکيه سکونت دارند.

«ايران» آخرين وضعيت اين پديده ناميمون را در شهرهاي مختلف بررسي ميکند

رفع مشکل حاشيه نشيني در گرو تعامل مردم ومسئوالن

ش�يما جهانبخش اين روزها رؤياي زندگي در ش�هرهاي بزرگ و يافتن کار مناسب
بسياري را از روستاها به اميد زندگي بهتر و درآمد بيشتر راهي شهرها کرده ،غافل از
اينکه اين مهاجرتها تأثير عکس داشته و باعث بروز مشکالت جديد شده و خانوادهها
و مسئوالن شهري را نيز درگير کرده است .با توجه به گفته «عباس آخوندي» وزير راه
و شهرس�ازي مبني بر اينکه«حدود  ۱۸ميليون نفر از  ۵۵ميليون نفر جمعيت ش�هري
معادل يک س�وم شهروندان ايران حاشيه نشين هستند» بايد برنامه ريزان اجتماعي

اعطاي مشوقهاي تجميع و نوسازي واحدهاي فرسوده در تبريز
«سعيد حاجي زاده» عضو هيأت رئيسه شوراي اسالمي شهر تبريز در اين خصوص اظهار داشت :طرح
«جابهجايي» شهروندان حاشيه نشين تبريز با مصوبه اخير پارلمان محلي اين شهر وارد مرحله عملياتي
شد« .جابهجايي» به عنوان يکي از  3سناريوي طرح «پايا» در حوزه ساماندهي حاشيه نشينان مطرح بود
که با واگذاري  ۴۸هکتار از اراضي ملي به شهرداري تبريز وارد مرحله نهايي شد.
حاجيزاده با بيان اينکه عملياتي ش��دن طرح جابهجايي حاش��يه نش��ينان در جلسه فوق العاده شورا
به تصويب رس��يد ،افزود :در اجراي اين طرح و در فاز نخس��ت۱۱ ،هکتار از اين اراضي در  ۳قطعه براي
ساخت  ۵۹۲واحد مسکوني در شهرک «انديشه» تبريز توافق شده که با مشارکت يک مجموعه انبوه ساز
ساخته و تحويل خواهد شد .مقرر شده واحدهاي مسکوني مزبور در يک دوره  ۲ساله ،ساخته و تعدادي از
حاشيه نشينان تبريز به اين واحدها منتقل شوند.
وي «مجدد سازي» و «مقاوم سازي» را  2بخش مهم طرح
پايا عنوان کرد و افزود :در اين بخشها ساماندهي بافتهاي
حاشيه نشين در همان مناطق قبلي به صورت انبوهسازي و در
شکل آپارتمان به انجام ميرسد ،اما در طرح جابهجايي که در
مورد بافتهاي غيرقابل سکونت مانند درهها و يا مناطق واقع
در مس��يلها به اجرا در ميآيد ،منطقه جديدي براي انتقال
حاشيه نشينان در نظر گرفته ميش��ود .در مورد ساماندهي
بافتهاي فرسوده در تبريز هم اقدامهاي خوبي در چارچوب
طرح پايا برنامه ريزي و آغاز ش��ده که بخش عمدهاي از آنها
مربوط به تجميع و نوسازي واحدهاي فرسوده با ارائه مشوقها
در صدور مجوزهاي ساخت و اعطاي تسهيالت بانکي است.
اين عضو هيأت رئيس��ه شوراي اسالمي شهر تبريز گفت:
به منطور نوس��ازي بافتهاي فرس��وده کالنشهر تبريز ،دفاتر
تس��هيل گري در مناطق مختلف ش��هر هم تش��کيل شده و
مأموران اين دفاتر با مراجعه حضوري به درب منازل صاحبان
واحدهاي فرس��وده ،برنامه و سياس��تهاي تشويقي شهرداري را براي ترغيب صاحبان اين واحدها تبيين
ميکنند.
زاهدان حاشيه نشينترين شهر سيستان و بلوچستان
«علياصغر جمش��يدنژاد» معاون سياسي اجتماعي استاندار سيس��تان و بلوچستان نيزاظهار داشت:
حاش��ينه نش��يني در  4ش��هر بزرگ اس��تان از جمله زاهدان ،زابل ،ايرانش��هر و چابهار ديده ميشود که
البته بيش��ترين ميزان آن مربوط به زاهدان اس��ت .بيش از يک پنجم جمعيت سيس��تان و بلوچستان را
حاشيه نشينان تشکيل دادهاند که اين ميزان خود جمعيتي بالغ بر  400هزار نفر است .پراکندگي جمعيت،
برخي اختالفات قومي و قبيله اي ،خشکسالي مداوم در سالهاي اخير ،نبود اشتغال در روستاها و زايش
روستاهاي جديد رشد مهاجرت غيرمعقول به شهرهاي بزرگ استان را به دنبال داشته است.

گروه ايران زمين س��ازمان امداد ونجات
جمعيت هالل احمر به  7استان مازندران ،گيالن،
گلستان ،اردبيل ،آذربايجان شرقي ،زنجان و سمنان
که تحت تأثير سيل و آبگرفتگي روز سه شنبه قرار
گرفته بودند ،امدادرس��اني کرد«.ناصر چرخساز»،
رئيس س��ازمان ام��داد و نج��ات جمعيت هالل
احمر در گفتوگو با ايس��نا با اش��اره به اقدامهاي
انجام ش��ده جهت امدادرس��اني به حادثهديدگان
متأثر ازس��يل وآبگرفتگي گفت :براي امدادرساني
ب��ه حادثهديدگان 26 ،تيم عملياتي ش��امل 106
نفر به محلهاي بروز حادثه اعزام ش��دند .به گفته
چرخس��از ،ب��ه  70نف��ر از افراد متأثر از س��يل و
آبگرفتگي امدادرساني شد.
بارندگ�ي و طوف�ان به برخ�ي واحدهاي
مسکوني مازندران آسيب زد
«علياصغر احمدي» مديرکل مديريت بحران
مازندران هم از آس��يبديدن س��ربندي و س��قف
برخ��ي از واحدهاي مس��کوني ،آبگرفتگي معابر و
شکستگي درختان براثر طوفان و بارندگي شديد

و شهري نگاهي جدي به اين مسأله داشته باشند چرا که غفلت در اين حوزه خسارات
جبران ناپذيري را به جامعه تحميل ميکند.در اين ميان بايد به خاطر داش�ته باش�يم
حاش�يه نش�يني در مدت زمان کوتاهي ايجاد نش�ده که انتظار داشته باشيم در مدت
زماني اندک هم رفع شود ،بنابراين بخش مهمي از رفع کامل اين معضل به خود مردم و
حاشيه نشينان باز ميگردد که در تعامل بيشتر با شهرداري و دولت ،زمينه حل و فصل
بسياري از اين مشکالت را فراهم آورند.
ممنوعيت اسکان اتباع خارجي
جمشيدنژاد خاطرنشان کرد :بر عکس تصور ديگران اسکان اتباع خارجي در مناطق مختلف سيستان و
بلوچستان ممنوع است و بر همين اساس بيشتر سکونتگاههاي غير رسمي مربوط به مهاجران داخلي است
که بهعلت خشکس��الي و مس��ائل مالي به شهرهاي بزرگ استان مهاجرت کردهاند.به گفته وي ،براي رفع
معضل س��کونتگاههاي غيررسمي ،همکاري سازمانهاي مديريتي از جمله وزارت راه و شهرسازي ،وزارت
نيرو ،شهرداري و فرمانداري و همچنين خود حاشينه نشينان مثمر ثمر است .راهاندازي مراکز ترک اعتياد
در مناطق حاش��يه نشين استان در ستاد مبارزه با مواد مخدر تصويب شده و بر اساس آن مقرر شده اين
مراکز در زاهدان و زابل به ارائه خدمات از قبيل مشاوره و حرفه آموزي به معتادان بپردازند.
همجواري با پايتخت دليل افزايش حاشيه نشيني در کرج
«حميدرضا عسگري» مديرکل امور اجتماعي و فرهنگي
اس��تانداري البرز هم اظهار داش��ت :همجواري اين استان با
پايتخت از مهمترين داليل افزايش حاش��يه نش��يني در اين
اس��تان اس��ت .البته آمار دقيقي از حاش��يه نشيني دراستان
وج��ود ندارد و تقريب��اً يک چهارم جمعيت ش��هري کرج را
حاشيه نش��يناني که به علت باال بودن هزينههاي زندگي در
پايتخ��ت ،نزديکترين ش��هر به تهران يعني ک��رج را انتخاب
کردهاند ،تشکيل داده است.
اين مقام مس��ئول گفت«:اس�لام آباد» و «خط  ۴حصار»
به عنوان ش��اخص ترين مناطق حاش��يه نش��ين شهر کرج
هستند و وجود مراکز علمي ،تحقيقاتي و صنعتي ،مجاورت با
پايتخت و وجود اتوبان تهران  -کرج و ساير بزرگراههاي کشور
و همچنين گس��ترش ش��هرکهاي اقماري و مجموعههاي
مسکوني که بيش��تر شبيه خوابگاه است ،باعث سرازير شدن
جمعيت به اين کالنشهر شده است.
 13درصد مشهد حاشيه نشين هستند
«برات علي خاکپور» رئيس مرکز پژوهشهاي شوراي اسالمي شهر مشهد نيز در اين باره اظهار داشت:
سکونتگاههاي غيررسمي  ۱۳درصد از مساحت اين شهر را به خود اختصاص داده و  ۶سکونتگاه غير رسمي
به مس��احت  ۴هزار و  ۷۳هکتار در مشهد مقدس وجود دارد« .التيمور»«،خواجه ربيع»« ،شهرک شهيد
رجائي»« ،گلش��هر»« ،جاده قوچان»« ،دروي»« ،سيدي» و «سيس آباد» از جمله مناطق حاشيه نشين
خراسان رضوي است که بيشتر مهاجران در اين مناطق ساکن هستند.
نکته آخر
تنها ميتوان گفت که حاشيهنشيني ازمعضالت جدي دربسياري از کالنشهرهاي کشور است و حل اين
مشکل نيازمند ياري مسئوالن و همکاري شهروندان بوده و بدون شک بايد بخش عمدهاي از توجه و نگاه
مسئوالن براي بهبود کيفيت زندگي مردم در اين زمينه سامان بگيرد.

امدادرسانی به  7استان گرفتار در سیل

در استان خبر داد و تصريح کرد :کارشناسان بنياد
مسکن استان مشغول بررسي و برآورد خسارتها
هس��تند ،همچنين گزارشهايي ناش��ي از آسيب
واحدهاي مسکوني در برخي شهرستانها ازجمله
ساري ،مياندرود و بهنمير رسيده است.
آبگرفتگي  ۲۰واحد مسکوني در نکا
«جعفر احم��دي» فرماندار ن��کا از آبگرفتگي
 ۲۰واحد مس��کوني بر اثر بارندگي شديد در این
شهرستان خبر داد و با اشاره به خسارات وارد شده
براثر وزش باد وبارش شديد باران در اين شهرستان
از احتمال طغيان نکارود خبر داد« .احمد طاهري»
مديرکل دفتر مديريت بحران اس��تانداري سمنان
نيز از وقوع سيل در مجن ،تاش و شاهکوه شاهرود
خبر داد و گفت :متأسفانه در اثر اين سيل يک نفر
از روستاييان جان خود را از دست داده است.
انديمشک در خاموشي
وقوع باد شديد در انديمشک ،در روز سه شنبه
برق بخش هايي از اين شهر را قطع کرد« .عبدالرضا
داچک» رئيس اداره برق شهرس��تان انديمش��ک

گفت:بر اثر وقوع باد ش��ديد در اين شهرستان4 ،
اصله پايه فش��ار متوس��ط در پمپ بنزين شهرک
دوکوهه شکسته شد.
آغاز فعاليت دس�تگاههاي اجرايي ايالم با
 2ساعت تأخير
فعاليت دس��تگاههاي اجرايي استان ايالم هم
در پي ورود توده گرد و غبار ديروز چهارش��نبه با
 2ساعت تأخير آغاز شد« .احمد کرمي» مديرکل
بحران اس��تانداري ايالم گفت :همچنين براساس
تصميم کميته اضطرار مواقع آلودگی هم ه ادارات
شهرس��تان مهران نيز ديروز چهارش��نبه به دليل
گرد و خاک ش��ديد تعطيل بود« .علي مالشاهي»
کارشناس هواشناسي سيستان و بلوچستان هم از
کاهش ديد و باد شديد در نقاط مستعد طوفان گرد
و خاک در شمال استان طي امروز پنجشنبه خبر
داد« .مهرداد فتح��ی بیرانوند» مدیرکل حفاظت
محیط زیست لرس��تان نیز گفت :میزان آلودگی
هوای این اس��تان دیروز چهارشنبه به  7برابر حد
مجاز رسید .بر اس��اس آخرین گزارش های اداره

نظارت و پایش محیط زیس��ت استان ،بیشترین
میزان آلودگی هوا در شهر پلدختر با  12برابر حد
مجاز گزارش ش��د که این میزان وضعیت بس��یار
خطرناکی را شامل می شود.
کاهش دما در شمال شرق
س��ازمان هواشناس��ي از کاهش دما درش��مال
شرق کشور طي امروز پنجش��نبه خبر داد« .احد
وظيفه» مديرکل پيشبيني و هشدار سريع سازمان
هواشناس��ي در گفتوگو با ايسنا تصريح کرد :طي
امروز و فردا براي شرق کشور وزش باد و در پارهاي
نقاط گرد و خاک پيشبيني ميشود که در منطقه
زابل ،با طوفان گرد و خاک همراه خواهد بود .وي
افزود :امروز پنجش��نبه نيز بارش باران ،گاهي رعد
و ب��رق و وزش باد در مناط��ق مرکزي درياي خزر
و پارهاي از مناطق اس��تانهاي هرمزگان و کرمان
پيشبيني ميش��ود .وظيفه در ادامه با اش��اره به
وضعيت هواي پايتخت گفت :آسمان تهران امروز،
پنجشنبه ،کمي ابري تا نيمه ابري ،گاهي وزش باد با
بيشينه و کمينه دماي  32و  20درجه خواهد بود.

سفر با دوچرخه براي کسب تجربه زندگي
سيد مسلم يگانه يک دانشجوي اهل «زوريخ» کشور سوئيس با
دوچرخه از کشورش به راه افتاده تا به مردم جهان ثابت کند که محبت و
کمک کردن به مردم نيازمند ارزشمند است.
«ماتياس ترب»  23ساله که از  2ماه پيش سفر خود با دوچرخه را از
حومه ش��هر «زوريخ» شروع کرده ،پس از طي کشورهاي ايتاليا ،اتريش،
اسلووني ،کرواسي ،صربس��تان ،يونان و ترکيه به ماکو از شهرهاي مرزي
ايران در آذربايجان غربي رسيد و سپس راه خود را به سمت تهران ادامه
توگو با «ايران» با ش��ور و شوق صحبت
داد.اين جوان پرانگيزه که در گف 
ميکرد ،اظهارداشت :قصد دارد پس از رسيدن به تهران از آنجا با هواپيما
راهي کش��ور هند ش��ود .وي در مسير خود از ماکو تا تهران در حال گذر
از اس��تانهاي آذربايجان شرقي ،زنجان ،قزوين و البرز است و احتماالً در
 5روز آينده به پايتخت ايران خواهد رس��يد .اين دانش��جوي س��ال آخر
مهندسي مکانيک با اشاره به اينکه تاکنون مشکل خاصي برايش بهوجود
نيامده است ،گفت :در اين سفر با فرهنگهاي مختلفي آشنا شده و نقطه
مش��ترکي که در بين همه آنها وجود دارد اين اس��ت که همگان دوست
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دارند به يکديگر محبت کنند .وي که در طول سفر بهطور ميانگين روزانه
 100کيلومت��ر رکاب زده اس��ت ،هدف از انجام آن را آش��نايي با آداب و
رسوم اقوام و کسب تجربه براي زندگي خود عنوان کرد و يادآور شد :قصد
دارد در بازگشت به سوئيس همه مشاهدات خود را در مورد زندگي مردم
کشورهايي که بازديد کرده در قالب يک کتاب منتشر کند« .توماس» ،پدر
«ماتياس» که از شهر ماکو با دوچرخه به او ملحق شده ،قرار است فرزندش

را تا «دهلي نو» پايتخت هندوستان همراهي کند و از آنجا هر دوي آنان
تا ش��هر «چناي» در ايالت «تاميل نادو» رکاب بزنند«.توماس»  51ساله
که از دست اندرکاران دانشگاه «زوريخ» و داراي  3فرزند پسر و يک دختر
توگوي ما شرکت کرد و درباره هدف پسرش از اين سفر که
است ،در گف 
با دوچرخه انجام ميشود ،گفت« :ماتياس» که بزرگترين فرزندم است ،در
سفري که به همراه خانواده به هند داشت ،با مشاهده کودکان فقيري که
از يادگيري زبان انگليسي محروم بودند ،تصميم گرفت در سفر بعدي خود
به اين کشور به کودکان هندي به مدت  4ماه بهصورت رايگان انگليسي
ياد دهد.وي که مطالعاتي در خصوص فرهنگ کشورهاي مختلف دارد و
حتي براي  3سال بهعنوان نماينده دانشگاه خود در يکي از اياالت امريکا
زندگي کرده ،افزود :دوچرخه تنها وس��يله خوب براي مسافرت است چرا
که نه بنزين آن تمام ميشود و نه زياد به تعمير نياز دارد« .توماس» علت
همراهي خود با فرزندش را خسته شدن از سالهاي متمادي کار عنوان
کرد و گفت :شرايط بهوجود آمده فرصت خوبي است تا استراحتي به روح
و جسمم که از روزمرگي کالفه شدهاند ،بدهم.

ایران و مردم

خشکيدگي  70درصد
نخلهاي شادگان

 70درصد از نخيالت شهرستان
شادگان به دليل پديده خشکسالي،
دچ��ار عارض��ه خش��کي زدگ��ي
شدهاند.
«محمد مطرودي» مدير جهاد
کش��اورزي شادگان در گفتوگو با
ايسنا اظهار داشت :آب مورد نياز80
درصد از نخيالت اين شهرستان از
رودخان��ه جراحي تأمين ميش��د
اما در فصل پ��رورش رطب ،خرما
و خارک ،ب��ه دليل کمبود آب 70
درص��د از نخيالت ش��ادگان دچار
خشکي زدگي شدهاند.
وي افزود :مس��ائل و مشکالت
مربوط به بحث تأمين آب نخيالت
شهرس��تان موجب شد تا کيفيت
خرماي توليدي نسبت به سالهاي
گذشته بسيار افت کند.

اينجا جلوي ميهمان
يبُرند
درخت سر م 

در شهرس��تان باف��ق از تواب��ع
اس��تان يزد رس��م بر اين است تا
هرگاه ميهمان ويژهاي دارند ،يكي
از درختان خرما را سر ببرند و پنير
ش او كنند.
خرما را پيشك 
«محم��د علي قاس��مزاده» كه
نخلس��تان دارد ب��ه ايس��نا گفت:
بس��ياري از مس��ائل درخت خرما
مش��ابه انسان اس��ت و بسياري از
اصطالحاتي ك��ه براي انس��ان به
كار ميرود ،براي درخت خرما هم
ب��ه كار ميرود؛ ب��راي مثال وقتي
انس��ان بچهاي را به دنيا ميآورد،
ميگوييم زايمان كرده ،زماني هم
ك��ه درخ��ت خرما در فص��ل بهار
خوشه درميآورد ميگوييم زايمان
كرده است .برخالف درختان ديگر
اگر س��ر درخ��ت خرم��ا را ببريم
ميميرد.
وي ادامه داد :هيچچيز درخت
خرم��ا دور ريختني نيس��ت .خرما
درون خ��ودش ي��ك دل دارد كه
داخل آن يك پنير سفيدرنگ است.
اين دل وظيفه غذارساني به شاخ و
برگ را بر عهده دارد و خوشه خرما
كل مواد غذايي خودش را از همين
دل ميگيرد.
دل خرم��ا قاب��ل خوردن
اي��ن ِ
است .زماني كه ميهماني ميرسيد
چ��ون ام��كان پذيراي��ي در كوير
محدود ب��وده ،اهالي كوير عالوه بر
خرمايي كه در تابس��تان به دست
ميآوردن��د ،در زمس��تان يكي از
درختهاي نر را ميكشتند و بعد
از آنكه پوست تن ه آن را ميكندند
به دل س��فيدي ميرسند كه پنير
خرما در آن اس��ت .طبع اين پنير
هم سرد است.
بعد از آنكه پني��ر را به قطعات
يبُرند ،روي پوس��ت
كوچكت��ر م 
نخ��ل كه ب��ه آن لي��ف ميگويند
هم��راه ب��ا ش��يره و س��كنجبين
ِس��رو و پي��ش ك��ش ميهم��ان
ميكنند.

گزارش مصور

عکس :محمود رئیسی  -ایرنا

عکس :آزاد  -مهر

طوفان ریزگردها در شهرکرد
طوفان ریزگردها دیروز س��ه شنبه ش��هرکرد را درنوردید و دید افقی را به
کمتر از 200متر رس��اند .س��رعت ورزش باد در کردس��تان به 70کیلومتر
درساعت رسید.

عکس :خلیل غالمی  -فارس

پیکرهای  ۸۰شهید تازه
تفحصشده از طریق مرز
بینالمللی شلمچه وارد خاک
میهن شد.

ویالسازی در باغهای اطراف تبریز
آذربایجانشرقی ،در سالهای اخیر شاهد رشد قارچگونه ویالهای شخصی
در زمینهایی است که پیش از این زمین کشاورزی و محل تولید محصوالت
زراعی و باغی بوده که انواع میوهجات در آن تولید می شده است.

عکس :آزاد  -باشگاه خبرنگاران

پیکر  ۸۰شهید تازه
تفحصشده وارد خاک
میهن شد

قلعه بیرجند ،قدیمی ترین و بزرگترین بنای تاریخی
قلعه بیرجند که با نامهای قلعه <ته ده> و <پایین ش��هر> ش��ناخته میشود،
بزرگترین و قدیمیترین بنای تاریخی بیرجند نیز به شمار میرود.

