
   گلستان: مديركل غله و خدمات بازرگاني گلستان گفت: از ابتداي 
امسال تاكنون حدود ۲۹ هزار تن گندم مازاد استان به ساير استان ها ارسال 
شده است.  حميدرضا علي محمدي با اشاره به آمادگي خريد تضميني 
گندم در استان اظهار داشت: براي خريد اين محصول 16۲ مركز خريد 

پيش بيني شده است.  
   زنجان: رئيس سازمان فرهنگي شهرداري، از برگزاري ويژه برنامه 
»ماه مهرباني« با ۲0 عنوان برنامه درماه رمضان خبر داد.  مريم شعباني 
با اعالم اين خبر گفت: با توجه به اهميت ماه رمضان، عبادات و دستورات 
ويژه آن، اين ماه مي تواند سبك زندگي خاص اسالمي را در ميان افراد 
به خصوص جوانان ترويج دهد. سازمان فرهنگي شهرداري نيز به واسطه 
رسالت ذاتي خود ۲0 عنوان برنامه را براي اجرا در مراكز فرهنگي، هنري 

مناطق مختلف شهر طراحي كرده است. 
   همدان: رئيس شللوراي اسللالمي همدان از راه اندازي قطار چرخ 
الستيكي تا يك ماه آينده خبر داد.   كامران گردان اظهار كرد: با توجه به 
پياده راه سازي اكباتان و تبديل آن به يك مكان تفريحي و گردشگري 
درصدد ساخت برخي المان ها و جذابيت هاي زيبايي هستيم كه پس از 

اتمام ساخت آنها قطار شهري نيز راه اندازي مي شود. 

داشتن مسللكن مناسللب براي محرومان تحت 
پوشللش كميته امداد همواره يكي از مهم ترين 
اهداف اين نهاد به شمار مي رود و از زمان ايجادآن 
اين مهم همواره مورد توجه بوده اسللت.  اين در 
حالي اسللت كه با آغاز مأموريللت رئيس كميته 

امداد اين مهم به شكل جدي تري دنبال شد. 
اين مهم سللبب شللده تللا كميتلله امللداد امام 
خمينللي)ره( با همللكاري بنياد بركت و سللپاه 
برنامه هاي ويژه اي را در اين زمينه در دستور كار 
خود قرار دهند. از آنجا كه اسللتان هاي سيستان 
و بلوچستان، كرمان، بوشللهر، خراسان رضوي، 
خراسللان جنوبي، يللزد، مازندران، كردسللتان، 
خوزستان، بوشللهر، لرستان، كرمانشللاه و ايالم 
ازجمله مناطقي به شمار مي روند كه محرومان آن 
به شدت نيازمند داشتن مسكن و سرپناه مناسبي 
هستند، لذا با توجه به اولويت هريك از اين مناطق 
كار ساخت مسكن براي نيازمند در دستور كار قرار 

گرفت كه مازندران يكي از اين استان ها بود. 
   ساخت مسكن براي200 خانواده محروم مازني

اوايل شهريورماه سللال گذشته بود كه مديركل 
تأمين مسكن و مهندسي ساختمان كميته امداد 
از مقاوم سازي ۲۲ هزار واحد مسكن مددجويان 

روسللتايي تا پايان سللال خبر داد و اعالم كرد: 
»امسللال با همكاري كميته امداد، سپاه و بنياد 
بركت 10 هزار واحد مسكن در 1۴ استان ساخته 
مي شود كه اين كار شروع شللده است و تا پايان 
سال آينده كامل مي شللود.« هنوز چند روزي از 
اين اظهارات نگذشته كه ابراهيم بازيان در مراسم 
افتتاح مسكن محرومان در ساري از تحويل ۳0 
هزار واحد مسكوني ساخته شده براي محرومان 
كشللور ظرف چند ماه اخير خبر داد؛ موضوعي 
كه به خوبي نشللان داد كميته امللداد برنامه اي 
جدي براي رفع نياز مسكن محرومان دارد و در 
حال عملي كردن آن اسللت.  با آغاز سال جديد 
و برنامه ريزي ها براي عملي سللاختن قول هاي 
داده شللده در زمينه مرتفع كردن نياز مسللكن 
محرومان، روز گذشللته مديللركل كميته امداد 
امام خميني)ره( مازندران از آغاز برنامه خانه دار 
كردن 500 خانواده از ايتام زير پوشش اين نهاد 
در استان خبر داد.  رضا نوروزي افزود: »ساخت 
اين تعللداد منزل مسللكوني كلله در قالب طرح 
»لذت لبخند« در 16 شهرستان مازندران آغاز 
شده، حداقل تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد 
و خانه ها به مددجويان زير پوشش تحويل داده 

مي شللود.« اين در حالي بود كلله تمامي هزينه 
ساخت منزل خانواده ايتام از محل كمك خيران 
و نيك انديشان استان تأمين مي شد تا شرايط و 

فضا براي خانه دار شدن اين اقشار فراهم شود. 
اين مسئول كميته امداد در اسللتان با اشاره به 
وجود حدود ۴ هزار يتيم در مازنللدران و اينكه 
۳50 يتيم بدون مسكن و مستأجر هستند، گفت: 
»كمبود و نداشتن زمين به عنوان مشكل اصلي 

در خانه دار شدن ايتام اسللتان است كه كميته 
امداد براي اجراي اين طرح بيشللتر از هر زمان 
ديگري به حمايت خيران نياز دارد.« نوروزي با 
بيان اينكه ساخت 500 خانه براي مددجويان زير 
پوشش اين نهاد با همكاري نيكوكاران استان در 
دست اجرا است، افزود: »تاكنون شماري از اين 
خانه ها به مددجويان زير پوشش تحويل شده و 
باقي مانده خانه هاي نيمه كاره نيز حداقل تا پايان 

شهريورماه امسال تحويل داده خواهد شد.« 
اين در حالي اسللت كه بيش از ۷0 هللزار خانواده 
زير پوشللش كميته امداد امام خميني)ره( استان 
مازندران هسللتند.  به گفته مديركل كميته امداد 
امام خميني)ره( مازندران خيران مي توانند در قالب 
اهداي زمين، تأمين مصالح و وجه نقدي در ساخت 
خانه هاي ايتام و شتاب بخشيدن به روند ساخت آن 
اقدام كنند.  اين اظهارات در حالي بيان شد كه سال 
گذشته مدير كميته امداد امام خميني)ره( ناحيه 
يك ساري در مازندران در اين خصوص گفته بود: 
»امسال ۲ هزار واحد مسكن سللهم مازندران و از 
اين تعداد ۷50 واحد در مناطق روستايي و محروم 
بوده كه با همكاري سپاه و بنياد بركت تا پايان سال 
به بهره برداري مي رسد.« همچنين مرتضي ناعي 
افزود: »سللال گذشللته نيز ۴۲ واحد مسكن براي 
محرومان سللاخته شللد كه از اين تعداد ۲0 واحد 
مسكن روستايي بوده و بيش از 11 ميليارد و ۷۳6 
ميليون ريال هزينه عمراني براي ساخت اين واحد ها 
شده است.« به گفته وي سال گذشته نيز ساخت 56 
واحد مسكن روستايي در دستور كار قرار گرفته بود. 

   آغاز اجرايي شدن خانه محرومان 
بهمن ماه سال گذشته بود كه رئيس كميته امداد 
از سللاخت هزار واحد مسللكن براي خانواده هاي 
ايتام در مناطق محروم كشور خبر داد و گفت: »با 
اجراي برنامه هاي مسللكن در كميته امداد، همه 
خانواده هاي ايتللام تحت حمايت تا سللال آينده 
صاحب خانه مي شوند.« سيدپرويز فتاح افزود: »بر 
اساس اين تفاهمنامه، با مشللاركت كميته امداد، 
سازمان برنامه و بودجه و مؤسسه خيريه بوتراب، 
ظرف مدت يك سللال هزار واحد مسللكوني براي 
خانواده هاي ايتام در شش اسللتان كشور ساخته 
مي شللود.« به گفته وي با روند فعلي و بر اسللاس 
برنامه ريزي هاي انجام شده در كميته امداد، تا پايان 
سال ۹۸ هيچ خانواده ايتامي در كميته امداد بدون 
مسكن مناسب نخواهد بود و تمامي خانواده هاي 

ايتام تحت حمايت صاحب خانه مي شوند. 
بر اساس تفاهمنامه في مابين كميته امداد، سازمان 
برنامه و بودجه و مؤسسه خيريه بوتراب قرار است تا 
پايان امسال هزار واحد مسكوني براي ايتام در شش 
استان محروم كشور ساخته شود كه 500 واحد از 
اين واحدها در مناطق روسللتايي و 500 واحد در 
مناطق شهري پيش بيني شللده است.  همچنين 
طبق برآوردها، هزينه سللاخت ايللن واحدها در 
مناطللق روسللتايي 50 و در مناطق شللهري 65 

ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

يكي از دغدغه هاي خانواده هاي كميته امداد داش�تن س�رپناه است؛ 
اين مهم موجب ش�ده تا براي رس�يدن به اين موضوع گام هاي خوبي 
برداشته ش�ود. بهمن ماه س�ال گذش�ته بود كه رئيس كميته امداد با 
اشاره به ساخت هزار واحد مس�كن براي خانواده هاي ايتام در مناطق 
محروم كش�ور اعالم كرد: »ب�ا اج�راي برنامه هاي مس�كن در كميته 

امداد، همه خانواده ه�اي ايتام تح�ت حمايت تا س�ال آينده صاحب 
خانه مي ش�وند.« حال خبره�ا حكاي�ت از آن دارد كه كميت�ه امداد 
ام�ام)ره( مازندران برنام�ه خانه دار ك�ردن 5۰۰ خان�واده از ايتام زير 
پوشش اين نهاد در استان را آغاز كرده است؛ موضوعي كه نويدبخش 
جدي بودن تصميم كميته امداد براي رس�يدن به اين هدف واالس�ت. 

تجاوز به حريم دريا 
میترا شهبازی
   گزارش 2

ويالس�ازي،  ب�ا 
تخلي�ه زبال�ه و 
فاضالب به ساحل و دريا و اجراي نصفه و نيمه طرح 
سالم سازي دريا بخشي از مشكالت سواحل درياي 
خزر است؛ منطقه اي گردشگري كه هر ساله ميزبان 
چندين هزار نفر از گردش�گران ايراني و خارجي 
است و هنوز براي بخش تفريحي آن برنامه ريزي 
مناسبي صورت نگرفته است. حاال هم در كنار تمام 
مشكالت، امسال كمتر از هزار نجات غريق براي 
محافظت از جان مردم در 25۰ كيلومتر از سواحل 
اس�تان مازن�دران در نظ�ر گرفته ش�ده اس�ت. 

    
روز به روز هوا گرم و گرم تر مي  شود. زمان زيادي 
به فرا رسلليدن تابستان نمانده اسللت. همزمان 
مدارس و دانشللگاه ها به كار يك ساله خود پايان 
مي دهند و دانش آموزان و دانشجويان هم خود را 
براي تعطيالت فصل گرم آماده مي كنند. از همين 
حاال اغلب خانواده ها از جاي جاي كشللور براي 
سللفرهاي تابسللتاني خود برنامه ريزي مي كنند؛ 
برنامه ريزي هايي كه اغلب به سللمت استان هاي 
شمالي مازندران و گيالن مي رسد. مناطقي كه به 
خاطر شرايط آب و هوايي مطلوبشان طرفدار دارند 
اما طي چند سال اخير آمادگي كافي براي ميزباني 
از مهمانان تابستاني را نداشللتند و امسال هم به 
گفته مديركل امور اجتماعي استانداري مازندران 
با كاهش اعتبار طرح دريا تنها هزار نجاتگر براي 
۲50 كيلومتر سللاحل مازندران آماده هسللتند. 
نجاتگراني كه سال گذشته توانستند جان 6۲ نفر 
كه در حال غرق شدن بودند را نجات دهند و آمار 

غرق شدگي در اين استان را به حداقل برسانند. 

عيسي قاسمي طوسي در اين راستا اضافه مي كند: 
»با وجود اينكه ۹0 درصد از شللناگران آب هاي 
ساحلي خزر از اقصي نقاط كشور به استان مي آيند 
اما ميزان اعتبار اختصاصي براي ساماندهي طرح 
دريا و كاهش آمار مرگ ناشي از غرق شدگي ناچيز 
است.« وي ادامه مي دهد: » از سال ۹۲ تاكنون با 
اجراي طرح سللاماندهي درياي خزر آمار مرگ 
ناشي از غرق شدن در درياي مازندران حدود ۸0 
درصد كاهش يافت و از بيشتر از ۲00 نفر در سال 
۹۲ به 60 نفر در سال گذشللته رسيد.« گفتني 
است كه از ۲50 كيلومتر ساحل آزاد درياي خزر 
در مازندران حللدود ۳۷0نقطه حادثه خيز وجود 
دارد. بنابراين همين موضللوع بر ضرورت اجراي 

طرح سالم سازي دريا تأكيد دارد. 

    رودخانه هايي كه فاضالب به دريا مي ريزند
در كنار اين معضل كه احتمال دارد تابستان امسال 
به درستي طرح سالم سازي دريا به اجرا درنيايد، 
مسئله مهم ديگري كه وجود دارد موضوع آلودگي 
سواحل است. به طوري كه برخي از كارشناسان 
اذعان دارند بعضي از شناگاه هاي مازندران تبديل 

به فاضالب شده است! 
در اين خصوص عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي 
نوشيرواني بابل تأكيد مي كند: »آلودگي گاوداري، 
مرغداري و اراضي كشللاورزي از رودخانه هايي كه 
از باالدست سرازير مي شوند و در مسير درياي خزر 
قرار دارند وارد آن مي شللوند.«  عزير عابسي اضافه 
مي كند: »دامداري ها بر اساس مستندات موجود، 
خروجي هاي سيسللتم فاضالب جامللد و مايع را 

در كنار رودخانه مي ريزنللد كه باعث كدر و كثيف 
شدن آب مي شللود.« اين فوق دكتري مهندسي 
عمران - هيدروليك محيط زيست با اشاره به اينكه 
فاضالب هاي شللهرك صنعتي مازندران از منابع 
بزرگ و مهم آلودگي رودخانه ها است ادامه مي دهد: 
»شهرك صنعتي امامزاده عبداهلل يا بابلكنار يكي 
از نمونه هايي اسللت كه فاضالب آن پس از تصفيه 
در تصفيه خانه، وارد درياي خزر مي شود، هرچند 
اين فاضللالب بايد در مكاني تخليه شللود اما نكته 
اينجاسللت زماني بايد اين اتفاق صورت بگيرد كه 
كار تصفيه به درستي انجام شده باشد.« همچنين 
زماني كه باران مي بارد هم شيرابه هاي محل دپوي 
موقت زباله هللا در مناطقي همچللون محمودآباد 
مستقيم وارد دريا مي شود. بنابراين همه اينها مزيد 
بر علت مي شود كه امسال شناگاه ها آماده ميزباني از 

گردشگران نباشند. 
   ساختمان هايي كه ديد به دريا را سد كردند

مضاف بر مشكالتي كه از آنها ياد شد، معضل ديگري 
كه در محدوده تفرجگاه هللاي دريايي وجود دارد، 
حضور سللاختمان هاي بي قواره است كه به حريم 
دريا تجاوز كرده اند و دسترسللي به دريللا را براي 
عموم مردم دشوار ساخته اند. اتفاقي كه باعث شده 
از جاده هاي نزديك دريا ديدي به سواحل نباشد و 
ظاهري زننده به شهرهاي ساحلي - نه تنها استان 
مازندران بلكه تمام اسللتان هايي كلله به نحوي به 
دريا متصل مي شوند- بدهد. گردشگران هم وقتي 
مي خواهند دريا را ببينند يا بايد از كوچه هاي باريك 
بگذرند و به دريا برسند يا در نقشه دنبال مجتمع هاي 
سللاحلي پولي بگردند. با اين تفاسير رفع مشكل 
سواحل درياي خزر براي جذب هرچه بهتر و بيشتر 

گردشگران عزم جزم مسئوالن را مي طلبد.

سواحل مازندران براي گردشگران تابستاني آماده نيست
 مديركل امور اجتماعي استانداري مازندران: با وجود آزاد بودن 25۰ كيلومتر از سواحل خزر
كمتر از هزار نجاتگر براي اجراي طرح سالم سازي دريا به كار گرفته مي شود كه ناكافي است

با مش�اركت كميته امداد، سازمان 
برنامه و بودجه و مؤسس�ه خيريه 
بوتراب، ظرف مدت يك سال هزار 
واحد مس�كوني براي خانواده هاي 
ايتام در شش استان كشور ساخته 
شده و با برنامه ريزي هاي انجام شده 
در كميته امداد، تا پايان س�ال ۹۸ 
هيچ خانواده ايتامي در كميته امداد 

بدون مسكن مناسب نخواهد بود
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 ساخت و واگذاري 500 واحد مسكن 
ويژه ايتام در مازندران

بعد از قول فتاح براي خانه دار شدن تمام ايتام كميته امداد در سال ۹۸ حاال اين طرح از مازندران آغاز شده است

88498441سرویس  شهرستان

تاالب گاوخوني ميزبان پرندگان مهاجر شد   
با توجه به بارش هاي فصلي مناسب، از     اصفهان
اوايل امسال برخي پرندگان مهاجر مانند 
فالمينگو پس از حدود دو سال بار ديگر مهمان تاالب گاوخوني شدند. 
حسين اكبري سرپرست معاونت نظارت و پايش محيط زيست اصفهان 
گفت: تاالب گاوخوني موقعيت خاصي در مركز كشور دارد؛ بدين معنا كه 
در مسير مهاجرت پرندگان مهاجر آبزي قرار دارد و بر اين اساس برخي از 
اين پرندگان مطابق سوابق مهاجرت از اواخر اسفند تا اوايل فروردين ماه 
در طول مسير در كناره هاي اين تاالب فرود آمدند.  وي با بيان اينكه با 
توجه به بارش هاي فصلي برخي پرندگان مهاجر مانند فالمينگو پس از 
حدود دو سال بار ديگر مهمان تاالب گاوخوني شدند، ادامه داد: بر اين 
اساس اكنون شاهد حضور گونه هايي مانند فالمينگو و ديگر پرندگان 
كنار آبزي مانند غاز، اردك، پرستوهاي دريايي، پليكان، باتالن و كشيم 
در جوار تاالب گاوخوني هستيم.  وي ادامه داد: بارش هاي اخير موجب 
شد تا حدود 10 درصد از تاالب گاوخوني آبگيري شود و بخشي از پوشش 

گياهي تاالب نيز بار ديگر پس از مدت ها احيا شود.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

مشهد؛ ميزبان همايش بزرگمرد 
حماسه سراي ايران

 فردوسي بهانه اي است براي ايجاد 
اتحاديه كشورهاي مسير راه ابريشم

سازمان يونسكو شاهنامه فردوسي را يكي از سه اثر برجسته جهان 
معرفي كرده اس�ت. همين گزاره كافي اس�ت تا ما فارسي زبانان با 
نقش و جايگاه واقعي اين اس�تاد بي همتاي شعر و خرد ايران زمين 
و بزرگ ترين حماسه س�راي جهان آشنا ش�ويم.  به همين بهانه و 
به مناسبت بيست وپنجم ارديبهش�ت ماه، روز بزرگداشت حكيم 
ابوالقاسم فردوسي، مش�هد ميزبان همايشي در قامت بين المللي 
بود. »همايش بين المللي ش�اهنامه در گذرگاه جاده ابريش�م« به 
تبيين نقش و جايگاه واقعي آن بزرگمرد در نزد همگان مي پردازد. 

    
از ماه ها پيش برنامه ريزي هاي گسللترده اي به منظور برگزاري همايش 
بين المللي شاهنامه در گذرگاه جاده ابريشم شكل گرفت تا مشهد بتواند 
ايفاگر سهمي كوچك در اداي حق خود به اين استاد بزرگ حماسه سراي 
ايران زمين باشد و به تبيين نقش و جايگاه واقعي آن بزرگمرد در نزد همگان 
بپردازد. در همايشللي كه به اين منظور در تاالر شللهر مشهد برگزار شد، 
سفيران فرهنگي از كشورهاي افغانستان، هندوستان، آذربايجان، تركيه، 
گرجستان، قزاقستان، لهستان، انگلستان و اسپانيا در كنار انديشمندان، 

صاحبنظران و فردوسي پژوهان داخلي حضور به هم رساندند. 
   ارسال فراخوان براي 52 كشور جهان

در اين همايش معاون شللهردار و رئيس سللازمان اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري مشهد گفت: شاهنامه گنجينه اخالق است و بخش جدايي ناپذير 
هويت فرهنگي ايران به شمار مي رود. هر ملتي داراي اسطوره هاي بزرگي 
است كه ريشه در فرهنگ و ادب آن ملت دارد و از فرهنگ غني آن كشور 
سرچشمه مي گيرد و شللاهنامه نيز ريشلله در فرهنگ غني ايران دارد.  
مهدي زارعي با اشاره به اينكه شاهنامه را مي توان اثري دانست كه عامل 
وحدت و دوستي است، ادامه داد: شاهنامه اثر داستاني صرف نيست، بلكه 
ارزش هاي انساني و خردمندانه اساس آن است.  در ادامه اين مراسم، دبير 
علمي همايش بين المللي شاهنامه در گذرگاه جاده ابريشم هم با بيان 
اينكه شاهنامه بزرگ ترين حماسه جهان و كتاب پيوند ها است، تأكيد 
كرد: »اين كتاب بزرگ ترين سندي است كه هويت ملي و مذهبي را به 
هم پيوند مي دهد. فردوسي با عشللق به ايران و هويت ايراني با ارادت و 
دوسللتداري خاندان عصمت و طهارت جايگاه و معجوني سللاخت كه 
فرهنگ ايراني را جايگاه اميد و دانشللوري و صلح و دوسللتي ساخت.« 
قيامتي با اشاره به اينكه فراخوان اين همايش به 5۲ كشور دنيا ارسال 
شد، افزود: »درمجموع ۳۲0 مقاله و چكيده مقاله از كشورهاي مختلف 
دنيا به دبيرخانه اين همايش بين المللي ارسال شده است كه ۴۹ مقاله 
خارجي از ۲1 كشور جزو مهم ترين مقاالت به شمار مي روند.« وي ادامه 
داد: »اين فراخوان به تمامي مراكز پژوهشللي و دانشگاهي به خصوص 

دانشكده هاي ادبيات سراسر كشور فرستاده شد.«
   فردوسي و پيوند تمدن ها

اما در ادامه مراسللم و زماني كلله نوبت به رئيس مؤسسلله بين المللي 
فرهنگي اكو رسيد تا به سخنراني بپردازد، قبل از هر چيز خواستار ايجاد 
اتحاديه كشورهاي مسير راه ابريشم شد و گفت: »بايد دولت هاي مسير 
جاده ابريشم به دنبال ايجاد اتحاديه كشورهاي حوزه راه ابريشم باشند 
تا اين منطقه را به يكي از قطب هللاي فرهنگي اقتصادي جهان تبديل 
كنند. مؤسسه بين المللي اكو نيز در اين زمينه طرحي را به عنوان راه 
ابريشم راه صلح پايه ريزي كرده است.« محمدمهدي مظاهري ادامه داد: 
»تسريع در رفت و آمد اتباع و برگزاري رويدادهاي فرهنگي زمينه ساز 
توسعه گردشگري در بين كشورهاي حوزه اين مسير مي شود. رويكرد 
ما نيز صلح و آرامش و امنيت براي همه ملل منطقه است و مي توانيم با 
بهره گيري از فضاي صلح آميز شاهنامه در راستاي صلح و دوستي گام 
برداريم و از فضاي صلح بهره ببريم.« وي با تأكيد بر اينكه گسللترش 
زبان فارسي به عنوان حامل فرهنگ ايراني مؤلفه هاي راه ابريشم است، 
اظهار كرد: »كاروان درازآهنگ شعر و داستان از گذرگاه چند هزار ساله 
زبان مي گذرد و گذشته ها را به هم پيوند مي دهد و پندهاي نيكي براي 
فرزندان به همراه دارد و پرتوي روشن آن تيرگي را مي شكند. فرآيند به 
برخورد تمدن ها مي انجامد و به افزايش روابط بين الملل مي رسد. از بين 
منطقه اكو حكيم فردوسي در گستره فرهنگ زبان در شمار پرآوازه ترين 
حماسه سرايان، جايگاه ويژه اي دارد.« رئيس كميسيون ويژه توسعه و 
عمران توس نيز ديگر سخنران اين همايش بود و با بيان اينكه شاهنامه 
در گذشته نقطه اي بارز در مسير راه ابريشم بوده، اظهار كرد: »امروز نيز 
يك گذرگاه تاريخي است كه از گذشته پرافتخار مي تواند ما را به آينده 
روشنمان برسللاند.« حميدرضا رياضي با بيان اينكه 50 سال است كه 
كار عمراني در محدوده توس رخ نداده، ادامه داد: »اما پنج ماهي است 
كه پروژه احداث جلوخان فردوسي كليد خورده و 60 درصد آن تكميل 

شده و طي روزهاي آينده به بهره برداري مي رسد.«
وي افزود: »همچنين پروژه پرديس در فضايي به مسللاحت ۳0 هكتار 
شروع شده و اميد است تا پايان سال وارد فاز اجرايي شود. عالوه بر اين، 
پروژه رودباره كشللف رود نيز در اين راستا قابل توجه است.« رياضي با 
اشاره به اينكه طرح شللهري در توس نداريم، خاطرنشان كرد: »شش 
ماهي اسللت كه فاز يك طرح در كميسلليون ماده 5 مصوب شده اما 
متوقف مانده و به تهران ارسال نشده است و به نظر مي رسد در حقيقت 

هم اكنون نيز در آستانه يك گذرگاه تاريخي هستيم.«

 زمين هاي ييالق عشاير خراسان شمالي
 به يغما مي رود

زندگي عشايري در ايران از سابقه كهني برخوردار بوده و عشاير هميشه 
نقش مهمي در تاريخ اين سرزمين ايفا نموده اند. جامعه عشايري عالوه بر 
حفظ و حراست از فرهنگ، سنن، آداب و رسوم باستاني از نظر اقتصادي 
نيز هميشه پشتوانه اقتصادي كشور بوده اند. خراسان شمالي و شهرستان 
بجنورد داراي ۸5۰ هزار نفر جمعيت اس�ت و از ش�ش ش�هر بجنورد، 
اسفراين، شيروان، جاجرم، مانه و سملقان و فاروج تشكيل شده است. 

    
چند سالي است كه وقتي عشاير خراسان شللمالي از مناطق قشالقي 
خود كوچ مي كنند تا رسيدن به ييالق، چند روزي در ميان بندهاي اين 
استان توقف مي كنند. اما مشكل اينجاست كه هر بار به ييالق مي رسند 
مي بينند بخشي از سكونتگاه هايشان خورده شده و حاال بايد در جاي 
كوچك تري چادر بزنند.  عشاير مدت زيادي در ميان بند ها نمي مانند 
و حداكثر به مدت 15 تا ۲0 روز در اين نقاط اقامت مي كنند و منتظر 
مي شللوند تا بخش هاي ييالقي اسللتان از لحاظ پوشللش چراگاهي و 
سرسبزي مراتع كاماًل آماده شود.  ولي مشكالت اصلي آنها با رسيدن به 
ييالق ها شروع مي شود؛ زماني كه به اين مناطق رسيده اند و با اجراي 
يك پروژه جديد عمراني در محل زندگي شللان مواجه شده اند. بناها و 

ساختمان هايي كه چون سدي بر سر راه آنها سبز شده اند. 
   زمين هاي عشاير در دست ادارات دولتي

اين اتفاق ناميمون آنقدر براي عشاير تلخ و ناگوار است كه صداي رئيس 
بسيج جامعه عشايري خراسان شمالي را هم درآورده است. 

قنبرزاده با بيان اينكه عرصه ميان بندها سللال به سال براي عشاير در 
خراسان شمالي تنگ تر مي شللود، مي گويد: »خراسان شمالي داراي 
5۳00 خانوار عشايري است. ميان بندها مناطقي هستند كه عشاير اين 
استان به هنگام كوچ به مناطق ييالقي يا قشالقي به مدت ۲0 تا ۲5 روز 
در آنجا ساكن مي شوند. چندين سال است زماني كه اين افراد به اين 
مناطق كوچ مي كنند با اين مشكل مواجه مي شوند كه چندين هكتار از 
عرصه هاي ميان بند توسط كشاورزان يا ادارات دولتي گرفته شده است. 
اين مشكل در حال حاضر در تخته اركان و اطراف روستاي مهنان در 

شهرستان بجنورد به وضوح مشاهده مي شود.«
وي ادامه مي دهد: »ايل راه ها در اطراف روستاي مهنان به گونه اي تصرف 
شده كه حتي فضاي كوچكي براي تردد دام ها نيز وجود ندارد و عشاير 
مجبور هستند تردد دام را با خودرو انجام دهند كه اين امر موجب بروز 
حوادثي نيز شده است. ادارات و سازمان ها قبل از تصرف اين زمين ها در 
ابتدا بايد مكاني براي اسكان عشاير در مناطق ميان بند در نظر بگيرند.« 
اما مدير كل امور عشايري خراسان شمالي معتقد است زمين هايي كه 
عشاير به عنوان ميان بند در آنجا مستقر مي شوند، زمين هاي ملي بوده 
و هم اكنون اداره كل منابع طبيعي قبل از واگذاري، استعالماتي را از اين 
اداره كل دريافت مي كند.  محمدرضا قلي پور مي گويد: »زمين هايي كه 
هم اكنون در آن ساخت و ساز انجام شده، زمين هايي بوده كه در گذشته 
واگذار شده است.« به هر حال اين درد امسال نيست كه عشاير خراسان 
شمالي به آن دچار شده باشند، بلكه چندين سال است كه وقتي عشاير 
از مراوه تپه به اين منطقه بازمي گردند با ساختمان جديد كه در محل 

زندگي شان ساخته شده مواجه مي شوند. 
در گذشته تعداد زيادي از خانوارهاي عشايري بعد از بازگشت از مناطق 
قشالقي در محلي همچون تخته اركان كه در پنج كيلومتري بجنورد 
قرار دارد، اتراق مي كردنللد و اين امر به آن دليل بللود كه عرصه براي 
زندگي آنها نيز باز بود و آنها مي توانستند به راحتي كارهاي روزمره خود 
همچون چراي دام را انجام دهند.  اما هم اكنون با مشكل تصاحب اين 
زمين ها از سوي ادارات مختلف مواجه شده اند و هر سال كه مي گذرد نيز 
بر تعداد اين ادارات افزوده مي شود. ساختمان هايي كه حاال ورزشگاه، 
بيمارستان، دانشگاه، نمايشگاه و سيلوي گندم شده اند و ساير ادارات 
هم براي عقب نماندن از اين هجوم سللاخت و سازهاي خود را بر روي 

زمين هاي عشاير آغاز كرده اند.

از طرف بنياد مستضعفان صورت گرفت
 اختصاص 49 هزار تن سيمان رايگان 

براي بازسازي مناطق سيل زده
بني�اد مس�تضعفان در نوس�ازي و بازس�ازي مناط�ق س�يل زده 
مش�اركت دارد و تاكنون ۴۹ هزار تن سيمان رايگان براي ساخت 
و تعمير واحدهاي مس�كوني در اين مناطق اختصاص داده است. 
دبير ستاد كمك هاي بنياد مستضعفان در سوانح طبيعي با بيان اينكه 
اين بنياد ۴۹ هزار تن سيمان رايگان براي نوسازي و بازسازي به مناطق 
سلليل زده اختصاص داده گفت: بنيادمستضعفان از نخستين روزهاي 
وقوع سيل در كنار مردم استان هاي مختلف حضور داشت و اكنون نيز 

براي بازسازي و نوسازي اين مناطق كمك حال آنان خواهد بود. 
علي اميدي افزود: در مرحله نخست مقابله با بحران سيل كه مردم به 
اقالم و كمك هاي اوليه و ضروري نياز داشتند، بنياد مستضعفان پاي 
كار آمد و اقدام به تأمين بخشي از نيازهاي ضروري مردم در اين مناطق 
كرد.  دبير ستاد كمك هاي مردمي بنياد مستضعفان در سوانح طبيعي 
يادآور شد: از ابتداي وقوع سيل تاكنون ۲ هزار تخته پتو و ۳ هزار تخته 
فرش و گليم به مناطق سيل زده استان گلستان ارسال شد. همچنين 
در همان روزهاي نخست حادثه كه شهرها و روستاهاي اين استان دچار 

آب گرفتگي شد نيز 5 هزار جفت چكمه به استان فرستاده شده بود. 
وي ادامه داد: در اين مدت ۳ هزار تن انواع مواد غذايي، 11 هزار قالب 
پنير، يك هزار كيلوگرم برنج و 500 كيلوگرم مرغ، 150 هزار بطري آب 
معدني و اقالم ديگري مانند كفش و پوشاك، لوازم التحرير و غيره براي 
استان گلسللتان ارسال شده است.  اميدي با اشللاره به مشاركت بنياد 
مستضعفان در سللاخت و تعمير واحدهاي مسكوني خسارت ديده در 
مناطق سيل زده گفت: بنياد مستضعفان براي بازسازي و نوسازي اين 
مناطق سيمان رايگان تهيه كرده و در اختيار بنياد مسكن استان هاي 
مختلف قرار داده است.  وي با اشللاره به اختصاص ۷ هزار تن سيمان 
رايگان براي ساخت و تعمير واحدهاي مسكوني خسارت ديده در استان 
گلستان افزود: تاكنون ۴۹ هزار تن سيمان رايگان تهيه و براي بازسازي 
و نوسازي مناطق سيل زده در اسللتان هاي مختلف ازجمله گلستان، 

مازندران، ايالم، لرستان، خوزستان و غيره ارسال شده است. 

محمدرضا هادیلو سيد احمد هاشمي اشكا


