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خبر

فعالیت
سامانه بارشی

ایران جزء ۲۰
کشور برتر در
حوزه تنوع
زیستی غنی است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه ایران جزء  ۲۰کشور برتر در حوزه
تنوع زیســتی غنی است تاکید کرد :عالوه بر تنوع زیستی ویژگی تنوع فرهنگی و قومیتی
نیز در ایران دیده میشود .همه این موارد پتانسیل اشتغالزایی و رشد اقتصاد ملی از طریق
جلب گردشگر را فراهم میکند.
معصومه ابتکار در مراســم روز جهانی تنوع زیستی که دیروز در پارک پردیسان برگزار
شــد ،ضمن تبریک به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد :امیدواریم
این دوره آغاز امید مجدد و ســربلندی برای کشور باشد و دولت دوازدهم بتواند در مقابل
انتظارات و مطالبات با توانمندی بیشتر عمل کند و دستاوردهای خوبی داشته باشد.
وی با بیــان اینکه کاهش  ۸۰درصدی قراردادهای طرحهــای جنگلداری خبر خوبی
است که روز گذشته ریاست ســازمان جنگلها مطرح کرد ،گفت :در برنامه ششم توسعه
جهتگیری خوبی در این زمینه وجود دارد .سیاســتهای دولت یازدهم نیز از ابتدا در این
مسیر بوده است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت به همکاری و مشارکت این سازمان با سازمان
میراث فرهنگی و گردشــگری اشــاره و اظهار کرد :قصد داریم در این دوره همکاریها
را توســعه دهیم تا اجرای برنامه حفاظت از تنوع زیســتی با همکاری فرابخشی بین این
دستگاهها صورت گیرد .این برنامه با برنامه ششم توسعه ،سیاستهای کلی نظام در حوزه
محیط زیست و اهداف توسعه پایدار تطابق دارد.
ابتکار با بیان اینکه امیدواریم به ســرعت برنامه حفاظت از تنوع زیســتی را در دولت به
تصویب برسانیم،گفت :عالوه بر تدوین گزارش حفاظت از تنوع زیستی در بعد عملی نیز در
زمینه رونق گردشگری پایدار اقداماتی موثری صورت گرفته است .در این مدت توانستیم
بسیاری از مباحث نظری را به الگویهای عملی نزدیک کنیم و در شرایط حاضر الگوهای
موفق در زمینه جلب مشارکت مردم ،روستاییان و بخش خصوصی برای اجرای طرحهای
گردشگری پایدار داریم که در قالب طرحهای مدیریت اجرایی شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بیش از  ۸۰طرح مدیریت مناطق
داریــم ،اظهار کرد :تعدادی از این طرحها در شــورای برنامهریزی اســتانها به تصویب
رســیده و حتی در برخی استانها عملیاتی شده است که پارک ملی «خبر» یک نمونه از
آن محسوب میشود .همه استانها طرحهای گردشگری پایدار دارند و سعی داریم در این
مقطع به تصویب شــورای برنامه ریزی استانها برسد .در صورت تحقق این امر بودجه و
اعتبار برای اجرای آنها در نظر گرفته میشود.
وی افزود :ســال گذشته نشستی به منظور معرفی و بررسی الگوهای موفق از مشارکت
مردم ،تشــکلها و جوامع محلی در مدیریت تنوع زیســتی برگزار شد .در حال حاضر در
استانهای مختلف نمونههای علمی برای گردشگری پایدار داریم که در چهارچوب اهداف
آتی و برنامه تنوع زیستی ایران و برنامه ششم توسعه تدوین شده است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به رویکرد دولت و اقبال آقای روحانی به
بحث محیط زیست و توجه به مشارکت مردم تاکید کرد :در این دوره طرحهای گردشگری
پایدارعملی شــده و تعدادی از این طرحها در دست مطالعه است که این مطالعات باید در
زمانبندی مشخص انجام و عملیاتی شود.
ابتکار با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان محیط زیست و استانداریهای کل
کشــور اظهار کرد :بر اســاس این تفاهمنامه ،طرحهای گردشگری پایدار باید به تصویب
شورای برنامهریزی استانها برسد و بودجه و اعتباری برای آنها در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه بخشــی از حفاظت تنوع زیستی بر عهده دولتها است ،گفت :در
دولت یازدهم روی این موضوع کار شــد اما بخش دیگری هم مربوط به مسائل فرهنگی
و آموزشــی است .اگرچه قدمهایی در این زمینه برداشته شده ولی کافی نیست .طرح «هر
مدرســه یک محیطبان» از جمله برنامههای آموزشــی و فرهنگسازی است که در حال
حاضر در  ۲۷۰۰مدرسه اجرا میشود .هدف از آن آگاهسازی و جلب مشارکت محلی برای
حفاظت از مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی است .این طرح برای مدارس حاشیه مناطق
حفاظت شــده و پارکهای ملی در نظر گرفته شده و هدفش این است که مردم محلی از
نزدیک و از طریق محیطبان با فعالیتهای آنها و زیباییهای محیط زیســت آشنا شوند
چون نیاز داریم رابطه بین محیط زیست و مردم تقویت شود.
گردشــگری پایدار مهمترین زمینه تولید ملی و اشتغال در سال جاری
است
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل آموزشی،
جلب مشــارکت محلی و توجه به مسائل معیشــتی مردم اظهارکرد :امسال سال اقتصاد
مقاومتی،تولید و اشتغال است .سازمان محیط زیست بر این باور است که گردشگری پایدار
یکی از مهمترین زمینههای رشد اشتغال و تولید ملی در سال جدید خواهد بود .تولید ملی
ارتباط مستقیمی با صنایع دستی و تولیدات محلی دارد.
وی با اشــاره به اجرای طرحهای حفاظتی در زاگرس و در حاشیه دریاچه ارومیه گفت:
یکی از مولفههای مهــم احیای دریاچه ارومیه اصالح الگوی کشــت و اجرای الگوهای
معیشت جایگزین است که در این دوره مورد توجه قرار گرفت بنابراین الگوهای خوبی در
این منطقه در زمینه حفاظت شکل گرفته است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت افزود :تطابق و همخوانی اهداف و برنامههای
مختلــف باعث همافزایی میشــود .ایجاد اشــتغال از طریق توجه به محیط زیســت در
کشــورهای مختلف محور فعالیتها قرار گرفته اســت و محلی برای رشد اقتصادی این
کشــورها محسوب میشــود .ایران نیز ظرفیتهای خوبی در زمینه ایجاد مشاغل سبز از
طریق تنوع زیستی دارد.
ابتکار با اشاره به فراهم شدن نســبی زیرساختهای گردشگری پایدار اظهار کرد :باید
مسیر گردشگری پایدار را در کشــور ادامه دهیم .سرمایه گذاری بخش خصوصی در این
موضوع اهمیت بســیاری دارد .بدیهی است که فعالیت در حوزه گردشگری پایدار صرفه و
توجیه مالی و اقتصادی دارد .خیرین محیط زیست اعالم آمادگی کردهاند که میتوانند در
بخش گردشگری پایدار سرمایه گذاری کنند.
ضرورت تعیین راهحلهای جایگزین برای معیشت مردم مناطق حفاظت
شده
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با تاکید بر اینکه حفظ مناطق حفاظت شده از
طریق گردشــگری پایدار منجر به بهبود معیشــت مردم و کاهش نرخ مهاجرت میشود،
تصریح کرد:ســخت گرفتن بر مردم در حفاظت از مناطق حفاظت شــده راهکار درستی
نیســت .در قبال اقدامات حفاظتی برای حراســت از مناطق حفاظت شده باید راهحلهای
جایگزین به منظورتامین معیشت مردم منطقه ارائه دهیم تا منجر به مهاجرت مردم محلی
و روستاییان و افزایش حاشیه نشینی در شهرها نشود .یکی از راههای مهم برای جلوگیری
از این وضعیت ،توجه به گردشگری پایدار با مشارکت روستاییان و جوامع محلی به منظور
تامین معیشت است.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم خط مشــی درستی در این زمینه ایجاد کرده است،گفت:
در این زمینه باید تالش خود را بیشتر کنیم .منابع آب یکی از موارد تهدیدی کشور ما است
که با بحث تغییر اقلیم گره خورده اســت .امیدواریم ســند الحاق جمهوری اسالمی ایران
به توافق پاریس هر چه زودتر نهایی شــود که برای کشــور ما بسیار حیاتی است چون در
شرایط حاضر آسیبپذیری ناشی از تغییر اقلیم با کاهش بارش ،افزایش دما ،وقوع سیلها
و طوفانها باال رفته است و همه این موارد نیاز به آمادگی برای مواجهه دارد.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بحث تغییر اقلیم و تنوع زیستی
بــا یکدیگر ارتباط دارند ،گفت :یک رویکرد جامع باید برای برنامه ملی ریخته شــود که
در برنامه ششــم توسعه این موضوعات لحاظ شده است و امیدواریم با تصمیم بزرگی که
مردم ایران در جمعه گذشــته یعنی  29اردیبهشت ماه گرفتند جهتگیری خوبی را در این
حوزههای مهم شــاهد باشــیم و بتوانیم از بحرانها عبور کنیم؛ بحرانهایی که میتوانند
تهدیداتی برای کشور ما داشته باشند.
ابتــکار در پایان اظهارکرد :اگر این موضوعات مورد ســهل انگاری قرار گیرد تبدیل به
تهدید میشــود ولی اگر کار عملــی و دانش بنیان با همکاری دانشــگاهها صورت گیرد
میتوانیم چشــمانداز روشنی برای کشــور در عرصه گردشگری پایدار و تنوع زیستی رقم
بزنیم.

مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به روند حرکت سامانه بارشی در کشور طی روزهای آینده ،از وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک در برخی مناطق خبر داد.
وی افزود :روزهای دوشنبه و سه شنبه خلیج فارس مواج پیش بینی میشود .وی با اشاره به اینکه این سامانه دوشنبه (اول خرداد) ،در شمال شرق کشور مستقر خواهد بود ،گفت :این سامانه بارشی
اواخر وقت سهشنبه( ۲خردادماه) از شمال شرق کشور خارج خواهد شد همچنین با تشکیل توده بزرگ گرد و خاک روی عراق و حرکت آن به سمت مرزهای غربی کشور انتظار میرود از امروز
گرد و غبار مناطق شمال غرب ،غرب و جنوب غرب کشور را فرا بگیرد.
هوای تهران در روز دوشنبه (اول خرداد) کمی ابری ،گاهی همراه با وزش باد شدید با بیشینه و کمینه دمای  ۳۰و  ۱۹درجه سانتیگراد خواهد بود.

اجتماعی

روزنامه مستقل گزارش میدهد:

چشمانی در انتظار دستان مهربان تو
نیلوفر منصوریه

نیکوکاران و مومنــان ،در همه حال ،خود را در محضر خدا
میبینند و رفتار و کردارشان در راه رضای خداوند است .همیشه
شــکرگزار نعمتهای پروردگار هســتند و یکی از نمودهای
سپاسگزاری از نعمتهای الهی را کمک به محرومان به ویژه
اکرام ایتام میدانند .زمانی که قدمی برای دیگری برداشــته
میشود حس دوست داشتن ،لذت بردن از حس دوست داشتن
و حس کامل شــدن را در یک لحظه مــی توان تجربه کرد؛
بخصوص زمانی که این احساس برای یتیمان یا افراد ضعیف
جامعه باشد.
همیشــه چشــمانی منتظر دستان مهربان هســتند تا غم
بیپدری یا بی مادری و حسرت محبت را از دلشان بزداید.
وجود مستمندان و کودکان یتیم که پدر یا والدین خود را در
طفولیت از دست دادهاند ،یا به هر صورت در کنار خانواده خود
نیســتند و با آرامش نمی توانند زندگی کنند ،در هر جامعهای
اجتنابناپذیر اســت .این افراد در همه ادیان الهی مورد توجه
بوده و بر ضرورت تعهد نســبت بــه آنان و امنیت از تجاوز به
حقوقشان و ترغیب در جلب دوستی و اظهار لطف به او بسیار
تاکید شده است.
قرآن کریم با تعبیرات گیرا و گویا مســئولیت مردم و دولت
اســامی را نسبت به ایتام بر شمرده است .این کتاب مقدس
و آســمانی با برترین شیوه از ایتام تجلیل کرده و رسیدگی به
امور مادی و معنوی ،فردی و اجتماعی آنان را مورد تاکید قرار
میدهد و کوتاهی در امر سرپرستی آنها را مورد توبیخ و موجب
کیفر دنیوی و اخروی دانسته است .در کتاب آسمانی ما به آیات
مختلف نیکی و رســیدگی به امور مادی و معنوی ایتام را به
دنبال احسان به والدین و نزدیکان قرار داده است و این احسان
و نیکی را به عنوان یکی از زمینههای سازندگی اخالق و مبارزه
با بخل و غرور و مفاسد اخالقی معرفی میکند.
 ۱۰میلیون خیر با کمیته امداد رابطه سیســتمی
دارند
بعد از فعالیت نزدیک به  40ساله کمیته امداد امامخمینی در
زمینه کمک به نیازمندان ۱۰ ،میلیون خیر با کمیته امداد رابطه
سیستمی دارند از این تعداد  ۸میلیون نفر از طریق قلکهای
صدقــات ،یک میلیون نفر از طریق مشــارکت در طر ح های
حمایــت از ایتام و یک میلیون خیر از طریق پرداخت زکات و
ن های نیکوکاری و عاطفهها و
ارائه قربانی و مشارکت در جش 
 ...با کمیته امداد همکاری دارند.

ت های مردمی کمیته امداد دیروز اول
معاون توسعه مشارک 
خرداد ماه ،با حضور در نشســتی خبری به تشریح برنامههای
این معاونت در ســال جاری و به ویــژه ماه مبارک رمضان و
همچنین ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در سال
 ۹۵پرداخت.
محمد ذوالفقاری بــا بیان اینکه توســعه فرهنگ انفاق و
نوعدوستی و مشارکت مردم در محرومیت زدایی و همچنین
ســازمان دادن کمکهای خیرین در مســیر فقــر زدایی و
جلوگیری از هدر رفتن آن از جمله اهداف این معاونت اســت
گفــت :اعتبارات کمیته امداد از مســیر مردمی به چند روش
محقق میشود که از جمله آن صدقات و زکات است.
وی اجرای طــرح اکرام ایتام را از دیگــر راههای دریافت
اعتبارات مردمی برشــمرد و گفت :ایتام زیر  ۱۸سال در قالب
طرح اکرام ایتام شناســایی و همراه با نیازهایشــان به خیران
و حامیان معرفی میشــوند .اما در طرح محسنین حمایت از
افرادی صورت میگیرد که سرپرســت فعالی ندارند .حمایت
حامیان در این دو طرح در قالب ساخت مسکن ،ارائه خدمات
آموزشی ،تهیه جهیزیه ،رفع مشکالت معیشتی و رسیدگی به
نیازهای سالمت آنان است.
ت های ملی و مذهبی را از دیگر راههای
ذوالفقاری مناســب 
کســب اعتبارات مردمی برشــمرد و گفت :به عنوان مثال در
ماه مبارک رمضان اقدام به جمع آوری اطعام برای نیازمندان
میکنیم .همچنین همکاری با مراکز خیریه در دســتور کار ما
قرار دارد و با برخی از آنان مددجوی مشترک داریم.
وی مجمــوع اعتبارات کمیته امــداد در بخش کمکهای
مردمی را در ســال  ،۹۵هزار و  ۴۶۳میلیارد تومان برشمرد و
گفت :از این مبلغ  ۱۷۵میلیارد تومان به شــبک ه های مردمی،
 ۲۹۰میلیارد به کمکهــای صدقات ۴۰۴ ،میلیارد تومان به
اکرام ایتام ۲۵۸ ،میلیارد تومان به بخش زکات و  ۳۵۷میلیارد
تومان به سایر کمکها اختصاص دارد .همچنین در این میان
 ۲۰میلیارد تومان نیز کمک سایر سازمانها است که این رقم
ی رساند.
را به  ۱۴۸۵میلیارد تومان م 
اضافه شــدن  100هزار نفر به حامیان ایتام در
سال گذشته
ذوالفقاری بــا تاکید بر اینکه  ۱۰میلیون خیر با کمیته امداد
رابطه سیستمی دارند اظهار کرد :از این تعداد  ۸میلیون نفر از
طریق قلکهای صدقات ،یک میلیون نفر از طریق مشارکت
در طــرحهای حمایت از ایتام و یــک میلیون خیر از طریق
پرداخــت زکات و ارائه قربانی و مشــارکت در جشــنهای
نیکوکاری و عاطفهها و  ...با کمیته امداد همکاری دارند.
وی بر ضرورت توانمندی از خیران و استفاده بیشتر از ایشان
متناسب با نیازهای ایتام تاکید و تصریح کرد :برخی مناسبتها

درآمدهای ماه را افزایش میدهد که از جمله میتوان به ماه
مبارک رمضان اشاره کرد.
معاون توســعه مشــارکت مردمی کمیته امــداد به تبیین
فعالیتهای این معاونت در ماه مبارک رمضان پرداخت و گفت:
ثبــت نام از حامیان جدید طرح اکــرام در ماه رمضان صورت
میگیرد به نحوی که در ســال گذشته صد هزار نفر به تعداد
حامیان ایتام اضافه شد.
وی به برپایی ســفر ه های اکرام از ســوی خیرین در قالب
اهدای کمکهای نقدی ،اهدای خشکبار و پهن کردن سفره
افطاری اشاره و عنوان کرد :طی ماه مبارک رمضان با اجرای صدد هستیم بخشی از منابع آنها به سمت مناطق محروم برده
طــرح مفتاح الجنه همراه با مســئولین و خیرین و حامیان به و اقدام مشترکی با آنها داشته باشیم.
ذوالفقاری با بیان اینکه یک میلیون حامی از  ۲۰۰هزار یتیم
دیدار خانواد ه های تحت حمایت میرویم تا خانوادهها بتوانند
مجمــوع نیازهای خود را بیان کنند تــا در قالب این طرح به سرپرستی میکنند گفت ۲۸۱ :هزار یتیم دارای حامی هستند
بخشــی از آنان پاسخ داده شود .ذوالفقاری تجلیل از حامیان و اما  ۱۰هزار یتیم نیز در  ۲۰استان کشور حضور دارند که هنوز
جمــع آوری فطریه را از دیگر فعالیتهای این معاونت در ماه حمایت کنندهای از آنها وجود ندارد .همچنین  ۲هزار یتیم از
مبارک رمضان برشمرد و گفت :فطریه ویژگیهای خاص دارد ســوی افرادی حمایت میشوند که یا خارج از کشور زندگی
ی کنند یا برای اشــتغال به کشــورهای خارجی رفت و آمد
و بدین ترتیب باید در تخصص آن به خانواد ه ها دقت بیشتری م 
صورت گیرد .در این راســتا با سایر سازمانها هماهنگی به گسترده دارند.
در ادامه این نشســت ابوالقاسم رســتگار ،مدیر کل اجرای
عمل آمده است تا از محل فطریه در سال جاری استفاده بیشتر
و مطلوب تری برای خانوادههای تحت حمایت صورت گیرد .مشارکتهای مردمی کمیته امداد نیز به ارائه گزارشی پرداخت
در سال گذشته کمیته امداد حدود ۳۵میلیارد از محل فطریه و و گفت :نیاز ســنجی از مددجویان و معرفی آن به خیران در
دســتور کار ما قرار دارد .که از جمله آن میتوان به کمک به
کفاره درآمد داشت.
ک های باالی اقتصادی تاکید و ایتام ،حل موانع ازدواج ،اشتغال ،تامین مسکن ،حل مشکالت
ط ده 
وی بر ضرورت ارتبا 
تصریح کرد :صنوفی که از آنها کمترین اســتفاده را داشت ه ایم درمانی و معیشــتی و امور فرهنگی اشاره کرد .رستگار سرانه
شناسایی شدهاند تا بتوانیم در تعاملی دوستانه زمینه مشارکت صدقــه روزانه را  ۱۰۳ریال به ازای هر نفر برشــمرد و گفت:
ت های صورت گرفته را این رقم به ازای هر نفر در ماه  ۳۰۰تومان و در ســال ۳۷۰۰
آنها را ایجاد کنیم .وی از جمله فعالی 
بررسی تمام موانع مشارکتهای مردم دانست و گفت :در صدد تومان است.
برطرف کردن  ۲۵درصد نیازهای محرومین
هستیم با بررسی موانع مشارکت و از بین بردن آنها زمینههای
وی بــا تاکید بر اینکه باید به صــورت روزانه برای رفع نیاز
همکاری مــردم و خیران را بیش از پیش مهیا کنیم .از جمله
این مسائل توانمند سازی مدد جویان است .چرا که برخی افراد مددجویان  ۴میلیارد تومان درآمد داشته باشیم گفت :در حال
ی پردازد در این راستا حاضر  ۲۵درصد نیازهای محرومین را میتوانیم برطرف کنیم.
معتقد بودند کمیته امداد به گدا پروری م 
وی به برپایی برنامه شوق دیدار در ماه مبارک رمضان اشاره
ک هــای مردمی برای توانمند
در صدد برآمدیم از محل کم 
ک های و عنــوان کرد :حامیان و یتیمان در قالب این طرح با یکدیگر
ســازی مددجویان استفاده کنیم .همچنین سقف کم 
مردمی در شــاخههای که مد نظر خودشــان است در دستور دیــدار و گفت و گو می کنند تا عالوه بــر آگاهی از نیازهای
کار قرار دادیم به نحوی که در سال گذشته  ۴۰۰میلیارد تومان ایتام رابطه عاطفی قویتری بین آنها ایجاد شــود.وی با بیان
درآمــد از حامیان در طرح اکرام ایتام داشــتیم و این مبلغ را اینکه جشــن رمضان در کالنشهرها طی  ۳۰شب برگزار می
شــود گفت :دومین همایش والی مهر و همایش ملی تجلیل
مستقیما به حساب ایتام انتقال دادیم.
از حامیــان نیز طی ماه مبارک رمضان برپا میشــود .بهمن
سرانه صدقه روزانه  ۱۰۳ریال به ازای هر نفر
وی رعایــت دقیق موازین شــرعی را در مصــرف از دیگر دستاری مدیر کل هماهنگی شبکههای مردمی کمیته امداد
مطالبات مردم برشــمرد و گفت :خیریهها عموما در مناطقی با حضور در این نشســت از همکاری با  ۲۲۳۰موسسه خیریه
رشــد کردند که فضای اقتصادی دارند و مناطق محروم کمتر و مرکــز نیکوکاری خبر داد و گفــت :از این تعداد  ۹۷۵مورد
از این موسسات خیریه بهرهمند هستند در تعامل با خیریه در مرکز نیکوکاری و  ۱۲۵۵مورد موسسه خیریه هستند همچنین
ی دهد.
بیشترین مشارکتها در ماه رمضان رخ م 

کارآفرینی فرزندان ،یادگار هنر دست مادر

سیب گل شکفته ،بانوی بافنده گلیم در بجنورد است که
بــا آموزش هنر بافندگی به فرزندانش و کارآفرینی توســط
فرزندان منبع درآمد برای آن ها شد.
"گلیم سفره کردی" یکی از دســتبافته های داری زنان
عشــایر شمال خراسان است .این دســتبافته سرشاراز ذوق
وسلیقه و هنر زنان قوم "کرمانج" است.
نقوش" سفره کردی" با الهام از طبیعت و به صورت ذهنی
بافته می شود .جنس مواد اولیه "سفره کردی" از پشم است
و به وســیله رنگزاهای طبیعی رنگرزی می شود .کاربرد آن
در گذشــته به عنوان زیرانداز،پادری ،سفره نان ،چوال آرد،
نمکدان،جل اسب ،ناو مال شــتر و ...بوده ولی اکنون جنبه
تزیینی دارد.
سیب گل شکفته 55 ،سال سن دارد ،صاحب  7فرزند سه
پسر و چهار دختر است .تمام بچگی اش را در عشایر اطراف
شــیروان زندگی کرده است ،از همان ایام کار بافندگی را در
کنــار مادر یاد گرفته بود و از قدیمــی کاران بافت گلیم در
استان است .در سن  15سالگی ازدواج کرد و بعد از ازدواج با
همسرش به شهر بجنورد مهاجرت کرد.
بــرای جهیزیه دختــران آن روزها خورجیــن ،نمکدان،
جاقاشقی ،کیف نان ،سفره نان ،گلیم و جاجیم ،جاجیم جهت
استفاده پشــت شتر آماده می کردند ،از چشم و هم چشمی
در خرید جهیزیه خبری نبود و هر چه بود هنر دســت زنان
کرمانج بود.

ضبط
 ۱۰۲قبضه
اسلحه ،یک
روز قبل از
انتخابات
دادســتان عمومی و انقالب کرمانشــاه از کشف و
ضبط  ۱۰۲قبضه اســلحه کلت کمــری یک روز قبل
از برگزاری انتخابات در نوار مرزی شهرســتان ثالث
باباچاهی از توابع کرمانشاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشــور،
محمدحســین صادقی دادستان کرمانشاه با اعالم این
خبر گفت :در تاریخ  ۲۸اردیبهشــت ،تعداد  ۱۰۲قبضه
اسلحه کلت کمری به همراه بیش از پنج هزار فشنگ
و  ۵۵۵قبصه اســلحه شــکاری غیرمجــاز به صورت
بالصاحب با تالش عوامل امنیتی و اطالعاتی در حوزه
قضایی شهرستان ثالث باباچاهی کشف و ضبط شد.
وی بــا اعــام تشــکیل پرونده قضایــی در این
خصــوص افزود :بــه همراه ایــن تعداد اســلحه که
میتوانســت تهدیدی امنیتی در جریان انتخابات باشد
تعداد  ۹هزار قوطی انواع مشــروبات الکلی نیز کشف
و ضبط شده است.صادقی در ادامه از برگزاری سالم و
بدون حاشیه انتخابات در کرمانشاه نیز خبر داد و گفت:
با تالش همه دســت اندرکاران و مشارکت و همراهی
ویژه مردم ،انتخاباتی باشکوه همراه با شور و نشاط در
سطح استان کرمانشاه برگزار شد.

نخ های مورد استفاده برای بافت ،بیشتر تولیدی خود مردم
ایل بود که از پشم گوسفند ریسیده می شد و نخ های کلفت
را ظریف می کردند ،تا قابلیت اســتفاده پیدا کند ،بعد برای
رنگ آمیزی به شــهر آورده می شد زیرا تنوع رنگ در بافت
گلیم به خوبی گویای طبیعت است.
از پشــم شتر بیشــتر کاله و جوراب های زمستانی بافته
میشد البته وسط سفره نان هم از پشم شتر استفاده میشد
به این دلیل که می گفتند پشم شتر نرم است و خوش حالت
می ایستد.
نقش ها را از طرح های نقش بســته بر پرده های قدیمی
که بافته دســت قدیمیان بود و بیشتر از همان نعمت های
موجود در اطرافشــان یعنی طبیعت ایده گرفته شــده بود
مثل :طرح جیگ ( ســتاره) ،مجمه(سینی بزرگ) ،دو(شتر)
بزکیوی(آهو) ،پز(گوسفند) و اسب و  ...بودند.

ایــن طرح ها چون ادامه راه گذشــتگان بود برای آن ها
ارزش زیادی داشت.
زمانی که تازه شروع به کار کرده بودم ماهی سه تا چهار تا
فرش هم می بافت ولی به مرور زمان با مشکالتی از قبیل
کمــر درد ،درد عضالت گردن ،پــادرد که برایش پیش آمد
نتوانست ادامه دهد.
آن روزگاران در بیــن قوم کرمانج رســم بــر این بود که
دختران هنر را نزد مادرشــان را یاد بگیرند ،اگر کســی یاد
نداشت به گونه ای کسر شان بود که چرا فاقد این هنر است.
خاله سیب گل هم با اینکه در شهر زندگی می کر ،با توجه
بــه عالقه ای که به کار داشــت و کمک به مخارج زندگی
در منزل بافندگی می کرد و همین باعث شــد تا پســران و
دخترانش هم این هنر را یادبگیرند.
پســر کوچکترش با عالقه ای که برایش ایجاد شد رشته
طراحی فرش را انتخاب کرد و دختر بزرگش به همراه دختر
کوچکتر کارگاه و آموزشگاهی در بجنورد تاسیس کردند که
امروز بعد از گذشت  6سال حرفی برای گفتن در رشته های
بافندگی دارند.
معموصه ذوالفقاری دختر بزرگ خاله ســیب گل در ادامه
کار و راه مادرش کارگاه و آموزشــگاه ثبت کرده اســت و
کارش خوب اســت ولی به حمایت های دولت برای حفظ
این فرهنگ وهنر نیاز است چرا که اگر دلگرم نشوند به کار
توانایی ادامه ندارند.

ذوالفقاری ادامه داد :من ســعی کردم تا عالوه بر توجه به
بعد هنری و تجاری کار ،این هنر را به طرف علمی شــدن
ببرم ،پس شروع به پژوهش در کار کردم و اولین قدمی که
برداشــتم ،بعد از تحقیقات و پژوهش های  5ماهه توانستم
گلیم را اســتاندارد ســازی کنم ،قدم بعدی شناســنامه دار
کــردن محصول بود برای اینکه هویت کار حفظ شــود که
متعلق به کدام شــهر و استان است و مربوط به کدام قوم و
فرهنگ اســت .آخرین مرحله هم بسته بندی و ارزش دادن
به محصوالت هنری اســت چرا که به ندرت پیش می آید
که محصوالتی از قبیل گلیم را در بسته بندی های مناسب
ارائه دهند .همه این اقدامات در جهت تغیرات حاصله در کار،
نشان اصالت سازمان جهانی یونسکو را در رشته گلیم سفره
کردی از آن شرکت ما کرد.
فرزندانش از  8صبح تا  10شــب در کارگاه کار می کنند
وقتی از تولیدات و فروششــان حمایت شود و درآمد داشته
باشــند باعث می شود که برای برای بقیه کار ایجاد کنند و
کسب درآمد شود.
گلیم ها با توجه به بافتی که دارند قیمت هایشان متفاوت
است با توجه به ظرافت بافت قیمتها باالتر می رود.
این روزها که مدارک دانشــگاهی زیاد شده است و همه
نمی توانند در کارهای دولتی اســتخدام شــوند اگر از این
هنرهای ملی و بومی استفاده و حمایت شود می تواند منبع
درآمد باشند.

تشدید کنترل مراکز عرضه مواد غذایی در ماه رمضان

مســئول مدیریت بهداشت محیط مناسبتها
و ایام خاص وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی از کنترل و بازرسی مســتمر بهداشت
محیطی مراکز طبخ و عرضه مواد غذایی در ایام
ماه مبارک رمضان خبر داد.
سید رضا غالمی با اشاره به برنامههای وزارت
بهداشت ماه مبارک رمضان گفت :کنترل و بازرسی
مستمر از مراکز طبخ و عرضه شیرینیهای سنتی
و مراکــز طبخ و عرضه و فــروش آش و حلیم و
مواد غذایی مشابه و همچنین رستورانها و فست
فودها از جمله برنامههای بهداشت محیط سراسر
کشــور در ماه مبارک رمضان اســت .وی افزود:
بازرسی بهداشتی به صورت مشترک با همکاری
دستگاهها و سازمانهای مرتبط از جمله سازمان
تعزیرات حکومتی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و اتحادیههای مرتبط مانند اتحادیه آش و حلیم،
رســتورانداران ،چلوکبابیها و کبابیها ،قنادی و
شیرینی فروشی ها انجام میشود.
غالمــی گفت :همه اماکــن عمومی و مراکز
کنتــرل دخانیــات در ماه مبــارک رمضان مورد
بازرســی قرار می گیرند و بازرســی بهداشتی از
سامانههای آبرسانی نیز انجام میشود.
مســئول مدیریت بهداشت محیط مناسبتها
و ایام خاص وزارت بهداشــت افــزود :کنترل و
بازرسی بهداشــت محیطی محلهای برگزاری

مراسم افطار و سحردهی به ویژه برای شبهای
قــدر با دقــت و تاکید صورت خواهــد گرفت و
همه بازرســان وزارت بهداشت برای انجام سریع
بازرســی ها امسال از دســتگاه های سنجش و
آزمایش ســیار نمونههای مواد غذایی اســتفاده
میکنند و می توانند بالفاصله فاسد بودن یا مضر
بــودن مواد غذایی را در محل تشــخیص داده و
برخورد قانونی الزم را انجام دهند.
براســاس تقویم رسمی کشور ،شنبه  6خرداد
نخستین روز ماه مبارک رمضان خواهد بود.
اســامی فرآوردههــای غذایی غیر
بهداشتی اعالم شد
همچنین روابط عمومی سازمان غذا و دارو در
اطالعیه ای برخی فرآوردههای غذایی غیرمجاز
بهداشتی را اعالم کرد.
این فــرآورده های غذایی به علت نداشــتن
مجوزهای قانونی الزم یا جعل اســناد مورد نیاز
اداره کل نظارت بر فرآوردههای غذایی ،آرایشی
و بهداشتی سازمان غذا و دارو ،غیر مجاز شناخته
شده اند.
ﺳﻮﻫﺎن ﮐﻨﺠﺪی ﻋﺴﻠﯽ با نام تجاری آرﻣﯿﻦ،
ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان بــا نام تجــاری ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﻓﻼﻓﻞ با نام
تجاری ﺳﺎی ﻣﻬﺮ ،ﭘﺸﻤﮏ و ﺣﺒﻮﺑﺎت با نام تجاری
اﻫﻮرا و ﻣﻌﺠﻮن ﭼﻬﺎر ﻣﻐﺰ ﻋﺴﻠﯽ ﮔﻠﭽﯿﻦ به علت
نداشتن مجوزهای بهداشــتی غیر مجاز شمرده

می شوند .همچنین ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺣﺼﯿﺮی با نام تجاری
ﺳﻮﯾﻠﯽ ،زردﭼﻮﺑﻪ ﻣﻬﺴﺘﺎن ،ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﺷﺮﮐﺖ
اﺧﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺳﺎز با نــام تجاری ﭼﺎﺷﻨﯽ ﭘﺎرﺳﺎ،
ﺷﻬﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﮕﻮر ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺪآذران
اروﻣﯿﻪ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺳﻨﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ با نام تجاری اﻣﯿﺮ و ﭘﻨﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﭘﺎک
ﻟﺒﻦ ﻟﯿﻘﻮان را به دلیل جعل پروانه ســاخت ،غیر
مجاز هستند.
در ایــن اطالعیــه ،ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺣﺼﯿﺮی بــا نام
تجــاری ﺳﻮﯾﻠﯽ ،ادوﯾﻪ ﺣﮑﯿﻢ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ زرﺷﮏ
ﺑﺪون ﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﻧﻮش آذر ﺑﻪ

ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﺧﻨﻮش ﺷﻔﻖ بــا نام تجاری
ﺳﺮﺧﻨﻮش به دلیل جعل مســتندات بهداشــتی
غیرمجاز اعالم شــده اند.ســازمان غذا و دارو در
این اطالعیه از مصرف کنندگان خواســته است
در صورت مشــاهده این فرآوردههای مشکوک
در ســطح عرضه ،مراتب را از طریق شماره تلفن
 66405569به اطالع این ســازمان رسانده یا به
نزدیکترین معاونت غذا و داروی دانشــگاه های
علوم پزشــکی های سراسر کشور اطالع دهند تا
نســبت به جمع آوری آنها از سطح عرضه اقدام
شود.

