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  برگزاري آي ي ن «ج م  ع ه  ج  ار»
  در ف ي ن  ك  اش  ان 

ــ ن ت  ي   ــ ي دن   آي ي ن  س ــتانه فرارس آييني ب  ا  ع ن و ان  «ج  ار» در آس
ــ  اس  يك س ن ت  دي ري ن ه ، ديروز  ــ وي  ان كاشان، ب ر اس م ذ ه ب  ي  ق  ال ي ش

جمعه در م س ج د ج  ام  ع  ف ي ن  ك  اش  ان  ب رگ ز ار ش د.
ــنتي مذهبي  ــزاري  آي ي ن  س ــتاد برگ ــات س ــوول تبليغ   مس
ــم ق  ال ي ش وي  ان  برگزار  ــويان، گفت: آيين  جار پ ي ش   از مراس قاليش
مي شود و ب ه   ع ن و ان  روز ف ر اخ و ان  ي  م ردم  و اهالي منطقه فين ب ه   اي ن  
نام نهاده شده است.ماشاءاهللا صديقي در گفت وگو با ايرنا افزود: 
اين آيين به دليل آن كه در نخستين ج م  ع ه مهرماه، يك هفته ق ب ل  
 از  آم دن  دوم ي ن  ج م  ع ه  اين م  اه  ب رگ ز ار مي ش ود ب ه  ج م  ع ه  ج  ار م  ع روف  
ــ ت.وي ج م  ع ه  ج  ار را پ ي  ام   آور ف ر ارس ي دن  س  ال روز ش  ه  ادت    شده اس
ــ  ه ي د  ارد ه  ال   ام  ام ز اده  حضرت سلط ان ع ل  ي  ب ن   ام  ام   م ظل وم  ان ه  ش
م ح م دب  اق ر( ع) عنوان كرد و افزود: در قديم مردم از وجود وسايل 
اطالع  رساني محروم بودند و اهالي فين خبر نزديك بودن جمعه 
ــروع  ــويان (دومين جمعه ماه مهر) را يك هفته قبل از ش قاليش
ــم در مناره و گلدسته مسجد جامع فين جار مي زدند.عضو  مراس
ستاد برگزاري آيين سنتي مذهبي قاليشويان كاشان خاطرنشان 
ــاني و ابزار  كرد: با وجوداين كه در حال حاضر امكانات اطالع رس
تبليغات فراوان شده است، اما اين سنت قديمي براي حفظ شأن 
و جايگاه ارزشمند مراسم سنتي مذهبي قاليشويان تاكنون باقي 
مانده است و هر ساله اين سنت توسط اهالي منطقه فين كاشان 
ــتر به صورت مستمر اجرا مي شود و اهالي  با اخالص هرچه بيش
خود را براي برگزاري آيين سنتي مذهبي قاليشويان براي جمعه 
ــنتي مذهبي قاليشويان هر سال در  آينده آماده مي كنند.آيين س
دومين جمعه مهر ماه در محل امامزاده حضرت سلطان علي ابن 
امام محمد باقر(ع) واقع در مشهد اردهال كاشان برگزار مي شود.
مشهد اردهال در 45 كيلومتري جنوب غربي كاشان واقع است.

  مشهد الرضا، سوگوار
 شهادت امام جعفر صادق(ع)

 ديروز در سالروز شهادت رئيس مذهب شيعه- حضرت امام 
ــهد مقدس بويژه آستان مصفاي رضوي  جعفرصادق(ع)- مش

غرق در عزا و ماتم بود.
بيرق سياه عزاداري شهادت صادق آل محمد(ع) در هر كوچه 
و خيابان و نيز بر سر در مساجد و بسياري از ساختمان ها نصب شده 
ــم سوگواري شهادت آن حضرت در بسياري از حسينيه ها  و مراس
ــهد برپا بود.بارگاه مالئك نشين رضوي هم  ــهر مش و مساجد ش
سراسر حزن و ماتم و مملو از حضور زائران دل سوخته اي بود كه با 
ــماني اشكبار و دل هايي ماالمال از غم و اندوه آمده  بودند تا در  چش
اين مصيبت بزرگ در جوار امام رئوف خويش بر سر و سينه زنند و 
اين روز را به امام رضا(ع) تسليت گويند.زائراني هم از نقاط مختلف 
ــور و برخي بالد اسالمي در حرم مطهر رضوي حضور داشتند  كش
ــان را به پنجره فوالد گره زده بودند، با سرشك خود  كه پنجره دلش
وضو  ساخته، در ايوان طالييش نماز عشق مي خواندند و مويه كنان 
شهادت امام و مقتداي خود امام جعفر صادق(ع) را به فرزندش امام 

رضا(ع) تسليت مي گفتند.

گزارش
 گلستانـ  ايسنا: سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اداره كل 
ميراث فرهنگي و گردشگري استان گلستان گفت:  ساماندهي 
ــازه اي گنبد قابوس براي ثبت جهاني آن انجام  و مطالعات س
ــاره به اين كه دهم شهريورماه  ــود. حميد عمراني با اش مي ش
ــال ارزيابان كميته ميراث جهاني يونسكو از گنبد قابوس  امس
بازديد كردند، افزود: در حال حاضر اين محوطه براي قرارگيري 
در فهرست ميراث جهاني مشكلي ندارد و مسووالن شهري نيز 

همكاري الزم را انجام مي دهند.  
ــگاه شهركرد  ــهركردـ  فارس: عضو هيات علمي دانش ش
گفت: با احداث تونل بهشت آباد 450 هزار نفر از جمعيت ساكن 

در اين منطقه مجبور به مهاجرت خواهند شد.
ــال آب  ــدن طرح انتق ــي ش ــدي اجراي ــم علي محم رحي
ــبب تخليه تمام منابع آبي زيرزميني در اين  ــت آباد را س بهش
حوضه دانست و گفت: مهاجرت 450 هزار نفر از مردم منطقه 
نابودي اشتغال 98 هزار سرپرست خانوار و هدر رفتن افزون بر 
100 هزار ميليارد ريال از پول بيت المال تنها برخي از مشكالت 

اجرايي شدن اين طرح است.
شيرازـ  خبرنگار جام جم: رئيس اداره فناوري مكانيزاسيون 
ــارس از جمله  ــت: ف ــاورزي فارس گف ــاد كش ــازمان جه س
ــين آالت  ــتان هاي پرظرفيت در زمينه برخورداري از ماش اس
ــت كه هر  ــت گندم و برنج اس جديد و كمباين هاي ويژه برداش
ساله تعدادي از اين ناوگان به ساير استان ها خدمات مي دهند.

ــيدي افزود: در سال گذشته با اعزام 43 كمباين به  علي جمش
ــتان هاي شمالي كشور جديد عمليات برداشت برنج انجام  اس
ــتگاه به اين  ــدن 32 دس ــال جاري با اضافه ش گرفت كه در س
ناوگان، عمليات برداشت در سطح وسيع تري انجام مي گيرد. 
مشهدـ  ايسنا: معاون برنامه ريزي استاندار خراسان رضوي 
ــهد و تربت جام در سبد صادراتي اين  گفت: خربزه توليدي مش
ــا قرار گرفتن اين  ــتان قرار مي گيرد.عباس نياوند افزود: ب اس
ــورهاي  ــبد صادراتي، امكان صدور آن به كش محصول در س
ــيايي و آمريكايي وجود دارد.وي گفت: با توجه به  اروپايي، آس
ــهد و  ــورهاي حوزه خليج فارس طالب خربزه مش اين كه كش
ــتند امكان صادرات و بازاريابي در اين كشورها  تربت جام هس

مهياست.
ــنا: رئيس شوراي حمل ونقل استان گلستان  گرگانـ  ايس
ــازي راه آهن گلوگاهـ  گرگان به طول 12 كيلومتر خبر  از بازس
ــات اجرايي تاكنون حدود 350  ــت: از زمان آغاز عملي داد و گف
متر از اين محور بازسازي شده و تالش مي شود تا هفته دولت 
ــد.محمدتقي جوان شورايي  ــال آينده به بهره برداري برس س
ــازي اين محور، سرعت قطارهاي  افزود: با اتمام عمليات بازس
مسافربري گرگانـ  تهران از حدود 50 كيلومتر به 90 كيلومتر 

در ساعت افزايش خواهد يافت.
مشهدـ  مهر: غالمرضا نبوي نامقي مدير جهاد كشاورزي 
ــي از مزارع اين  ــت 38 هزار تن گوجه فرنگ ــابور از برداش نيش
ــتان خبر داد و گفت: اين شهرستان با دارا بودن 2700  شهرس
هكتار كشت صيفي جات محصوالتي از قبيل خيار، بادمجان، 
ــبزيجات برگي و غده اي، پياز و گوجه فرنگي از مستعد ترين  س
مناطق توليد محصوالت صيفي در خراسان رضوي محسوب 

مي شود.

طرح معدوم سازي سگ هاي ولگرد در تبريزايران زمين
قرار شده در اين طرح با اتخاذ مكانيزم محكمي نحوه نابودي اصولي سگ ها كنترل شود

معصومه درخشان  /  جام جم تبريز

ــووالن شهرداري كالنشهر تبريز نيز  ــهد ، مس  پس از مش
ــاس آن ، روند فزاينده  ــته اند كه بر اس طرحي را به اجرا گذاش
ــق معدوم  ــهر از طري ــاي ولگرد در اين ش ــگ ه جمعيت س
ــيوه اجراي آن اعتراضاتي  ــازي آنها  كنترل مي  شود اما ش س

را برانگيخته است.
يكي از حاميان و دوستداران حقوق حيوانات در اين باره به 
جام جم مي گويد: با وجودي كه تمامي كارشناسان دامپزشكي 
و حتي شهرداري و شوراي شهر معتقدند به جاي معدوم سازي 
حيوانات بايد با روش هاي اصولي به عقيم سازي آنها پرداخت، 
ــتفاده نمي شود و طبق گفته  ــفانه از چنين روشي اس اما متاس
ــركت خصوصي طرف قرار  ــاهدان عيني، كاركنان يك ش ش
ــپيرانـ  باباباغي باالتر از  ــهرداري تبريزدر جاده اس ــا ش داد  ب
ميدان تير در منطقه شوردره سي، به كشتن چند قالده سگ از 

سگ هاي ولگرد كرده اند.
بنا به گفته اشرف يوسفي اين حيوانات به هيچ وجه با داروي 

بيهوشي كشته نمي شوند.
 شهرداري وظيفه  ندارد

ــت آذربايجان  ــت محيط زيس ــين مديركل حفاظ جانش
ــان اجراي طرح  ــي كند هم اكنون كاركن ــرقي نيز  تاييد م ش
ــگ هاي ولگرد در نحوه اجرا كه شامل نحوه  معدوم سازي س
ــكل  ــت مش ــتن و نگهداري آنها تا زمان اتالف كامل اس كش
ــال حاضر مديركل و  ــد،  قومي  مي افزايد: در ح ــي دارن اساس
ــتان به طور جدي پيگير  ــان محيط زيست اس ديگر كارشناس
ــريع تر، با فشار قانوني يا تعامل  ــتند تا اين مساله هرچه س هس

حل و فصل شود.
  وي يادآور  مي شود: باتوجه به اين كه سگ جزو حيواناتي 
ــاس خطر مرگ، اقدام به حفظ نسل  ــت كه به محض احس اس
خود مي كند لذا بايد سعي كنيم با وارد كردن فشار و اتخاذ تدابير 
ــاندن  ــون مديريت اصولي زباله، گاه از طريق نرس خاصي چ
ــواد غذايي و محصور كردن محل دفع زباله، اقدام به كنترل  م

جمعيت آنها كنيم.
ــد در حال پيگيري  ــي كند: همچنين به ج ــح م  وي تصري
ــي نحوه نابودي اصولي  ــتيم كه با اتخاذ مكانيزم محكم هس
ــگ ها را كنترل كنيم كه در صورت نظارت مستمر از طريق  س

مسووالن اين مشكل حداكثر تا يك ماه آينده حل خواهد شد.در 
ــهردار تبريز با بيان اين كه طرح  همين حال عليرضا نوين، ش
معدوم سازي سگ هاي ولگرد جزو وظايف شهرداري نيست 
ــود،  ــت تبريز و فرمانداري مي ش بلكه مربوط به مركز بهداش
مي گويد: شركت معتبري كه مورد تاييد مركز بهداشت تبريز 
است، مسووليت اجراي طرح معدوم سازي سگ ها را به عهده 
ــي براي انتقال و  ــه غير از اختصاص مكان ــهرداري ب دارد و ش
نابودي سگ هاي ولگرد به آن شركت، هيچ گونه همكاري يا 

دخالتي در نحوه كشتار سگ ها نداشته و ندارد.
ــهردار و نسبت دادن طرح به نهادهاي ديگر  گفته هاي ش
ــت  ــود كه فرماندار تبريز و مركز بهداش در حالي مطرح مي ش
ــهر نيز اداره مربوط خود را از اين مسووليت مبري  اين كالنش
ــور جزو وظايف معاونت  ــته و معتقدند اجراي طرح مذك دانس

خدمات شهرداري است.

برهمين اساس يكي از كارشناسان مركز بهداشت تبريز با 
اعالم اين كه اين مركز در  مورد نحوه امحاي سگ هاي ولگرد 
ــرايطي كه دامپزشك براجراي  دخالتي ندارد، مي گويد: در ش

طرح نظارت  مي كند ما نمي توانيم اظهارنظر كنيم.
ــگ ها در  ــاد س جهان مهر درخصوص ايجاد آلودگي اجس
ــتي  ــده زباله گاه نيز اظهار مي  كند: از نظر بهداش محيط رها ش
ــط آهك يا مواد  ــتار و دفن توس ــگ ها بايد بعد از كش اين س
ــيميايي خاصي پوشيده شوند و اگر اين موضوع تحقق نيابد  ش
ــاله را پيگيري كند و از راه قانوني  مركز بهداشت مي تواند مس

وارد عمل شود.
 عكس ها ساختگي است

ــهري  ــت معاونت خدمات ش ــاور بهداش با اين حال، مش
ــراي طرح  ــاه قبل اج ــه از حدود يك م ــز ك ــهرداري تبري ش
معدوم سازي سگ هاي ولگرد را در تشكيالت معاونت خدمات 

شهري به عهده گرفته است، ضمن تكذيب اظهارات شاهدان 
عيني مبني بر معدوم سازي سگ ها با روش هايي چون كشتار 
با ميله هاي آهني، خفه كردن توسط طناب و.... مي گويد: طرح 
ــتفاده از روش هاي زنده گيري، تزريق  مذكور فقط و فقط با اس

داروهاي بي هوشي و در نهايت ايست قلبي اجرا  مي شود.
بهرنگ عكس هاي گرفته شده از صحنه نابودي دردناك 
ــاهدان عيني را نيز ساختگي عنوان كرده و  ــگ ها توسط ش س
ــخصي اقدام  ــا بيان اين كه افرادي از روي قصد و غرض ش ب
ــن تصاوير كرده اند، مي افزايد: طبق ماده 55 قانون  به تهيه اي
ــت باهرگونه حيواني چون  ــهرداري، شهرداري موظف اس ش
ــت انسان  ــالمتي و محيط زيس ــگ كه به نوعي س موش و س
ــال است  را به خطر اندازد مبارزه كند و در اين جهت مدت 3 س
ــطح كالنشهر تبريز اقدام به اجراي طرح  كه شهرداري در س

معدوم سازي سگ هاي ولگرد كرده است.

آتش بار ديگر به جان جنگل هاي لرستان افتاد 
ــتان  ــتان لرس ــتان چگني در اس ــيان در شهرس ــته منطقه ويس ــط هفته گذش در حالي اواس
ــفيدكوه ــده س ــت ش ــه حفاظ ــز منطق ــب ني ــه جمعه ش ــود ك ــيعي ب ــوزي وس ــاهد آتش س  ش

 دچار حريق شد. 
ــتان لرستان در اين باره  گفت: آتش سوزي  ــت اس به گزارش خبرنگار ما،مديركل محيط زيس
ــاعت 20 روز جمعه آغاز و با تالش ماموران حفاظت محيط زيست و منابع  ــده از س در منطقه ياد ش

طبيعي در ساعت 2 نيمه شب گذشته مهار شد. 
ــوزي،  ــين بازگير با تاييد احتمال عمدي بودن اين حادثه، افزود: بر اثر اين آتش س محمدحس

بخشي از مراتع و جنگل هاي بلوط و بنه منطقه حفاظت شده سفيدكوه دچار خسارت شد. 
وي با تاكيد بر اين كه كارشناسان اين اداره كل مشغول برآورد ميزان خسارات و مساحي منطقه 
ــوزي در ارتفاعات منطقه سفيدكوه واقع شده بود كه اين  ــتند، يادآور شد: محل وقوع آتش س هس

امر روند اطفاي حريق را با مشكالتي مواجه كرد. 
ــتان واقع شده كه بالغ بر 71 هزار و 477 هكتار  ــفيدكوه در استان لرس ــده س منطقه حفاظت ش
ــي، زالزالك،  آلبالوي  ــامل بلوط، ارژن، كيكم،  انجير وحش ــش گياهي اين منطقه ش ــت. پوش اس

وحشي، گالبي وحشي، بنه، گون، چوبك و آويشن است.
ــتان محسوب  ــتگاه هاي مهم گونه هاي منحصر بفرد حيواني در لرس ــفيدكوه يكي از زيس س
ــوه اي، پلنگ، گراز و گرگ  ــد كل و بز، قوچ و ميش، خرس قه ــتانداراني مانن ــود و در آن پس مي ش

زندگي مي كنند.
 120 هكتار مرتع و جنگل ويسيان سوخت 

ــوزى در مناطق كوهستانى ويسيان در لرستان نيز كه عصر روز سه شنبه هفته گذشته  آتش س
رخ داد و 12 ساعت به طول انجاميد، پس از نابودى 120 هكتار مرتع و جنگل مهار شد. 

ــوزى مراتع و عرصه هاى  ــتان در اين رابطه گفت: آتش س ــتان لرس مديركل منابع طبيعى اس
جنگلى ويسيان از توابع شهرستان چگنى از بعد از ظهر روز سه شنبه آغاز و در بامداد روز چهارشنبه 

مهار شد. 
 عليرضا احمدوند با تاكيد بر اين كه در اين آتش سوزى به طور عمده مراتع سوخته شده، عنوان 

كرد: عالوه بر اين بخشى از جنگل هاى بلوط منطقه نيز دچار خسارت شده است. 

ــي اداره كل ميراث  ــراث فرهنگ ــت معاونت مي سرپرس
ــتان گفت:  ساماندهي و  ــگري استان گلس فرهنگي و گردش
ــوس براي ثبت جهاني آن انجام  ــازه اي گنبد قاب مطالعات س

مي شود. 
حميد عمراني در گفت وگو با ايسنا، ضمن اشاره به اين كه 
دهم شهريور امسال ارزيابان كميته ميراث جهاني يونسكو از 
گنبد قابوس بازديد كردند، افزود: در حال حاضر اين محوطه 

ــت ميراث جهاني مشكلي ندارد و  براي قرارگيري در فهرس
مسووالن شهري نيز همكاري الزم را انجام مي دهند. وي با 
بيان اين كه به دنبال اقداماتي كه براي اين اثر در حال انجام 
ــاماندهي محوطه نيز در دست بررسي است،  ــت، طرح س اس
تصريح كرد: براي اين كار مشاوري مشخص شده است تا با 
ارائه طرح مناسب، ساخت و سازها و خيابان هاي اطراف گنبد 

قابوس بر اساس آن ساماندهي شوند. 

ــان از آبگيري  ــازمان آب منطقه اي اصفه ــر عامل س مدي
ــده رود به عنوان  ــت: زاين ــده رود خبر داد و گف ــه زاين رودخان
اصلي ترين رود فالت مركزي ايران 15 آبان امسال بعد از چند 

ماه، از خشكسالي بيرون مي آيد. 
محمدعلي طرفه در گفت و گو با ايلنا افزود: آب كشت پاييزه 
ــاورزان  ــدن آب در زاينده رود در 15 آبان براي كش با جاري ش
ــود. وي با بيان اين  ــل بهره برداري مي ش ــرق اصفهان قاب ش

ــده رود 453 ميليون متر مكعب  ــد زاين كه هم اكنون حجم س
ــر در اطراف اصفهان  ــرد: بارندگي هاي اخي ــت، تصريح ك اس
ــته و در صورت بارش برف  ــد نداش تاثيري بر افزايش حجم س
ــاخه هاي  ــاخه هاي زاينده رود همچون كوهپايه و ش در سرش
ــال آينده سد تاثيرگذار است. طرفه خاطر  زاگرس، بر حجم س
ــدن آب در زاينده رود بنابر شرايط آينده  ــان كرد: جاري ش نش

استمرار مي يابد يا دوباره بسته خواهد شد.

ساخت و سازهاي اطراف گنبد قابوس ساماندهي مي شوند زاينده رود دوباره جان مي گيرد
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