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قزویــن -مدیرکل امور زنان و خانواده اســتانداری قزویــن از اعطای وام
قرضالحســنه به زنان سرپرســت خانوار ،بد سرپرســت ،دختران مجرد
باالی  ۴۰سال و بانوان فارغالتحصیل خبر داد.
صدیقه ربیعی در نشســت با حضور نماینــدگان صندوق کارآفرینی
امیــد بهمنظــور اعطای وام قرضالحســنه بــه زنان ،تصریــح کرد :طبق
تفاهمنامه منعقده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری
و صندوق کارآفرینی امید تا پایان ســال به زنان سرپرســت خانوار دارای
طرح توسعه مشاغل خانگی وام قرضالحسنه پرداخت میشود.
وی افزود :هدف از پرداخت این وام توانمندسازی ،توزیع فرصتها،
منابــع و امکانــات بین زنان سرپرســت خانــوار در مناطق کــم برخوردار
اســتان اســت ،همچنین این تســهیالت بهمنظور رفع نیازهای ضروری،
راهاندازی یا توســعه مشــاغل خانگی و کســب و کارهای خرد و کوچک و
ارزشآفرین اعطا میشود .به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین،
مدیرکل امور زنان و خانواده اســتانداری قزوین بیان کرد :افرادی جهت
اخــذ تســهیالت از ســوی ایــن اداره کل معرفــی میشــوند کــه در دوره
تکمیلی آموزش توانمندســازی اقتصادی زنان سرپرســت خانوار فعال
در عرصــه مشــاغل خانگی حضور داشــته و موفق به طــی دوره و نهایتاً
راهاندازی کسبوکار شدهاند.

بافت سنگی از بین رفته «ورکانه» باید برگردد

همدان -مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری همدان
از شــکایت ایــن ســازمان از تخریبکننــدگان بافــت ســنگی روســتای
گردشــگری ورکانــه خبر داد و خواســتار بازگرداندن بافت ســنگی از بین
رفته شــد .روستای ورکانه بهدلیل بافت سنگیاش در فهرست آثار ملی
کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش ایسنا ،علی مالمیر گفت« :بافت سنگی از بین رفته ورکانه
بایــد برگــردد و اگر دهیاری و شــورا که مســئول هســتند ورود پیدا نکنند،
مجبوریــم پیگیــری حقوقــی کنیم ».او با اشــاره به اینکه دو ســال قبل با
پیگیریهــای میــراث فرهنگی بافت ســنگی این روســتا ثبت ملی شــد،
اظهــار کــرد :پس از ثبت به دهیار و شــورا ابالغ و تأکیــدکردیم که بافت
روستا واجد ارزش است ونباید از بین برود.
وی بــا بیــان اینکه در این راســتا جلســهای هم در معاونــت عمرانی

اســتانداری برگزار شــد ،ادامه داد :هر شــخصی که مجوز ســاخت و ســاز
در روســتای ورکانــه را صادر میکند باید از قبــل از اداره میراث فرهنگی
استعالم کند و ساخت و سازها براساس آن انجام شود.
مالمیر گفت :اگر دهیاری روســتا پروانه ســاخت و ســاز را صادر کرده
و از میــراث اســتعالم نکنــد یا بدون مجــوز کاری انجام گیرد مســئولیت
کنترل آن با میراث فرهنگی نیست ودهیاری مسئول است.
وی بــا اشــاره به اینکه در روســتای ورکانه ســاخت و ســازهایی انجام
شــده که به بافت آســیب رســانده اســت ،گفت :اعتقــاد داریــم اینگونه
ســاخت و سازها که اســتعالم یا نظارت نمیشود ،تخلف دهیاری است
ومیــراث فرهنگی موضــوع تخلف دهیــاری را پیگیــری میکند .میراث
فرهنگی اگر از این کانال به نتیجه نرســد مجبور اســت اقدامات حقوقی
علیه متقاضی که تخلف کرده است ،انجام دهد.

ایران در ایران

اعطای وام به زنان سرپرست خانوار
برای توسعه مشاغل خانگی

سبقت مرگ در جادههای پهناورترین استان کشور
پریسا عظیمی
خبرنگار

سیســتان و بلوچســتان ،اســتانی کــه
بــا داشــتن  ۲۳۰هــزار و  ۵۶۶کیلومتــر
جاده ،بزرگترین شــبکه جادهای کشــور
محســوب میشــود و  ۱۰.۷درصــد کل
جادههای کشــور نیــز در آن واقع شــده
امــا از حداقل بزرگــراه های اســتاندارد
برخــوردار اســت .راننــدگان دائمی که
درجادههــای ایــن اســتان تــردد دارند،
میگوینــد تقریبــاً کســی نیســت کــه پــا
بــه جادههــای سیســتان و بلوچســتان
بگــذارد و حادثه تلخ تصادف را تجربه
نکــرده باشــد؛ میگوینــد ،جادههایش
بــوی مــرگ میدهنــد .گاهــی کار بــه
فهــای زنجیرهای هم میکشــد
تصاد 
مانند تصادف زنجیرهای مســیر زابل-
زاهدان در سال  96که  ۳۳نفر مصدوم
داشت .حکایت حال و روز این جاد ه را
مردمانش خــوب میداننــد .رانندگان
خودروهــای ســنگین کم عــرض بودن
ایــن جــاده را از مشــکالت اصلــی آن
عنوان میکنند.
«موسی میری» ،از رانندگان شب رو
در این جاده اســت ،راننده اتوبوسی که
به گفته خودش  ۱۵سال است در جاده
زابــل -زاهدان تــردد میکند .میگوید:
در ایــن مــدت رســیدگی مناســبی بــه
وضعیــت جــاده نشــده اســت؛با هــر
وســیله نقلیــهای به ایــن جــاده برویم
امنیت جانی نداریم.
«عبــاس جهانی» ،راننــده ترانزیت
حمل ســوخت نیز میگویــد :ترانزیتی
بــودن جاده هم باعث بهبود وضعیت
آن نشــده .مــا همیشــه با  ۳۲هــزار لیتر
بنزین در این جاده تردد داریم که مثل
بمبی است که بهدنبال خود میکشیم
و بــا کوچکترین تصادفی ممکن اســت
منفجر شویم.
در همیــن رابطــه «ایــوب کــرد»،
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل
جــادهای سیســتان و بلوچســتان در
گفتوگــو بــا خبرنــگار مــا میگویــد:
مهمتریــن عامــل تصادفــات اســتان
ســرعت غیرمجــاز تــردد خودروهــای
حامــل ســوخت غیرمجــاز و همچنین

مدیرکلراهداریو حملو نقل
جادهایسیستانوبلوچستان:
شدت برخی از تصادف ها به
حدی است که ۶۷درصد افراد
در محل حادثه و ۱۰درصد در
حینانتقالبهبیمارستان
جان خود را از دست میدهند،
سالگذشته66درصدکل
تصادفاتاستاندرمحورهای
اصلی۲۲،درصددرجادههای
فرعی و ۱۲درصد هم در راههای
روستاییاتفاقافتاد.درمجموع
 26درصدتلفاتانسانیمربوط
بهتصادفاتخودروهایاتباع
بیگانهوخودروهایسوخت
غیرمجازبودهوعلتباالی
۹۰درصدتصادفاتاستان،
عاملانسانیاست

کشور پاکستان و افغانستان اشاره و ازآن
بهعنوان یک ظرفیت خوب یاد میکند
و میافزاید :به علت عدم پوشش کامل
ریل در اســتان ،باالی  ۹۵درصد حمل و
نقل توسط جاده انجام میشود.
وی مســیر میلــک بــه چابهــار را از
مهمتریــن مســیرهای جادهای اســتان
میداند که در اولویت اول برنامه دولت
بــرای ارتقای محور ،از اصلی به بزرگراه
قرار گرفته است .کار احداث این بزرگراه
به طول  ۹۲۷کیلومتر شروع شده است.
کل ترانزیتهای اســتان به اســتانهای
شرقی و کشورهای همسایه افغانستان
و پاکســتان از این مسیر انجام میشود.
ســاخت محور زاهــدان به زابــل هم در
حــال اجراســت ۵۰.کیلومتر از مســیر
زاهــدان بــه خــاش ،ایرانشــهر  -خاش
هم در دست ساخت است و ایرانشهر-
چابهــار هــم در دســت مطالعه اســت
البتــه قطعــه یک آن در شــرف شــروع
است.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل
جــادهای سیســتان و بلوچســتان بــه
کریــدور شــرقی-غربی میرجــاوه -
زاهــدان – بم اشــاره میکند کــه ردیف
اعتبــار هــم دارد و محــور زاهــدان  -بم
آن اجرایی شــده و حدفاصل زاهدان -

نصرت آباد نیز بزودی تکمیل میشود.
وی دربــاره کریدور ســاحلی این اســتان
نیــز میگوید :کریدور ســاحلی کنارک -
بندرعباس تکمیل شده و ارتقای محور
از فرعــی بــه اصلی در دســت ســاخت
اســت .تعدادی هم جاده فرعی داریم
کــه نیاز اســت بــه جــاده اصلــی تبدیل
شوند البته این اقدام در دست مطالعه
قرار دارد.
کــرد؛ جــاده زاهــدان – زابــل را از
جادههــای اصلــی اســتان میدانــد که
عرض ،شــیب و قوس استاندارد دارد و
در حال تبدیل شدن به بزرگراه است.
«مهــدی پارســی» ،معــاون اداره
کل راه و شهرســازی اســتان سیســتان و
توگو با خبرنگار
بلوچســتان هم در گف 
مــا بــه محــور زاهــدان  -زابــل کــه در
دســت احــداث اســت اشــاره میکند و
درخصوص بودجهای که برای ساخت
ایــن مســیر اختصــاص داده میشــود،
میافزایــد :ســاخت ایــن مســیر بــه
تناسب بودجه ساالنهای که اختصاص
مییابــد ،صــورت میگیــرد .درحــال
حاضــر تمــام جادههــای سیســتان و
بلوچستان در دســت ساخت و بررسی
است و به تناسب بودجهای که دریافت
میکنیم ساختشان را انجام میدهیم.

وی خاطرنشــان میکنــد :تمــام
محورهای استان به تناسب تخصیص
اعتبــار ،بــه مــرور بــه بزرگــراه تبدیــل
خواهنــد شــد.هماکنون بانــد دوم
محورهای زاهدان – بیرجند ،زاهدان –
بــم و زاهدان  -خــاش در حال احداث
اســت.در مجموع  700تا  800کیلومتر
از جاده اســتان نیاز به احــداث بزرگراه
دارد و رقمــی حــدود  ۴تــا  ۵میلیــارد
تومان برای هر کیلومتــر بزرگراه اعتبار
نیــاز اســت .تاکنــون در حــوزه شــمال
اســتان  ۲۵۶کیلومتــر بزرگــراه با نصب
تمــام عالئــم راهنمایــی و رانندگــی
احداث شده است.
معــاون اداره کل راه و شهرســازی
اســتان سیســتان و بلوچســتان در مورد
تصادفهایــی کــه در جــاده زاهــدان-
زابــل اتفــاق میافتــد ،معتقــد اســت،
بیشــتر تصادفها بهدلیل عــدم توجه
بســرعت و ســبقتهای بیجــا و در
مجموع خطای انســانی است البته اگر
باند دوم این جاده ساخته شود تلفات
کمتر خواهد شد.
پارســی با بیان اینکه در این ســالها
بــرای اتمــام بزرگراه هر ســال با کمبود
اعتبــار مواجه شــده ایم ،میگویــد :اگر
اعتبــار به میــزان الزم اختصــاص داده
شــود ســاخت بزرگــراه ســریعتر انجام
خواهد شــد .البته ناگفته نماند که روند
افزایــش اعتبــار را هــر ســال داشــتیم و
امســال هــم نســبت بــه ســال گذشــته
 ۱۰۰درصد رشــد اعتبار داشتیم .تأمین
اعتبــار جادهســازی بــرای سیســتان و
بلوچســتان نســبت بــه ســال گذشــته
تقریباً دو برابر شده است.
معــاون اداره کل راه و شهرســازی
اســتان سیســتان و بلوچســتان اعتقــاد
دارد اگــر ســرعت خودروهــا مجــاز
و مطمئــن باشــد قطعــاً تصادفــی
رخ نمیدهــد .متأســفانه  ۹۰درصــد
تصادفــات ناشــی از عــدم رعایــت
مقــررات رانندگــی اســت .نکتــه حائــز
اهمیــت ایــن اســت که هیــچ تصادفی
بهصــورت تصادفــی رخ نمیدهــد
مگــرآن که یــا مســیر ،آمــاده آمدنمان
نباشــد یــا خودمان مقصر نرســیدن به
مقصد باشیم.

به دنبال واکسینه نشدن دامهای اهلی

طاعون حیات وحش کاله قاضی را به کام مرگ کشید
زهرا کشوری
خبرنگار

طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک
در پــارک ملــی کاله قاضــی اصفهــان
حــدود  ۱۸۰کل و بز وحشــی را کشــت.
بنابر گمانهزنیها شــمار تلفات بیشتر
از ایــن بــوده امــا بــه علت صخــرهای
بــودن منطقــه ،در هنــگام پایــش،
تلفــات بیشــتر از چشــم محیطبانان و
کارشناسان پنهان مانده باشد.
حســین اکبــری ،معــاون پایــش
محیــط زیســت اصفهــان بــه «ایران»
میگویــد« :پــارک ملــی کاله قاضــی
بــرای نخســتین بــار زمســتان ســال
گذشــته شــاهد مــرگ و میــر کل و
بزهایــش بــه علــت شــیوع طاعــون
بــود ».پــارک ملــی کاله قاضــی یکــی
از شــاخصترین زیســتگاههای کل و
بز در کشــور اســت .چند دهه ســاخت
و ســاز در اطــراف کاله قاضــی ایــن
پــارک را بــه تدریــج به شــهر صنعتی
اصفهــان نزدیک کرده و مزارع نیز آن
را بــه محاصــره درآورده انــد ،آنطــور
که اکبــری میگوید« :با شــروع گرمای
م آبی ،حیاتوحش کاله
تابســتان و ک 
قاضــی از ارتفاعــات و باالدســت بــه

مرزبانی هوشمند در ایالم

سیمای سرزمین

ایالم  -فرمانده مرزبانی ایالم گفت :هوشمندسازی و ایجاد دیوار آتشین
نوار مرزی استان در دستور کار ستاد فرماندهی مرزبانی کشور قرار دارد.
سرهنگ کیاست سپهری ،در نشست خبری با اصحاب رسانه استان
ایالم اظهار داشــت :با ایجاد مرزبانی هوشــمند میزان استفاده از نیروی
انســانی کاهش مییابد و همچنین ســرعت ،دقت ،صحت و تسهیل در
ارتباطات تجاری و مسافری در پایانههای مرزی افزایش پیدا میکند.
بهگفتــه وی در قالــب ایــن اعتبــارات تا پایــان مهرماه  ۶پاســگاه نوار
مرزی فاقد برق به سیستم برقرسانی سراسری متصل میشود.
وی بــا بیــان اینکه نوار مرزی اســتان ایــام به وســعت  ۴۳۰کیلومتر
یکی از امنترین مرزهای کشــور اســت ،یادآور شــد :بــرای ایجاد ثبات و
امنیــت پایــدار در طول نوار مــرزی ،مراودههــای متعددی با مســئوالن
عراقی صورت گرفته اســت و همکاری نزدیک و حتی گشــت مشترک با
مرزبانان عراق انجام میشود.

خودروهــای حمــل غیرمجــاز اتبــاع
بیگانــه اســت .نصــب دوربینهــای
ثبــت تخلــف راهــکاری بــرای کاهــش
تصادفــات درجادههای اســتان اســت.
تاکنون نســبت به نصب  ۵۰دوربین در
جادههای استان اقدام شده که تا پایان
امسال افتتاح میشوند.
ی گویــد:
ایــن مقــام مســئول مــ 
متأســفانه شــدت برخــی از تصادفها
به حدی اســت که  ۶۷درصــد افراد در
محل حادثــه و  ۱۰درصد هنگام انتقال
بــه بیمارســتان جان خــود را از دســت
میدهنــد ،ســال گذشــته 66درصــد
کل تصادفــات اســتان در محورهــای
اصلی ۲۲ ،درصــد در جادههای فرعی
و  ۱۲درصــد هــم در راههــای روســتایی
اتفــاق افتــاد .در مجمــوع  26درصــد
تلفــات انســانی مربــوط بــه تصادفات
خودروهــای اتباع بیگانــه وخودروهای
ســوخت غیرمجــاز بوده و علــت باالی
 ۹۰درصــد تصادفــات اســتان ،عامــل
انسانی است.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل
جادهای سیســتان و بلوچستان سرقت
عالئم راهنمایــی و رانندگی درجادهها
را از مشــکالت اصلــی ایــن اداره کل
میدانــد و تصریــح میکنــد :ســرقت
عالئم در جادههای استان بهدلیل مرز
بودنــش ،باالســت .ســال گذشــته بالغ
بــر  ۱۱میلیارد تومان ســرقت و تخریب
عالئم راهنمایی و رانندگی داشتیم.
وی همچنیــن میافزاید :در اســتان
آزادراه نداریــم .آزادراه بایــد توســط
بخــش خصوصــی ســاخته شــود از
طرفــی چــون جادههــای سیســتان و
بلوچســتان پرترافیک نیســت ،ساخت
آزادراه هــم بــرای بخــش خصوصــی
مقــرون به صرفــه نیســت و تمایلی به
سرمایهگذاری در این جادهها ندارد.
او بــا بیــان اینکــه  1.6درصــد
بزرگراههای کشور در استان ما قرار دارد،
میگویــد :از این نظــر در مضیقه و تنگنا
هســتیم .این درحالی است که  ۹درصد
جادههــای اصلــی و فرعــی کشــور را نیز
در اســتانمان داریم .مدیــرکل راهداری
و حمــل و نقــل جــادهای سیســتان و
بلوچستان به هم مرز بودن استان با دو

عکس :ایرنا

برخوردار از تنوع موضوعی قابل توجه ،آثار ارزشــمند تاریخی ،فرهنگی
و هنری متعددی را در خود جای دادهاند.
آذربایجان شرقی  ۲۱موزه دارد که موزه آذربایجان ،موزه قاجار ،موزه
قرآن و کتابت و موزه مشروطه و سنجش تعدادی از آنها است.
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احتمال زنده ماندن در تصادفهای سیستان و بلوچستان فقط  30درصد!

پروانه فعالیت رسمی نخستین موزه فوتبال کشور
در تبریز صادر شد

تبریــز  -مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
آذربایجانشــرقی گفت :پروانه فعالیت رســمی نخســتین موزه فوتبال
کشور با عنوان «موزه فوتبال آذربایجان» در تبریز صادر شد.
به گزارش ایرنا ،احمد حمزهزاده ،افزود :پروانه فعالیت رســمی این
مــوزه از ســوی ادارهکل موزهها و امــوال منقول فرهنگــی تاریخی وزارت
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری صادر شده است و فعالیت
رســمی آن در راســتای جلب رضایت گردشــگران نقش بسزایی خواهد
داشــت .وی اظهار داشــت :با توجه به ســابقه و نقش تبریز و چهرههای
نامدار اســتان در عرصه فوتبال کشــور ،فعالیت موزه فوتبال آذربایجان
در تبریــز از جذابتریــن ظرفیتهــای گردشــگری بــوده کــه بــه همــت
شــهرداری تبریز گردآوری شــده و فعالیت مجدد خود را از ســال  ۹۷در
ساختمانی جدید آغاز کرده است.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
آذربایجانشــرقی همچنین با اشــاره به سابقه درخشان تبریز در عرصه
مــوزهداری و نقش مؤثر آن در حفاظت از آثار تاریخی منطقه و معرفی
آنهــا گفت :این اســتان و تبریز به واســطه دارا بــودن موزههای متعدد و
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ســمت آبشــخورها آمدنــد تــا از منابع
آبــی اســتفاده کنند که دامهــای اهلی
از آن اســتفاده می کننــد ».شــریک
شــدن دامهــای اهلــی در منابــع آبــی
و آبشــخورهایی کــه بــرای حیــات
وحــش در منطقــه کاله قاضــی ایجاد
شــد باعــث ســرایت ایــن بیمــاری از
دامهــای اهلی بــه حیات وحــش این
پارک ارزشــمند شــد .اکبری میگوید:
«منشــأ ایــن بیمــاری اغلــب دامهای
اهلــی هســتند .همچنین عــدم تزریق
واکســن پیــش از ابتال هم کــه برعهده
ســازمان دامپزشــکی اســت میتوانــد
یکــی از دالیــل شــیوع آن باشــد».
ســازمان دامپزشــکی کشــور از طاعون
بهعنــوان درد بیدرمان حیات وحش
ایران نام میبرد .راهکار این ســازمان
بــرای دور ماندن حیات وحش کشــور
از طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک،
بســتن راه ورود دامهــا بــه پارکهــای
ملــی و زیســتگاه اســت .چون واکســن
جلوگیری از شــیوع این بیماری ،نه به
انــدازه کافی در کشــور تأمین میشــود
و نــه بــه انــدازه الزم وارد میشــود.
کارشناسان این ســازمان اعتقاد دارند
با توجه به کمبود واکســن ،اگر سازمان
حفاظت محیط زیســت از اجاره دادن

عرصههــای مجــاور مناطــق حفاظت
شــده بــه دامــداران خــودداری کنــد و
مانــع ورود دام ها به مناطق حفاظت
شــده شــود ،میتواند حیــات وحش را
از خطر جــدی نابودی محفــوظ دارد.
ایــن شــرایط باعــث شــده تا هر ســاله
تعــدادی از گونههای گیاهخوار کشــور
در مناطق چهارگانه از دست برود.
کارشناسان محیط زیست هم تنها
راه جلوگیری از شیوع بیماری طاعون
را واکســینه کــردن دامهــای اهلــی
میداننــد تــا حضــور آنهــا در مناطــق
باعــث کشــته شــدن حیــات وحــش
نشود .این وظیفه به عهده دامپزشکی
کشور اســت اما بهدلیل کمبود واکسن
آن ،نیــاز به پیگیری و درخواســتهای
مکرر از محیط زیست ،اغلب هنگامی
انجــام میشــود کــه کار از کار گذشــته
است.
آمارهــای ســازمان محیط زیســت
نشــان میدهــد بــرای حفاظــت از
حیوانات دامی در برابر طاعون ،به ۵۰
میلیــون دوز واکســن این بیمــاری نیاز
اســت .امــا تولیدات داخلــی و واردات
آن در نهایــت بتواند یــک میلیون دام
را در مقابل این بیماری واکسینه کند.
طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک

آذربایجان در سوگ فخر الذاکرین
مــردم آذربایجــان و شــیفتگان اهــل بیت(ع)
بــه ســوگ یــک ذاکــر و پیرغــام اهــل بیــت
نشســتهاند .فیــروز زیــرککار مشــهور بــه
فخرالذاکریــن از مداحان اهل بیت(ع) کشــور
در ســن  ۸۰ســالگی بهدلیل ناراحتی قلبی در
یکی از بیمارستانهای تبریز در گذشت.
استاد زیرک کار بیش از  70سال اشتغال به
«دارکشی قالی» یا همان «اتوی قالی» داشت
و بر اهل فن پوشــیده نیســت که شــغل مزبور
عالوه بر حساســیت بــاال ،یکی از ســختترین
و پرمشقتترین رشــتههای قالی است .او این

( )PPRیک بیماری ویروســی مســری
و بســیار خطرنــاک اســت کــه عمدتــاً
گوســفند و بــز اهلــی و وحشــی بــه آن
مبتال میشــوند .از عالئم این بیماری
تب ،ترشــحات چشــم و بینی ،التهاب
و جراحــات دهانی ،اختالل تنفســی و
ســرفه ،ذات الریــه ،التهــاب رودههــا و
اســهال اســت کــه در نهایــت منجر به
مرگ حیوان میشود .بیماری طاعون
نشخوارکنندگان ابتدا برهها و بزغالهها
که سیستم ایمنی ضعیف تری دارند و

شــغل را از پدرش آموخته بود و تا  30سالگی
نــزد او کار میکــرد .اســتاد زیــرک کار هیچ گاه
مداحی را شــغل اصلی و محل کســب درآمد
ندانست و در جایگاه تأمین معاش قرار نداد.
به گواهی شــاهدان عینی ،اســتاد سالهای
متمــادی در کارگاه محقــر ولــی مملــو از صفا
درحالــی مشــغول کار بــود کــه عشــقورزی به
ســاحت مقدس اهلبیــت(ع) را اولویت قرار
داده و از آن مغفول نماند.
غالــب اشــعار نغــزی کــه در مجالــس از
او شــنیده شــده اســت ،در همیــن کارگاه بــر

ســپس حیوانات بالغ و مسن را از پای
در میآورد.
ایــن بیمــاری صرفــاً از طریــق
دام هــای اهلــی بــه نشــخوارکنندگان
وحشــی بخصــوص کل و بــز منتقــل
میشــود.این بیمــاری از ســال  ۸۹در
ســاریگل شــیوع پیدا کــرد و تاکنون در
زیســتگاههایی از جملــه هفتــاد تپــه
اراک ،طالقــان و خرمنــه ســر طــارم
صدها نشــخوارکننده ماننــد کل و بز و
قــوچ و میش را به کام مرگ فرســتاده

محفوظاتش افزوده شده است و گویی با ریتم
کوبیــدن چکش بــر میخهای آهنیــن ،ضربان
قلــب ماالمــال از عشــق بــه ذوات مقدســه را
تنظیم کرده است.
این مداح و شــاعر فقید اهل بیت عصمت
و طهــارت(ع) ،مداحــی را از هیــأت عــزاداران
شــهدای کربــا در محلــه دوه چــی تبریــز آغاز
کــرد و تــا آخریــن روزهــای عمــرش همچنان
بــه این عشــق و عالقه خود بــدون کوچکترین
چشمداشت مالی ادامه داد.
مهــدی خادم آذریان ذاکــر اهل بیت(ع)

اســت .کاهــش تعــداد ایــن گونههــا و
کمبــود طعمه برای گوشــتخواران ،در
ادامــه حیات وحــش کشــور را با خطر
جدی مواجه خواهد کرد.
اکبــری میگویــد« :پــس از تأییــد
وجــود ایــن بیمــاری در کاله قاضــی،
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت
اصفهــان بــا هــدف بهبــود اوضــاع،
برخی اقدامات از قبیل «تشکیل ستاد
مدیریت بحران»« ،ضدعفونی کردن
آبشخورها»« ،پایش مستمر و معدوم
کردن بهداشــتی الشــهها» ،هماهنگی
با اداره دامپزشکی برای واکسیناسیون
دامهای اهلی حاشــیه پارک ملی و....
را اجرایی کردهاند».
البتــه اکبــری ورود دام بــه منطقــه
کاله قاضــی را غیــر ممکــن میدانــد
امــا بــه گفتــه او این پــارک در معرض
تهدیــد دامهــا و مزارع اطراف اســت.
پــارک کاله قاضــی از گذشــته تاکنــون
مســیر مهاجرتی دامهای کوچروبوده
اســت .بنابرایــن او احتمــال میدهــد
یکــی از گلههــا کــه از ایــن مســیر عبور
کــرده اســت آلــوده بــوده یــا دامهــا از
مــزارع اطراف به کاله قاضی جســته و
حیــات وحش پارک را بــه دام طاعون
انداخته باشند.

و مســئول خانه مداحــان اســتان آذربایجان
شــرقی درباره شــخصیت ایــن پیرغالم اهل
بیت(ع) به ایرنــا ،گفت :برخی عناوین مثل
ســلطان الواعظین یا شمس الذاکرین که به
مداحان بــزرگ میدهیم ،بــه نوعی صوری
و تعــارف اســت ولــی لقــب فخرالذاکریــن
بــه معنــای واقعــی کلمــه ،برازنــده مرحوم
زیــرک کار بود .او یــک الگــوی بینظیر برای
مداحــان بــود و بــه نظــرم ســالها طــول
میکشــد تا جامعه مداحان چنین ذاکری را
به خود ببیند.

