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برگزاری «احیا» در جمکران زیر سقف آسمان
خبرنگار

شفقنا

ســال گذشــته بــود کــه بهدلیــل مواجهه
غافلگیرانــه بــا ویــروس کرونــا ،مســجد
جمکــران بســته و مــردم مجبور شــدند
مراســم احیــای شــبهای قــدر را بــرای
اولیــن بار بهجــای حضــور در این مکان
مقدس از طریق فضــای مجازی و رادیو
و تلویزیــون در منــزل خــود برپــا کننــد.
یــک ســال از ایــن تجربه جدید گذشــت
اما شــرایط نامناســب همهگیری کرونا و
نگرانیهــا در این خصــوص ادامه دارد.
بــه همین خاطر هــم با وجود بــاز بودن
اماکن مذهبی مسئوالن بهداشتی تأکید
دارنــد مردم تا حــد امکان مراســم احیا
را از طریــق فضــای مجــازی برپــا کنند و
در صورت حضور در مراســم احیا ،شیوه
نامههــای بهداشــتی را بــه طــور کامــل
رعایت و در مراســمهایی بــا تجمع زیاد

ایران در ایران

شیما جهانبخش

افراد و در فضای بسته شرکت نکنند.
ëëبرگزاری احیا در فضای باز ،با جمعیت
محدود
«بهــرام سرمســت» ،اســتاندار قم با
تأکید بر رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
در برگزاری مراسم احیای شبهای قدر
اظهار داشت :در شرایط فعلی که اغلب
اســتانها همچنــان بــا شــیب افزایــش
بستری مواجه هســتند خوشبختانه این
روند در قم کنترل شده و امیدواریم ظرف
هفتــه جاری آن را نزولی کنیم .بههمین
خاطــر از مــردم تقاضا داریم بــا رعایت
پروتکلهای بهداشتی بویژه در برگزاری
مراســمهای احیــا ،مــا را در ایــن مســیر
یاری کنند .اســتان در شــرایط حساســی
قــرار دارد و بیتوجهــی بــه پروتکلهــا
ممکن اســت وضعیــت را بحرانی کند.
وی ادامه داد :مســجد جمکران همواره
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن پایگاههای

مذهبی و دینی کشــو ر مطرح بــوده و هر
ســاله مراسم شــبهای احیا با شکوه در
آن برگــزار میشــود ،البته ســال گذشــته
بنا به دســتور ســتاد کرونا مســاجد بسته
بودند اما امســال مســاجد باز هســتند و
بنا شده مراسم شبهای قدر در فضای
باز ،با جمعیت محدود و به مدت کوتاه
برگــزار شــود .همچنیــن تأکیــد شــده در
زمــان حضــور در مراســم احیــا ،بههیچ
وجــه ماســک را برنداریــد و فاصله خود
بــا دیگران را حفظ کنید و تا حد امکان از
خوردن و آشــامیدن در حیــن حضور در
مراسم بپرهیزید.
ëëبرگزاری طرح «عهد ســقایی» با هدف
تأمینآبآشامیدنیزائران
«ابراهیــم صدوقــی» ،رئیــس ســتاد
مناسبتهای مســجد مقدس جمکران
هــم در ایــن خصــوص بــه «ایــران»
گفت :مراســم شــبهای قدر در مسجد

جمکــران بــا توجــه بــه محدودیتهای
کرونایــی بــا رعایــت شــیوه نامههــای
بهداشــتی در فضــای بــاز و بــا رعایــت
فاصلــه گذاریهــا برگــزار خواهــد شــد.
بــر این اســاس ســتاد کرونــا تأکیــد کرده
ایــن مراســم نبایــد بیــش از دو ســاعت
باشــد ،غذا و مــواد خوراکی توزیع نشــود
و افراد وســایل شــخصی اعم از زیرانداز،
سجاده ،مهر و قرآن به هم همراه داشته
باشــند .وی با اشــاره به اینکه تأکید ستاد
کرونا و مســئوالن بهداشــتی بــر برگزاری
مراســم شــبهای قــدر از طریق رســانه
ملــی و فضای مجازی اســت ،ادامه داد:
مــا تــاش کردهایم ضمن پوشــش ویژه
برنامههــای مســجد جمکــران ،حضوراً
در خدمت زائران هم باشــیم ،البته این
عزیزان هم باید پروتکلهای بهداشــتی
را رعایت کنند.
صدوقــی از برگــزاری طــرح «عهــد

توضیحات میراث فرهنگی بوشهر
در خصوص  ۹خدمه هندی مبتال به کرونا

ســقایی» با هدف تأمین آب آشامیدنی
زائران خبر داد و گفت :با توجه به گرمی
هوا و ممنوعیت استفاده از مواد خوراکی
باز تالش کردهایم با اجرای طرح «عهد
سقایی» آب مورد نیاز زائران را بهصورت
بســتههــای آب معدنی در اختیــار آنان
قــرار دهیــم .در ایــن زمینــه کســانی کــه
مایلنــد در ثــواب تأمیــن آب معدنــی
زائران مســجد مقدس جمکران شریک
شــوند میتواننــد از طریق شــماره تلفن

 ۰۲۵۳۱۳۲۰با حــوزه نذور و هدایای این
مکان مقدس تماس بگیرند.
رئیس ســتاد مناســبتهای مســجد
مقــدس جمکــران دربــاره منــع تــردد
شــبانه در شــبهای قــدر گفــت :در 3
شــب قدر براساس تصمیم ســتاد ملی
مقابلــه بــا کرونا ممنوعیت تردد شــبانه
اجرا نخواهد شد اما از شهروندان تقاضا
داریم شــرایط را درک کــرده و بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی پایبند باشند.

از «بخارای من ،ایل من» تا «بانوی ایل»

 ۷۲درصد سد زایندهرود خالی است

روایت زوج معلمی که با آهنگ کوچ زندگی کردند
گروه ایران زمین  -همزمان با روز معلم
کتابی در شیراز وارد بازار نشر شده است
کــه حماســه پیــکار بــا بیســوادی و فــراز
و نشــیب آمــوزش عشــایری را روایــت
میکنــد .کتابــی کــه از «محمــد بهمــن
بیگی» میگوید .چهره آشــنای آموزش
عشایری ایران.
کتاب «بانــوی ایل» حــاوی مختصر
خاطراتی از بیبی ســکینه کیانی همسر
شــادروان محمد بهمن بیگی بنیانگذار
تعلیمات عشــایر ایران دربــاره نهضت
پیکار با بیسوادی است.
ایــن اثــر نفیس کــه به کوشــش فرح
نیــازکار بــه زیــور طبــع آراســته شــده و
بتازگی در شــمارگان هزار نســخه توسط
نشــر «قلمکــده» منتشرشــده و بــه بازار
کتاب آمده به فراز و نشــیبهای زندگی
محمــد بهمــن بیگــی از زبــان همســر

وفــادار و ایثارگرش بیبی ســکینه کیانی
پرداخته است؛ همراهی کم نظیر بیبی
ســکینه کیانی که خود معلمی ســرفراز
از ایــل ممســنی بــوده در نهضــت پیکار
با بیســوادی محمد بهمــن بیگی زبانزد
عام و خاص اســت و براین بانوی فداکار
چه مشــقاتی در ییالقها و قشــاقهای
ایلی و مدارس ســیار عشایری که نرفته،
ولــی با عــزم و ارادهای پوالدین همچون
همسرش محمد بهمن بیگی به عشق
باســواد کــردن ایالت و عشــایر ایــران بر
همــه گردنههــای دشــوار فائــق آمــده و
امــروز خرســند از ایــن موفقیــت بزرگ
بچههــای عشــایری اســت کــه در جــای
جای ایران بزرگ در حال خدمترسانی
به مردم هستند.
ëëمحمد بهمن بیگی کیست؟
از او بهعنــوان نخســتین کــودک

ث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی اســتان
بوشــهر -معــاون میــرا 
بوشــهر درباره ورود هندیهای مبتال به کرونا از مرز اســتانهای همجوار
به بوشهر توضیحاتی ارائه کرد.
بــه گزارش ایســنا ،ســکینه ســاالری گفت« :تعــداد  ۹نفر خدمــ ه هندی و
پاکســتانی مســتقر در اســتان ،در یکی از اقامتگاههای دارای مجوز اسکان
دارنــد که با پیگیری ایــن معاونت و دریافت مســتندات قابل ارائه ،هیچ
کدام از این  ۹نفر از قبل ورود به بوشهر کرونا نداشته و تست آنها منفی
بوده است».
وی افــزود ۲« :نفــر از آنها
از اتبــاع پاکســتان بودنــد
و یــک مــاه و نیــم قبــل در
بوشهر اســکان داشــته و ۳
نفر خدمــه هندی بــا پرواز
ماهان از کشــور هندوستان
به دوبی و از دوبی به تهران
پرواز داشته و  ۴خدمه هندی دیگر ،با اتوبوس از مقصد شیراز به بوشهر آمده
بودند که با پیگیریهای انجام شده از مقصد حرکت آنان ،تمامی مستندات
موجود بر منفی بودن تست کرونای آنها قبل از ورود به بوشهر داللت دارد و
درگیری آنان به ویروس کرونا ،در این استان بوده است».
وی ادامه داد« :اقامتگاهی که این افراد در آن اسکان دارند ،یکی از مراکز
اقامتــی خوب ما در دوران کرونا بوده که پروتکلهای بهداشــتی را بهطور
کامــل اجــرا کرده و در همیــن جریان هم ،بــا قرنطینه خدمههــا تا ۱۴روز
هیچ پذیرشی این اقامتگاه نخواهد داشت».

قشــقایی یــاد میکنند کــه روی نیمکت
کالس دبستان نشست و بهترین شاگرد
مدرســه شــناخته شــد .نامــش محمــد
بهمنبیگی بود که در  1299خورشیدی،
در ایــل قشــقایی و طایفهای سرشــناس
در یکــی از مناطق اســتان فارس چشــم
به جهان گشــود .ســالهای کودکیش در
قشــاق و ییالق گذشــت و تا رســیدن به
سن  10سالگی هیچ گاه شهر را از نزدیک
ندید .بهمن بیگی در  1330خورشیدی،
نخســتین مدرســه ســیار عشــایری را در
ســیاه چــادر بــرای بســتگان و خویشــان
نزدیــک خود برپا کرد .او در طول برنامه
آمــوزش عشــایر روی ایــن چنــد اصــل؛
مطالعــه و باالبــردن ســطح معلومات
آموزگاران همــگام با کار تدریس ،پرهیز
آمــوزگاران از دخالــت در اختالفــات
محلی و رعایت کامل بیطرفی ،رعایت

عفــت و پاکدامنی ،بهگونــهای که در ایل
بــرای مادر فرزند و بــرای خواهران برادر
باشند و باالخره پرهیز از سخن چینی به
سود کارکنان دولت ،بهگونهای که مردم
ایل بدانند که آموزگاران افرادی محرم و
خدمتگزار هستند ،پافشاری داشت.
زنــده یــاد محمــد بهمــن بیگــی،
بنیانگذار آموزش عشــایری در ایران ،در
طول  ۲۸سال مدیریت بر اداره آموزش
عشایر ،بیش از  ۱۰هزار معلم تربیت کرد
و مؤسســات مختلفی از قبیل دبیرستان
شــبانه روزی عشــایری شــیراز ،مرکــز
آموزش فنی و حرفهای عشــایر دختران
و پسران ،مؤسســه تربیت مامای عشایر
و مرکز تربیت روستاپزشک و دامپزشک
را بنیان گذاشت .وی همچنین توانست
نخســتین جایزه فرهنگی یونســکو را در
ســال  ۱۳۵۳بهدلیــل پیکار با بیســوادی

دریافــت کنــد .نخســتین اثــر او بــا نــام
«بخارای من ایل من» که در بردارنده 19
موضوع مستند است ،در سه هزار نسخه
منتشــر شــد و بســرعت بــه چاپهــای
بعدی رســید .پــس از آن در بخشهای
دیگــری از خاطرات آموزشــی خــود را با
نامهای «اگر قره قاج نبود»« ،به اجاقت
قســم» و «طــای شــهامت» را منتشــر

میکند کــه تمام آنهــا در چندین نوبت
تجدید چاپ شدهاند.
ســرانجام آموزگار عشــایردر یازدهم
اردیبهشــت  1389خورشــیدی پــس از
یک عمر تالش و کوشش خستگیناپذیر
در عرصــه فرهنگ و آموزش این کشــور
بر اثــر عفونت ریوی در شــیراز چشــم از
جهان فرو بست.

اصفهان  -سرپرســت آب منطقهای اصفهان با اشــاره بــه اینکه  ۷۲درصد
ســد زاینده رود خالی و ذخیره مخزن ســد  ۳۸۷میلیون مترمکعب است،
گفت :در حال حاضر موضوع و خواســتههای کشــاورزان در دســت بررســی
است و ما هنوز چشم انتظار بارشهای اردیبهشت ماه هستیم.
به گزارش ایســنا ،حســن ساسانی با اشــاره به افزایش دمای هوا و وضعیت
بارشهای حوضه زاینده رود ،اظهار کرد :از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون
میزان بارشهای حوضه آبریز زاینده رود  ۸۰۷میلیمتر بوده که این میزان
در مدت مشابه پارسال  ۱۰۹۰میلیمتر و در متوسط بلندمدت  ۱۳۰۰میلیمتر
بــود .وی توضیــح داد :میــزان بارشهــا در این حوضه  ۲۶درصد و نســبت
بــه متوســط بلندمــدت  ۳۸درصد کاهش یافته اســت .سرپرســت شــرکت
آب منطقهای اصفهان با تأکید بر اینکه روز چهارشــنبه ۸-اردیبهشــت ماه
ذخیره ســد زاینده رود  ۳۸۷میلیون متر مکعب بود ،تصریح کرد :در حال
حاضر تنها  ۲۸درصد ســد زاینده رود آب دارد و ۷۲درصد آن خالی اســت.
وی اضافه کرد :ســال گذشــته در چنین روزی ذخیره آب ســد زاینده رود در
حالــی کــه آب در رودخانــه جریــان داشــت ۵۶۰ ،میلیــون مترمکعب و در
متوســط بلندمدت  ۹۲۵مترمکعب بود که میزان ذخیره سد زاینده رود در
ســال آبی جاری نسبت به پارسال  ۳۱درصد و نسبت به متوسط بلندمدت
 ۵۸درصد کاهش داشته است.
ساســانی همچنیــن اضافــه کــرد :در حــال حاضــر ورودی ســد زاینــده رود
۵۴مترمکعب بر ثانیه و خروجی سد  ۱۹مترمکعب بر ثانیه است.

