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 خانه تعزیه کرمانشاه 
در روستای »فش«

خانه تعزیه در روستای تاریخی »فش« در شهرستان کنگاور 
راه اندازی می شود. برگزاری آیین تعزیه در این روستا به بیش 
از یک قرن پیش برمی گردد که در سومین روز شهادت امام 

حسین)ع( برگزار می شود.
کارشناس هنرهای نمایشــی حوزه هنری کرمانشاه درباره 
انتخاب این روستا برای راه اندازی خانه تعزیه به همشهری 
می گوید: گروه تعزیه این روستا عاشوراییان نام دارد و قدمت 

آن به صد سال پیش می رسد.
 روســتای فش کنگاور از مراکز اصلی برپایی آیین مذهبی 
تعزیه خوانی در کشور است که تعزیه این روستا در سال ۹۵ 

در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسید.
نوروزی ادامه می دهد: با تشــکیل خانه تعزیه در این روستا 
که با همکاری خیران انجام می شود، گروه های تعزیه دیگر 
در کرمانشاه نیز ساماندهی می شوند. کارگاه های آموزشی 
برای حفظ این هنر آیینی برگزار و عالوه بر این، تکیه بزرگ 
تعزیه در میدانی به همین نام در این روســتا برپا می شود. 
چرا که میدان تعزیه در روستای فش محل برگزاری نمایش 
تعزیه است و با توجه به حضور گردشگران در ایام محرم در 
این روستا به سرپوشــیده کردن میدان و ساخت یک تکیه 

نیاز داریم.

نوروزی با اشــاره به اینکه تماشاگران حاضر در این تعزیه به 
6هزار نفر می رسند، اضافه می کند: اهالی روستا با نذر هرساله 
خود میزبان گردشگران هستند و درهای خانه های آنان به 

روی اهالی باز است.
گروه تعزیه روســتای فش در کنگاور 30نفر عضو دارد که 
همگی جوان هستند و آداب نمایش تعزیه را از پدران خود 
آموختند. آنان این نمایش را در مراســم پیاده روی اربعین 
ســال ۹8نیز اجرا کردند. نوروزی یادآور می شود: با توجه به 
بازگشایی مرز خسروی، درنظر داریم با ساماندهی این گروه 
تعزیه و دایر شدن خانه تعزیه در این روستا، نمایش تعزیه را 
فقط به ایام محرم و اربعین محدود نکنیم و در دیگر روزهای 
سال نیز این نمایش آیینی را اجرا کنیم. هرسال شروع مراسم 
حرکت هیئت ســینه زنی و زنجیرزنی در روســتای فش از 
مسجد به سمت تکیه  حضرت سیدالشــهدا)ع( روستاست  
که بعد از پایان یافتن عزاداری هیئت، تعزیه اجرا می شــود. 
تعزیه شــامل صحنه های مختلفی پس از شهادت حضرت 
سیدالشهدا)ع( ازجمله تاختن بر پیکر مطهر شهدای نینوا، 
غارت و به آتش کشیدن خیمه های حسینی، حرکت دادن 
کاروان اسرا، حضور قبیله  بنی اسد، شناسایی و خاکسپاری 

شهدا در زمین کربال است.

راحله عبدالحسینی؛روزنامه نگارآیینی

خراسان جنوبی، رتبه یک  غبارخیزی 
خراسان جنوبی در کنار استان های خوزستان، سیستان و 
بلوچستان، کرمان و هرمزگان جزو غبارخیزترین استان های 
کشور است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس 
آمار ها از ابتدای امسال هوای ۵۷روز خراسان جنوبی یعنی 
حدود ۵0درصد روز های امســال در وضعیت ناسالم بوده 
است. مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت که تعداد 
روز های گردوخاکی در استان حدود 3برابر افزایش داشته 
اســت. علیرضا خندان رو افزود: این گردوغبار ها هرســال 
بیش از ۵00 میلیارد تومان به منابع زیســتی و اقتصادی 
استان خســارت می زند. با وجود این شــرایط اما به گفته 
مسئوالن حفاظت محیط زیست، از ۱۱ شهرستان خراسان 
جنوبی فقط در ۴شهرستان ایستگاه پایش کیفیت هوا وجود 
دارد. خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و با 
توجه به غبارخیزبودن این اســتان ضرورت افزایش پایش 

کیفی هوا در آن دوچندان است.

خبر کوتاه

ســیدحامد عاملــی، اســتاندار اردبیــل 
از تامیــن زیرســاخت فنــی بــرای انتقــال 
۲۵میلیون مترمکعب گاز به این اســتان 
از مســیر چلوند- اردبیل به صورت پایدار 
تا یک سال آینده توسط شرکت ملی گاز 
خبر داد. بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
استانداری اردبیل، این تصمیم در جلسه 
بررسی وضعیت پایداری و توسعه گاز در 
محل مجلس شورای اسالمی گرفته شد.

25
میلیون

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی بوشــهر از 
افزایش ۶۶درصدی میزان تخلیه و بارگیری 
کانتینــر در بنــدر بوشــهر خبــر داد و گفت: 
در ۴ماه نخســت امســال میزان صــادرات 
در بندر نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
دو برابــر شــد. بــه گــزارش تســنیم، محمد 
شکیبی نسب اظهار کرد: در ۴ماه نخست 
امسال میزان تخلیه و بارگیری کاال در بنادر 

بوشهر به بیش از 19میلیون تن رسید.

66
درصد

عدد خبر

اردبیل

بوشهر

گیالنعکس خبر

ارتفاعات درفک گیالن 

درفک نام قله ای در رشته کوه های البرز غربی در شهرستان 
رودبار گیالن است. این قله حدود ۲۷۰۰ متر از سطح دریا 

ارتفاع دارد و با تنوع زیست محیطی و چشم اندازهای 
محصورکننده هر سال میزبان طبیعت گردان و کوهنوردان 

بسیاری از اقصی نقاط کشور است. منبع: ایرنا 

خراسان جنوبی

۱0روز از گل آلود شــدن آب چشمه کوهرنگ 
به عنوان سرچشــمه اصلي کارون و زاینده رود 
می گذرد؛ چشــمه ای که آب  آشامیدنی بیش 
از نیمی از جمعیت 200هزار نفری شهرکرد، 
مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری را تامین 
می کند، اما در طول ســال همــواره با کاهش 
دبی، یخ زدگی و گل آلود شــدن، موجب تنش 
آبی برای اهالی این شــهر و همچنین شهرها 
و روستاهای اطراف می شود. این بار هم گل و 
الی 2سیالب تابستانی مردادماه، کدورت آب 
این چشمه را تا ۴هزار NTU )شاخص سنجش 
کدورت آب( رساند؛ به طوری که عمال آب آن 

غیرقابل مصرف شد. 
حاال از استان خبر می رســد با وارد مدار شدن 
3خط پدافنــدی، مشــکل آب آشــامیدنی 
شــهرکردی ها تا پایان هفته به طور کامل رفع 

خواهد شد.

اولین بار نیست
چشــمه کوهرنگ که از دامنه هــای زردکوه 
سرچشمه می گیرد به گفته غالمحسین کرمی، 
دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی 
تهران و محقق کارســت یکــی از مهم ترین 
چشمه های کارســتی ایران محسوب می شود 
که آبدهی آن در طول چند ســال گذشــته 
به دلیل کاهــش بارش و کم شــدن برف های 
 انباشته شــده در حوضه آبگیر آن کاهش پیدا 

کرده است.
آب چشمه کارســتی حاصل نفوذ آب مخازن 
بزرگ تر زیرزمینی در یــک مخزن کوچک تر 
و خروج آن از چشمه اســت و به همین دلیل 
هم این چشــمه ها در فصــل بارندگی آبدهی 

خوبی دارند.
چشمه کوهرنگ در ســال های قبل تر تجربه 
یخ زدگی در زمســتان را داشت و سال گذشته 
هم به دلیل خشکسالی وکاهش بارندگی به طور 
کامل خشــک و از مدار آبرســانی به شهرکرد 

خارج شد.
حاال سیالب های تابستانی با نفوذ باالی رسوب 
و رســاندن کدورت آب به ۴هزار NTU به طور 
کامل از مدار آبرسانی خارج شد و تا رفع کامل 

این کدورت باید منتظر ماند.

آب  آشامیدنی، مشکل قدیمی 
گرچه از مدار خارج شدن آب چشمه کوهرنگ 
در هفتــه گذشــته، موضــوع تنــش آبی در 
چهارمحال و بختیاری به ویژه شهرکرد را بر سر 
زبان ها انداخته  و رئیس شرکت آب و فاضالب 
کشــور را به دســتور وزیر نیرو به این استان 
زاگرس نشین کشانده اســت، اما شهروندان و 
حتی مسئوالن استانی تأکید می کنند مشکل 
آب آشامیدنی جدید نیست و مربوط به 2دهه 

گذشته است.
مشاور رسانه ای استاندار چهارمحال و بختیاری 
مهم ترین مشکل این استان را در سال های اخیر 
آب آشامیدنی می داند و به همشهری می گوید: 
با وجود اینکه چهارمحال و بختیاری آمار باالیی 

در جمعیت بیکار و افسرده دارد، اما ما بیش از 
هر چیز معضل آب  آشامیدنی را مطرح کرده  و 

می کنیم.
سید حسین میرفروغی با بیان اینکه آب برخی 
شهرهای استان مانند ســامان در همسایگی 
زاینده رود جیره بندی و محدود به 6ساعت در 
روز است، می افزاید: به اشتباه از گذشته بیش از 
۵0درصد آب آشامیدنی شهرکرد یعنی حدود 
۴00لیتر آب از نیاز 800لیتری این شــهر از 
فاصله ۱20کیلومتری و از چشــمه کوهرنگ 
تامین می شــد؛ درحالی که چشمه، یک منبع 
آب پایدار نیست و گاهی با گل و الی و گاهی با 

یخ زدگی از مدار خارج می شود.
او با اشاره به گل آلود شــدن چشمه کوهرنگ 
در تاریخ ۱۷مرداد امسال بر اثر سیالب تصریح 
می کند: در همین تاریخ جلســه ای تشــکیل 
و براســاس آن چند اقدام برنامه ریزی شــد. 
اطالع رســانی به مردم بــرای صرفه جویی و 
ذخیره آب، رایزنی با کشاورزان و مالکان ۱۵چاه 
کشاورزی و استفاده از آب آنها به میزان ۱20تا 
۱80لیتر بر ثانیه و دستور وزیر نیرو به رئیس 
شرکت آب و فاضالب کشــور برای فرماندهی 
عملیات و استقرار در شهرکرد اقدامات اولیه ای 

بود که در این جلسه تصمیم گیری شد.

انتقال 3خط پدافندی به شهرکرد
مشاور رسانه ای استاندار چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه 3خــط پدافندی بــرای تامین 
آب آشــامیدنی شــهرکرد درنظر گرفته شده 
اســت، می گوید: خط اول با طول ۴0کیلومتر 
لوله گذاری از بهمن ماه شــروع شده بود و در 
روزهای ابتدایی بحران اخیــر ابتدا با ظرفیت 

۴0لیتر بر ثانیه وارد مدار شد و بعد با تقویت به 
ظرفیت تامین ۱00لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی 
رســید. خط دوم به طول 30کیلومتر تا پایان 
وقت روز گذشــته با ظرفیت ۱۵0لیتر بر ثانیه 
آب وارد مدار شــد و خط سوم نیز تا آخر هفته 

با ظرفیت 200لیتر بر ثانیه وارد مدار می شود.
به گفته میرفروغــی، با تکمیل این ســه خط 
پدافندی که دائمی هستند، بیش از ۹۵درصد 
مشکل آب آشــامیدنی مردم شــهرکرد حل 
 خواهــد شــد و ایــن، آخریــن تنــش آبی

شهرکرد است.

2طرح برای تامین آب پایدار
بنابر آنچه فرمانداری شهرستان شهرکرد اعالم 
کرده هم اکنون حدود 30هزار نفر از اهالی این 
شهرستان به دلیل کدورت آب چشمه کوهرنگ 
تنش آبی دارند؛ مشــکلی که بیش از همه در 
محله های شهر شهرکرد چون میرآباد، شریعتی، 
کاشانی، کوی شــهرداری، معلم، فرهنگیان، 
باهنر و سعدی تجربه شد. هم اکنون آب معدنی 
و آب  بسته بندی به صورت نامحدود در اختیار 
مردم قرار گرفته اســت و حدود ۱20تانکر از 
صبح تا عصر در محله ها آب و از شــب تا صبح 
در مخازن، آب توزیع می کنند. معاون عمرانی 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری امــا فراتر از 
طرح های کوتاه مــدت می رود و با اشــاره به 
اجرای 2طرح برای تامین آب پایدار در استان 
به همشهری می گوید: با اجرای خط انتقال از 
طرح کشاورزی عمان سامانی 200لیتر برثانیه 
و در طرح فدک ۴00لیتر برثانیه آب وارد شبکه 
توزیع می شود. علی حیدری می افزاید:  در طرح 
اول حدود ۱۷00متر خط لوله در کنار اتصاالت 

و... و در طرح دوم نیز بــا توجه به اینکه از خط 
بن-بروجن استفاده می شد، حدود ۱300متر 
خط لوله به صورت ضرب االجل نصب شــده. 
۱۵00متر لوله هم برای تصفیه آب کشــیده و 
برق مورد نیاز برای تصفیــه خانه ها نیز تامین 

شده است.
او اظهــار امیــدواری می کنــد تــا امشــب 

)چهارشنبه( آب هر دوخط وارد مدار شود.

یک بار برای همیشه
معــاون عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و 
بختیــاری در بخش دیگــری از صحبت های 
خود با بیان اینکه نیمی از اســتان در مســیر 
خط انتقــال آب بن-بروجــن به دلیل تامین 
آب از چاه هــا و بروز خشکســالی با تنش آبی 
مواجه هســتند، می گوید: عملیــات این خط 
آبرسانی از ۱2سال پیش شــروع، اما با توجه 
به اختالف  های پیش آمده در برداشــت آب از 
زاینده رود در مراحل نهایی تعطیل شد. شاید 
اگر این اختالف ها نبود این خط ۴-3 ماه پیش 
به بهره برداری می رسید و االن شاهد بروز تنش  
آبی در شهرکرد نبودیم. حیدری با بیان اینکه 
در طول یک هفته اخیــر بیش از ۱۵0میلیارد 
تومان به صورت نقدی و همچنین ۴۵0میلیارد 
تومان تجهیزات بــرای بهره برداری از خطوط 
اصلی آبرسانی هزینه شده اســت، می افزاید: 
اگر خط اصلی یعنی بن-بروجن به بهره برداری 

برسد، دیگر مشکلی نخواهیم داشت.

  
بنابر آخرین آمار اعالم شــده ســیالب ۴هزار 
میلیارد تومان خسارت به چهارمحال و بختیاری 
وارد کرده اســت که بخش قابل توجهی از آن 
در بخش زیرساخت ها و کشــاورزی است، اما 
بارش هــای سیل آســا مهم تریــن تنش این 
 اســتان یعنی کم آبی را بار دیگر در صدر اخبار 

قرار داد.

پدافند آب در شهرکرد؛ چشمه ها جوابگو نیستند
به گفته مسئوالن با وارد مدار شدن 3خط پدافندی، مشکل آب آشامیدنی شهرکردی  ها تا پایان هفته به طور کامل حل خواهد شد

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار 

جیره بندی آب
شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری اعالم کرده بود که 2۰۴کانون جمعیتی در شهرها و 
روستاهای استان درگیر سیالب های اخیر شدند که منجر به قطع موقت آبرسانی به ۱۱۶روستا 
و شهر شد. هرچند مشکل همه این مناطق رفع شده و هم اکنون به جز شهرکرد چند شهر و 

روستا به صورت محدود و جیره بندی دچار مشکل آب آشامیدنی هستند.

مکث

 ایجاد باند سبقت 
در محور ایذه - دهدز

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ایذه 
از اجرای ۱8 کیلومتر بهسازی و ایجاد باند سبقت در محور 

ایذه - دهدز خبر داد.
به گزارش ایســنا،  محمود هیبتی گفــت: تعریض جاده ها 
در حیطه وظایف اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
نیست اما با توجه به میزان تردد قابل توجه خودرو در محور 
ایذه - دهدز و در راستای مســئولیت های اجتماعی، ایجاد 

باند سبقت و بهسازی مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این محور به طول ۱8 کیلومتر کار احداث باند 
سبقت و بهسازی مسیر با پیشــرفت فیزیکی 3۵ درصد در 

حال اجراست.
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