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همدان؛پیشتاز پارک خالقیت کودک 
نخستین پارک مهارت و خالقیت کودکان در کشور 

سال آینده در همدان احداث می شود

شهرداری همدان در مسیر پیوســتن به شهر دوستدار 
کودک برای خــود هدف گذاری هایی انجام داده که یکی 
از آنها طراحی و ساخت پارک مهارت و خالقیت کودکان 
است. این پارک که برای نخستین بار در این شهر ساخته 
می شــود، آخرین مراحل طراحی را می گذراند و به گفته 
معاون شهرسازی و معماری شهردار همدان، سال آینده 
فاز اول آن اجرا خواهد شــد. امیر فتحیان نسب، معتقد 
اســت کودکان برای رشــد خود به   مهارت های خالقانه 
و همنشــینی با عناصر طبیعی نیاز دارنــد؛ مواردی که 
این روزها با گسترش آپارتمان نشــینی کمتر در اختیار 
بچه هاســت و این تجربه منحصربه فــرد را باید در پارک 

مهارت و خالقیت به دست آورد.

یادگیری مبتنی بر ابتکار 
در طراحی پارک همانطور که از نامش پیداست، خالقیت 
اهمیت بسیاری دارد و به کودکان امکان ساخت و ایجاد 

اشکال و چیدمان جدید داده می شود.
یکی از اصولی که در طراحی نخســتین پارک خالقیت و 
مهارت کودکان مورد توجه قرار گرفته، تلفیق معماری و 
طبیعت در ایجاد فضاهایی انعطاف پذیر برای کودک است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار همدان به همشهری 
می گوید: در طراحی این پارک که با همکاری با دانشگاه 
بوعلی همدان پیش می رود، فضایی برای ماجراجویی به 
کودکان ترسیم شده اســت تا قوه تجسم و تخیل شان به 
واسطه بازی در این پارک تقویت شــود. فضاهایی مانند 
مازهــا، خانه های درختی، خانه های شــنی، جایی برای 
باالرفتن از بلندی و... موجب رشد استقالل و مهارت های 

کودکان می شود.
امیــر فتحیان نســب با بیــان اینکه فضاهــای طراحی 
شــده در این پارک بر اســاس نیازهای روحی و جسمی 
کودکان ایجاد شــده اســت، می افزاید: کــودکان 3 تا 
6ســاله که برای آموختــن مهارت ها به بــازی با عناصر 
طبیعی مثل آب، باد، خاک و آتــش و همچنین گیاهان 
 و جانوران نیاز دارند، می توانند ایــن مهارت ها را در این

 پارک تجربه کنند.

مناسب سازی پارک های همدان 
معاون خدمات شهری شهردار همدان نیز  درباره اینکه چرا 
شهر همدان پیش قراول طراحی پارک مهارت و خالقیت 
در کشور شده است، به همشهری می گوید: اهمیت بازی 
در دوران کودکی و نقشی که در تقویت روحیه کودکان، 
کاهش اســترس و افزایش قابلیت های فــردی کودکان 
دارد، توجه به محیط های بازی کــودکان را می طلبد. از 
ســوی دیگر، دیدگاه های نوین آموزشی ازجمله آموزش 
خالق، یادگیری بازی محور و یادگیری فرایندی را مبتنی 
بر خالقیت و ابتکار کودک می داند که تحت تأثیر محیط 

فیزیکی و اجتماعی شکل می گیرد.
حامد جلیلوند در ادامه از مناسب ســازی بوســتان های 
شــهر همدان برای کودکان کم توان نیز خبر می دهد و 
معتقد است همه کودکان باید بتوانند از زمین بازی ایمن 

استفاده کنند.

راهبری تسهیل گران در پارک مهارت و خالقیت 
پارک خالقیت و مهارت کودکان در زمینی به مســاحت 
3هکتار ساخته خواهد شد و اینطور که معاون شهرسازی 
و معماری شهردار همدان می گوید، برای فاز نخست این 

پروژه، سال آینده بودجه اختصاص داده می شود.
در پارک خالقیت و مهارت، تسهیل  گرانی حضور خواهند 
داشــت که مراقبت و راهبــری بچه ها را بــدون حضور 

والدین شان بر عهده می گیرند.
همدان به عنوان پایلوت پارک خالقیت و مهارت کودکان 
در کشــور معرفی شــده و به گفته معاون شهرســازی و 
معماری شــهردار همدان، در 3ســال آینده نشان شهر 

دوستدار کودک را نیز دریافت خواهد کرد.
معاون شهرســازی و معماری شهردار همدان پیش بینی 
می کند تا 10سال آینده پیاده روها و مبلمان شهری نیز 
عالوه بر پارک ها، مناسب کودکان طراحی و ساخته شود.

   
این روزها تحرک کودکان به دلیل زندگی در آپارتمان ها 
کم شده اســت و بیشــتر کودکان اوقات فراغت خود را 
بــه تماشــای تلویزیــون یــا بازی هــای کامپیوتری 
 می  گذرانند درحالی که تحرک یکی از ارکان ســالمت و
 رشد آنهاست. اینجاســت که نقش پارک ها و زمین های 
بازی در رشــد ســالم کودکان اهمیت دوچندانی پیدا 
می کند. پارک  هایی که اکنون میزبان کودکان است را باید 
پارک اســباب بازی لقب داد؛ جایی که وسایل بازی برای 

بچه ها دارد و خبری از بروز خالقیت نیست.
پارک مهارت و خالقیت همدان اما قرار است جایی برای   

بازی  های غیرتکراری   کودکان باشد.
 عالوه بر این، مسئوالن شــهرداری همدان در تالشند تا 
با به کارگیری علم روز بتوانند پــارک مهارت و خالقیت 
را به الگویی برای شهرهای دیگر کشــور تبدیل کنند تا 
کودکان هر شــهر به پارک مهارت و خالقیت دسترسی 

داشته باشند.

نقل قول خبر

خبر کوتاه 
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پیگیری

تأمین اضطراری آب آشامیدنی 
سیستان  و زاهدان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان 
گفت: اجــرای پروژه های اضطراری تأمین آب آشــامیدنی 
منطقه سیستان و شهرستان زاهدان از منابع آبی جدید در 
دســتور کار قرار گرفت. به گزارش تسنیم، علیرضا قاسمی 
گفت: این تصمیم به منظور بررسی منابع جدید برای تأمین 
آب شرب منطقه سیستان در شرایط اضطراری پیش بینی 
شده ناشی از عدم آورد رودخانه هیرمند و پیرو جلسه معاونت 
آب و آبفای وزارت نیرو در هفته گذشته برای حل مشکل آب 

این منطقه صورت گرفت.
وی ازجمله طرح های مهم را شــروع عملیــات حفاری چاه 
در منطقه هامون - هیرمند، مطالعات امکان برداشــت آب 
زیرزمینی در شمال غرب دشت سیســتان، منطقه گودال 
جهاد، رودخانه بیدک و ســایر نقاط مســتعد برداشت آب 
عنوان کرد. قاسمی افزود: با توجه به ارائه گزارش کارشناسی 
و تخصصی توســط اعضا، تصمیم بر این شد، همه مسائل و 
پیشنهادهای مطرح شده به صورت یک گزارش کامل آماده و 

به وزارت نیرو برای تصویب و تأمین اعتبار ارسال شود.
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کوچ پاییزه عشــایر به قشالق 
)مناطق گرمسیری( طبق تقویم گزارش

از نیمه آبان آغاز می شــود، اما 
شرایط اقلیمی و آب و هوای هر منطقه می تواند 
این تاریخ را تغییر دهد. طبق سرشماری سازمان 
امور عشایری در سال1399، به جز کردستان همه 

استان ها در فصل قشالق میزبان عشایر هستند.
به گزارش همشهری، خوزســتان با 170.499، 
سیستان وبلوچســتان بــا 127.513 و کرمان با 
117.944نفر بیشــترین جمعیت عشــایری را 
در فصل قشــالق دارند. کمترین سهم در فصل 
قشالق هم مربوط به اســتان های یزد با 1.542، 
قم با 1.132 و قزوین با 1.909نفر جمعیت است.

3 استان پیشرو در کوچ 
با وجــود اینکه ســازمان امور عشــایری طبق 
جلسه با ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
تاریخ رسمی کوچ پاییزه امسال را 15آبان اعالم 
کرده اســت، اما عشایر اســتان های چهارمحال 
 و بختیــاری، لرســتان و تهــران کــوچ خود را 

شروع کرده اند.
به گفته مدیر امور عشایر تهران، عشایر این استان 
که حدود 100روز از سال را در مناطق سردسیر 
شــمیرانات، فیروزکوه و دماوند در شمال تهران 
حضور داشتند، کوچ پاییزه خود را از نیمه شهریور 

به سمت مناطق جنوبی استان آغاز کردند.
آنطور که فرشــید ذبیحی تأکید می کند، کوچ 
پاییزه عشــایر تهــران همچنان ادامــه دارد و 
استقرار آنان در نیمه آبان به طور کامل در مناطق 

گرمسیری استان پایان خواهد یافت.
یحیی حسین پور، مدیرکل امور عشایر چهارمحال 
و بختیاری هم توضیح می دهد تا 10مهر حدود 
70درصد جمعیت عشــایر کوچروی این استان 
 از طریــق 5ایــل بزرگ به ســمت خوزســتان

کوچ کرده اند.
هوشــنگ نورمحمدی، مدیرکل امور عشایری 
لرســتان نیز از آغاز کوچ پاییزی 11هزار خانوار 
عشایری در لرستان به سمت مناطق گرمسیری 

خبر می دهد.

2چالش مهم عشایر
معاون توسعه عمران و امور زیربنایی سازمان امور 
عشایر ایران نیز با بیان اینکه هم اکنون جلسات 
کمیته های کوچ در اســتان ها در حال برگزاری 
اســت، به همشــهری می گوید:  15نهاد ذیربط 
ازجمله اورژانس، هالل احمــر، پلیس، راهداری، 
بهداشــت و درمان  در این جلسه ها حضور دارند 
تا در زمان کوچ با توجه به شــرایط و مسیر عبور 
عشــایر نیروهای خود را برای خدمات رســانی 

مستقر کنند.
مهدی میزبان، مهم ترین چالش عشایر را در فصل 
کوچ پیش رو تداوم خشکسالی و کم بارشی عنوان 
می کند و می افزاید:  در اکثر استان ها آبرسانی به 
عشایر به صورت سیار انجام می شود درحالی که اگر 
بارندگی اتفاق افتاده بود، آنها می توانستند بخشی 
از آب مورد نیاز خود و دام هایشان را از چشمه، چاه 

و قنات تامین کنند.
به گفتــه او، تامیــن علوفــه در نتیجــه تداوم 
خشکسالی چالش بعدی عشایر است که موجب 

شده این قشر با مشکالت زیادی مواجه شوند.
میزبان البته با اشاره به اعتبار آبرسانی پایدار که 
در اختیار سازمان امور عشــایر قرار گرفته است، 
تأکید می کند: سازمان امور عشایر آمادگی الزم 
برای تخصیص اعتبار به منظور تامین آب برای هر 
نقطه ای از مناطق عشایری که واجد شرایط الزم 

برای آبرسانی پایدار باشد را دارد.

ذخیره سازی علوفه برای قشالق
معاون توسعه عمران و امور زیربنایی سازمان امور 
عشــایر ایران با بیان اینکه ذخیره علوفه و تامین 

آن برای قشــالق از حدود 5-4مــاه پیش آغاز 
شده اســت، می گوید:  اواخر تیر اعالم کردیم با 
توجه به تداوم خشکســالی تعاونی های عشایری 
براساس نقدینگی و تسهیالت در تدارک تامین 
و ذخیره سازی علوفه مورد نیاز باشند. همچنین 
عشایر در زمان حرکت به سمت قشالق در کنار 
روســتاها و آبادی های طول مسیر مزارع را برای 
پس چر اجاره می کنند و بخشی از نیازشان اینطور 

تامین می شود.
میزبان با تأکید بر اینکه ســازمان امور عشایری 
سال گذشته 850هزار تن علوفه در میان عشایر 
توزیع کرده اســت، تصریح می کند: امسال هم 
پیش بینی و ذخیره ســازی صورت گرفته است و 

دنبال واردات هم هستیم، اما در نهایت امیدواریم 
بارندگی ها طــوری اتفاق بیفتد که بخشــی از 
 نیاز عشــایر به آب و علوفه از چشــمه ها و مراتع

تأمین شود.

ثبت جهانی کوچ
ایران 1.115.041نفر جمعیت عشایری دارد که 
با 251.624خانوار در استان های مختلف زندگی 
می کنند. کوچ عشایر چه در فصل ییالق و چه در 
فصل قشــالق زیبایی های خاص خود را دارد و با 

آیین های متفاوتی همراه است.
با توجه به همین جذابیت ها مسئوالن اردبیل سال 
گذشته اعالم کردند کوچ عشایر مغان که به عنوان 

میراثی ارزشمند و معنوی به ثبت ملی رسیده به 
ثبت جهانی هم خواهد رســید و مستندسازی، 
تحقیق و تدوین اسناد و مدارک الزم در این زمینه 

در حال انجام است.
امســال هم کارشــناس ثبــت میراث فرهنگی 
ناملمــوس و طبیعــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
اعالم کرده است مجموعه کوچ عشایر این استان 
ظرفیت و پتانســیل ثبت جهانی در زمره میراث 
جهانی ناملموس را دارد. به گفته فریده احمدی، 
پرونده آیین ها و رســوم کوچ به عنــوان میراث 
ناملموس در سال97 برای ثبت جهانی ارسال شده 

که فرایند آن زمان بر است.

آغاز کوچ پاییزه عشایر 
تأمین آب و علوفه، 2 چالش مهم عشایر در کوچ پاییزه است

سیستان و بلوچستان

همدان

شهرستان های میزبان سهم از جمعیت استانجمعیت استان 
32.4550.819آذربایجان شرقی
97.2892.916آذربایجان غربی

65.9560.49اردبیل 
5.2730.106اصفهان 

2.2390.086البرز
47.1508.110ایالم

17.7091.57بوشهر 
4.0170.0314تهران 

22.0912.36چهارمحال و بختیاری
63.8998.311خراسان جنوبی
21.2610.3317خراسان رضوی
10.5481.27خراسان شمالی

170.4993.619خوزستان 
2.0730.12زنجان 
13.0951.87سمنان 

127.5134.517سیستان و بلوچستان 
12.6840.228فارس

1.9090.12قزوین 
1.1321.41قم 

--0کردستان 
117.9443.714کرمان 

58.0272.914کرمانشاه 
29.2674.18کهگیلویه وبویراحمد

23.0661.28گلستان 
6.4580.22گیالن 

35.0751.911لرستان 
3.7490.119مازندران 

2.9320.24مرکزی 
7.3430.43هرمزگان 
2.7910.16همدان 

1.5420.12یزد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی آذربایجان غربــی عمران

گفــت: بــا توجه بــه تداوم 
فعالیــت در مناطق زلزلــه زده خوی تاکنون 
آواربرداری از 250 واحد دامی و مسکونی به 

پایان رسیده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، جعفر 
برزگــر با اعــالم اینکه حــدود 1620 واحد 
مســکونی و دامی در زلزله اخیر شهرســتان 
خوی آسیب دیده و نیازمند آواربرداری است، 
اظهار کرد: روند آواربرداری با سرعت در حال 

انجام است.
 وی ادامه داد: البته ســرعت گرفتن عملیات آواربرداری، منوط به همــکاری مردم در جابجایی و

اسباب کشی است.
مدیرکل بنیاد مســکن آذربایجان غربی اضافه کرد: به دلیل معابر کم عرض و مشکالت مربوط به 

اسباب کشی زلزله زدگان، در برخی مناطق آواربرداری به کندی صورت می گیرد.
برزگر با بیان اینکه 67 تیم ارزیاب برای بررسی خسارت وارده به مناطق زلزله زده در خوی حضور 
دارند، افزود: مراحل ارزیابی 2 شهر و 54 روستا به پایان رسیده و بیش از 5500 واحد مورد بررسی 

قرار گرفته است.
زمین لرزه ای به بزرگی 5.4 در مقیاس ریشتر ساعت 03:51 بامداد چهارشنبه 13 مهر، شهرستان 
خوی در شمال غرب استان آذربایجان غربی را لرزاند؛ در این زمین لرزه عالوه بر مصدومیت بیش از 

یک هزار و 100 نفر، چند صد واحد مسکونی و 80 واحد آموزشی نیز آسیب دید.

آواربرداری از ۲۵۰ واحد مسکونی 
در مناطق زلزله زده خوی  
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