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سیده زهرا عباسی؛ خبرنگار

ه
رمزگان

فرسایش آبی
در کمین قلعه تاریخی هرمز

بعد از فروریختن جاذبه طبیعی روزنه دریا ،بخشدار
هرمز از تهدید فرسایش آبی برای قلعه تاریخی و اثر
طبیعی ساحل الکپشتها خبر میدهد
روزن ه دریا صخرهای بســیار بزرگ بود که به مرور زمان و در
اثر فرســایش آبی بهصورت دایرهای در وسط آن ایجاد شده
و چشمانداز دلپذیری از دریا را به نمایش گذاشته بود .انگار
که تصویر زیبای دریا با گل قاب گرفته شده باشد؛ روزنهای
که حاال دیگر وجود خارجی ندارد و همین فرسایش آبی آن
را از بین برد .این اتفاق البته جدید نیســت و همین چندماه
پیش بود که دریاچه 2ســاله «کلوت» کویر لوت که بعد از
بارشهای بیسابقه شکل گرفته بود ،بهدلیل کاهش بارندگی
و خشکسالی جوانمرگ شد.
جزر و مد ،عامل فروریختن روزنه

بخشــدار هرمز در هرمزگان درباره فروریختن روزنه دریا از
جاذبههای گردشگری ضلع جنوب شرقی جزیره به همشهری
میگوید :چند سالی است در سواحل هرمز بهویژه سواحل
شرقی و شمالی شاهد پیشــروی دریا و باال آمدن سطح آب
نسبت به گذشته در نتیجه گرمایش زمین ،ذوب شدنیخها،
ساختوساز موجشکن در سواحل بندرعباس و میناب هستیم
که موجب شده است روند حرکتی آب به سمت هرمز تشدید
شود .محمد زرنگاری با اشاره به جنس سواحل هرمز از ماسه و
گل میافزاید :جنس سواحل موجب شده است جریان آب در
سواحل تخریب بیشتری ایجاد کند و خود روزنه دریا نتیجه
همین فرسایش آبی در ساحل شرقی بود.
بهگفته وی ،روزنه دریا  25-30ســال پیش بهوجود آمد و
بهعنوان یک جاذبه طبیعی مطرح بود کــه حاال در نتیجه
همان عوامل شکلگیری از میان رفت.
2اثر دیگر در معرض تخریب

بخشدار هرمز خطر فرسایش آبی را در سواحل دیگر جزیره
هم یادآور میشود و میگوید :قلعه تاریخی هرمز یک جاذبه
تاریخی در ضلع شمالی جزیره اســت که در نتیجه همین
پیشروی آب در معرض خطر اســت و اگر ایمنسازی نشود
ممکن اســت برای همیشــه از بین برود .هماکنون هم آب
به بدنه آن نفوذ کرده است .در ســاحل الکپشتها هم اثر
طبیعی روی صخره مثل روزنه دریا وجود دارد که در معرض
تخریب است .زرنگاری با بیان اینکه کار خاصی نمیتوان برای
جلوگیری از این تخریبها انجام داد ،اظهار میکند :پیشروی
آب دریا یک اتفاق طبیعی اســت که البته با ساختوسازها
در نزدیکی سواحل تشدید میشــود .تنها کار مؤثر ساخت
موجشکنهای بزرگ است که هزینه زیادی نیاز دارد و فعال
در دستور کار نیست.
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پس از 2سال وقفه ناشی از همهگیری کووید19در
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران ،امــروز
ن به کتاب
(چهارشنبه21اردیبهشــت) عالقهمندا 
میتوانند دوباره در سیوســومین دوره آن شرکت
کنند .همچون دورههای گذشته ناشران شهرستانی
هم در کنار ناشــران پایتخت در نمایشگاه حاضر
شدهاند تا کتابهایشان را به نمایش بگذارند .با این
حال افزایش هزینههای حضور نمایشگاه و مشکالت
متعدد موجب شده است از میان انبوه ناشرانی که
در استانهای مختلف بهکار نشر مشغولند ،بسیاری
در این نمایشگاه حضور نداشــته باشند .نمایشگاه
کتاب تهران شاید برای عموم مردم فقط محلی برای
تهیه کتاب باشد ،اما ناشران ،نویسندگان و فعاالن
حوزه نشر در آن فرصتی طالیی برای شناختهشدن
و ارتباط پیدا میکنند؛ فرصتی که دریغ شدن آن از
ناشران برایشان تبعات بسیاری در پی دارد.
ضرورت تعامل با ناشران شهرستانی

فرهنگ ایلیا یکی از نشرهای معتبر رشت است که
از دهه 80تاکنون به شــکل تخصصی چاپ آثاری
درباره فرهنگ و تاریخ گیالن را برعهده دارد .هرچند
کتابهای عمومی هم در حوزه کاری این نشر جای
ثابتی دارند .این نشر که در سال 1396غرفه و ناشر
برتر نمایشگاه کتاب بود ،امسال نخستین بار است
که در این رویداد فرهنگی شرکت نمیکند .مدیر
نشــر فرهنگ ایلیا درباره دالیل حضور نداشتن در
نمایشــگاه کتاب امسال به همشــهری میگوید:
انتشارات ایلیا در نمایشگاه امســال حضور ندارد،
تصمیمگیری برای برپایی نمایشگاه بسیار دیرهنگام
انجام شد و به ما فرصت برنامهریزی برای این کار را
نداد .از سوی دیگر هزینههای حضور در نمایشگاه
بسیار افزایش یافته است و برای ناشران شهرستانی
به صرفه نیست.
هادی میرزانژاد موحد با اشــاره به اینکه این نشر
در بخش مجازی نمایشگاه حضور دارد درباره این
امکان نمایشــگاه کتاب میگوید :بهنظر من بخش
مجازی نمایشگاه کتاب ،رقیب سایتهای فروش
کتاب و سایتهای خود ناشران است .بهترین کاری
که میتوانست به ناشران کمک کند ،برگزاری همان
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مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای
اصفهان گفــت :ذخیره ســد زایندهرود
بــه ۳۹۱میلیــون مترمکعــب رســید کــه
نسبت به بلندمدت ۵۸درصد کاهش
را نشــان میدهــد .بــه گزارش باشــگاه
خبرنگاران جوان ،حسن ساسان افزود:
از ابتــدای ســال آبی جــاری ورودی ســد
زایندهرود نســبت به پارســال ۲۱درصد
افزایش و نسبت به بلندمدت ۲۵درصد
کاهش داشته است.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی
شهرستان کامیاران در استان کردستان از
برگزاری جشنواره ملی موســیقی خیابانی
اقوام ایرانــی در این شهرســتان خبــر داد و
گفــت۱۴ :گــروه از اســتانهای مختلف در
این رویداد فرهنگی و هنری حضور دارند.
به گزارش ایرنا ،زبیر حسینپناهی گفت:
این جشــنواره روز چهارشنبه ۲۱اریبهشت
آغــاز میشــود و ۲۳اردیبهشــت هــم
بــا حضــور مســئوالن اســتانی بــهکار خــود
پایان میدهد.

خبر
طرحهای فــروش فصلی کتاب بود که متأســفانه
حذف شده است درحالیکه رونق قابل توجهی به
بازار کتاب داده بود.
وی با بیان اینکه از میان ناشــران شــهر رشت که
میشناسد ،کسی در نمایشگاه کتاب امسال شرکت
نکرده است ،میافزاید :شرکت نکردن در نمایشگاه
کتاب برای ناشــران ناخوشایند اســت ،حضور در
چنین فضایی برای ما زمینه ارتباط با نویسندگان،
مخاطبان و دیگر ناشران را فراهم میکرد .با این حال
مجموع شرایط ما را به سمتی برده است که نتوانیم
در آن شرکت کنیم .مدیر نشــر فرهنگ ایلیا ادامه
میدهد :نمایشگاه باید به شکل فصلی و تخصصی
برگزار شــود .مثال مهر برای نمایشگاه دانشگاهی
مناســب و آغاز تابســتان که دانشآموزان فراغت
دارند برای نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان فصل
مناسبی است .به این شکلفضای بیشتری هم در
شهای مختلف قرار میگیرد.
اختیار ناشران بخ 
مشکل ناشران شهرستانی فقط هزینههای حضور
در نمایشگاه نیســت ،ما بهدلیل اینکه دفترمان در
تهران قرار ندارد حتی امــکان عضویت در اتحادیه
ناشران را هم نداریم .در نهایت بهنظر من بهتر است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مشکالت ناشران خارج

از تهران را از زبان خودشان بشنود و برای حل آنها
قدم بردارد.
حضور در نمایشگاه امکانات میخواهد

انتشارات ترآوای اهواز 22سال سابقه کار دارد و در
یک سال گذشته 65عنوان کتاب جدید منتشر کرده
است .ترآوا عنوانهای جالب توجهی را در سالهای
گذشته منتشر کرده است که از میان آنها میتوان
به تنها ترجمه فارســی «گنزا َربّا» کتاب آسمانی
صابئین مندایی و فرهنگ دوزبانه انگلیسی و فارسی
سالمند اشــاره کرد .ترآوا که 10دوره هم بهعنوان
ناشر نمونه خوزستان انتخاب شــده بود ،با وجود
ثبتنام برای حضور در نمایشگاه در آخرین لحظات
از این کار انصراف داد و در سیوسومین نمایشگاه
کتاب تهران حضور ندارد.
مدیر نشر ترآوای اهواز با بیان اینکه وضعیت ناشران
در شــهرهای مختلف با هم تفاوت بسیاری دارد،
درباره وضعیت ناشران شهرســتانی به همشهری
میگوید :انتشــارات مــا تجربه 15بــار حضور در
نمایشگاه کتاب را دارد ،اما تجربه من نشان میدهد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دهههای گذشته
به فکر ناشران شهرستانی نبوده است .مشکالت ما

را نمیداند و هیچگاه دستکم با نمایندگان ناشران
استانها دیدار یا جلسهای برگزار نکرده است.
هادی مدرسنیا هــم به هزینههای گزاف ســفر
به تهران برای حضــور در نمایشــگاه تهران برای
ناشران شهرستانی اشــاره میکند و میگوید :در
نمایشگاههای کتابی که در دهههای گذشته برگزار
شــده ،هیچگاه امکاناتی برای حملونقل کتاب و
اسکان ناشران شهرستانی در اختیار آنان قرار داده
نشده است .وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب نباید
برای فروش کتاب باشد ،میگوید :مثل همه جای
دنیا نمایشگاه فقط باید برای معرفی کارهای جدید
ناشران باشد نه اینکه به فروشگاه تبدیل شود.
انتقال کتاب توسط باربریها از شهرستان به تهران
ضعیف و هزینه بر است ،از سوی دیگر همه ناشران
شهرستانی امکان فروش کتابهای خود را در تهران
و شهرهای دیگر ندارند .گرانی کاغذ و مشکالت نشر
هم مسائل دیگری است که ناشران را درگیر میکند،
در این میان نمایشــگاه کتاب یکی از فرصتهای
خوب ناشران اســت ،فرصتی که وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی باید کمک کند تا از دست نرود.

خرید۲۰هزار تن برگ سبز چای
رئیس ســازمان چای کشــور گفت۲۰ :هزار و
۶۸۹تن برگ سبز چای از ابتدای فصل برداشت
از چایــکاران گیالن و مازندران خریداری شــد.
به گزارش تســنیم ،حبیب جهانساز اظهار کرد:
30میلیارد تومان از بهای برگ ســبز چای روز
گذشته (سهشنبه) به چایکاران گیالن و مازندران
پرداخت شد.
رئیس ســازمان چای کشــور با بیان اینکه این
میزان واریزی در ســال 1401مربــوط به قدر
ســهم کارخانجات بود ،گفت :ارزش این میزان
برگ ســبز چای خریداری شــده از چایکاران
180میلیارد تومان بود20 .هزار و 458تن از برگ
سبز خریداری شده معادل 99درصد درجه یک و
مابقی درجه 2است.
بهگفته وی ،پــس از خرید برگ ســبز چای از
چایکاران گیالن و مازنــدران تاکنون 4655تن
چای خشک توسط کارخانهها تولید شده است.

