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افتتاح پروژه محرومیت زدایی
* فرمانده ناحیه سپاه هندیجان گفت: در راستای خدمات رسانی به مناطق 
محروم روستایی و ایجاد اقدامات رفاهی به همین منظور پروژه بازسازی و مرمت 
مســجد روســتای چهل منی هندیجان با هزینه بالغ بر 15 میلیون تومان پس 
از 45 روز کار با همت قرارگاه محرومیت زدایی ســپاه، بســیج سازندگی ناحیه 
و همکاری بخشــدار مرکزی، دهیاری، شــورای روستای چهل منی و گروه های 

جهادی بسیج انجام شد.
برقراری امنیت مطلوب مسافران

بوشهر- خبرنگار کیهان: استاندار بوشهر در دیدار با فرمانده دریابانی استان 
بوشهر گفت: دریابانان این استان امنیت مطلوبی را برای مسافران نوروزی رقم زدند.
گراوند گفت: دریابانی عالوه بر حفظ مرز، جلوگیری از ورود کاالی قاچاق را 
برعهده دارد که بحمداهلل با تدبیر خوب فرمانده دریابانی استان و تالش شبانه روزی 
کارکنــان دریابانی اقدامات خــوب و مؤثری در این زمینه و همچنین ایام نوروز 

صورت گرفته است.
وی با تأکید بر مشارکت همگانی در توسعه استان گفت: مسیر توسعه استان 

بوشهر با همراهی و همدلی و مشورت طی می شود.
کم آبی و افزایش مصرف برق

ساری- خبرنگار کیهان: امســال بــه دلیل کم آبی و گرمای زیاد، مصرف 
برق افزایش می یابد.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: مردم مدیریت مصرف 
را مورد توجه قرار دهند.

قاسم شهابی یادآور شد: خرداد ماه پیک مصرف برق مازندران است که امسال 
شاید زودتر شاهد روندافزایش مصرف برق باشیم.

وی با تأکید بر اینکه توصیه اصلی ما مدیریت مصرف و استفاده بهینه از برق 
است، خاطرنشان کرد: حتی یک المپ اضافی تعیین کننده خواهد بود که الزم 

است مردم به این مهم توجه کنند.
اصالح الگوی مصرف

* نماینده ولی فقیه در مازندران در جمع مدیران صنعت آب و برق مازندران 
بر اصالح الگوی مصرف در همه بخش ها بویژه آب و برق تأکید کرد.

آیت اهلل طبرسی با اشاره به مشکالت کم آبی در کشور از جمله استان مازندران، 
مدیریت آب و برق را دشوار اعالم کرد و افزود: برای عبور از این شرایط و بحران 

نیازمند همکاری همه آحاد جامعه هستیم.
وی با تأکید بر امر آموزش، فرهنگ سازی و اطالع رسانی نقش علما و روحانیت 
را بسیار مهم دانست و گفت: ائمه جمعه و جماعات استان ضمن آگاه سازی بیشتر 

مردم آنها را نسبت به استفاده صحیح و بهینه از آب و برق آشنا نمایند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان 
و بلوچستان گفت: اساسنامه توسعه سواحل مکران 
شش ماه است که در هیئت وزیران گیر کرده است.
غالمرضا مالکی در جلســه شورای اداری سیستان و 
بلوچستان در استانداری این استان اظهار داشت: نمی توان 
بدون تصویب آن اساســنامه در آنجا پروژه تعریف کرد و 
بــر این کار باید اساســنامه و مطالعاتش خارج و وظایف 

دستگاه های اجرایی مشخص شود.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی سیســتان و 

بلوچســتان در ادامه با یــادآوری کاهش بودجه عمرانی 
اســتان گفت: 6 درصد بودجه عمرانی ما نسبت به سال 
1396 کاهش پیدا کرده اســت  و ردیف ارتقای منابع ما 

که 59 میلیارد تومان است حذف شده است.
وی ادامــه داد: تا کنون از محل 900 میلیارد تومان 
ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه یک ریال تخصیص 
داده نشده است. مالکی ادامه داد: از 2188 میلیارد تومان 
اعتبارات اســتانی بیش از 800 میلیارد تومان تخصیص 
یافته است که بیش از 300 میلیارد تومان نقدی دو درصد 

نفت و گاز است که از این محل نزدیک به 100 میلیارد 
تومان حقوق پرداخت کردیم.

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی سیســتان و 
بلوچســتان در ادامه با اشــاره به خالی بودن 50 درصد 
پست های سازمانی در استان افزود:70 درصد کارمندان 

یک دستگاه اجرایی زیر دیپلم هستند.
وی ادامه داد: شهرداری مرکز سیستان و بلوچستان 
800 پســت ســازمانی دارد اما 900 نفر نیروی مازاد در 

آن کار می کنند.
فوالدشهر- خبرنگار کیهان:

فرماندار لنجان در نشســت با کشاورزان این شهرستان 
گفت: برای جلوگیری از اختالل آب در بخش های آشامیدنی، 
صنعت و کشــاورزی باید از این میزان آب موجود به صورت 
مناســب بهره برداری کنیم از این رو مردم خود باید در خط 

مقدم مدیریت مصرف آب قرار گیرند.
مهــدی صفرخانلو اضافه کرد: امروز در حوزه کاهش مصرف آب 
تمام ادارات و نهادهای دولتی در شهرستان لنجان موظف هستند با 
انجام اقدامات الزم همچون نصب سیســتم های کاهنده مصرف آب، 
آب مصرفی خود را کاهش دهند تا مردم در مواقع حضور در ادارات 

با فرهنگ مصرف بهینه به خوبی آشنا شوند.
وی افزود: شهرداری ها نیز می توانند با جایگزین کردن گونه های 
سازگار با کم آبی به جای چمن، آبیاری شبانه و استفاده از روش های 
نوین آب رسانی و کاشت گونه های گیاهی مقاوم و... به سمت کاهش 
مصــرف آب حرکت کرده و با اســتفاده از روش های جدید به جای 

کاشت چمن به حفظ منظر شهر بپردازند.
وی اضافه کرد: امروز باید با تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت به سمت مدیریت مصرف آب و کاهش پیامدهای 
ناشــی از بحران کمبود آب حرکت کنیم، چرا که متأسفانه این مهم 
در دهه های اخیر مورد کم توجهی قرار گرفته و باعث شــده امروز با 

مشکل کم آبی و افزایش مصرف آب مواجه شویم.

رئیس شورای اسالمی شهر اهواز:

دشمن درصدد تفرقه افکنی بین 
اقوام خوزستانی است

اهواز- خبرنگار کیهان:
رئیس شورای اسالمی شهر اهواز اظهار داشت: دشمن درصدد 
تفرقه افکنی بین اقوام خوزستانی است و با سرمایه گذاری کالن 
سعی دارد که در این وحدت خلل جدی وارد سازد. محمدجعفر 
فلسفی تاکید کرد: ما باید مراقب باشیم چون اگر دشمن به هدف 
خود دست پیدا کند و کوچک ترین خدشه ای به وحدت اقوام وارد 
شود با بحرانی جدی مواجه خواهیم بود. و رسانه ملی باید نسبت 

به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشد.
وی گفت: مسئله ای که اخیرا در خوزستان باعث آزردگی شهروندان 
عزیز شــد اشــتباه و خطایی بود که باید مورد کنکاش قرار بگیرد، باید 
مسئوالن ذیربط این گونه خطاها را جبران کنند، اگر خدای نکرده در ارتکاب 
این خطا ارتکاب عمدی در کار بوده است، قانون، حساسیت برخورد با آن 
را سنگین تر می کند. فلسفی همچنین با اشاره به فاجعه تلخ  آتش سوزی 
قهوه خانه نوارس اهواز که در این حادثه بسیار تلخ، یازده تن از عزیزان ما 
که قشر مظلوم و محروم جامعه هستند، جان باختند و خانواده های این 
عزیزان به عزا نشستند. ایرادهای زیادی به مشکالت و چالش های موجود 
در سطح شهر وارد است. باید همه ما تالش کنیم تا از این به بعد شاهد 
تکرار این موارد نباشــیم. تمام این مسائل در کمیسیون های ذیربط شورا 
دنبال خواهد شــد همچنین مقرر شده است که اقداماتی  انجام شود تا 

حداقل دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.

فرماندار نیمروز گفت: 12 هزار هکتار از اراضی کشت 
پاییزه این شهرستان به دلیل خشکسالی و کمبود آب به 

طور کامل از بین رفته است.
دهمرده همچنین با اشاره به اینکه تامین آب آشامیدنی برخی 
روستاها به سختی و با تانکر آبرسان انجام می شود، خواستار راه 
اندازی ایستگاه پمپاژ آب در روستاها و احداث چاهک در مسیر 

رودخانه شاخه لورگ باغ برای تامین آب دامداران شد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتان سیستان و بلوچستان نیز 
در این باره گفت: تامین نشــدن حق آبه و بارندگی در منطقه 
سیســتان مشکالت زیادی را برای کشــاورزان و دامداران این 

منطقه به همراه دارد.
رضا اربابی افزود: تاکنون هیــچ آبی از رودخانه هیرمند به 
منطقه سیستان وارد نشــده که این موضوع برای کشاورزان و 

دامداران بسیار مشکل است. 

اهواز- خبرنگار کیهان:
عضو شــورای شــهر اهواز با تاکید بر ضرورت اخذ حق 
آالیندگی از صنایع برای شــهر اهواز گفت: این مبلغ ساالنه 
حدود 700 میلیارد تومان است و نباید اجازه دهیم که این حق 
پایمال شود چون در صورت تزریق این اعتبار شاهد تغییر و 

تحول عظیمی در شهر اهواز خواهیم بود.
محمدرضا ایزدی با انتقاد از نورپردازی نامطلوب در ســطح شهر 
گفت: مردم به دلیل عدم مطلوبیت نورپردازی در سطح شهر معترض 

هستند و چنین وضعیتی اصال مناسب نیست.
به گفته وی این مســئله تاثیر نامناسبی در معماری، شهرسازی، 

هویت شهری و حقوق شهروندان خواهد داشت.
منتخب پنجمین پارلمان شــهری اهواز همچنین به مسئله آب 
آشــامیدنی این شهر اشاره و اظهار داشت: آب آشامیدنی اهواز سالم 

نیست و سیستم فاضالب مردم را عذاب می دهد.
ایزدی با بیان اینکه در 301 نقطه شــهر با تالقی آب و فاضالب 
مواجه هستیم، عنوان کرد: از آنجا که این موضوع سبب ابتالی برخی 
از مردم به بیماری »هپاتیت آ« شده، شکایاتی نیز در این باره به دادگاه 
ارائه شــده است. به گفته این عضو شورای شهر، مردم نباید بیش از 
این گرفتار آب ناسالم و شرایط موجود باشند و مسئوالن مربوطه باید 

در جهت حل و رفع این مشکالت اقدام کنند.

تبریز- خبرنگار کیهان:
استاندار آذربایجان شــرقی از پرورش جوانان برای کارمند 

شدن انتقاد کرد.
»مجید- خدابخش« در ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان شرقی 
گفت: جوانان در حالی که اســتخدام محدود اســت، برای کارمند شدن 

پرورش یافته اند و برای اشتغال جوانان باید برنامه ریزی شود. 
وی خواستار راستی آزمایی ارقام اعالمی در خصوص ایجاد اشتغال شد 
و در عین حال بر لزوم توانمندشدن فارغ التحصیالن دانشگاهی تاکید کرد 
و افزود: فارغ التحصیالن از دانشگاه ها به توانمندشدن نیاز دارند. استاندار 
خواستار توجه جدی تولیدکنندگان به کیفیت کاالها شد و گفت: رشد 
کاالی ایرانی به کیفیت نیز نیاز دارد و تولیدکنندگان  اگر در این راستا 

تالش کنند حمایت می شوند.

ساری -  خبرنگار کیهان: 
نخســتین رقم برنج هسته ای از نوع 

طارم روشن در مازندران کشت شد.
رئیس طرح تحقیقاتی تولید برنج هسته ای 
در مازنــدران گفــت: پــس از رونمایی از بذر 
برنج که نتیجه تحقیق پژوهشــگران اســتان 
در بهره گیری از توان و فناوری هســته ای بود 
کشاورزان مازندرانی امسال به کشت این رقم 

جدید اقدام کردند.
قربانعلی نعمت زاده افزود: رقم جدید طارم 
روشن که پارسال تولید و به نام شهید هسته ای 
مصطفی احمدی روشن نامگذاری و معطر شده 
است بیش از هشت تن در هر هکتار محصول 

می دهد.
رئیس طرح تحقیقاتی تولید برنج هسته ای 
در مازندران با بیان اینکه برنج طارم روشــن با 
توجه به ارتفاع مناسب بوته، مکانیزه برداشت 
می شود تصریح کرد: این برنج هسته ای از نوع 
طارم با فناوری هسته ای و پرتودهی اشعه گاما 
به دست آمده است و متخصصان پژوهشکده 
کشــاورزی اســتان مازندران و سازمان انرژی 
هسته ای برای اجرای این طرح 9 سال تحقیق 

کردند.
نعمت زاده اضافه کرد: رقم برنج طارم روشن 
به بیماری بالس کامال مقاوم اســت و به دلیل 
زودرس بودن نیازی به سم پاشی برای کنترل 

این بیماری و کرم ساقه خوار برنج ندارد.

رئیس  ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه 
از پایان کار ســقف گذاری یکهــزار و 600 منزل 
مسکونی آسیب دیده اســتان خبر داد و گفت: 
چهــار هزار و 200 واحد دیگر تاکنون اســکلت 

گذاری شده است.
رضا خواجه ای با بیان اینکه کار آواربرداری 19 هزار 
و 100 واحد نیز انجام شده است، افزود: 10 هزار 870 

واحد نیز عملیات پی کنی آنها به اتمام رسیده است.
وی همچنیــن از اجرای بتن فنداســیون 6 هزار و 
517 واحد در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد.

رئیس  ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه در 
ادامه با  اشــاره به وجود 35 هزار و 200 واحد احداثی، 
یادآور شد: 59 هزار و 642 واحد تعمیری نیز در مناطق 

زلزله زده استان وجود دارد.
وی گفت: از مجمــوع واحدهای تعمیری، عملیات 
بازسازی 31 هزار واحد آغاز و تاکنون کار تعمیر و مرمت 

22 هزار واحد نیز به اتمام رسیده است.
خواجــه ای همچنین از معرفی 66 هــزار واحد به 
بانک های عامــل برای دریافت تســهیالت خبر داد و 
گفت: از این تعداد، بانک ها با 43 هزار و 700 واحد عقد 

به نام زلزله زدگان 
به کام پیمانکاران

ایام نوروز 97، به همراه برادران دانشــجو شرکت کننده در اردوهای 
جهادی، از طرف دانشگاه عازم منطقه سرپل ذهاب شدیم لیکن با نکات 

جالبی مواجه شدیم که برای مسئوالن قابل تامل است.
پس از آنکه در روستای هندینه مفروضه از توابع سرپل ذهاب مشغول 
به خدمت شدیم در کمال ناباوری فهمیدیم متاسفانه تا نوروز 97 هنوز 
مردم منطقه در کانکس های سپاه پاسداران ساکن هستند و هنوز از طرف 

دولت کمکی به آنها نشده است.
وقتی تیم های جهادی جهت ساخت خانه یکی از خانواده ها که دارای 
5 فرزند معلول بود مشغول شدند به موضوع یا بهتر بگوییم سنگ اندازی 

برخورد کردند که موضوع اصلی این وجیزه است.
از طرف دهیار روستا با این بهانه که شما مجوز برای ساخت چنین 
ســازه ای را ندارید از ادامه کار ممانعت بعمل آمد جالب اینجاســت که 
برادران جهادی سازه ای که به نام ICF مشهور می باشد و با موفقیت در 
کمتر از یک ماه و با کمترین امکانات و افراد متخصص قابل اجراست را 
شــروع کرده بودند و این سازه از استاندارد نیز برخوردار است و توسط 
اساتید دانشگاه تایید و اجرا شده و در برابر زلزله تا 8 ریشتر مقاومت دارد.
پس از پیگیری تیم جهادی مشخص شد پیمانکارانی از وزارت مسکن 
و شهرسازی در پشــت پرده قضیه قرار دارند و مردم منطقه را ملزم به 
قــرارداد با آنها در ازای وام 40 میلیــون تومانی می کنند البته وام فوق 
قرض الحسنه نیســت! و به عبارت دیگر وام به شرط قرارداد با پیمانکار 
وزارت مسکن و شهرسازی به پیمانکار پرداخت می شود و نه مردم و همه 
اینها در حالیست که حتی کمک خیرین به زلزله زدگان نیز در هاله ای از 

ابهام قرار دارد و ممکن است با شرایط وام بهره ای پرداخت شود.
ضمنا پیمانکاران متعهد به ساخت واحد فقط تا مرحله سفت کاری 

می باشند به عبارت بهتر واحدها نیمه ساخته تحویل می شود.
از سوی دیگر به طور مثال برادران جهادی قصد ساخت واحد 120 
متری برای خانواده معلول فوق الذکر را داشــتند که با موضوع فوق هم 
مخالفت شد و فقط 85 متر اجازه بنا داده شد و آن هم به صورت سازه ای 
تحمیلی. جالب اینجاست در زلزله ای که چندی پیش دوباره منطقه سرپل 
ذهاب را لرزاند دیوار های سازه های مورد تأیید وزارت مسکن آسیب جدی 

دیدند. آیا وزارت مسکن اکنون جوابگوی خسارت دیدگان هست؟!
م- ر. عابدینی منش

وجود خانه هــای قدیمی و تاریخــی همراه با 
بادگیرهایــی بر فراز آنها در دل کویر همراه با دیگر 
آثار باستانی صحنه ای را پدید آورده که زیبایی آن 
هر بیننده ای را از این اعجاز به اعجاب وامی دارد؛ به 
گونه ای که هم اکنون کویر هم در دلربایی و زیبایی 
آثار صنع ساکنانش، حرفی برای گفتن به جهانیان 
دارد و اســتقبال جهانگردان از آنها، گواه صدق این 
مدعاست به گونه ای که چشم جهانیان مسحور این 
هنر محصور در کویر ایران زمین می شود. زیباترین 
قنات ها و چشم نوازترین بادگیرها آب گوارا از خاک 
تفتیده و استحصال نسیم روح فزا از گرمای آتشین 

هوای کویر از زیبایی های این سرزمین است.
شهرســتان ابرکوه )واقع در استان یزد( طبق 
اعــالم اداره کل میراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشگری به خاطر داشتن آثار طبیعی و باستانی 
شــاخص جزء چهارده شهر نمونه گردشگری ایران 
است. این شهرستان دارای بیش از 400 اثر تاریخی 
است که 123 اثر آن در فهرست آثار ملی ایران به 
ثبت رسیده است. در واقع این شهر یک موزه تاریخ 
به تمام معناســت و هر اثر با هویت باستانی خود 
گواهی است بر شخصیت علمی و تاریخی این شهر 

و گذر کاروان تمدن و فرهنگ از جاده این دیار...
امید که مســئوالن با یک نگاه جدید و رویکرد 
نــو روحی زنــده در کالبد معرفی کویــر بدمند و 
آثار و زیبایی های طبیعی و تاریخی شهرســتان را 
که گنجینه هایی بس گرانبهاســت، بشناسند و به 

جهانیان بشناسانند.
ابرکوه آثار باستانی و تاریخی فراوانی دارد اما در 
اینجا به هفت اثر به دلیل شاخص بودن آنها از  میان 

آثار پرداخته می شود.
1. خانه های تاریخی آقازاده و صولت

خانه آقازاده با 820 مترمربع مساحت مربوط به 
دوره قاجاریه است این اثر در تاریخ 1375/11/24 به 
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. این خانه 
عالوه بر معماری خاص و دلنواز آن،  دارای بادگیر 
دو طبقه به عنوان تنها بادگیر دو طبقه ایران همراه 
با عمارت کاله فرنگی اســت که ترکیب و هارمونی 
همجواری این دو باعث شده همگان زیباترین بادگیر 
را شاهد باشــند. این بادگیر 18 متر ارتفاع دارد و 
مساحت آن نیز 18 مترمربع است و در دهانه بادگیر 
19 دریچــه تنظیم هوا وجود دارد و هر دو طبقه با 

هم ارتباط فنی دارند.
شهرستان ابرکوه به خاطر داشتن آثار طبیعی و 
باستانی شاخص جزو چهارده شهر نمونه گردشگری 
ایران بوده و این شهر دارای بیش از 400 اثر تاریخی 

است.
مساحت خانه حدود 1000 مترمربع است که 
150 متر آن شامل حیاط مرکزی است و پیرامون 
آن عمارتی در دو طبقه و گاه سه طبقه با احتساب 
زیرزمین قرار گرفته اســت. از خصوصیات بارز بنا 
می توان از ســتون های گچ  بری شده زیبا، پرکار و 
پرنقش و نگار که به صورت برجسته با نقوش اسلیمی 

اصفهان - خبرنگار کیهان:
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: عملیات پیاده راه 

سازی چهار باغ عباسی تا پایان سال جاری به پایان می رسد.
حسین کارگر اظهار کرد: پس از تکمیل سنگفرش میدان امام)ره(، 
پیاده راه ســازی خیابان چهارباغ عباسی کلید خورد و قرار شد محور 

تاریخی گردشگری چهارباغ در چند فاز به شکل قدیم احیا شود.
وی با بیان اینکه سنگفرش ضلع شرقی خیابان چهارباغ عباسی حد 
فاصل میدان امام حسین)ع( تا خیابان شیخ بهایی در کمتر از سه ماه 
انجام شــد، افزود: فاز دوم پیاده راه سازی محور شرق خیابان چهارباغ 
عباسی حدفاصل خیابان های شیخ بهایی تا آمادگاه نیز اجرا شده است.

وی با اشاره به پیاده راه سازی آخرین محور شرق چهارباغ حدفاصل 
خیابان آمادگاه تا میدان  انقالب، گفت: در حال حاضر تنها 15 درصد 
پیاده  راه ســازی این محور باقی مانده که تــا اوایل خردادماه تکمیل 

می شود.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: 90 درصد بخش 
شرقی چهارباغ که در محدوده منطقه سه شهرداری اصفهان قرار دارد 

تا پایان سال گذشته پیاده راه سازی شد.
کارگر خاطرنشان کرد: در میانه خیابان چهارباغ عباسی حوض ها و 
آبنماهای قدیمی احداث و محور گردشگری چهارباغ عباسی در چند 

فاز اجرایی و به شکل قدیمی خود احیا خواهد شد.

اهواز - خبرنگار کیهان:
معــاون مطالعات پایه ســازمان آب و 
برق خوزســتان گفت: یکــی از نادرترین 
ایران و استان  را در فالت  خشکســالی ها 

سپری می کنیم.
»هوشنگ حســونی زاده« در نشست »بحران 
خشکســالی و کمبود آب در خوزســتان« که به 
میزبانی سازمان آب و برق استان برگزار شد؛ بیان 
کرد: آخرین خشکسالی مربوط به سال 86-87 بود 
که در آن ســال 40 درصد کاهش بارش داشتیم 
این در حالی است که خوزستان امسال 50 درصد 

کاهش بارش داشته است.
وی با بیان اینکه وضعیت در ســایر اســتانها 
بحرانی تر است افزود: استان هایی که در سال های 
قبل برای خوزستان تولید آب داشتند خود با 60 

درصد کاهش بارش مواجهند.

معــاون مطالعات پایــه ســازمان آب و برق 
خوزســتان با بیان این که پوشش برف در استان 
تقریبا صفر است، عنوان کرد: در 10 سال گذشته 
در هیچ سالی بارش نرمال و یا بارش باالی نرمال 
نداشــته ایم و این مسئله بیانگر آن است که از 10 
سال گذشــته تاکنون در حال دست و پنجه نرم 

کردن با خشکسالی هستیم.
حســونی زاده گفت: براساس میانگین سال به 
طور نرمــال باید تا امروز حداقــل 291 میلیمتر 
بارش باران ثبت می شــد اما تاکنون در خوزستان 

147 میلیمتر بارش باران داشته ایم.
وی بــا بیان این که فقــط 19 درصد از حجم 
مفید سدهای استان قابل برداشت هستند، ادامه 
داد: میزان آب ورودی به مخازن 65 درصد کاهش 
داشته و این کاهش به معنی آن است که تا امروز 
باید حدود 16/5 میلیارد مترمکعب آب وارد مخازن 

سدها می شد، اما فقط حدود 5/6 میلیارد مترمکعب 
آب وارد سدهای استان شده است. 

معــاون مطالعات پایــه ســازمان آب و برق 
خوزستان یادآور شد: عالوه بر کاهش بارش و آورد 
رودخانه ها به دلیل تغییر حاالت اقلیمی و انتشار 
گازهای گلخانه ای خوزستان افزایش دو درجه ای 
درجه حــرارت را نیز پیش رو دارد که همین امر 

افزایش تبخیر و میزان مصرف را در پی دارد.
حسونی زاده تاکید کرد: به نظر می رسد ضروری 
اســت بازنگری در مصارف صورت گیرد. به عنوان 
نمونه در بخش کشاورزی که 85 درصد مصرف آب 
را به خود اختصاص داده، مجبور هستیم تغییرات 
اساســی در مصارف و نحوه استفاده از منابع آبی 

اعمال کنیم.
وی تصریح کرد: علی رغم کاهش شدید ورودی 
آب به ســدها، توانسته ایم وضعیت کشت فعلی را 

مدیریــت و نیازهای آبی حوضه هــای کرخه، دز، 
کارون و بخش اعظمی از مارون را تامین کنیم تا 

کشت مردم دچار صدمه نشود.
معــاون مطالعات پایــه ســازمان آب و برق 
خوزســتان ادامــه داد: تأمین آب آشــامیدنی، 
کشت های دایم مانند باغ ها  و نخیالت و کشتهای 
چند ساله، تامین آب صنایع تولیدی و مواد غذایی 
اولویت ماســت و باقی مانده آب را نیز برای سایر 
مصارف از جمله بخش کشاورزی در نظر خواهیم 

گرفت.
وی درباره ممنوعیت کشــت برنج در اســتان 
خوزستان نیز بیان کرد: ممنوعیت کشت برنج از 
سوی وزارت کشــاورزی اعالم شد. سازمان جهاد 
کشاورزی خوزستان برای جبران آن باید کشت های 
جایگزین معرفی و در این زمینه آموزش های الزم 

را به کشاورزان بدهد.

معاون سازمان آب و برق خوزستان:

خوزستانشدیدترینخشکسالینیمقرناخیرراتجربهمیکند

سقف 1600 منزل زلزله زده کرمانشاه احداث شد

قرارداد کرده و تســهیالت نیز به نوبت ثبت نام در حال 
پرداخت شدن است.

این مقام مسئول در ادامه با تاکید بر اینکه مشارکت 
مردم در امر بازسازی ضروری است، گفت: تالش می کنیم 
واحدهای تعمیری مناطق روستایی تا نیمه اول خرداد و 

واحدهای احداثی نوع یک در این مناطق تا پایان شهریور 
آماده و تحویل مردم شود.

وی همچنین درخصوص واحدهای احداثی شهری 
نیز گفت: این دسته از واحدها به دلیل زمان بری بیشتر 
تالش می شود تا پایان سال 97 آماده و تحویل مردم شود.

کشت نخستین رقم
 برنج هسته ای
 در مازندران

12 هزار هکتار  از اراضی 
کشاورزی نیمروز از بین رفت

عضو شورای شهر:
آب آشامیدنی اهواز سالم 

نیست

بودجه عمرانی سیستان و بلوچستان  امسال 6 درصد کاهش یافت

ابرکوه؛موزهتاریختمدنکهن

شهرستان ابرکوه به خاطر داشتن آثار طبیعی و باستانی شاخص جزو 
چهارده شهر نمونه گردشگری ایران بوده و این شهر دارای بیش از 

400 اثر تاریخی است.

گل و بوته و صفه هایی که گوشــواره وار دور تا دور 
حیاط را در برگرفته، نام برد.

ایــن خانه با ســردری بلند و باشــکوه دارای 
گچ بری ها و مقرنس کاری های بســیار زیباست. با 
عبور از ســر در به راهرویی می رسیم که به ورودی 
اصلی منتهی می شود. بر باالی این ورودی برج بلند 

مراقبت قرار دارد.
موزه مردم شناســی ابرکوه در خانه صورت بر پا 
شده است. مجموع آثار موجود در این موزه به بیش 
از 525 شی با ارزش تاریخی می رسد. قدیمی ترین اثر 
این موزه به اوایل اسالم تعلق دارد. سایر اشیای این 
موزه مربوط به دوران مختلف اسالمی، به خصوص 

ایلخانی، صفویه و قاجار است.
2. سرو کهن

چندی پیش، دانشمندانی از ژاپن و روسیه پس از 
بازدید از سرو ابرکوه عمر آن را تا 8000 سال برآورد 
کردند؛ درخت سرو ابرکوه کهنسالترین سرو جهان به 
شمار می آید از گذشته تاکنون جهانگردان شهیری 
از سراســر جهان از آن در  آثار خود یاد کرده اند در 
این میان مارکوپولو جهانگــرد ایتالیا در خاطرات 
سفرش به ایران می نویسد: یکی از چند سروی که 
در ایران دیده ام سرو خوش باالی ابرکوه هست که 
همچون آبشــار سبز از آسمان بر روی زمین تنیده 
ابرکوه، فرو می آید. ســرو سمبل ایرانیان است. در 
نگاره ها و آثار باستانی ایران مانند حجاری های دوره 
هخامنشی در تخت جمشید، درخت سرو نمایان در 
فرهنگ ایرانیان قدیم به خاطر اینکه سرو درختی 
همیشه سبز است، همیشه در ایران جایگاهی ویژه 
داشــته، به خصوص سرو کهنسال ابرکوه که آن را 
سرو زرتشت نیز می نامند.  سرو کهنسال ابرکوه با 
بیش از 25متر ارتفاع، همچنان منتظر قرار گرفتن 
در لیســت ثبت جهانی است. کاری که به هر دلیل 

تاکنون متاسفانه تحقق نیافته است.

3. گنبد عالی
ساختمان گنبد عالی از سالم ترین ساختمانهای 
زمانه سلجوقیان و از ارزشمندترین هنر معماری ایران 
است ساختار بنا از سنگ، گچ و چاروک )ساروج( و 
هشت گوش است که بر روی کرسی چهارگوشی که 
گوشه هایش صاف شده، ساخته شده است. این جا 
آرامگاه امیر عمیدالدین شمس الدوله علی هزار اسب 
از خاندان دیلمیان و مادرش بوده است که به دستور 
فرزندش فیروزان در سال 448 ماهشیدی )قمری( 
ساخته شد. گنبد عالی در سال 1312 در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در واقع این بنا، 
اولین بنای ملی ثبت ملی استان یزد است.  این اثر 
تاریخی از نمای بیرون و درون به شکل هشت گوش 
است. ســقف گنبد به صورت هشت ضلعی قوسی 
شکل بوده و جنس آن از سنگ تشکیل شده است 
سازندگان این اثر تاریخی در پایه گلوی گنبد را به 
صورت دایره ای شکل که گنبد بر بلندای آن تعبیه 
شده است ســاخته اند. همچنین کتیبه ای به خط 

کوفی در پای گلوی بند مشاهده می شود.
4. مسجد جامع

مربــوط به دوره تیموری و در پایان ســلطنت  
سلطان ابوسعید بازسازی و مرمت شده است. مصالح 
آن از خشت خام است. این مسجد به سبک مساجد 
چهار ایوانی است. حیاطی مستطیل شکل در وسط 
دارد. بنای اصلی مسجد از دوره تیموری قدیمی تر 
است. ســر در مسجد ارتفاع زیادی دارد. در سمت 
جنوبی مدخل ورودی شبســتانی با طاق مقرنس 
زیبایی است در وسط صفه مسجد زیرزمین وسیعی 
تعبیه شده است که صفه باالی آن برای اقامه نماز 
استفاده می شود. رواق اطراف ایوان ها نیز دو طبقه 
هستند. این مسجد دارای دو شبستان است در ایوان 
شمالی و ایوان جنوبی و سردابه ای به ابعاد ده در ده در 
میان صحن خود است. انواع نقوش اسلیمی  و گیاهی 

به همراه کتیبه هایی با خطوط نسخ و کوفی به شیوه 
گچبری در آن کار شده است. محراب اصلی سنگی 
این مسجد دارای دو ستون تزیینی زیبا بوده که از 
جنس مرمر است. این مسجد در تاریخ 1312/5/9 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
همچنیــن از ســری مســاجد معروف شــهر 
ابرکوه، مســجد بیرون بوده که قدمگاه امام هشتم 
علی بن موسی الرضا و منزلگاه نورانی آن امام همام در 
سفر ایشان از مدینه تا مرو است. این اثر نیز در تاریخ 
17آذر 1377 به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسید.

5. مقبره عزیزالدین نسفی
مقبره عزیزالدین نسفی ابرکوه به دلیل بهره گیری 
از آثار زیبای اسلیمی و خط نگاری های کوفی است 
این بنا در دوره ســلجوقیان در قرن پنجم و ششم 
هجری بنا شــده اســت. این مقبره تاریخی دارای 
محراب گچبری بســیار عالی است این اثر تاریخی 
ســی ام تیرماه 1313 در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسید.
اثر معروف عزیزالدین نســفی در عرفان، کتاب 
»انســان کامل« اســت کــه تاکنون بســیاری از 
دانشــمندان بزرگ خارجی از کشورهای مختلف 
بر آن مقدمه نوشــته و حاشیه زده اند. او معتقد به 
پیوند عرفان و سیاست است و در واقع او را می توان 

نظریه پرداز عارف تمدن اسالمی دانست.
6. یخچال خشتی

مربوط به دوره قاجار است. این اثر به عنوان یکی 
از آثار ملی به ثبت رسید. بنای مخروطی شکلی که با 
پالنی گرد و مدور است که به صورت پله ای ساخته  
شــده است این سازه در حدود 12 متر ارتفاع دارد 
و نزدیک بــه همین مقدار ژرفا. دارای چهار بخش 
اصلی. حوض بند، انبار یخ، دیوارهای ســایه انداز و 
گنبد بزرگ روی انباره است مصالح به کار رفته در 
بنا سنگ و خشت خام و گل و چوب و آهک است. 
سازندگان یخچال به نکات مهمی توجه داشته اند:  
مانند سرمایش کافی برای نگهداری یخ، نوع مصالح 
و چگونگی فراوری یخ و عایق کاری بنا. معمار برای 
کاستن از فشار وارد بر گنبد، آن را به صورت پله پله 
ســاخته است بلندای بسیار یخچال هم برای ذوب 

نشدن یخ ها در روزهای گرم تابستان است.
7. مناره های نظامیه

مناره های نظامیه ابرکوه که در تاریخ 1312/5/9 در 
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است متعلق به 
قرن هشتم است. این مناره مرتفع در اصل نظام الملک 
نــام دارد و در تصور برخی ســاخته نظام الملک وزیر 
ســلجوقی است که این تصور اشــتباه است؛ این بنا 
ساخته نظام الملک ابرقویی است از بزرگان قرن هشتم 
که آن را سر در نظامیه نیز می خوانند و گفته می شود 
که در این محل مســجد بازار و مدرسه وجود داشته 
است. سراسر بدنه و مناره ها از کاشی فیروزه ای رنگ 
است که به خط کوفی بنایی با کلمات اهلل اکبر به نحوه 

زیبایی تزئین شده است.
مجید علیدوست

چهارباغ اصفهان پیاده راه می شود

نکته

فرماندار لنجان:

مردم باید مصرف آب را 
مدیریت کنند

انتقاد استاندار آذربایجان شرقی از 
پرورش جوانان کارمندی


