
هر سال با شروع فصل تابستان، موجي از نگراني 
درخصوص افزايش مصرف برق و خاموشي هاي 
گاه و بيگاه در بين مردم ايجاد مي ش��ود. به رغم 
اينكه طي سال هاي اخير با تالش مستمر متوليان 
اين حوزه اين خاموش��ي ها به حداقل رس��يده 
اس��ت، اما به اين دليل كه ايران اقليمي مناسب 
براي گس��ترش نيروگاه هاي خورش��يدي دارد، 
همواره متوليان اين حوزه در تالش هستند تعداد 
نيروگاه هاي خورشيدي سطح كشور را افزايش 
دهند. نيروگاه هايي كه نه تنها مشكل تأمين برق 
در تابستان را برطرف مي كنند و به خاموشي ها 
خاتمه مي دهند، بلكه در فصول سرد سال امكان 
صادرات ب��رق به خارج از كش��ور را ه��م فراهم 
مي كنند. البته مزاياي گسترش نيروگاه هاي برق 
خورشيدي فقط به همين جا منتهي نمي شود و 
با توجه به اينكه بخش بزرگ��ي از اين نيروگاه ها 
به كمك مردم و روي بام خانه ها ايجاد مي شود، 
توليد برق به اين ش��يوه مي توان��د درآمدزايي 

خوبي را هم براي مردم به همراه داش��ته باشد. 
نيروگاه هايي كه روي بام خانه ها توسعه مي يابند 
و كمكي به معيشت مردم شهر و روستا هستند. 
در اين راس��تا مع��اون اول رئيس جمهور با بيان 
اينكه نيروگاه هاي خورش��يدي يكي از نيازهاي 
اساسي كشور اس��ت، مي گويد: »اميد است اين 
نيروگاه ها هم براي كشور و هم براي مددجويان 
بتواند درآمد ايجاد كند.« اس��حاق جهانگيري 
اضافه مي كند: »ايران در مقابل محدوديت هايي 
كه در آن وجود دارد، فرصت هاي بس��يار زيادي 
هم دارد؛ ايران كشور ثروتمند و پرظرفيتي است، 
مهم اين است كه مديران و نيروهاي تحصيلكرده 

و مردم اراده ساختن داشته باشند.«
   احداث بزرگ ترين نيروگاه برق خورشيدي 

جنوب
در كنار نيروگاه هاي برق خورشيدي كه به تازگي 
در استان هاي شيراز، خراس��ان، سمنان و غيره 
افتتاح شده اند و بر حجم برق توليدي به واسطه 

مواهب الهي افزوده اند و راه��ي براي درآمدزايي 
مردم ايجاد كرده اند، مديرعامل ش��ركت توزيع 
نيروي برق استان بوش��هر تأكيد مي كند: »اين 
ش��ركت از بخش خصوص��ي در زمين��ه احداث 
نيروگاه هاي برق خورش��يدي به ص��ورت ويژه 
حمايت مي كند.« اردش��ير مذكوري با اشاره به 
گذر موفق شهرستان دشتي از پيك بار تابستان 
ادامه مي دهد: »اين شهرس��تان در زمينه توليد 
برق خورشيدي در استان بوشهر پيشتاز است به 
نحوي كه اكنون از ۴۰۰ كيلووات برق خورشيدي 
اس��تان بوش��هر ۳۰۰كيلووات آن در شهرستان 
دشتي توليد مي شود.« وي با اشاره به اينكه توليد 
برق از طريق نيروگاه هاي خورش��يدي از حيث 
رعايت مس��ائل زيس��ت محيطي نيز نقش قابل 
توجهي را ايفا مي كند، اضاف��ه مي كند: »وزارت 
نيرو برق توليدي نيروگاه هاي خورش��يدي را به 
صورت تضميني خريداري مي كند كه اين مهم 
يك امتياز ارزشمند براي س��رمايه گذاري بدون 

ريسك در اين حوزه است.« فرماندار دشتي نيز 
با اش��اره به اينكه به زودي از پ��روژه نيروگاه برق 
خورشيدي شهرستان دش��تي در استان بوشهر 
بهره برداري به عمل مي آيد، مي گويد: »به زودي 
بزرگ ترين نيروگاه خورشيدي جنوب كشور با ۱۰ 
مگاوات ظرفيت توليد برق و سرمايه گذاري ۱۲۰۰ 
ميليارد ريال در دش��تي احداث خواهد ش��د.« 
عبداهلل نادري اضافه مي كن��د: »در زمان حاضر 
بيش از ۷۰ درصد نيروگاه هاي خورشيدي استان 
بوشهر در اين شهرستان در دست بهره برداري يا 
اجراست.« گفتني است شهرستان دشتي با ۸۶ 
هزار نفر جمعيت در ۸۰ كيلومتري جنوب بوشهر 
قرار گرفته است؛ شهرستاني كه روزبه روز تعداد 
نيروگاه هاي برق خورشيدي آن افزوده مي شود. 
   پيگيري طرح هاي توسعه اي برق خورشيدي
همانطور كه اشاره شد، بوش��هر تنها منطقه اي 
نيس��ت كه پروژه هاي برق خورش��يدي در آن 
درحال اجراست. چندي پيش به دنبال پيگيري 
همي��ن طرح ه��اي وزارت ني��رو، ۶۵ ني��روگاه 
خورشيدي در نيشابور به بهره برداري رسيد كه 
۳۱ نيروگاه آن براي مددجويان زير پوشش اين 
نهاد در روستاي چانسر و مابقي در چهار روستاي 
ديگر اين شهرس��تان س��اخته ش��ده اند. هادي 
محمديان، مدير كميته امداد امام خميني)ره( 
نيشابور مي گويد: »براي توانمند سازي خانوار هاي 
مددجو برق توليدي اين واحد ها مدت ۲۰ سال 
به ص��ورت تضميني توس��ط دول��ت خريداري 
مي ش��ود كه به طور ميانگين براي ه��ر خانوار 
ماهانه ۸ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال درآمد دارد.« 
عالوه بر اين، مهرداد غضنفري معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري قم نيز در 
راستاي توسعه طرح نيروگاه هاي خانگي با بيان 
اينكه شهرستان قم يكي از شهرستان هاي مورد 
نظر براي توس��عه اس��ت، تأكيد مي كند: »مقرر 
ش��ده براي رف��ع محروميت شهرس��تان، ۲۰۰ 
واحد را براي احداث نيروگاه هاي خورش��يدي 
خانگي در مقياس كوچ��ك اختصاص دهيم.« 
استاندار س��منان نيز در اين راستا بيان مي كند: 
»راه اندازي و توسعه نيروگاه هاي خورشيدي در 
استان سمنان با جديت دنبال مي شود.« عليرضا 
آش��ناگر اضافه مي كند: »بايد در صورت وجود 
مانع بر سر راه سرمايه گذاران متقاضي راه اندازي 
نيروگاه هاي خورشيدي در استان، موانع برطرف 
شود و از اين متقاضيان حمايت ويژه اي به عمل  
آيد.« با اين تفاصيل كه در اغلب استان هاي كشور 
طرح هاي توسعه اي نيروگاه هاي برق خورشيدي 
در جريان است، زمان زيادي نخواهد گذشت كه 
مش��كل اوج مصرف برق در تابستان و نگراني  از 

خاموشي هاي برق برطرف شود.

فصل تابس�تان كه ش�روع مي ش�ود، حجم برق مصرفي س�ر به فلك 
مي كشد و همين موضوع موجب اين مي  شود كه مسئوالن رفع مشكل 
تأمين برق روزهاي گرم سال را در برنامه هايش�ان قرار دهند؛ اتفاقي 
كه طي سال هاي اخير با توس�عه نيروگاه هاي برق خورشيدي در حال 
پيگيري است و تاكنون چندصد نيروگاه هم در مناطق مختلف كشور 

به  بهره برداري رس�يده اس�ت. نيروگاه هايي كه عالوه ب�ر رفع معضل 
خاموشي هاي گاه و بيگاه، در زمستان به صادرات برق و در تمام فصول 
سال به درآمدزايي براي مردم منتهي مي شود. در همين راستا فرماندار 
شهرس�تان دش�تي نيز از افتتاح بزرگ ترين نيروگاه برق خورشيدي 
جنوب كش�ور طي ماه هاي آينده در شهرستان دش�تي خبر مي دهد. 

احداث قطار شهري مش�هد ازجمله پروژه هايي 
است كه در اولويت ش�هرداري اين شهر و حتي 
استانداري خراسان رضوي قرار دارد؛ پروژه اي كه 
به خاطر حجم و ميزان ورودي زائر به مشهد مقدس 
و نياز آنها به جابه جايي، به عنوان يك پروژه ملي از 
آن ياد مي شود. بر همين اساس مديران شهري در 
تالش هستند تا همه چيز بر اساس تاريخ و برنامه 
مش�خص پيش رفته و در زمان مق�رر به نتيجه 
برس�د. بر همين اس�اس همانطور كه وعده داده 
شده بود با اتمام عمليات س�اخت خط 2 متروي 
مش�هد، روز گذش�ته، ادامه مس�ير خط 2 قطار 
شهري از ايستگاه شريعتي تا شهيد كاوه با حضور 
اس�حاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور و 
محمدرضا كالئي، شهردار مشهد رسماً افتتاح شد. 

    
اواخر سال گذشته بود كه مديرعامل قطار شهري 
مش��هد با بيان اينكه در حال رف��ع نواقص خط۲  
قطار ش��هري هس��تيم و البته از هم��ان ابتداي 
بهره برداري از اين خط، تمامي نكات الزم به ويژه 
در زمينه تأمين امنيت مسافران فراهم شده، گفت: 
»بس��ياري از امور مربوط به قطار شهري مشهد 
در س��ال هاي 9۵ و 9۶ صورت گرفت و در س��ال 
9۷ نيز فعاليت هاي متعددي در دس��تور كار قرار 
داشت. بنابراين تا تابستان 9۸ ايستگاه شريعتي تا 
پيروزي وارد مدار مسافرگيري مي شود و ايستگاه 
الندشت و كوهس��نگي به عنوان ايستگاه گذري 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد اما برنامه ريزي شده 
خط ۲ در س��ال 9۸ به صورت صددرصد تكميل 
ش��ود.« حاال س��ال 9۸ هنوز به نيمه نرسيده كه 
حدود ۸۳ كيلومتر خط قطار ش��هري در مشهد 
مورد بهره برداري قرار گرفته و با افتتاح ايس��تگاه 
ش��هيد كاوه نيمي از خطوط مترو مورد استفاده 
شهروندان مش��هدي و تمام زائران بارگاه رضوي 
قرار گرفته است. روز گذش��ته شهردار مشهد در 
مراسم افتتاح ايستگاه شهيد كاوه خط دوم قطار 
شهري مشهد و آغاز عمليات اجرايي خط چهارم 
مترو گفت: »يك سال و نيم قبل وعده داديم كه 
تير ماه امس��ال خط دوم قطار شهري مشهد را به 
ايستگاه شهيد كاوه و محدوده پيروزي برسانيم كه 
خوشبختانه با وجود تحريم ها و سخت بودن تأمين 
مالي و با مشاركت همه اين اتفاق افتاد و حاال با اين 

افتتاح، تعاملي ميان شمال و جنوب مشهد شكل 
گرفته است.« محمدرضا كالئي ادامه داد: »۴ و نيم 
كيلومتر باقي مانده خط دوم ۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد 
تومان هزينه در برداشته است. اما با افتخار اعالم 
مي كنيم س��رمايه گذاري روي حمل و نقل درون 

شهري مهم ترين مظهر عدالت شهري است.«
   قطار برقي تهران- مشهد در دستور كار

معاون اول رئيس جمهور صبح روز گذشته در آيين 
افتتاح خط مترو ايستگاه كاوه كه در اين ايستگاه 
برگزار شد، گفت: »كالنشهر مشهد پس از تهران، 
بزرگ ترين كالنشهر در كشور است كه به داليل 
متعدد فرهنگي، سياس��ي، اجتماع��ي و مذهبي 
مي تواند نمادي از آثار مديريت جمهوري اسالمي 
در كل كشور باشد. در اين راستا مشهد از هر نظر 
مي تواند مورد بررسي قرار گيرد مبني بر اينكه چه 
آسيب هايي در مديريت كشور وجود دارد و چطور 

مي توانيم مسائل مطلوب را دنبال كنيم.«
اسحاق جهانگيري ادامه داد: »مسائل امروز كشور، 
تنه��ا عمراني و زيرس��اختي و... نيس��ت. درواقع 
بايستي براي مردمي كه در شهر زندگي مي كنند و 
نيازمند آرامش، امنيت و تحقق حقوقشان هستند، 
توجه ش��ده و رعايت گردد. خوش��بختانه در اين 
راستا شنيدم كه شوراي شهر مشهد كه از انسجام 
خوبي برخوردار است، پيگير جدي اين مباحث در 

همه حوزه هاست و دستورالعمل هاي خوبي در اين 
حوزه در نظر داشته است.«

معاون اول رئيس جمهور افزود: »شهردار مشهد 
جواني پرتالش و پرانرژي اس��ت ك��ه مي خواهد 
اجراي خط۴  قطارشهري مشهد را در منطقه اي 
كم برخوردار و پرجمعيت آغاز كند كه اميدواريم 
با همت شوراي شهر، استانداري و دولت اين اقدام 
انجام ش��ود و در اين مس��ير از اين پروژه حمايت 
كرده و از سازمان ش��هرداري ها و دهياري ها نيز 
مي خواهيم كم��ك كند تا هرچه س��ريع تر خط 
۳ قطار شهري مشهد براي اس��تفاده مردم آماده 
شود.« وي به توافق س��اخت قطار برقي تهران- 
مشهد با كشور چين هم اشاره كرده و توضيح داد: 
»در س��فري كه رئيس جمهوري چين به تهران 
داش��تند توافقي مبني بر ايجاد قطار برقي براي 
مسير تهران - مشهد صورت گرفت و برقي كردن 
تهران- مشهد امضا شد و بيش از ۲ ميليارد دالر 

هزينه آن است كه بايد به سرعت انجام شود.«
   سال 1400 زمان بهره برداري از خط 3

وقتي شهردار مشهد در مراسم افتتاح ادامه خط ۲ 
متروي اين شهر صحبت مي كرد، خبرهاي خوشش 
را به آغاز عمليات احداث خط ۴ قطارشهري ختم 
نكرد و به مشهدي ها اين قول را داد كه بهره برداري 
از فاز اول خط ۳ نيز در سال ۱۴۰۰ صورت خواهد 

گرفت.  محمدرضا كالئي با اشاره به اينكه حاال مسير 
۴/۵ كيلومتري خط ۲ از ميدان شريعتي تا ايستگاه 
شهيد كاوه به بهره برداري رسيده، گفت: »دنبال آن 
هستيم تا فاز اول خط ۳ قطار شهري مشهد از ميدان 
فردوسي تا پايانه مس��افربري امام رضا)ع( را نيز تا 

سال ۱۴۰۰ به بهره برداري برسانيم.«
وي با بيان اينك��ه امروز ارتباط ش��مال و جنوب 
شهر از طريق قطار شهري برقرار شد، اظهار كرد: 
»بهره برداري از ۳/۵ كيلومتر از ادامه خط ۲ از اين 
جهت اهميت دارد كه اين كار در ش��رايط تحريم 
و تالطم بازار ارز و با ت��الش همكارانم در مديريت 
شهري، هماهنگي و كمك همه دستگاه ها ازجمله 
پيمانكار، استانداري و نمايندگان مجلس انجام شد 
كه اين موضوع مي تواند الگويي براي ساير شهرها 
باشد.« شهردار مشهد با اش��اره به اينكه سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري ه��اي كش��ور تاكنون به 
اجراي خطوط قطار شهري مشهد كمك كرده اند، 
اظهار كرد: »انتظار داريم اين كمك ها بيشتر شده و 
پيمانكار نيز در اين مسير بداند كه عزم ما و مديريت 
استان اين است كه تحت هر شرايطي فاز اول خط 
۳ قطار ش��هري را ت��ا ۱۴۰۰ آم��اده بهره برداري 
كن��د.« وي ادامه داد: »ش��وراي پنجم و مديريت 
شهري از ابتدا به دنبال توسعه عدالت شهري بوده و 
معتقديم توسعه خطوط قطار شهري مظهر عدالت 
شهري است كه با ايجاد نظم، همساني و استفاده 
گروه هاي مختلف به نوعي عدالت شهري را برقرار 
كند.« كالئي با اشاره به اينكه قطار شهري به نوعي 
يك رسانه اس��ت، افزود: »مي توانيم در سفرهايي 
كه ش��هروندان با قطار ش��هري انجام مي دهند، 
آموزش هاي الزم را براي يك زندگي شهري بهتر 
به آنها ارائه داده وآن را به سفري پربار تبديل كنيم. 
قطار ش��هري مانند رودخانه اي است كه طراوت 
و زندگي را در ش��هر جاري مي كند و خوش��حالم 
كه حاال رودخانه اي ديگر ب��ه رودخانه هاي اميد و 
زندگي اضافه شده اس��ت.« شهردار مشهد گفت: 
»مديريت شهري در مشهد به عنوان اولين معين 
اقتصاد مقاومتي و معين اقتصاد مقاومتي شهرستان 
مشهد كه در شش ماه گذشته تمام توان و امكانات 
خود را در اختيار الگوي مثلث توسعه اقتصادي قرار 
داده و باورمندتر شده، اين الگو را براي موفقيت و 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مناسب مي داند.«

با حضور معاون اول رئيس جمهور

خط 2 متروي مشهد تکميل و عمليات احداث خط 4 آغاز شد
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 افتتاح بزرگ ترين نيروگاه برق خورشيدي جنوب 
با ظرفيت 10 مگاوات در شهرستان دشتي

   مركزي: فرمانده سپاه روح اهلل اس��تان مركزي گفت: اجالس نهايي 
كنگره ملي نقش امام خميني)ره( در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهيد استان 
مركزي يازدهم مهرماه سال جاري برگزار مي شود.  سردار محسن كريمي 
در اجالسيه ش��هداي گمنام از س��ري برنامه هاي كنگره ملي نقش امام 
خميني)ره( در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ استان مركزي در اراك اظهار داشت: 
كنگره ملي نقش امام خميني)ره( در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهيد استان 
مركزي با تشكيل ۱۲ اجالس مردمي شامل ورزش��كاران، دانشگاهيان 
و اساتيد، سنگرس��ازان بي س��نگر، فرهنگيان و دانش آموزان، ايثارگران، 
روحانيون و طالب، كارگران، بانوان، شهداي گمنام و... كار خود را دنبال 
كرده است.   فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي افزود: تاكنون پنج اجالس 

مردمي برگزار شده است و هفت اجالس ديگر به مرور برگزار مي شود. 
   آذربايجان شرقي: اولين مدرس��ه عالي مهارتي روباتيك كشور با 
حضور نماينده ولي فقيه و امام جمعه تبريز، افتتاح  شد.   محمد نريماني راد 
گفت: مدرسه عالي روباتيك در راستاي طراحي و ساخت روبات هايي با 
قابليت هاي ويژه و همچنين آموزش دوره هاي ويژه روباتيك گام بلندي 
برداشته كه ساخت روبات هاي پرنده در اين مدرسه ازجمله اقدامات مؤثر 
بوده است.  وي افزود: تمامي مراحل طراحي، ساخت و تست روبات هاي 
پرنده در اين مدرسه با همكاري هفت نفر از دانشجويان و فارغ التحصيالن 

رشته هاي كامپيوتر و نرم افزار دانشكده سماي تبريز انجام شده است. 
   سمنان: معاون آموزش متوس��طه آموزش وپرورش استان سمنان با 
بيان اينكه مهارت افزايي دانش آموزان استان در دستور كار است، گفت: 9۸ 
هنرستان استان خدمات آموزشي و مهارتي ارائه مي دهند.  حسين رشيدي 
ابراز داشت: ۱۰ هزار و ۱۱ دانش آموز دوره متوسطه در اين مراكز، تحصيل 
 كرده و آموزش هاي مهارتي را فرا مي گيرند.  وي با بيان اينكه ۶ هزار و ۶۰۰ 
دانش آموز در دوره دوم متوسطه رشته نظري آموزش هاي مهارتي استان 
س��منان آموزش مهارتي ديدند، افزود: يكي از اقدامات مؤثر در راستاي 
كاهش آسيب هاي اجتماعي و افزايش اشتغال توجه به مهارت آموزي است 

كه اين مهم براي دانش آموزان استان در دستور كار است. 
   كرمانش�اه: فرماندار قصرش��يرين گفت: تمام اقدامات الزم براي 
ميزباني در مرز خسروي براي برگزاري دعاي روحبخش عرفه انجام شده 
است.  مرادعلي تاتار تصريح كرد: ساليان سال است به خاطر وجود مرز 
خسروي در شهرستان قصرشيرين و نزديكي اين مرز به كربالي معلي و 
اينكه قداست و ايثار در قصرشيرين خالصه شده، هر ساله اين مراسم با 

شور حسيني در اين شهرستان برگزار مي شود.  
   كهگيلويه و بويراحمد: مديركل زندان هاي كهگيلويه و بويراحمد 
گفت: ۵۰ نفر از زندانيان جرائم غيرعمد استان آزاد خواهند شد.  اسماعيل 
جمياري افزود: در بين اعياد قربان تا غدير آزادسازي ۵۰ نفر از زندانيان 
جرائم غيرعمد استان را با همكاري خيرين خواهيم داشت.  وي با بيان 
اينكه پوشش حمايتي خانواده هاي زندانيان ضروري است، ابراز داشت: 
انجمن حماي��ت از زندانيان فعال ش��ده، اما بايد فعاليت دس��تگاه هاي 

حمايتي در اين محور به طور بهتري شكل بگيرد.

88498441سرويس  شهرستان

 آواربرداري 1065 خانه سيل زده 
در چگني لرستان      

فرماندار چگني از آواربرداري هزار و 65     لرستان
واحد مسكوني در اين شهرستان خبرداد. 
قدرت اهلل ترابي نژاد فرماندار چگني با بيان اينكه تاكن��ون آواربرداري هزار 
و ۶۵ واحد مسكوني در اين شهرستان انجام ش��ده است، گفت: ۸۸9 واحد 
پي كني شده اس��ت، آرماتوربندي ۶۸۱ واحد انجام شده، فونداسيون ۶۲۴ 
واحد، اس��كلت بندي ۳۷۷ واحد، ديواركش��ي ۳۶ واح��د و... به مرور انجام 
مي شود.  وي ادامه داد: در جريان اين سيل روستاهايي نظير حيات الغيب، 
چم حسين، چم درمره، پاكدشت، قالبي، چم ديوان، خاطره و... و درمجموع 
حدود ۱۵۲ روستا آسيب جدي ديدند و بيش از ۵۱۰ ميليارد ريال خسارت 
به زيربخش هاي عمراني، زمين هاي كشاورزي، باغات، مزارع پرورش ماهي، 
ايس��تگاه هاي پمپاژ، دامداري ها، واحدهاي تجاري و مسكوني و... وارد شد.  
فرماندار چگيني با اش��اره به اينكه ۳۰ دهنه پل از شهرستان به طور كامل 
تخريب شده است، يادآور شد: بازگشايي راه هاي مسدود شده و احداث پل هاي 
موقت پس از سيل، برآورد خسارت ها و انعكاس به مسئوالن، كمك در جهت 
پاكسازي زمين هاي كشاورزي، بازسازي و ترميم خطوط آب، گاز، پاكسازي 
شهرستان س��راب دوره، اليروبي و ترميم اوليه ۳۵ كانال آب، ارزيابي دقيق 
خسارت وارده به كشاورزي و ثبت آن در سامانه سجاد و... ازجمله اقدامات 
پس از سيل بوده است.  ترابي نژاد با بيان اينكه تاكنون آواربرداري هزار و ۶۵ 
واحد مسكوني در اين شهرستان انجام شده است، گفت: ۸۸9 واحد پي كني 
شده اس��ت، آرماتوربندي ۶۸۱ واحد انجام شده، فونداس��يون ۶۲۴ واحد، 

اسكلت بندي ۳۷۷ واحد، ديواركشي ۳۶ واحد و... به مرور انجام مي شود. 

 احياي كارگاه توليد گچ دوره ساساني
 در فارس     

    فارس مسئول اداره ميراث فرهنگي شهرستان 
سروستان از احياي يك كارگاه توليد 
گ�چ مرب�وط ب�ه دوره ساس�انيان در اي�ن شهرس�تان خب�ر داد. 
محمدصادق آرام تن  مسئول اداره ميراث فرهنگي شهرستان سروستان 
گفت: كارگاه توليد گچ ساس��اني نيم كوب، با همان روش سنتي دوره 
ساسانيان در مجاورت مجموعه ميراث جهاني كاخ ساساني سروستان 
احيا شده است.  وي افزود: اين كارگاه از دو كوره پخت گچ تشكيل شده 
است و توليد را به همان شكل سنتي انجام مي دهد.  آرام تن خاطرنشان 
كرد: در اين روش، س��نگ هاي گچ داخل كوره چيده ش��ده و به مدت 
۸الي۱۰ساعت با حرارت زياد پخته مي ش��ود و پس از ۴۸ ساعت كوره 
كاماًل سرد و س��نگ هاي پخته ش��ده از كوره تخليه و روي يك سكوي 
سيماني با استفاده از  چكش هاي چوبي كوبيده مي شود.  مسئول ميراث 
فرهنگي سروستان گفت: بعضي از س��نگ ها كه كمتر حرارت ديده اند 
كاماًل پودر نشده و باعث به وجود آمدن دانه بندي از سنگ گچ داخل گچ 
مي شود كه به گچ نيم كوب ساساني معروف است.  آرام تن اضافه كرد: اين 
گچ مقاومت بااليي در مقابل فشار، رطوبت و سايش دارد و هم اينك از اين 

گچ در مرمت اثر جهاني كاخ ساساني سروستان استفاده مي شود .

 بوشهر داراي 103 هكتار كشت گلخانه اي است      
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان      بوشهر
بوشهر گفت: با برنامه ريزي و اقدامات 
صورت گرفته در سال گذشته 103 هكتار از اراضي اين استان زير 

كشت گلخانه اي قرار گرفت. 
محمدتقي منوچهري، رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي استان بوشهر 
اظهار داشت: كل اراضي گلخانه اي استان بيش از ۳۰۰ هكتار است كه از 
اين تعداد حدود ۱۰۳ هكتار در سال گذشته بوده است.  وي افزود: در سال 
جاري نيز سطح زير كشت ابالغ شده حدود ۳۰۰ هكتار است كه با توجه به 
ظرفيت شهرستان ها آنها را ابالغ كرديم.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
استان بوش��هر بيان كرد: در همين راس��تا نيز حدود ۸۷۰ ميليارد ريال 
تسهيالت با كارمزد ۷/9 درصد براي كشاورزان و بهره برداران پيش بيني 
شده است.  منوچهري با بيان اينكه دولت شرايط خوبي براي كشت هاي 
گلخانه اي فراهم كرده است، تصريح كرد: احداث گلخانه ها نقش بسزايي در 
صرفه جويي مصرف آب دارد.  اين مسئول خاطرنشان كرد: يكي از مشكالت 
اصلي كشاورزان در زمينه احداث گلخانه ها ضمانت بانكي است كه مي طلبد 

در آن تجديدنظر شود تا آنها بهتر بتوانند از اين تسهيالت استفاده كنند.

كاشان پايتخت نهج البالغه كشور مي شود 
فرماندار كاش�ان از معرفي كاش�ان به      كاشان
عنوان پايتخت نهج البالغه كش�ور در 
سال ۹۹ با نظر مساعد معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خبر داد. 
 علي اكبر مرتضايي فرماندار كاشان با اعالم انتخاب كاشان به عنوان پايتخت 
نهج البالغه كشور اظهار داش��ت: از آنجا كه كاشان به شهر دارالمؤمنين 
و شهر نهج البالغه معروف و مشهور است و اين مهم نشان دهنده قدمت 
دين و مذهب در اين منطقه است، پيشنهاد كاش��ان به عنوان پايتخت 
نهج البالغه كشور به مسئوالن ارائه شده است.  وي با بيان اينكه شخصيت ها 
و انديشمندان بسياري از خطه كاشان سرآمد بوده اند، افزود: اين مشاهير 
كاش��اني در زمينه هاي فقه، اص��ول، رواي��ات، ادبيات، ش��عر، رياضي، 
خوشنويسي و نقاشي شهره عام و خاص هستند كه خواجه نصيرالدين 
طوسي، مال حبيب اهلل شريف و غيره ازجمله اين افراد هستند.  وي با تأكيد 
بر اينكه بايد زمينه برپايي نمايشگاه قرآن مهيا شود، ادامه داد: از آنجا كه 
شهرستان كاشان تجارب موفق و خوبي در زمينه برپايي نمايشگاه هاي 
مختلف استاني و كشوري كتاب داشته است، برپايي نمايشگاه بزرگ 
قرآني در اين منطقه به شدت احساس مي شود و بر همين اساس الزم 

است تا شرايط برپايي چنين نمايشگاهي در كاشان مهيا شود. 

رونمايي ازكتاب نتايج پيمايش ملي خانواده 
در البرز توسط رئيس جمهور  

كتاب »طرح پيمايش ملي خانواده« كه از      البرز
سوي جهاد دانشگاهي واحد استان البرز 
انجام شده است به مناسبت سي ونهمين سالگرد تأسيس اين نهاد با 
حضور دكتر حسن روحاني در نهاد رياس�ت جمهوري رونمايي شد. 
ايده طرح پيمايش ملي خانواده در گروه تخصصي علوم انساني و اجتماعي 
جهاد دانشگاهي مطرح و پس از آن، در شوراي بررسي نهايي طرح هاي 
جهاددانشگاهي تصويب و از سوي معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد 
استان البرز اجرا شد.  هدف از اجراي اين پيمايش، ارائه  تصوير دقيق، جامع 
و تعميم پذيري از وضعيت خانواده در ايران است. از موضوعات و مسائل 
مرتبط با قبل از ازدواج )نظير شيوه آشنايي زوجين با هم( تا موضوعات 
مرتبط با زندگي خانوادگي و نهايتاً موضوع��ات مرتبط به پايان زندگي 
خانوادگي و طالق و ابعاد مختلف خانواده تا حد امكان هم در بعد نگرشي و 
هم در بعد رفتاري بررسي شده است.  حاصل پيمايش حاضر مجموعه اي 
از داده ها و اطالعات حوزه خانواده در مناطق ش��هري ايران اس��ت. اين 
مجموعه ارزشمند از اطالعات عالوه بر ارائه تصويري دقيق و تعميم پذير 
از وضعيت خانواده در ايران اين ام��كان را فراهم كرده تا در قالب تحليل 
ثانويه هاي موضوعي، ابعاد مختلف خانواده با دقت و تمركز بيشتر و مبتني 
بر چارچوب هاي نظري متناسب، مورد تحليل و تبيين قرار گيرد.  در اين 
پيمايش ملي، مباحثي مانند نگرش مردم به ازدواج، سن مناسب ازدواج 
از ديدگاه مردم، اختالف سني مناسب زوجين هنگام ازدواج از نظر مردم، 
معيارهاي انتخاب همسر، شيوه هاي آشنايي زوجين، داليل افزايش سن 

ازدواج و اهميت برگزاري مراسم هاي ازدواج بررسي شده است.

 توسعه طرح هاي آبخيزداري 
چاره كم آبي اصفهان 

وجود اقليم خشك و نيمه خشك، تغييرات آب و هوايي، فرسايش 
خاك و بارندگي هاي نامتقارن، ازجمله معضالتي اس�ت كه موجب 
ش�ده تا طرح هاي آبخيزداري در بيش�تر اس�تان هاي كش�ور در 
دس�تور كار قرار گيرد.  در اين ميان اصفهان ازجمله اس�تان هايي 
به شمار مي رود كه طرح هاي آبخيزداري را به طور ويژه مورد توجه 
قرار داده اس�ت.  موضوعي كه موجب ش�ده تا معاون آبخيزداري 
اداره كل منابع طبيع�ي و آبخي�زداري اصفه�ان از اختصاص ۵۵ 
ميليارد تومان ب�ه طرح هاي آبخيزداري در اين اس�تان خبر دهد. 

    
اصفهان داراي ۱۰ ميليون و ۷۰۰ هزار هكتار از اراضي مس��تعد اجراي 
طرح هاي آبخيزداري است كه طبق برنامه ريزي ها بايد تا پايان برنامه 
ششم توسعه براي ۶۰۰ هزار هكتار از اراضي استان طرح هاي آبخيزداري 
انجام بگيرد.  بررسي ها نشان مي دهد، تاكنون حدود ۱۰/۵ ميليون هكتار 
كار اجرايي و ۲/۵ ميليون هكتار كار مطالعاتي در زمينه احداث بندهاي 
خاكي پخش و كنترل سيالب توسط اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 

اصفهان انجام شده است. 
  آبخيزداري اولويت منابع طبيعي 

خشكسالي هاي اخير در كنار برداشت هاي بي رويه از منابع آب موجب 
شده تا اصفهان به شدت نيازمند طرح هاي آبخيزداري باشد. 

معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان 
در اين خصوص مي گويد: »امس��ال بيش از ۵۵ ميليارد تومان از سوي 
صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي آبخيزداري استان اصفهان 
اختصاص يافته اس��ت.«  ابوطالب اميني با بيان اينكه امسال ۲۸ طرح 
آبخيزداري و ۵۰ طرح مرتع، جنگل و كاداستر در اين اداره كل براي اجرا 
تعريف شده است، مي افزايد: »۲۵ درصد از ۵۵ ميليارد تومان اعتبار داده 
شده به اين اداره كل براي حفاظت از جنگل ها و مراتع و ۷۵ درصد آن نيز 

براي اجراي طرح هاي آبخيزداري در نظر گرفته شده است.«
از آنجا كه اصفهان يكي از سه استان نخست كشور در توسعه بندهاي 
آبخيزداري اس��ت، لذا اين مهم موجب ش��ده تا در س��ال هاي گذشته 
طرح هاي آبخيزداري با توجه به اقليم خش��ك و نيمه خش��ك كشور، 
تغييرات آب و هوايي، مسئله فرسايش خاك و بارندگي هاي نامتقارن در 
اين استان توسعه پيدا كند.  آمارها نشان مي دهد، تاكنون ۳/۵ ميليون 
هكتار از اراضي و حوضه هاي آبخيز استان مورد مطالعات توجيهي قرار 
گرفته است. اين درحالي است كه مطالعات تفصيلي حدود ۲ ميليون 
هكتار در پنج حوزه در حال اجراست و حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار 
هكتار نيز با توجه به اولويت بندي ها و اعتبارات در دسترس طرح هاي 
آبخيزداري قرار دارد.  همچنين در دو دهه گذشته بيش از ۲۵ هزار اقدام 
بيولوژيك ازجمله بذركاري، نهال كاري و بيش از هزار بند سنگي مالتي 

با ارتفاع كمتر از سه متر و حدود ۱۷۰ بند خاكي اجرايي شده است. 
  اجراي طرح هاي آبخيزداري

 يكي از راه هاي مهم برون رفت از مش��كالت ناشي از كم آبي و كمك به 
تقويت پوش��ش گياهي اجراي طرح هاي آبخيزداري در كش��ور است؛ 
چراكه اجراي طرح هاي آبخيزداري تا حدي مي تواند تهديدات مربوط به 
اين حوزه را كاهش دهد و تنش هاي آبي را كم كند.  از آنجا كه اصفهان 
يكي از اولويت هاي طرح هاي آبخيزداري در كشور است لذا اين موضوع 

موجب شده تا برنامه ريزي هاي خوبي در اين رابطه انجام بگيرد. 
دي ماه سال گذش��ته بود كه معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي 
و آبخيزداري اصفهان اعالم كرد: »۶۰ درصد از طرح هاي س��ال جاري 
آبخيزداري اين استان انجام شد و در صورت تأمين اعتبار ۴۰ درصد باقي 
مانده تا پايان سال تكميل مي شود.« ابوطالب اميني افزود: »اين طرح ها 
در مساحتي بالغ بر ۱۲۰ هزار هكتار اجرا شده كه به طور غيرمستقيم ۴۲۰ 
هزار هكتار از زمين هاي اس��تان را تحت تأثير قرار خواهد داد.« در حال 
حاضر طرح ها در قالب ۷۰ طرح آبخيزداري در استان اصفهان تعريف شده 
است كه شامل پروژه هاي آبخيزداري، جنگل كاري، كاداست، آموزشي، 
مهار سيالب ها و حفاظت از مراتع بوده است.  طرح هاي ياد شده در ۱۵ 
شهرستان مانند گلپايگان، خوانسار، چادگان، فريدون شهر، شاهين شهر، 
اردستان، سميرم، آران و بيدگل، نجف آباد و لنجان در حال انجام است.  
اين در حالي است كه در صورت اجرا نكردن طرح هاي مرتبط با سيالب، 
روستاهايي در شهرهاي نطنز، نائين، اردستان، خور و بيابانك، كاشان، 

لنجان، نجف آباد و جندق با بحران مواجه خواهند شد.

محمدرضا سوري

ميترا شهبازي
   گزارش يك

محمدرضا هاديلو
   گزارش 2


