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مسجد جامع هفتشویه نامی آشنا به یادگار 
مانده از ســده هفتم هجری قمری اســت که 
این روز ها حال خوبی ندارد.به گزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جوان از اصفهان، مســجد جامع 
هفتشویه نامی آشــنای به یادگار مانده از سده 
هفتم هجری قمری و از عهد ســلجوقی است 
که ایــن روز ها حــال خوبی نــدارد. به گفته 
مسئوالن، تنها ۳۰ درصد از آن مسجد باشکوه 
بــا گچبری های  زیبا باقی مانــده و امیدی به 
بازســازی آن وجود ندارد  که همین موضوع  
نگرانی هــا از وضعیت این مســجد را بیشــتر 
شــورای  رئیس  قیصری،  می کند.احمدرضــا 
اسالمی روســتای هفتشــویه پیرامون شرایط 
نامناســب کنونی مســجد جامع هفتشــویه، 
اظهار داشــت: این مســجد یک دوره در سال 
۸۰ از طرف میراث فرهنگی پاکســازی شد و 
خاک های اضافه آن از سوی این سازمان تخلیه 
شــد و پس از آن حتی خاک ها را رها کردند و 
دهیاری با هزینه خود آن محل را پاکســازی 
کرد.او با بیان آنکه رســیدگی به این مســجد 
دوره سلجوقی در حوزه وظایف سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری گذشته 
و وزارت میراث فرهنگی کنونی اســت، گفت: 
چندین بار ما نیز بخش خصوصی را به میراث 
معرفی کردیم، اما میراث فرهنگی پیشنهاد ما 
را مبنی بر رســیدگی بخش خصوصی به این 
بنا نپذیرفت.  رئیس شــورای این روستا افزود: 
با وجــود آنکه در حیطه وظایف ما نبود، اما ما 
رسیدگی هایی انجام دادیم و چندین بار تصمیم 
بر رسیدگی به آن داشتیم، اما به لحاظ قانونی 
دهیاری نمی تواند بودجه خود برای رسیدگی 
به این اثر صــرف کند.او با بیان اینکه کار های 
مختلفــی از جملــه مکاتبه با میــراث، تهیه 
برنامه ای از این مســجد و پخش آن در صدا و 
سیما صورت گرفته است، تصریح کرد: با وجود 
انجام کار های مختلف برای حفاظت از این اثر 
هیچ اقدامی از سوی سازمان میراث فرهنگی در 
خصوص این بنا صورت نگرفت.به نظر می رسد 
مسئوالن محلی از عملکرد میراث فرهنگی در 
خصوص این مســجد رضایت ندارند. تا جایی 
که دهیار روستای هفتشویه هم از این موضوع 

گالیه می کند.
ســتاری، دهیار روستای هفتشویه اصفهان 
پیرامون اوضاع نابسامان بازمانده های اثر دوره 
سلجوقی، اظهار داشت: متولی این امر میراث 
فرهنگی اســت و همین میــزان اثری هم که 
همچنان برجــا مانده به واســطه تالش های 
دهیاری برای حفظ آن بوده اســت.او پیرامون 
جزییات اقدامات دهیاری در راســتای حفظ 
و نگهــداری این اثر تاریخی گفــت: از جمله 
اقدامــات دهیــاری می توان به دیوارکشــی، 
محصور کردن محوطه و تهیــه قفل برای در 
مسجد برای جلوگیری از ورود افراد اشاره کرد.
دهیار روستای هفتشــویه اصفهان با اشاره 
به محدود بودن اعتبارات دهیاری ادامه داد: با 

توجه به این نکته ما چندین مرتبه با سازمان 
میراث فرهنگی جلسه ای برقرار کردیم و گفتیم 
متولی این موضوع شــما هســتید و دهیاری 
نمی تواند هزینه ای بــرای این امور انجام دهد 
و دهیاری فقط می توانــد در حد توان خود از 
آن محفاظت به عمل آورد.او  پیرامون آخرین 
مکاتبات دهیاری روستای هفتشویه با میراث 
فرهنگی برای رسیدگی به بنای تاریخی مسجد 
جامع هفتشــویه افزود: جلســات متعددی با 
میراث فرهنگی گذاشــتیم چراکه متولی این 
جریان میراث فرهنگی است.ستاری افزود: باید 
جلسه ای از ســوی میراث فرهنگی با دهیاری 
هماهنگی هایی برای محافظت از این بنا صورت 
گیــرد چرا کــه دهیاری تنهــا می تواند آن را 
محصور کند و مانع از ساخت وساز در مجاورت 
این اثر شود.او  پیرامون ساخت وساز های صورت 
گرفته در مجاورت مســجد جامع هفتشــویه 
اظهار داشت: حریم ساخت و ســاز در کنار اثر 
تاریخی را میراث فرهنگی برای ما مشــخص 
کرده و آخرین پیگیری صورت گرفته از سوی 
دهیاری برای رسیدگی به اوضاع مسجد جامع 
هفتشویه حدود یک سال پیش صورت گرفته 

است.
او پیرامــون ضــرورت پیگیــری از میراث 
فرهنگی برای بررسی شــرایط این بنای عهد 
ســلجوقی، بیان کرد: اعتبارات دهیاری برای 
مصــارف عمومی و برخــی کارهایــی، چون 
رسیدگی به معابر، گذر و ... اختصاص دارد که 
نمی توانیم برای رسیدگی به این مسجد تاریخی 
از آن اســتفاده کنیم.ســتاری افزود: دهیاری 
آمادگی رســیدگی به محیط مجاور این اثر را 
دارد، امــا ابتدا باید میراث فرهنگی آن را احیا 
کند و سپس دهیاری اقدام به رسیدگی کند.او  
با بیان آنکه میراث فرهنگی مکان های تاریخی 
دیگر را در اولویت قرار داده، گفت: بعید می دانم 
قدیمی تر از این مســجد در جایی از اصفهان 
باشــد، اما وزارت میــراث فرهنگی مکان های 
تاریخی دیگر را دراولویــت قرار می دهد گویا 
که منتظرند ۳۰ درصــد باقیمانده این بنا نیز 

تخریب شود.دهیار روستای هفتشویه اصفهان 
با بیان اینکه توریست های زیادی به این روستا 
سفر می کنند، گفت: تمام کسانی که به اینجا 
می آینــد با دیدن شــرایط کنونــی این بنای 

تاریخی عهد سلجوقی تنها تاسف می خورند.
اما نکته قابل توجه در احیای آثار تاریخی، 
این اســت که تا چه انــدازه پروژه هایی از این 
دست، به ســود این آثار تمام می شود.منصور 
زیــرک، یکی از کارشناســان میراث فرهنگی 
با اشــاره به آنکه در سیســتم ادارات مربوط 
به میراث فرهنگــی هنگامی که بنایی نیازمند 
تعمیر و مرمت اســت اعتبارات آن را در سال 
آینده قرار می دهند، اظهار داشت: مشکلی که 
وجود دارد این است که نگاه میراث فرهنگی در 
بیشتر مواقع به بنا های تاریخی معروف تر است 
و به همین خاطر به آثاری، چون مسجد جامع 
هفتشــویه با محراب بی نظیری که دارد کمتر 
توجه می شــود.او با بیان آنکه اولویت بندی ها 
باید در ســازمان میراث فرهنگی اصالح شود، 
اولویت بندی های سازمان میراث  گفت: قاعدتاً 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری باید 
براســاس مواردی، چــون ارزش تاریخی یک 
بنا و خطر هایی که آن بنــا را تهدید می کند، 
باشد.این کارشــناس میراث فرهنگی با بیان 
آنکــه گاهی اتفاقات ناگوار بــرای آثار تاریخی 
به دلیــل کم توجهی و کوتاهی اهالی ســاکن 
آن منطقه است، خاطرنشــان کرد: باید گفت 
که در ســازمان میراث فرهنگی شاهد ضعف 
مدیریتی هســتیم که بی فکری و کم توجهی 
اهالی یک منطقه نسبت به آثار تاریخی مزید 
بر علتی برای غفلت از آثار تاریخی می شــود.

او  بــا بیان آنکه خیلــی از پروژه های اصفهان 
با عنوان احیا آغاز می شــود، افــزود: با وجود 
اینکه عنوان احیا برای برخی پروژه ها انتخاب 
می شود، اما فقط منفعت اقتصادی در پس آن 
قرار دارد همچون پاساژی که به بهانه احیا در 
کنار چهارباغ ساخته شــد.او  با اشاره به آنکه 
اصفهان ۶ هزار اثر ثبت شده دارد، اظهار داشت: 
یک کویر را هیچ گاه نمی توان با یک سطل آب 

ســیراب کرد، همین سی و سه پل عزیز ما هر 
ســال نیازمند ترمیم است که بودجه کمی هم 
دارد و برای کار های میراث بودجه کمی به طور 
کل وجود دارد.این کارشناس میراث فرهنگی 
بــا بیان آنکه اکثر مدیران در ســازمان میراث 
فرهنگی از تخصص کافی برخوردار نیســتند، 
اظهار داشــت: یک مدیر باید غیر از تخصص، 
دلسوز باشــد چرا که تخصص به تنهایی برای 
آثار تاریخی کافی نیســت.او  پیرامون حفظ و 
حراســت از ۳۰ درصد باقیمانده مسجد جامع 
هفتشــویه، گفت: ابتدا باید آن بخش هایی از 
بنا همچون محراب گچبری شــده این مسجد 
که بــه لحاظ تاریخی نیز بســیار ارزشــمند 
اســت که در معرض عوامل طبیعی همچون 
باد و باران و آفتاب قرار دارد پوشــانده شــود.
زیرک با اشــاره به آنکه امکان تهیه سقف دوم 
وجود ندارد، خاطرنشــان کرد: باید به صورت 
موضعی پوشانده شــود و با مصالح موجود در 
سازمان میراث فرهنگی برای استحکام بخشی 
بخش های باقیمانده اقدام شــود. مســئوالن 
اداره کل میراث فرهنگــی اصفهان نیز بر این 
باور هســتند که مشکالت مســجد، به حدی 
شده که دیگر قابلیت بازسازی آن وجود ندارد 
و تنها باید به حفظ و نگهداری آن کمک کرد.
ناصر طاهری، معاون اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری پیرامون مشکالت 
کنونی بنای تاریخی مســجد جامع هفتشویه، 
اظهار داشــت: ما نگران این موضوع هستیم و 
مدت زمانی طوالنی اســت که بنا ها رها شده 
اســت و به همین صورت مانده و ما نیز پیگیر 
آن هستیم که این مسئله به گونه ای پیش رود 
که بتوانیــم از بقایای این اثر تاریخی حفاظت 
کنیم.او  با بیان آنکه حفاظت از این اثر تاریخی 
کار دشواری اســت، گفت: به لحاظ علمی این 
اثر دیگر قابل بازسازی نیست و هرآنچه که از 
آن برجا مانده اســت قابلیت حفظ و نگهداری 
دارد.معاون ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، افزود: در مورد بنا های این 
چنین و مشــابه به این بنا تنها اقدام حفاظتی 

می کنیم چرا که از نظر علمی هم صحیح نیست 
که این بنا های تاریخی را بازسازی کنیم.او در 
ادامه گفت: بازســازی تنها برای بنا هایی اتفاق 
می افتد همچون ارگ بم که تمام مســتندات، 
بقایا و شواهد آن وجود دارد و یا در زمان جنگ 
مسجد جامع اصفهان بمباران شد و آن قسمت 
قابل بازسازی بود به دلیل آنکه مستندات کافی 
وجود داشــت.طاهری با اشاره به آنکه بر روی 
آثاری، چون تپه های ســیلک و بخش های از 
تخت جمشید پوشش های حفاظتی قرار گرفته 
است، بیان کرد: باید سقف موقتی را برای این 
بنا نیز در نظر گرفت و جزء برنامه های سازمان 
میراث فرهنگی هســت.او  با اشــاره به انجام 
اقداماتی در راســتای ایجاد پوشش حفاظتی 
بــر روی بقایای این اثر عهد ســلجوقی گفت: 
اولین کاری که در مورد این بنا انجام باید داد 
تثبیت وضع موجود آن است و سپس به سراغ 
مراحلی، چون استحکام بخشی و مقاوم سازی 
آن رفت.معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: می شود بر روی این 
اثر سایبانی ایجاد کرد تا از عوامل فرسایش در 
امان باشند و همچنین این پایه های کنونی به 

قطع باید مقاوم سازی شود.
 او  بــا بیان آنکه ســازمان میراث فرهنگی 
هرکجا که احســاس کند اولویتی وجود دارد 
اعتبارتش را به آنجا اختصاص می دهد، افزود: 
این دیدگاه که سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری تنها بنا های شاخص را 
در اولویت خود قرار می دهد دیدگاه درســتی 
نیســت.طاهری با بیــان آنکــه پیگیری ها از 
دهیاری هفتشــویه از سوی ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیرامون 
مسجد جامع هفتشــویه صورت گرفته است، 
اظهار داشــت: در بارندگی اخیــری که اتفاق 
افتاد، خود میراث پیگیر این بنا شد و کسی نیز 
به ما اطالع نداد و نقاط مختلف شهرستان ها را 

بازدید کردیم. 
پیرو این بازدید جلســه شورای فنی برگزار 
شد و مصوب شــد که پوشش حفاظتی برای 
آن در نظر گرفته شــد.او  با اشــاره به آنکه به 
واسطه درآمد بنا های تاریخی شاخص همچون 
چهلســتون، باغ فین و ســایر آثــار تاریخی 
هزینه هــای بنا های غیردرآمــدزا را هم تهیه 
می کنیــم، گفت: اعتبار دولتی در کل کشــور 
بســیار کم اســت چرا که وزیر هم می گویند 
که اگر کل بودجه ناشــی از درآمد های نفتی 
را هم بــرای ترمیــم و مرمت آثــار تاریخی 
اختصاص دهند باز هم این هزینه کم اســت.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری خاطرنشــان کرد: ما براساس 
بضاعت خودمان و همچنین دســتمان را هم 
به سمت ســازمان اوقاف، شهرداری و یکسری 
سازمان های ذی ربط دراز می کنیم تا اعتبارات 
خود را به دســت بیاوریم و بتوانیم مشکالت 

بنا های تاریخی را برطرف کنیم. 

گروه شهرستانها: مدیرکل ســاخت روسازی راه آهن 
ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان با مسئولین این شرکت 
در خصوص روند تامین ریل طرح های توسعه ریلی مختلف 
کشور گفتگو کرد.مهدی صیدگر به طرح های توسعه راه آهن 
کشور از جمله چابهار-زاهدان، یزد-اقلید، همدان-سنندج، 
میانه – اردبیل، بســتان آباد –تبریز و رشت- کاسپین که 
با ریل تولید شــده در ذوب آهن در حال اجرا هستند اشاره 
کرد و گفت: این طرح ها در مرحله روسازی هستند و سایر 

طرح ها در مراحل مختلف زیرسازی قرار دارند.
وی افزود: سیاست نظام در سال های اخیر تاکید بیشتری 
بر توســعه شبکه ریلی داشته که با توجه به مزیت های آن، 

تالش می کنیم تمام امکانات مان را به کار بگیریم تا در این 
حوزه موفق تر از قبل باشیم.

صیدگر اظهار داشت: ریل که توسط ذوب آهن اصفهان 
تولید می شــود مهم ترین عنصر راه آهن در بخش روسازی 
اســت و لذا تامین به موقع ریل با کیفیت موجب اجرای به 
موقع پروژه ها می شــود. برای رسیدن به این مقصود از تمام 
ظرفیت های مهندسی، فنی و اجرایی بهره می گیریم تا ریل 

به موقع به پروژه ها برسد.
 وی افــزود: ذوب آهن اصفهان بــا تجربیاتی که از دهه 
7۰ با تالش های مختلف در جهت تولید ریل کســب نمود، 
موفق شــد در ســال 1۳97 به تولید انبوه این محصول با 

کیفیت مطلوب و مطابق اســتانداردهای جهانی دست پیدا 
کند.مدیرکل ســاخت روســازی راه آهن افزود: تجهیزات 
آزمایشگاهی و تست های روی خط که برای تولید ریل هم 
اکنون در ذوب آهن اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته، 
در سطح کارخانجات تراز اول دنیا و منطبق با استانداردهای 
روز تولید ریل است و اطمینان را به خریدار می دهد که این 
محصول به اندازه کافی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و 

کیفیت آن همه شرایط الزم را داراست.
وی افــزود: این موفقیت تنها حاصل نصب آن تجهیزات 
نیست، بلکه دانش فنی ذوب آهن اصفهان که به مرور شکل 
گرفته و برای تولید ریل ارتقاء پیدا کرده اســت و همچنین 

ارتقاء دانش دستگاه های استفاده کننده از ریل و تعامل آنها 
موجب شــد که در نهایت ریل در کشور تولید شود.صیدگر 
گفت: خوشبختانه اراده قاطعی در سال های گذشته در ذوب 
آهن اصفهان و دستگاه های اســتفاده کننده برای تولید و 
استفاده از ریل داخلی شکل گرفت و این اراده به طور تمام 
و کمال هم اکنون در قالب تولید ریل و توسعه خطوط ریل 

متجلی شده است.
وی افزود: سهولت دسترسی، صرفه جویی در هزینه های 
ارزی، غلبه بر مشــکالت ناشــی از تحریم و موارد دیگر از 
مزایای تولید ریل و استفاده از ریل ملی است، ضمن این که 
این امر، موجب رشد صنعت و خودکفایی کشور شده است.

اجرای طرح بیابان زدایــی و تثبیت خاک 
در جازموریــان با کاشــت نهال هایــی از نوع 
کهور پاکســتانی و گز بارقــه امیدی در دل 
اهالی این منطقه ایجاد کرده است.به گزارش 
ایرنا، اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان از 
یک سال گذشــته طرح احیاء مناطق بیابانی 
با کاشــت نهال َگز و درختچه ُســمر یا کهور 
پاکســتانی را در مرتع جازموریان به وسعت 
۶۲۵ هکتار و با اعتبــاری بیش از ۲ میلیارد 
تومــان از طریق واگذاری طــرح به پیمانکار 
آغاز کرد اما با گذشــت یک ســال، می بینیم 
که بســیاری از نهال های کاشــته شــده در 
این منطقه )چاه بهمن( خشــک شــده است.

البته برخی علت خشــک شدن این نهال ها را 
آبیاری نامنظم و برخی هم ناســازگاری گونه 
نهال کشت شــده عنوان می کنند. به راستی 
کدام یک از این درختان برای بیابان زدایی در 

جازموریان مناسب هستند؟
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
جنــوب کرمــان کــه مســتقل از مرکز این 
اســتان فعالیت می کند طی ســال های اخیر 
برنامه های متعددی در حوزه های آبخوانداری 
و بیابان زدایــی بــا بهره گیــری از روش های 
مختلفی همچون کشت نهال را در دستور کار 
قرار داده و همانگونه کــه در ابتدای گزارش 
اشــاره کردیم، کاشــت نهال های َگز و کهور 
پاکستانی را در این منطقه آغاز کرده است.اما 
جدای از اقدامات و تالش های انجام شــده در 
راســتای جلوگیری از بیابان زایی، می خواهیم 
ببینیم گونه های کشــت شده در این منطقه 
چرا و به چه علت دچار خشــکیدگی شــده 
است، پس شناخت مختصری از این درختان 
خالی از لطف نیســت.َگز، درختی است که به 
علت رســیدن ریشــه اش به آب های سطحِی 
زمیــن عمر طوالنــی دارد، در بعضی مناطق 
گرمســیر بیش از هزار سال عمر کرده  است و 
ارتفاع آن به 1۰ تا 1۵ متر می رسد و به علت 
شور بودن برگ های آن فقط شتر و شترسانان 
از آن اســتفاده می کنند و برای تغذیه ســایر 

حیوانات، نامرغوب است.و اما کهور پاکستانی 
یــا همان درخت ُســمر، کــه بومی ایران هم 
نیســت. یکی از درختان مقاوم به خشــکی و 
شــوری و حساس به سرما است که ارتفاع آن 
به پنج متر می رسد. طی سال های اخیر کشت 
این درخت در مناطق جنوبی کشور همچون 
بوشهر رواج یافته است. برگ های این درخت، 
باریک و ســوزنی و شــاخه هایش از خارهای 

زیادی تشکیل شده است.
طرح بیابان زدایی در جازموریان با کاشــت 
این ۲ نوع درخت آغاز شــده است.روزی که 
پیمانــکار طرح، در حال آبیاری نهال ها بود به 
منطقه ســفر کردیم تا ببینیم این طرح ۶۲۵ 
هکتاری در چه وضعیتی اســت. اما در کمال 
تعجب مشاهده کردیم ساقه بسیاری از نهال ها 
کامال خشک شده است و این سوال پیش آمد 
که کدام گونه گیاهی توانســته در این بیابان 
گلیم خود را از آب بِکشــد و کــدام گونه در 
همین ابتدای کار تســلیِم اقلیم گرم و خشک 

جازموریان شده است.
جمیل لطیفی، پیمانکار طرح کشت نهال 
در منطقه جازموریان اســت. او اظهار داشت: 
کشــت نهال کهور و قلمه َگــز را  در زمینی 
به مســاحت ۶۲۵ هکتار و بــا اعتبار بیش از 
۲ میلیــارد تومان آغاز کردیم و اکنون مراحل 
پایانی این طرح را انجــام می دهیم.او با بیان 
اینکــه نگهداری ایــن درختــان را پیمانکار 
دیگری انجام خواهد داد تصریح کرد: آبیاری 
این نهال ها در فاصله 1۰ روز با پنج دســتگاه 
تراکتــور و اســتفاده از ظرفیــت ۲۰ کارگِر 
بومی اهل روستای چاه بهمن که از روستاهای 
حاشیه جازموریان است انجام می شود.لطیفی 
در پاســخ به این سئوال که کاشت کدام گونه 
گیاهــی در جازموریان با موفقیت همراه بوده 
است بیان داشت: در این طرح گونه های ُسمر 
یا کهور پاکســتانی بهتر جواب داده و نسبت 
بــه گونه َگــز مقاومت بهتری از خود نشــان 
داده است.مشــاهدات ما حاکی از این اســت 
که بســیاری از نهال های کشت شده در این 

طرح خشک شده و در واقع کارگران در حال 
آبیاری چوب های خشک هستند. اما چرا یک 
گونه گیاهی بومی همچون َگز که پیش از این، 
کاشــت آن در منطقه با موفقیت همراه بوده 
امروز در مقابل یــک گونه غیر بومی همچون 
ُســمر، محکوم به شکست شــده است. این 
موضوع جای بحث و بررســی بیشتری دارد.
در اینجا با دو فرضیه مواجه هستیم، یا آبیاری 
درختان به طور منظم انجام نشــده و یا اینکه 
تغییرات اقلیمی و کاهش ســطح آب های زیر 
زمینی مانع تغذیه درختان از مایه حیات شده 
اســت. البته فرضیه نخست منطقی تر به نظر 
می رســد چون این طرح با کاشت نهال آغاز 
شــده و نهال هم تا مدت زمان معینی )حدود 
پنج سال( باید به طور مرتب و منظم، آبیاری 
شــود چرا که هنوز ریشه ای تشکیل نشده که 
بخواهد خود را به آب های زیرزمینی برســاند.

اما یکی از کارگران که در حال آبیاری نهال ها 
بود عنوان کرد: علت خشــک شــدن برخی 
نهال ها، مساعد نبودن خاک است و ربطی به 
آبیاری ندارد. او اظهار داشت: بیشتر، درختان 
َگز دچار خشــکی شده و کهورهای پاکستانی 
همچنان زنده و ســرحال هستند.تناقض در 
اظهار نظرهــای افراد، باعث ایجــاد ابهامات 
زیادی در خصوص این طرح شده است چراکه 
برخی عنــوان می کنند درخت گــز مقاوم تر 
اســت و برخی هم کهور را مناسب می دانند و 
از طرفی افرادی که کار نگهداری این درختان 
را بر عهده دارند می گویند هرچه خشک شده، 
از گونــه درختان گز بوده اســت.و همه اینها 
در حالی اســت که درخت گز در این منطقه، 

امتحان خود را به خوبی پس داده است.
به گفتــه حمزه احمدی مدیــرکل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری جنــوب کرمان، طی 
هفت سال گذشته ۲ هزار هکتار از بیابان های 
قلعه گنج نهال کاری شده است.او با بیان اینکه 
جازموریــان یکی از مراکــز تولید گرد و غبار 
اســت، اظهار داشــت: در همین راستا طرح 
کشت گونه های کهور و گز در دستور کار قرار 

دارد چراکه این گونه ها می توانند به راحتی با 
محیط گرم و خشک جازموریان سازگار شوند.
اینکه چرا پیمانکار طرح به جای کهور ایرانی 
و درخــت بومی گز از درخت ُســمر یا کهور 
پاکستانی استفاده کرده است نیز محل سوال 
است چرا که بســیاری از کارشناسان بر این 
باورند، درخت کهور پاکستانی عوارض منفی 
زیادی برای محیط زیســت، انسان و حیوان 
دارد. در حالــی که برخی از کشــورها برای 
نابودی این نوع درخت اعتبارات زیادی هزینه 
می کنند، تازه کاشــت آن در جازموریان آغاز 

شده است.
یکــی از فعــاالن محیط زیســت در این 
بــاره تصریح کرد: اگر هدف از کاشــت کهور 
پاکســتانی، بیابان زدایی اســت باید بگوییم 
که طبق نظر کارشناســان محیط زیســت، 
سرمایه گذاری روی کاشت درخت گز و حتی 
کهــور ایرانی منفعت بیشــتری برای منطقه 
دارد اما ظاهرا چوب و زغال کهور پاکســتانی 
به دلیل کیفیــت بهتر از بازار مناســب تری 

برخوردار است.
موســی امیــر مدیــر منابــع طبیعی و 
آبخیــزداری شهرســتان قلعه گنــج اما بیان 
داشــت: برخی نهال های جازموریان در حین 
جابه جایی دچار ریزش برگ شده اند و معموال 
بعد از سه دوره آبیاری مجددا جوانه می زنند و 
در بخشی از همین جازموریان نهال هایی را با 
همین حالت کاشته ایم که بعد از گذشت یک 
ماه جوانه زدند و امروز هم ســبزینگی خوبی 

دارند.او با اشــاره به تخریب بخشــی از طرح 
نهال کاری بر اثر ســیالب فروردین ماه اظهار 
داشــت: به جز درخت کهور و گز هیچ درخت 
دیگری در این منطقه قابل کشت نیست.امیر 
با بیــان اینکه هدف از کشــت این درختان، 
تثبیت خاک و جلوگیری از ریزگردها اســت، 
گفت: در منطقه ای که این طرح اجرا می شود 
هیــچ باغ و یــا مزرعه ای نیســت که درخت 
کهور پاکســتانی بتواند به آن آسیب برساند.

او در خصوص خشــک شدن نهال ها نیز بیان 
داشــت: تمامی نهال های خشک شده با نهال 
جدید جایگزین خواهد شــد.کهور پاکستانی 
البته به کهور آمریکایی هم معروف است. این 
درخت از آنجا که مانع رشد گونه های گیاهی 
دیگر می شود در کشور ما موافقان، منتقدان و 
مخالفان زیادی دارد اما کاشت آن در مناطق 
کم آب همچــون جازموریان با انگیزه تثبیت 
خاک و جلوگیری از گرد و غبار انجام می شود. 
در ضمن نباید از این موضوع هم غافل شد که 
همین درخت هم باید حدود پنج سال آبیاری 
شــود تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. آیا با 
اعتبارات موجود و هزینه های جانبی می توان 
پنج ســال از این درختان در شرایط مطلوب 
نگهــداری و مراقبــت کــرد؟در ضمن وزش 
بادهای شــدید در جازموریان را هم نباید از 
نظر دور داشت و اینکه اگر آلودگی زیستی در 
این منطقه ایجاد شــود توسط همین بادها به 
سایر مناطق کشاورزی و باغی منتقل خواهد 

شد.
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 علــی روح اللهی مدیر منطقه با اشــاره به تداوم اجرای طــرح ثبت نام و تبدیل 
رایــگان ســوخت ســی ان جی در اســتان گفــت: از آغــاز اجــرای این طرح 
نزدیک بــه ۶۶۰۰ خــودروی عمومی باری و مســافری ثبت نام نمــوده اند که 
 نشــان از اســتقبال چشــمگیر و اقبال مصرف کنندگان به ســوخت پاک دارد.

علی روح اللهی با تأکید بر پیگیری مستمر مدیریت و مسئولین شرکت جهت انجام 
مطلوب طرح مذکور اظهار داشت از کل خودروهای ثبت نام نموده در این منطقه ، 
نزدیک به ۴1۰۰ دستگاه خودروی عمومی باری و مسافری در کارگاههای مجاز و 
فعال منطقه مراحل تبدیل سی ان جی را به انجام رسانده اند و بقیه خودروهای ثبت 
 نام شده که مجاز به بهره مندی از این طرح  هستند در نوبت تبدیل رایگان می باشند. 
روح اللهی افزود، مالکین خودروهای عمومی باری و مسافری در استان آذربایجان 
شــرقی جهت بهره مندی از مزایای طرح رایگان تبدیل سی ان جی می توانند با 
مراجعه به ســایت GCR.niopdc.ir در این طرح ثبت نام  نموده و نسبت به 

دریافت نوبت تبدیل اقدام نمایند.

تجلیلازمدیرعاملشرکتآبفااستاناصفهان
درتحققاهدافپویش»هرهفتهالف-بایران«

گروه شهرستانها: با حضور وزیر نیرو، به صورت ویدئو کنفرانس از مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان و دیگر  فعاالن پویش »هر هفته _الف_ب_ایران« استان 
اصفهان تجلیل شد.مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به بهره 
برداری از 7 پروژه آب وفاضالب استان اصفهان در قالب »پویش  هر هفته الف- ب 
ایــران« ، گفت: این پروژه ها بــا  اعتباری بالغ بر 7۵۸ میلیارد تومان در مدار  بهره 
برداری قرار گرفتند.  فاز اول پروژه بازســازی و اصالح شــبکه فاضالب اصفهان از 
محل فاینایس خارجی، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال جنوب شرق اصفهان، آبرسانی 
به باغشاد و ۸ روستای لنجان،  راه اندازی واحد ۲ و ۳ تصفیه خانه فاضالب داران، 
تصفیه خانه فاضالب اژیه، آبرسانی به مجتمع19 روستای فالورجان و تصفیه خانه 
فاضالب هاشــم آباد، پروژه هایی بودند که در قالب این طرح به بهره برداری رسیده 
اند.  هاشــم امینی افتتاح فاز اول بازسازی و اصالح شبکه فاضاب اصفهان از محل 
فایناس خارجی را بسیار تاثیر گذار برشمرد و گفت: با اجرای این پروژه نگرانی مردم 
در محور جنوب و مرکز اصفهان به دلیل ریزش شــبکه فرسوده فاضالب در اقطار 
باال رفع گردید. این در حالیست که این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۶۰ میلیارد تومان 
معادل ۳۶۸ میلیون یوان اجرایی گردیده اســت.وی پیرامون اجرای پروژه ایستگاه 
پمپاژ و خط انتفال جنوب شرق اصفهان گفت: با اجرای تاسیسات فاضالب جنوب 
شرق اصفهان،  صد درصد کالن شهر اصفهان  دارای زیرساخت جمع آوری، انتقال 
و تصفیه فاضالب می شود و دیگر در هیچ منطقه ای از شهر فاضالب شهری از طریق 
چاه های جذبی دفع نمی گردد.مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه 
راه انــدازی واحــد ۲ و ۳  تصفیه خانه فاضالب داران با هدف جلوگیری از آلودگی 
منابع زیرزمینی در دســتور کار قرار گرفت خاطر نشان ساخت: با راه اندازی مدول 
دوم وسوم تصفیه خانه فاضالب داران ۳ هزار و ۳۴۴ متر مکعب درروز پساب در این 
تصفیه خانه تولید می شود. وی ضمن اشاره به آبرسانی به باغشاد و ۸ روستای لنجان 
گفت: این مجموع آبرســانی برای ۴ شهر باغشاد، شهرک زاینده رود، باغبهادران و 
چرمهین و ۲۰ روستا در شهرســتان لنجان طراحی شده که هم اکنون  با انتقال 
۲۵۶ لیتر در ثانیه آب جمعیت ی معادل ۶۰ هزار نفر تامین می شــود.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ادامه افزود: آبرسانی به مجتمع 19 روستای 
فالورجان در راســتای بهره مندی پایدار روستاییان از آب شرب سالم و بهداشتی 
می باشد.وی تصریح کرد: در قالب این طرح، آبرسانی پایدار به ده ها روستای استان 
اصفهان در ســال پیش رو ادامه دارد.در این جلسه هم چنین کتاب »دلگرمی ها و 
همراهی ها« در سی و سومین هفته پویش هر هفته_الف_ب_ایران در ساختمان 
مرکزی وزارت نیرو رونمایی شــد.با توجه به تداوم و استمرار پویش مذکور با شکل 
گسترده در سال جهش تولید با عنوان هر هفته_الف_ب_ایران؛ )ساخت و سازها و 
ساز و کارها( به بهره برداری رساندن ۲۵۰ طرح بزرگ و مهم آب و برق با اعتباری 
بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان در ۳1 استان کشور در دستور کار قرار گرفته است.در 
این جلسه وزیر نیرو، از استاندار استان اصفهان و مدیران صنعت آب و برق استان که 
در تکمیل و به بهره برداری رساندن طرح های بزرگ آب و برق مجدانه تالش کرده 
بودند به صورت ویدئو کنفرانس با اهدا لوح تقدیر و تندیس مورد تقدیر قرار گرفتند.

۲0هزارانشعابفاضالب
دربافتتاریخیبوشهرواگذارمیشود

گروه شهرستانها: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به 
وارد مدار شدن ۴۰درصد شبکه فاضالب بافت تاریخی بوشهر گفت: با تکمیل این 
پروژه ۲۰هزار انشــعاب فاضالب به ساکنان این بافت با پرداخت تسهیالت واگذار 
می شود.عبدالحمید حمزه پور با اشاره به اجرای طرح فاضالب بوشهر اظهار داشت: 
تاکنون حدود ۵۰۰ کیلومتر خط انتقال و شــبکه جمع آوری و یک مدول تصفیه 
خانــه به ظرفیت ۳۰ هزار متر مکعب با هزینه ای افزون بر ۲۵۵ میلیارد تومان اجرا 
شده اســت.وی با بیان اینکه شبکه فاضالب در تمامی نقاط شهر بوشهر طراحی و 
اجرا می شــود خاطر نشان کرد: اکنون برنامه اجرای طرح فاضالب در نقاط جنوبی 
شهر بوشهر در حال طراحی است که با اتمام طرح مطالعاتی عملیات اجرایی آن آغاز 
می شــود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب و استان بوشهر از اجرای شبکه فاضالب 
در بافت تاریخی بوشهر خبر داد و بیان کرد: برای حفظ و ماندگاری بافت تاریخی 
بوشهر که یک گنجینه گرانبها در کنار آبهای خلیج فارس است طرح فاضالب در 
این بافت اجرایی شــد و اکنون پیشرفت آن باالی 9۰ درصد است.حمزه پور، طول 
شبکه فاضالب بافت تاریخی بوشهر را ۳۵ کیلومتر دانست و تصریح کرد: این پروژه 
با اعتباری افزون بر 1۳۰ میلیارد تومان اجرا شده است و تنها بخش لوله رانی آن به 
طول ۵۰۰ متر مانده اســت.وی از وارد مدار شدن ۴۰ درصد شبکه فاضالب بافت 
تاریخی بوشهر خبر داد و گفت: پروژه فاضالب بافت تاریخی بوشهر که در محالت 
چهارگانه کوتی، دهدشتی، بهبهانی ها و شنبدی و خیابان ها و محالت اطراف آن در 
حال اجرا است بیش از ۴۰ درصد این طرح با ۲ ایستگاه پمپاژ وارد مدار بهره برداری 
شده است.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر با تاکید بر بهره مندی 
مردم ساکن در شهر بوشهر از شبکه فاضالب خاطر نشان کرد: با تکمیل این پروژه 
۲۰ هزار انشــعاب فاضالب به ســاکنان بافت تاریخی بوشهر با پرداخت تسهیالت 

واگذار می شود.

مهمترینهدفشرکتفوالدسنگتأمینپایدارآهک
ودولومیتکلسینۀگروهفوالدمبارکه

گروه شهرستانها: رئیس واحد آهک سازی شرکت فوالدسنگ مبارکه از تأمین 
پایدار و باکیفیت آهک و دولومیت کلســینۀ موردنیاز گروه فوالد مبارکه به عنوان 
مهم ترین هدف این شــرکت یاد کرد.علی شجاعی در تشریح ظرفیت های شرکت 
فوالدسنگ مبارکه گفت: این شرکت از سال های گذشته، تأمین سنگ خام واحد 
آهک ســازی فوالد مبارکه را عهده دار بوده اســت. در همین خصوص، با عنایت به 
تغییر رویکرد و اســتراتژی این شــرکت، کورۀ فاز اول پخت آهک در اواخر ســال 
1۳9۵ با تکنولوژی خاص چیســاکی ژاپن راه اندازی شــد. در ادامه، کورۀ دوم نیز 
بدون حضور ناظر ژاپنی و با همت و عزم کارشناســان داخلی شرکت فوالدسنگ 
و پس از پشــت سر گذاشتن موفقیت آمیز تســت های الزم در آذرماه سال 9۸ به 
بهره برداری رســید.رئیس واحد آهک سازی شرکت فوالدسنگ خاطرنشان کرد: با 
توجه به پیچیدگی های خاص این تکنولوژی، مسیر سختی تا رسیدن به وضعیت 
مطلوب کنونی پیموده شده و شایسته است در همین زمینه از تالش ها و زحمات 
مجید فرحاندوست، رئیس سابق واحد آهک سازی و سید رضا بحرینی، کارشناس 
این بخش و همچنین از دیگر متخصصان و همکاران واحد آهک ســازی قدردانی 
کنیم.وی با تأکید بر اینکه هر تکنولوژی به نوعی میوه و محصول زیست بوم تمدنی، 
فلسفی و فرهنگی خاص خود است و فهم زبان ویژۀ تکنیک و انطباق آن با شرایط 
محیطی جدید گاهی به بهره گیری از تجارب پیشین و صرف وقت و انرژی بیشتر 
نیازمند است، تصریح کرد: به لطف الهی و با پیگیری های مجدانۀ مدیرعامل شرکت، 
سخت کوشــی و خلوص نیت کارکنان واحد آهک سازی و پشتیبانی سایر واحدها، 
از جملــه همکاران حوزۀ تعمیرات، اکنون هر دو کوره در حال بهره برداری اســت 
و هریــک از آن ها در هر روز به راحتــی می تواند ۴۰۰ تن محصول باکیفیت آهک 
کلسینه تولید کند.شجاعی گفت: خوشبختانه در آبان ماه گذشته نیز رکورد ماهانۀ 
قبلی تولید از حدود 1۸ هزار تن به بیش از ۲1 هزار تن و در آذرماه به بیش از ۲۲ 
هزار تن افزایش یافت و امیدواریم در سایۀ الطاف الهی و تالش کارکنان، این روند 

ادامه داشته باشد.

اخبار کوتاه


