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عدد خبر

کارشناس اداره کل هواشناسی بوشهر 
گفت: روز دوشــنبه)16خرداد( با تداوم 
رونــد افزایشــی دمــا در ایــن اســتان، 
دمای برازجــان برای دومیــن روز متوالی 
بــه ۴۷درجــه رســید و شــهرهای اهــرم و 
خورموج نیز گرمای ۴6درجه سانتی گراد 
را تجربــه کردنــد. به گــزارش ایرنــا، پیام 
مســاعدی افــزود: پیش بینی می شــود 
تا اواخــر هفته دمای هوا روند افزایشــی 
داشته باشد و در برخی از روزها در برخی 

نقاط به آستانه ۵۰درجه برسد. 

47
درجه

بوشهر

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیش 
خواســتار شناســایی و تعییــن تکلیــف 
۲۰هــزار واحد مســکونی خالی از ســکنه 
در این جزیره شــد. بــه گزارش تســنیم، 
مهــدی کشــاورز اظهــار کــرد: عــاوه بــر 
اینگونــه اقدامــات بــرای ســاماندهی و 
منطقی سازی اجاره بها در کیش نیازمند 
پیگیری جــدی دالیــل افزایــش اجاره بها 
و ســاخت واحدهــای جدیــد و همچنیــن 
شناسایی افراد خاص و دچار مشکل در 

باب تأمین اجاره بهای مسکن هستیم. 
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هرمزگان

عکس خبر

خبرهای کوتاه

خوزستان

هورالعظیم در آستانه نابودی
تاالب هورالعظیم بزرگ ترین تاالب مرزی کشور و تاالبی 

مشترک بین ایران و عراق است که دوسوم مساحت آن در 
عراق قرار دارد. هورالعظیم سال هاست به دالیل مختلف 

ازجمله خشکسالی و جاده سازی شرکت های نفتی با کمبود 
آب دست و پنجه نرم می کند. هم اکنون 6۳درصد از تاالب 
هورالعظیم آب دارد و با توجه به کاهش بارندگی و تنش 
آبی در باالدست حوضه کرخه، آبی که باید به هورالعظیم 

برسد جوابگوی نیازهای تاالب نیست و درصورت کشاورزی 
در حوزه کرخه در تابستان پیش رو بحران هایی همچون 

مرگ ومیر آبزیان وجود دارد. منبع: ایرنا 

توسعه مبادالت تجاری 
خراسان جنوبی با افغانستان

استاندار خراسان جنوبی از آمادگی برای توسعه مبادالت تجاری 
با افغانستان از طریق بازارچه های مرزی این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اســتانداری خراســان جنوبی، جواد 
قناعت در دیدار معاون وزیر انرژی و جمعی از تجار و سرکنسول 
افغانستان در تهران افزود: بازارچه های یزدان، دوکوهانه، گلورده 
و ماهیرود خراســان جنوبی هر یک با توجه به زیرساخت هایی 
 که دارنــد، می تواننــد فرصت خوبــی برای توســعه مبادالت 

تجاری باشند.
وی بر استمرار و افزایش تعامالت تجاری با افغانستان تأکید کرد 
و گفت: با توجه به مرز مشترک خراســان جنوبی و افغانستان و 
زیرساخت هایی که در این حوزه فراهم شده برای استفاده بهتر و 

مؤثرتر از این شرایط باید برنامه ریزی شود.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: این برنامه ریزی می تواند به 
ارائه راهکارهایی در راستای اســتمرار و افزایش سطح تعامالت 

تجاری بینجامد.
برنامه ریزی برای دیدار استاندار و والی فراه، دعوت از وزیر تجارت 
افغانســتان به منظور بازدید از پایانه و بازارچه های مرزی استان 
و تشکیل کمیته  مشــترک بین ایران و افغانستان برای ارزیابی 
کاالهای صادراتی از ســوی 2 کشــور از مهم ترین مصوبات این 

دیدار بود.

 تخصیص ۱۲۵میلیارد ریال
به میراث فرهنگی گلستان 

سرپرست اداره  کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گلســتان گفت: ۱2۵میلیــارد ریــال از منابع مصوبات ســفر 
رئیس جمهوری برای توسعه زیرســاخت های میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی این استان تخصیص یافت.
به گــزارش ایرنــا، رحمــان فرمانی گفت: در ســفر اســفند 
رئیس جمهوری به گلســتان ۱۱00میلیارد ریــال برای ایجاد 
زیرساخت  طرح های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان درنظر گرفته شد که تاکنون 200میلیارد ریال آن تصویب 
و مبلغ ۱2۵میلیــارد ریال آن تخصیص یافــت. وی افزود: کل 
اعتبار مصوب در سفر در مدت 3ســال برای بهبود شاخص های 
گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی گلستان اختصاص 
خواهد یافت و عالوه بر آن از محل اعتبار استانی هم برای اجرای 
طرح های مربوط به این 3بخش هزینه می شود. سرپرست اداره  
کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان ادامه داد: 
اعتبار اولیه تخصیصی از محل سفر دولت برای راه اندازی بازارچه 
صنایع دستی در مراوه تپه و آق قال و ایجاد و توسعه زیرساخت های 
گردشگری شــامل راه دسترســی، روشــنایی و سرویس های 
بهداشــتی در فضاهای گردشگری اســتان و رونق فعالیت های 
صنایع دستی و مرمت آثار باستانی شاخص ازجمله برج قابوس، 

دیوار بزرگ گرگان و شهر تاریخی جورجان هزینه می شود.

نقل قول خبر

سیدمحمدرضا هاشمی
استاندار سمنان

فرمانــداران اســتان ســمنان بــا جدیــت 
کشــاورزان را بــه فــروش گنــدم تولیــدی 
بــه اداره کل غلــه اســتان تشــویق کنند. 
اداره کل غلــه اســتان ســمنان موظــف 
خواهد بــود تا پایــان فصل خریــد گندم، 
حداقل 1۰۰هزار تن گندم را از کشاورزان 

خریداری کند.

جاسم محمدی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایام

فاز اول بیمارستان ۳۷6تختخوابی ایام 
تــا پایــان  خــرداد افتتــاح خواهــد شــد. با 
توجه به اهمیت و نقش این بیمارستان 
بــرای ارائــه خدمــات درمانــی بــه مــردم، 
پیگیری هــای مســتمر و رایزنی هــای الزم 
برای تجهیز و بهره برداری از فاز اول آن تا 

پایان خرداد انجام شده است.

علی بیت اللهی
رئیس بخش زلزله و خطرپذیری وزارت 

مسکن
یک مسئله جدی که در مشهد به عنوان   
یــک کانشــهر   بــا آن مواجــه هســتیم، 
گرایش کاما واضح برای بلندمرتبه سازی 
اســت. شــمار ســاختمان های بــا تعــداد 
طبقات باالتر از 8در مشــهد دست کمی 
از تهران نــدارد و به دلیــل افزایش قیمت 
زمین روزبه روز بر تعداد این ساختمان ها 

افزوده می شود. 

معاون بهبود تولیــدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی گلستان کشاورزی

گفت: از آغاز فصل برداشت دانه 
روغنی کلزا در این اســتان تا ۱۵خرداد از مجموع 
۴2هزار و ۱2۵هکتار ســطح ســبز این محصول 
3۸هــزار و ۵00هکتــار معادل ۹2درصــد مزارع 

برداشت شده است.
به گــزارش ایرنا، محمدرضا عباســی افزود: خرید 
محصــول کلــزا در گلســتان توســط 7مرکز و 
کارخانه های روغن کشی اســتان در حال انجام و از 
اردیبهشت تا روز یکشنبه ۶2هزار تن از این محصول 
تحویل مراکز خرید شده اســت. وی با بیان اینکه 
برداشت کلزای یک هفته تا ۱0روز آینده در گلستان 
ادامه دارد، اضافه کرد: تاکنون 3۵۱0میلیارد ریال 
از بهای محصول کلزای خریداری شده از کشاورزان 
گلســتان به آنها پرداخت شده اســت. عباسی از 
برداشــت ۸7درصد مزارع جو گلســتان نیز خبر 
داد و گفــت: در ســال زراعــی ۱۴0۱ - ۱۴00 از 
مجموع 7۵هزار و ۱۸۶هکتار کشــت جو به دلیل 

خشکســالی 73هزار و ۱۱۵هکتار آن سطح سبز و 
قابل برداشت شد. وی ادامه داد: پیش بینی تولید از 
مزارع سطح سبز جو در گلستان امسال ۱07هزار و 
۸3۴تن است. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهادکشــاورزی گلســتان با بیان اینکه تا کنون 
۸۹هزار و 7۴۴تن جو برداشــت شده است، گفت: 
باتوجه به قیمت توافقی این محصول فقط 20۸۵تن 
آن به 3مرکز خرید پیش بینی شده در استان تحویل 
شده است.عباســی از برداشــت ۶۸درصد مزارع 
آبی و 30درصد مزارع دیم محصــول گندم هم در 
این اســتان خبر داد و افزود: در سال زراعی جاری 
37۵هزار و ۱۵3هکتار گندم کشت شد که تاکنون 
20۱هزار هکتار آن برداشت شــده است. به گفته 
وی، پیش بینی برداشــت از مزارع گندم دیم و آبی 
گلستان امسال ۹۱0هزار و 2۵0تن است که تا کنون 
32۵هزار تن آن توسط ۹0مرکز خرید این محصول 
خریداری شده است. گلســتان با ۶۶7 هزار هکتار 
زمین کشاورزی از قطب های مهم تولید محصوالت 

کشاورزی پاییزه در کشور به شمار می رود. 

 شهرســتان های جنوبــی سیستان وبلوچســتان 
۱۴3۵هوتگ دارنــد؛ هوتگ هایی که طی ۱۱ســال 
اخیر ۴۱زن و کودک را به کام مرگ کشانده اند. ۶نفر از 
قربانیان هوتگ ها که ۵نفرشان کودک بودند، از ابتدای 
سال جاری تاکنون  جان باختند تا در نهایت رسانه ای 
شدن این حوادث منجر به برگزاری نشست ساماندهی 

هوتگ ها در استانداری شود.
استاندار سیستان وبلوچستان فرمانداری ها، بخشداران و 
دهیاران شهرهای جنوبی و دستگاه های اجرایی را مأمور 
کرد تا با اطالع رسانی، مردم را از خطر احتمالی نزدیک 
شدن به هوتگ ها مطلع و برای آموزش جوامع محلی و 
تهیه وسایل امداد و نجات متناسب با کاربری هوتگ ها 

برنامه ریزی و اقدام کنند.
تهیه اطلس شناســایی هوتگ های پرخطر توســط 
دهیاران، گراول ریزی کف هوتگ هــا برای ممانعت از 
غرق شدگی، مسدود شدن مسیر کانال دسترسی آب 
به هوتگ های غیرقابل استفاده و فاقد کاربری و طراحی 
مدل هوتگ امن با نصب آبشخور برای احشام و پلکان 

ورود از مهم ترین مصوبه های این نشست بود.

هوتگ ؛ سامانه ای آبگیر 
هوتگ ها بــا وجود همــه خطری که طی ســال های 
اخیر برای اهالی روســتاها و شهرســتان های جنوبی 
سیستان وبلوچســتان داشــته اند، نقــش مهمی در 
جمع آوری آب و مواجهه با ســیالب دارند. »هوتگ« 
نام گودال مصنوعی یا طبیعی نسبتا بزرگی است که آب 
حاصل از بارندگی ها در آن هدایت و جمع آوری می شود 
و در طول سال به مصارف کشاورزی و آشامیدنی انسان 

و حیوانات اهلی و وحشی می رسد.
ساخت هوتگ در منطقه دشــتیاری و چابهار با توجه 
به وضعیت آب و هوایی منطقه از زمان های بسیار دور 
مرسوم بوده و گودال های حفر شده با اشکال هندسی 
دایره، مستطیل، مربع و به عمق بیش از ۵، ۱0، 20متر 
و حتی بیشــتر اســت. هر هوتگ می تواند تا ۱0هزار 
مترمکعب آب ذخیره کند و تا یک ســال بدون اینکه 
بارانی ببارد دوام داشته باشد و مورد استفاده قرار گیرد؛ 
خصوصیتی که هوتگ را همچون قنات های یزد برای 

مردم محلی مهم کرده است.

 دسته بندی سه گانه هوتگ ها 
همــه هوتگ هــا در شهرســتان های جنوبــی 
سیستان وبلوچستان قرار دارند؛ ۱070مورد در چابهار، 
۱۸مورد در کنارک، ۴7مورد در قصرقند و 300مورد 

در دشتیاری.
مدیرکل مدیریت بحران سیستان وبلوچستان با بیان 
اینکه هوتگ ها در واقع ابزار مراقبت از منابع آب هستند 
و استفاده معیشــتی دارند، به همشــهری می گوید: 
هم اکنون هوتگ ها فقط مصرف کشاورزی، آب احشام 
یا در موارد خیلــی معدود، شست وشــو دارند و هیچ 
هوتگی با کاربرد آب آشــامیدنی برای اهالی نداریم و 
حتی گاهی حادثه غرق شدگی ها در روستایی است که 

آب لوله کشی دارند.
داوود شهرکی با بیان اینکه ۹0درصد هوتگ ها کاربری 
کشاورزی دارند، می افزاید: به همین دلیل از سال۹۹ 
جهادکشاورزی استان این هوتگ ها را با عنوان آب بند 
در ردیف های اعتباری مطرح و ایمن سازی و ساماندهی  

آنها را از سال ۱۴00آغاز کرد.
او دسته دوم هوتگ ها یعنی ۱۸مورد را مربوط به منابع 
طبیعی می داند و اظهار می کند: متولی این هوتگ ها که 

برای حفظ و نگهداشت منابع طبیعی و دور از دسترس 
مردم ایجاد شده اند، منابع طبیعی است.

به گفته شهرکی، گروه ســوم هوتگ هایی هستند که 
در محدوده روستا قرار دارند؛ هوتگ در زمان های دور 
وجود داشته و مردم در اطراف آن، روستا را شکل داده اند 

که متولی این هوتگ ها هم بنیاد مسکن است.

تهیه اطلس هوتگ ها تا پایان خرداد 
بنابر اعالم مدیرکل مدیریت بحران سیستان وبلوچستان 
و براســاس مصوبه نشست ســاماندهی هوتگ ها، هر 
دستگاه به عنوان متولی هوتگ موظف به ایمن سازی 
آن است، اما پیش از آن باید اطلس هوتگ ها تهیه شود. 
بر این اساس، دفتر امور روستایی استانداری به عنوان 
متولی این موضوع همــه فرمانداری ها را موظف کرده 
اســت تا پایان خرداد اطالعات کامل و جامع هوتگ ها 
ازجمله مالک و متولی، وضعیت ایمنــی، نوع اقلیم و 

آبگیری و عمق و... را شناسایی کنند.
شهرکی دراین باره توضیح می دهد: بعد از جمع آوری 
اطالعات، هوتگ ها از نظر ایمنی به اولویت های مختلف 
تقســیم می شــوند تا ایمن ســازی آنها به طور جدی 

پیگیری شــود. او با بیان اینکه ایمن ســازی هوتگ ها 
شامل اقداماتی چون فنس کشی، رمپ ورود و خروج، 
الیروبی و... می شــود، ادامه می دهــد: تخمین اعتبار 
ساماندهی و ایمن سازی هوتگ ها سخت است، اما طبق 
برآوردهای اولیه و با قیمت های حال حاضر، ایمن سازی 
هر هوتگ حداقل 200میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که 
در مجموع 2۸۸میلیارد تومان اعتبار برای ایمن سازی 

همه هوتگ ها نیاز است.
به گفته این مقام مســئول، عالوه بــر ردیف اعتباری 
اختصاص یافته بــه جهادکشــاورزی، وزارت نفت و 
مجموعه های جهادی و برخی دستگاه ها قبول کردند 

تا به ایمن سازی هوتگ ها کمک کنند.

   
ساماندهی هوتگ ها با اولویت شهرســتان چابهار در 
دست پیگیری است و فعال دستور ممنوع شدن مسیر 
دسترســی به ۸۹ هوتگ در جوار مدارس و خانه های 
روســتایی شــهرهای جنوبی اســتان، احیای ردیف 
اعتباری ایمن سازی هوتگ ها در طرح هادی روستایی 

و اطالع رسانی جدی در این باره صادر شده است. 

ایمن سازی 1435هوتگ در سیستان و بلوچستان
  ساماندهی و ایمن سازی ۱۴3۵ هوتگ موجود در ۴شهرستان 

جنوبی استان نیازمند 2۸۸میلیارد تومان اعتبار است
  فرمانداری ها موظف شده اند تا پایان خرداد اطالعات کامل و جامع 

هوتگ ها را برای تهیه اطلس شناسایی کنند

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار

برداشت ۹۲درصد مزارع کلزا در گلستان 

سمنان

ایالم

خراسان رضوی


