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مناسبت

عدد خبر

پاسداشت فردوسی در مشهد آغاز شد

۶۰
دستگاه

حماسه فردوسی در شاهنامه
ی نیست.
فردوسی ،فقط یک شاعر و شاهنامه تنها یک اثر مل 
شاهنامه میراثی برای نوع بشر است؛ میراثی که بیش از هر
چیز ،وجه انسانی آن زبانزد شده.
از سوی دیگر خدمت او در پاسداشت زبان فارسی ارجنهادنی
است ،زیرا بســیاری معتقدند اگر فردوسی نبود ،شاید زبان
ما امروز بدین گونــه نمیماند .امروز25 ،اردیبهشــت ،روز
بزرگداشت سخنسرای ایرانی و سراینده شاهنامه؛ حماسه
ملی ایران اســت که برای هر لحظه از زندگی بشر میتوان
شعری ،بیتی ،مصرعی از آن یافت که از نیک و بد ،راستی و
دروغ ،نور و ظلمت ،شادی و اندوه و نبرد با دیوان و اهریمنان
میگوید.
25اردیبهشــت از 2دهه پیش تاکنون بنابر مصوبه شورای
فرهنگ عمومی کشــور به نام حکیم توس نامگذاری شده؛
سالهاست در این تاریخ عالقهمندان و شاهنامهپژوهان گرد
هم جمع میشوند تا در بزرگداشت فردوسی سخنسرایی
کنند ،اما در 2ســال گذشــته این گردهماییهــا به جای
آرامگاه و دانشگاه فردوســی به فضای مجازی منتقل شد و
حاال بعد از 2ســال بار دیگر مشــهد میزبان عالقهمندان به
فردوسی است.
برنامههای بزرگداشــت فردوســی از روز گذشــته ،شنبه
(24اردیبهشــت) آغاز شــده و تا 3خرداد ،روز آزادسازی
خرمشهر ادامه دارد.

یزد

5
بازارچه
خراسان

گزارش

هماهنگی نهادهای مختلف

تالش برای فرهنگسازی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراســان رضوی با بیان
اینکه فردوسی یک شــاعر شیعی و حماسهســرا بوده و به
مفاهیم ادبیات دینی و شیعی توجه کرده است ،وجود بارگاه
ثامناالئمه(ع) و آرامگاه فردوسی را در کنار هم یک فرصت
میداند که میتوانــد در کنار گردشــگری مذهبی قطب
حماسهسرایی ایران را هم مطرح کند.
حســینزاده البته از عقبماندگیهایی صحبت میکند که
اجازه نداده است از فرصت حضور آرامگاه فردوسی در مشهد
استفاده شود.
وی میگوید :ما باید رمان ،داســتان ،شعر ،انیمیشن ،فیلم
کوتاه و بلند با توجه به ادبیات حماسی و شاهنامه تولید کنیم
و برای رسیدن به این اهداف بلندمدت نیاز به اعتبار است.
این مقام مســئول تأکید میکند :ســاخت آثــار مبتنی بر
شاهنامه و ادبیات حماسی ابزارهای فرهنگسازی است که
باید به آن توجه ویژه کرد.
۲۴اردیبهشت تا 3خرداد که روز آزادسازی خرمشهر نام دارد
در خراسان رضوی دهه حماســه نامگذاری شده که در این
۱۰شب در آرامگاه فردوسی برنامههای ویژهای برگزار میشود.
گلباران آرامگاه فردوسی ،نقالی ،مرشــدخوانی ،سخنرانی
ی افغان ،تاجیک و ایرانــی ،پردهخوانی،
و اجرای ســرودها 
رونمایی از طرح یادمان میدان ســپهبد ،اهدای نشان عالی
فردوســی ،برگزاری همایش علمی پژوهشی پیام شاهنامه
و پایندگی زبان فارســی ،برگزاری جشــنواره شعر از توس
تا نیشــابور ،برگزاری اختتامیه فراخوان داســتان حماسی،
رویداد کارگاهی و آموزشی سینما حماسه ،برگزاری نشست
هماندیشی هنر حماســی ،برگزاری نمایشگاه تخصصی از
نفایس خطی و سنگی شاهنامههای موجود در گنیجنه رضوی
و ویژهبرنامه ورزشهای زورخانــهای و آیینهای پهلوانی از
برنامههای بزرگداشــت فردوســی در آرامگاه حکیم توس
خواهد بود.

سیده زهرا عباسی

خبرنگار

اقتصاد کشاورزی و شهرت جهانی فرش ساروق پای
بازار را به شهر ســلطانآباد (اراک امروزی) باز کرد؛
گرچه حاال اراک بیش از هر چیــز به عنوان پایتخت
صنعتی ایران شــهره شــده و به صنایع مادر ،تولید
تجهیزات انرژی ،بزرگتریــن کارخانه تولیدکننده
آلومینیــوم و ماشینســازی کشــور ،بزرگترین
واگنسازی و لوکوموتیوسازی خاورمیانه و ...شناخته
میشود ،اما قلب اقتصادی شهر هنوز در بازار تاریخی
آن میزند؛ بازاری که بنای آن از سال ۱۲۲۸هجری
قمری در بافت مرکزی شهر گذاشته شد و حاال بیش از
هر چیز به نظم و هندسه خود مشهور است.
این بــازار به مرکزیت چهارســوق ،دارای 2مســیر
شمالی -جنوبی و شــرقی -غربی است که از ۴جهت
به دروازههای قدیم شــهر متصل میشده و به نوعی
اســتراتژیکترین نقطه شــهر در زمانهای گذشته
بوده .در طول هر 2مســیر بازارســراها و تیمچههای
زیادی وجود دارد که مرمت آنها چندســالی است با
همکاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری مرکزی و شــهرداری بافت تاریخی اراک
و خود بازاریان شروع شــده و مسئوالن کشوری طی
روزهای گذشته قول تخصیص اعتبار ویژه برای ادامه
مرمت آن را دادهاند.
اختصاص اعتبار ویژه

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی در ســفر خود به اراک طی چند روز
گذشته تأکید کرد :تخصیص اعتبار ویژه برای مرمت
بازار تاریخی اراک در دستور کار قرار دارد و این مهم
با جدیت در اعتبارات سفر رئیسجمهوری به استان
مرکزی پیگیری میشود.
علیاصغر شــالبافیان در بازدید از بازار تاریخی اراک
این اثر را یکی از بناهای اســتثنایی کشور دانست که
حفظ و نگهداری آن باید مورد توجه مردم و مسئوالن
قرار داشته باشد.
او معتقد اســت معرفی هرچه بیشــتر این اثر فاخر
فرهنگی و تاریخی و حمایت از کسبوکارهای سنتی
مســتقر در آن میتواند ظرفیت مهمی برای جذب

گردشگر باشد .شالبافیان در حالی از اختصاص اعتبار
ویژه برای مرمت بازار تاریخی اراک خبر میدهد که
پیش از این ،رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری مرکــزی در گفتوگو با همشــهری
مهمترین بازوی میراث فرهنگی برای مرمت را اعتبار
اعالم کرده بود.
مصطفی مرزبان در اینباره گفته بود که بهدلیل کمبود
اعتبار در ســالهای گذشــته فقط مرمت اضطراری
بنا برای رفع خطر و همچنین بخشــی از کفسازی
راستههای اصلی انجام شده و در یکی دو سال گذشته
با مشارکت بازاریان و شهرداری بافت تاریخی مرمت
بنا شکل جدیتری بهخود گرفته است.
او تأکید کرده بود :نیــرو ،توان و تخصص برای مرمت
بازار اراک وجود دارد و اگر بخش اندکی از اعتبار سایر
دستگاهها و نهادها به میراث فرهنگی اختصاص یابد
میتوان بازار را در زمان کوتاهی مرمت کرد.
نیاز 50میلیاردتومانی

حاال و بعد از اینکه مرمت بخشــی از ســراها در بازار
به پایان رســیده اســت ،مسئوالن اســتان مرکزی
اعالم میکنند مرمت اساســی بازار تاریخی اراک با
هدف احیای کامل این اثر ارزشــمند تاریخی حدود
50میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
معاون میــراث فرهنگی اداره کل میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی مرکزی با بیان اینکه
ســال گذشــته 2میلیارد تومان برای مرمت این اثر
تاریخی از اعتبار استانی و ملی هزینه شد به همشهری
میگوید :هماکنون اولویت مرمــت در بازار تاریخی
اراک سرای صندوقسازها و سرای تقوایی است .گذر
چهارسوق بهطور کامل مرمت شــده ،مرمت سرای
صندوقســازهای بازار تاریخــی اراک در حال انجام
است .مرمت سرای تقوایی نیز با اعتبار شهرداری آغاز
میشود .محسن کریمی با بیان اینکه شهرداری اراک
برای مرمت بازار تاریخــی اراک اعتباری اختصاص
داده است ،میافزاید :از این اعتبار600 ،میلیون تومان

برای مرمت سرای تقوایی صرف میشود .بهگفته وی،
مرمت سرای اکبریان ،هزاوهای ،راسته بازار و نوذری
هم در اولویتهای بعدی است که با تامین اعتبار الزم
در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی
قرار میگیرد.
اعتبار 4میلیاردی شهرداری برای مرمت

مجموعه تاریخی بازار اراک با قدمت بیش از ۲۰۰سال
در زمان فتحعلی شــاه قاجار بهدســت یوسفخان
گرجی بنا گذاشته شــد که به نوعی هسته اولیه شهر
سلطانآباد را در خود داشت .این مجموعه ۱۴هکتاری
بهصورت ۲راسته بازار عمود بر هم ساخته شده و یکی
از نمونههای ارزشمند معماری ایرانی و اسالمی است
که تمامی جزئیات را با ظرافــت و به بهترین کیفیت
در خود دارد.
با توجه به اهمیت این اثر تاریخــی و همچنین زنده
بودن بازار ،مرمت آن اهمیت زیادی دارد که بازاریها
معتقدند باید با مشارکت همه نهادها انجام شود .عالوه
بر میراث فرهنگی و شــهرداری جای مشارکت اداره
اوقاف بهعنوان مالک یک سوم از سراهای بازار در این
مرمت خالی است.
شهرداری اما بهگفته مسئوالن میراث فرهنگی استان
مشارکت خوبی در مرمت داشته است .شهردار بافت
تاریخــی اراک در اینباره به همشــهری میگوید:
شهرداری اراک از سال90در کارهای مرمت بناهای
تاریخی فعالیت داشــته و در ســالهای گذشته هم
به مرمت بازار تاریخــی کمک کرده اســت .در این
همکاری مشترک تاکنون مرمت و جدارهسازی 6گذر،
کفسازی یکی از گذرها ،سرای آقایی و سرای کاشانی،
مرمت حوض سرای کاشــانی و مرمت کامل سرای
نبیزاده از سوی شهرداری انجام شده است.
بهگفته نگین شــاهکرمی ،شــهرداری سال گذشته
2میلیارد و امســال 4میلیارد تومان برای مرمت بازار
تاریخی اختصاص داده است.
او با بیان اینکه اعتبار امسال مرمت تصویب شده است،

پرونده موقت ثبت جهانی در دست تهیه است

مکث

هیچ بازاری در کشور به نظم سراها و طول راسته شبیه بازار اراک نیست و مرمت و حفاظت از
آن به تعامل بین دستگاهها و خود بازاریان نیاز دارد؛ اقدامی که با هدف ثبت جهانی این اثر بیش
از پیش مورد توجه قرار گرفته .پرونده ثبت موقت جهانی مجموعه بازار تاریخی اراک و درج
نام مجموعه بازار تاریخی اراک در فهرست موقت میراث جهانی در دست تهیه است و فرمهای
مربوطه در دست تکمیل قرار دارد .اما برای این کار باید پل خیبر در بافت تاریخی برچیده شود
که شهرداری موظف به این کار شده است.

پیری در کمین مازندران

ما
زندران

مازندران کمترین نرخ باروری کشور را در میان استانها دارد
براساس آماری که در سالهای گذشته درباره مازندران
اعالم شــده ،این اســتان با کاهش تولد و پیری جمعیت
پیگیری
مواجه است .تندشدن شیب سالمندی مازندران در حالی
است که تمایل به فرزندآوری حتی میان زوجهای جوان این استان کاهش
یافته است .بهگفته فرهاد غالمی ،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ،مازندران
با 1.10درصد کمترین نرخ باروری کشور را در میان استانها دارد.
از ســوی دیگر آنطور که سرپرست داشگاه علوم پزشــکی مازندران اعالم
میکند آمار ازدواج اســتان هم کاهش یافته و در مقابل طالق در مازندران
 ۵۳درصد بیشتر شده است .مسائلی که در کنار هم مازندران را با خطر پیری
مواجه کرده است و در آینده موجب خواهد شــد این استان با چالشهای
متعددی مواجه شود.
برنامههای مازندران برای افزایش جمعیت

با برپایی ستادهای جمعیت و خانواده در استانها موضوع افزایش جمعیت
در حال پیگیری است ،مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران
درباره این اســتان به همشــهری میگوید :موضوع افزایش جمعیت پس
از تشــکیل قرارگاه جمعیت از ســوی مدیران کل امور بانــوان و خانواده
استانداریها در حال پیگیری است .ستاد خانواده و جمعیت هر استان هم
با همکاری دستگاههای عضو خود مثل ثبت احوال وعلوم پزشکی موضوع را
پیگیری میکند .سمیه قاسمی طوسی با بیان اینکه موضوع افزایش جمعیت
مازندران در کمیتههای تخصصی پیگیری میشــود ،میافزاید :باید توجه

داشته باشیم که مسئله جمعیت در کوتاهمدت حل نمیشود و بهکار مستمر
در زمینه آموزشهای فرهنگی و پزشکی به خانوادهها نیاز دارد.
وی ادامه میدهد :در این زمینه به جز اقتصاد مسائل دیگری هم مهم است،
بسیاری از کشورهایی که زیرساختها و مشــوقهای متعددی در زمینه
فرزندآوری ارائه میکنند هم در این زمینه با مشــکالت مواجهند .همین
موضوع نشــان میدهد که مقوله جمعیت موضوعی فرهنگی است و مردم
باید درباره اولویتهای زندگی آگاهی کافی داشته باشند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری مازندران با اشــاره به ناباروری
بهعنوان یکی از چالشهای افزایش جمعیت استان ،اظهار میکند :در سفر
اخیر ریاستجمهوری به استان ،برای تجهیز بخش ناباروری 2بیمارستا ن
در نوشهر و بهشهر بودجه تخصیص داده شد .ارائه خدمات بهتر به زوجهای
نابارور در این بیمارســتانها یکی از راهکارهایی است که میتواند موجب
فرزندآوری شده و به افزایش جمعیت استان بینجامد.
خطر پیری برای نیروی کار مازندران

تبعات پیری در استانهای کشاورزی محور مانند مازندران بسیار زیاد است.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری مازندران درباره اقدامات اســتانداری
درباره موضوع ســالمندی اســتان و افزایش رشــد جمعیت مازندران به
همشهری میگوید :مازندران با وجود آنکه نرخ رشد جمعیتی خوبی دارد
با کاهش میزان تولد مواجه اســت .دلیل این موضوع آن است که مسائلی
مانند تکفرزندی ،نداشتن فرزند و همینطور تمایل نداشتن به ازدواج در

میافزاید :عملیات اجرایی امســال بعــد از برگزاری
مناقصه آغاز خواهد شد.
تقویت حس تعلق شهروندی

علیرضا کریمی ،شهردار اراک هم با اشاره به تخصیص
اعتبار ۴میلیارد تومانی برای مرمت بازار اراک تأکید
میکند که توجه بــه بافت تاریخــی اراک و حفظ و
ت آن یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری
نگهداشــ 
است ،زیرا احیای هویت شــهر و تقویت حس تعلق
شهروندی تنها با توجه به میراث فرهنگی و کهن هر
شهر محقق خواهد شد.
کارشناس مرمت شهرداری اراک هم که در مرمت بازار
و آثار تاریخی این شهر مشارکت ویژه دارد با تأیید این
موضوع به همشهری میگوید :مرمت خانه محسنی،
آبانبار پارک شهر و جدارهسازی حمام میدان ارگ
بخشی از اقداماتی اســت که با همین هدف از سوی
شهرداری انجام شد.
امین اکبری ،کارشناس رسمی دادگستری در رشته
ابنیه تاریخی با بیان اینکه همه مرمتهای انجام شده
از سوی شهرداری با نقشــهها و نظارت کامل میراث
فرهنگی انجام میشود ،میافزاید :شهرداری همچنین
2ملک تاریخی خانه ورثه محسنی و حمام چال ه میدان
را خریداری کرده است .خانه ورثه محسنی در کوچه
ارسطو طی 3مرحله خریداری شده و قرار است به مرکز
اسناد تاریخی تبدیل شود .مناقصه آن برگزار شده و
چند روز دیگر برنده نیز مشخص میشود .بهگفته او،
حمام چاله میــدان در میدان ارگ هــم خریداری و
بهطور کامل مرمت شده و در حال بهرهبرداری برای
فعالیتهای فرهنگی و هنری است.
در راســته اصلی بازار ۵۰۰حجره قرار دارد که البته
این آمار به غیراز همه حجرههایی است که در سراها و
تیمچهها فعال هستند .بازار اراک از قدیم قلب تپنده
این کالنشهر محسوب میشده و حاال هنوز زندگی و
اقتصاد شــهر در آن جریان دارد .به همین دلیل هم
بازاریها مشــارکت قابل توجهــی در مرمت این اثر
تاریخی داشتهاند و معتقدند درصورت مشارکت بهتر
و بیشــتر نهادهای مرتبط میتوان به حفظ این بنای
ارزشمند و زنده امیدوار بود .آنها تأکید میکنند برای
جلوگیری از آسیب به بازار نهادهای مختلف باید در
مرمت آن مشارکت مسئوالنه داشته باشد.

سالهای گذشته میان مردم استان بیشتر شده است.
علی رجبی با بیان اینکه اســتانداری مازندران با همکاری علوم پزشــکی
استان از امســال طرحی 14بندی را برای افزایش جمعیت در دستور کار
قرار داده ،میافزاید :به این منظور یک گروه اندیشهورز انتخاب کردهایم که
در حوزه جمعیت مشغول بهکار هستند تا موضوعاتی مانند ازدواج آسان و
فرزندپروری را به خانوادههای آموزش دهند .برنامهای هم داریم که با کمک
وزارت کشور برنامههای تشویقی برای خانوادههای استان اجرا شود.
وی ادامه میدهــد :همچنین با همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی برای
خانوادههایی که در 5سال نخست ازدواج هستند هم برنامههای آموزشی
برگزار خواهد شد تا اشتیاق به فرزندآوری در آنها بیشتر شود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران درباره خطرات پیری برای استان
هم میگوید :ادامه روند پیری در مازندران 2سویه دارد .از یک طرف پیرشدن
جمعیت مهاجران استان باری بر دوش سیستم درمان استان خواهد بود و
از سوی دیگر چون مازندران قطب کشاورزی اســت ،ادامه روند پیرشدن
جمعیت موجب کاهش نیروی کار استان خواهد شد .در این شرایط یا باید
نیروی کار از دیگر اســتانها وارد مازندران شــود و یا کشاورزان به فروش
زمینهای خود رو خواهند آورد .به گفته رجبی البته باید به این نکته مثبت
نیز اشاره کرد که نرخ رشد جمعیت استان از 1.20به 1.33رسیده است و
میتواند نشان از بهبود این وضعیت باشد.
جمعیت مازندران نســبت به میانگین کشوری ۱۵ســال پیرتر شده و با
مهاجرتها در ۳۵سال آینده جمعیت به نصف کاهش پیدا میکند و بیش
از ۳۰درصد جمعیت مازندران پیر خواهد شــد که از سرانه کشوری بیشتر
است .این موضوع نیروی کار جوان آینده استان را تهدید میکند ،موضوعی
که مسئوالن استان باید بیشتر به فکر آن باشند.

سرای کاشانی بازار اراک

بازار تاریخی اراک نونوار میشود

مرمت کامل این بنا به 50میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و مسئوالن کشوری قول تامین اعتبار مورد نیاز را دادهاند

برگزاری بزرگداشت فردوسی بهصورت حضوری و آن هم بعد
از 2سال وقفه ،شور و هیجان عاشقان زبان و ادبیات فارسی را
دوچندان کرده است و نهادهای مختلف هم در مشهد دست
بهدست هم دادهاند تا امســال برنامههای متنوع فرهنگی و
هنری را برای این عالقهمندان فراهم کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراســان رضوی با بیان
اینکه آیین آغازین بزرگداشــت فردوســی روز گذشــته
در آرامگاه حکیم توس برگزار شــده اســت به همشــهری
میگوید :اختتامیه داســتان حماســی ،کارگاه سینمایی،
شــاهنامهخوانی در ســطح کتابخانههای عمومی استان،
زنگ پاسداشــت در مدارس و نقالی نوجوانــان در آرامگاه
فردوســی بخشــی از مهمتریــن برنامههای مــا در این
مناسبت است.
محمد حسینزاده اما با تأکید بر اینکه آرامگاه فردوسی ،مرکز
حماسهسرایان یا قطب حماسه کشــور محسوب میشود،
میافزاید :بخشی از ادبیات مقاومت که ریشه مستحکمی در
ایران اسالمی دارد به واسطه تالشهای فردوسی بزرگ است.
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برابر
بوشهر

امســال بــا هــدف ارتقــای ســطح زندگــی
عشایر کوچرو استان یزد ۶۰پنل خورشیدی
رایــگان در میــان آنهــا توزیع شــده اســت.
جواد شــمش ،رئیــس اداره امور عشــایری
یزد گفــت :این طــرح بــا همکاری شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان و در مناطــق
بــدون برقرســانی اجــرا شــده اســت .ایــن
پنلهای خورشیدی ۲۰واتی هستند و برای
تامین آنها ۲میلیــارد و  ۵۰۰میلیون هزینه
شده است.
برای حمایت از محصــوالت هنرمندان
خراســان شــمالی بــهزودی 5بازارچــه
صنایعدســتی در بجنــورد را هانــدازی
میشــود .ســعید پورآبــادی ،رئیــس
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی اســتان گفــت :بازارچــه
میدان کارگر ،ســبزه میدان و حسینیه
جاجرمیهــا 3مکانی هســتند کــه قرار
اســت بازارچههــا در آنها ایجاد شــوند.
همچنیــن ۲مــکان دیگــر نیــز بــهزودی
توسط شهرداری مشخص خواهد شد.

پرداخــت تســهیالت مشــاغل خانگی در
بوشــهر ۱۰برابــر افزایــش یافــت .مصدق
کشــاورزی ،مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی اســتان با اعالم این خبر گفت:
ســال گذشــته اشــتغال ۱۶هزار و ۳۰۰نفر
در ســامانه رصد شغل ثبت شد که تعهد
اشتغال امسال ۳۰هزار نفر است.

خبرهای کوتاه
 محور هراز مسدود است
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران گفت :محور هراز
از ساعت 7امروز (یکشــنبه  ۲۵اردیبهشت) تا ساعت
 ۲۴روز چهارشــنبه ( ۲۸اردیبهشت) مسدود است .به
گزارش ایرنا ،محسن هاشــمی علت مسدودشدن این
محور را انجام عملیات عمرانی ،احداث کانال هدایت آب و
تیرگذاری پل استراباکو در منطقه بایجان اعالم کرد .وی
با بیان اینکه مسدودشدن مسیر بهصورت شبانهروزی
خواهد بود ،گفت :مردم استان و مسافران برای تردد میان
مازندران و پایتخت کشور در طول این مدت میتوانند از
جادههای سوادکوه و کندوان استفاده کنند.
 قطع جریان زایندهرود از فردا
عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با ابراز
امیدواری در به ثمر رسیدن کشت غله شرق اصفهان تا
 ۱۵خردادماه گفت :جریان زایندهرود که 16اردیبهشت
باز شــده بود ،بعد از تحویل حقابه کشاورزان در نوبت
چهارم ،فردا( ۲۶اردیبهشت) بسته میشود.
به گزارش ایســنا ،حســین وحیدا افــزود :البته آب
بهمدت ۱۰روز در کانالهای آبیاری کشاورزان نیست
و محدودیتهایی وجود دارد.عضو هیأت مدیره نظام
صنفی کشاورزان اصفهان تأکید کرد :وضعیت کشتها
مناسب نیست و به هر جهت باید همین میزان را به ثمر
رساند .وحیدا با بیان اینکه نسبت به دوره سوم ،وضعیت
تحویل حقابه کشــاورزان بهتر و برداشتها در دوره
ت
چهارم کنترل شده است ،گفت :بعد از ۲۶اردیبهش 
زایندهرود در وقفهای 7روزه بسته میشود و بعد از آن از
سوم خرداد تحویل حقابه 10روزه کشاورزان در نوبت
پنجم انجام میشود و امیدواریم تا ۱۵خرداد کشت غله
به نتیجه برسد.

عکس خبر

قزوین

روستای «سیاهپوش»
سیاهپوش روستایی از توابع بخش طارم سفلی در استان
قزوین است که از نظر تاریخی قدمتی دیرینه دارد .این
منطقه بادخیز و با آب و هوای خنک و معتدل در کنار سد
سفیدرود «سد منجیل» قرار دارد .آب و هوای مدیترانهای
این روستا شرایط را مساعد رویش درختان پربار زیتون
ساخته و هم اکنون حدود  ۳هزار هکتار زمین زیر بار کشت
زیتون دارد .منبع :ایسنا

