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هرمزگان

بهرهبرداری از 17طرح کشاورزی
هرمزگان در هفته دولت

بندرعب�اس ،خبرن�گار ام�روز :رئی��س س��ازمان
جهاد کش��اورزی هرمزگان گفت :امسال 17طرح
کش��اورزی با اعتب��اری بالغ ب��ر 301457میلیون
ریال ب��ه بهرهبرداری میرس��د .به گ��زارش واحد
اطالع��ات و اخب��ار روابط عمومی س��ازمان جهاد
کش��اورزی هرمزگان ،ناصریحیدریپوری افزود:
اج��رای طرحهای آبیاری نوین ،تجهیز و نوس��ازی
زمینهای کشاورزی ،پرواربندی بره ،توسعه باغها،
مرمت قنوات و چشمهها ،توسعه کشت داربستی،
بهرهبرداری از واحدهای مرغداری در شهرستانهای
جاسک ،پارسیان و بستک از مهمترین طرحهایی
اس��ت که در هفته دولت به بهرهبرداری میرس��د.
وی اضافه کرد :طرح سیستم آبیاری نوین با 3هزار
هکت��ار و تجهیز و نوس��ازی اراضی کش��اورزی از
شاخصترین این طرحها است .حیدریپوری اظهار
داش��ت :با بهرهبرداری از این طرحه��ا 407خانوار
روس��تایی از مزایای آن بهرهمن��د و برای  527نفر
شغل ایجاد میشود .وی تصریح کرد :ایجاد اشتغال
پایدار ،رونق اقتصادی ،تولید محصول سالم ،مدیریت
مصرف آب و اجرای طرح الگوی کشت از مهمترین
اهداف اجرای طرحهای کشاورزی است.
بانک

ضعفهای نظام بانکی بیش از قوت
اعالم میشود

مدیرعامل بانک س��په گف��ت :هرچند نظام
بانکی کش��ور همچون س��ایر بخشهای جامعه
دارای ضعف و قوت است اما ضعف این بخش در
حال حاضر بی��ش از قوتهایش در جامعه اعالم
میش��ود .سیدکامل تقوینژاد با اشاره به اهمیت
و نقش نظام بانکی در کشور ،افزود :این بخش به
دلیل حساسیتش از آسیبپذیری زیادی برخوردار
است لذا اگر ضعف کوچکی در نظام بانکی وجود
داشته باش��د آثار آن نمودار میشود .وی تصریح
ک��رد :امروزه گفته میش��ود طرحها و بنگاههای
ب��زرگ ب��رای تامین مال��ی باید به س��مت بازار
س��رمایه حرکت کنند اما همین بازار سرمایه نیز
تحت تاثیر نظام بانکی بوده و بانکها از این بازار
حمایت میکنند .مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر
اهمیت ایمنسازی سیستم بانکی کشور از فساد و
بهرهگیری مناسب از منابع بانکی ،گفت :بانک سپه
تالش دارد با بیش از  90سال سابقه ارائه خدمات
به اقشار مختلف جامعه خود را ارتقا دهد.

وطن امروز

کرمانشاه

سطح سفرههای آب زیرزمینی در استان فارس بشدت پایین آمده است

فاجعه «نشست زمین» در کمین شیراز

عضو شورای شهر شیراز گفت :با توجه به وضعیت
موجود بزودی ش��یراز دچار فاجعه فرونشست زمین
خواهد ش��د .به گزارش مهر ،محسن معین در صحن
علنی شورای ش��هر شیراز با اش��اره به وضعیت آبی
شیراز ،گفت :حدود  ۱۵سال قبل و در سالهای پرآبی
شیراز پروژهای توسط وزارت نیرو به نام طرح زهکش و
جمعآوری آبهای زیرزمینی شیراز از عمق  ۳۰متری
زمین تهیه و در سالیان بعدی خط یک آن به مرحله
اجرا درآمده اس��ت .وی ادام��ه داد :همزمان با اجرای
طرح ش��بکه دفع فاضالب ،آبهای زیرزمینی شیراز
از تزریق قبلی پس��اب فاضالب محروم شده و معادل
یکمترمکعب در ثانیه دیگر هم از خروجی تصفیهخانه
فاضالب شیراز تخلیه شده و صرف سبزیکاری آلوده
میشود .عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد :بهعالوه
خشکس��الی و حفر چاهه��ای فراوان باغ ش��هرهای
باالدست ش��یراز همه و همه موجب شده در نهایت
ارتفاع سطح آبهای زیرزمینی در مناطق غربی شیراز
از  ۴۰مت��ر به حدود  ۱۴۰متر و در مناطق جنوبی و
غرب��ی از 5متر به حدود  ۳۰متر افزایشیابد .معین
افزود :بسیار متأسفم ،به این ترتیب شیراز بزودی دچار
فاجعه نشس��ت زمین خواهد شد و به زبان ساده زیر
پای شیراز در حال خالی شدن است و ساختمانهای
موجود نابود خواهند ش��د .بدیهی اس��ت با بروز این
فاجعه ،خطرات آن بهمراتب بیشتر از یک زلزله مخرب
خواهد بود .عضو ش��ورای ش��هر ش��یراز تأکید کرد:
چنانچ��ه این حادثه اتفاق بیفتد باید گفت تبعات آن
از بروز یک زلزله مخرب بیشتر است و کالنشهر شیراز
به یک ش��هر سوخته و غیرقابل سکنه تبدیل خواهد

ش��د .معین ادامه داد :تأسفبارتر اینکه بهقرار اطالع،
اخیرا ً خط دوم زهکش آبهای زیرزمینی ش��یراز نیز
در حال ش��روع شدن است که بدون شک این پدیده
ش��وم را تسریع خواهد کرد .وی افزود :بنابراین ضمن
هش��دار ب ه تمام مراجع دولتی و قضایی و رسانههای
ش��یراز پیشنهاد میکنم آمار روند پایین رفتن سطح
آبهای زیرزمینی در س��نوات اخی��ر از وزارت نیرو و
س��ایر مراجع مطمئن اخذ شود و ضمن اخذ نظریات
کارشناسان زمینشناسی و هیدرولوژی از طریق طرح
موضوع در شورای تأمین شهر و استان اجرای خط دوم
زهکش وزارت نیرو متوقفش��ده و از انتقال آب خط
فعلی زهکش وزارت نیرو جلوگیری به عمل آید .معین
تصریح کرد :به هر طریق ممکن اس��ت کل آبهای

انتصاب در مرکز رسیدگی به امور مساجد شهر قدس

ش�هر قدس ،خبرنگار وطن امروز :حجتاالس�لام
والمسلمین حاج علی اکبری ،رئیس مرکز رسیدگی
به امور مساجد در مراسم تودیع و معارفه مدیر ناحیه
امام موسیصدر شهرستان قدس اولویت بنیادی این
مرکز را رسیدگی به امور مساجد و ایجاد فعالیتهای
قرآنی و دینی برشمرد .مراسم تودیع و معارفه مدیر
ناحیه امام موس��ی صدر شهرستان قدس با حضور
حجتاالس�لام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس
مرکز رس��یدگی به امور مس��اجد ،حجتاالس�لام
میراحمدی امام جمعه ،قیاسوند معاون برنامهریزی،

اداری و مالی فرماندار و پودینه رئیس ش��ورای شهر،
کولیوند شهردار و جمعی از مسؤوالن شهرستان در
فرمانداری شهرستان قدس برگزار شد .در این مراسم
حجتاالسالم والمسلمین حاج علی اکبری ،ضمن
عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام صادق(ع) و
با تقدیر و تش��کر از زحمات حجتاالسالم حسینی
رئیس س��ابق مرک��ز رس��یدگی به امور مس��اجد
شهرستان قدس ،حجتاالس�لام موحد را بهعنوان
مسؤول جدید مرکز رس��یدگی به امور مساجد این
شهرستان معرفی کرد.

خروج��ی از تصفیهخانه فاضالب جهت برگش��ت به
س��یکل آبهای زیرزمینی شهر مورد استفاده فضای
سبز شیراز شود و در نهایت مطمئن باشید چنانچه به
تذکرات دقت نشود ظرف یک یا چند سال آینده نه از
تاکنشان خواهد ماند و نه از تاکنشان.

ت بیرویه آبهای زیرزمینی
■■ جلوگیری از برداش 

بنابر ای��ن گزارش ،فرونشس��تهای زمین که به
ص��ورت مکرر در نق��اط مختلف اس��تان فارس طی
س��الهای اخیر رخ میدهد ،ای��ن پدیده را همچنان
ب��ه عنوان یک مخاط��ره جدی برای اس��تان مطرح
کرده و کارشناس��ان تاکید دارند باید برداش��تهای
بیروی��ه از مناب��ع آب زیرزمینی ب��رای جلوگیری از
این فرونشس��تها کنترل ش��ود البته کمآبی باعث

آیین نکوداشت پروفسور حسین
محمدی در هرسین برگزار میشود

شده طی این سالها کش��اورزان و باغداران به منابع
آبی زیرزمینی بیش��تر از گذشته چشم بدوزند و این
امر باعث شده سطح سفرههای آب زیرزمینی بشدت
تنزل پیدا کند .تحقیقات کارشناسان به این نتیجه
رسیده که فرونشستهایی که مکررا در سطح استان
رخ میدهد ناش��ی از برداش��ت خارج از اس��تاندارد
آبهای زیرزمینی است .به عقیده صاحبنظران ایجاد
ترک و تخریب جادهها و مسیرهای ارتباطی ،شکسته
شدن خطوط لوله و شریانهای حیاتی ،آسیبدیدگی
کانالهای آبرس��انی ،ترک در پی سازهها و دیوارهای
جداکننده ،تخریب زمینهای کش��اورزی ،آسیب به
دامها و حیاتوحش ،جابهجایی و تغییرشکل در مسیر
راهآهن ،تخریب لوله جدار و تجهیزات س��ر چاهی،
شکس��تگی زهکشها و لولههای فاض�لاب ،آلودگی
آبخوان ،تخلیه ناگهانی برکهه��ای آب و وقوع تلفات
انس��انی از جمله مخاطرات ناشی از فرونشست زمین
اس��ت .طبق نظر کارشناس��ان ،برداشت بیش از حد
مج��از از منابع آبهای زیرزمین��ی را میتوان نتیجه
س��وءمدیریت مناب��ع آب در بخش برداش��ت از یک
س��و و از س��وی دیگر به هدر رفتن حجم عظیمی از
آب در نتیجه نادرس��ت بودن شیوههای کشاورزی و
مصارف صنعتی و ش��هری یا به طور خالصه مصرف
نامتناسب دانست .در حقیقت پدیده فرونشست زمین
ناشی از برداش��ت آبهای زیرزمینی بیشتر از میزان
بارندگیهای منطقه است و زمانی که میزان برداشت
از آبهای زیرزمینی بیشتر از میزان تغذیه آبخوانها
باشد ،س��طح آب زیرزمینی پایین رفته و فرونشست
رخ خواهد داد.

تولید 11237گیگاوات ساعت برق در نیروگاههای خوزستان

اه�واز ،خبرنگار وط�ن امروز :مع��اون برنامهریزی و
تحقیقات ش��رکت برق منطقهای خوزستان گفت:
تولید ب��رق کل اس��تان در  4ماه اول س��ال 1394
برابر  11237گیگاوات س��اعت بوده که نس��بت به
مدت مش��ابه س��ال قبل  4درصد افزایش داش��ته
است .مهرداد بالدیموسوی افزود :سهم نیروگاههای
برقابی از ابتدای س��ال  1394تا پای��ان تیرماه برابر
 36درص��د و نیروگاهه��ای حرارت��ی  64درصد کل
انرژی تولیدی بوده که نیروگاههای حرارتی نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته  26درصد افزایش تولید

داشتهاند .بالدی همچنین افزود :نیروگاههای حرارتی
و گازی استان شامل رامین ،زرگان ،آبادان ،خرمشهر
و فجر هستند که در  4ماهه اول سال جاری 7213
گیگاوات ساعت تولید داشتهاند که از این میزان 53
درصد توس��ط بخش دولتی (نی��روگاه رامین) و47
درصد توس��ط نیروگاههای بخ��ش خصوصی تولید
و به ش��بکه تحویل ش��ده اس��ت .وی اظهار داشت:
نیروگاههای حرارتی و گازی اس��تان در این دوره به
طور متوسط در هر روز بیش از  57گیگاوات ساعت
برق تولید و به شبکه تحویل دادهاند.

جدولكلمات متقاطع 1676

افقی

 -1محل خلوت – بایگانی – دریچه اطمینان
 -2از آثار نقاشی مشهور کمالالملک – از اهالی صربستان
 -3پرندهای با منقار محکم و نوک تیز که با آن درختان را س��وراخ
میکند – ریشهدار – تخته ،ورق
 -4مربوط به زمان گذشته دور – مقابل ضعیف – بافرهنگ
 -5اصطالحی در موسیقی – نافرمان – کشتی جنگی
 -6خونخواهی – قومیت اعراب – آنکه الروبی میکند
 -7کافی -از گرفتنیهای آزاردهنده – هنگامها ،وارهها
 -8تکیهگاه – رود پرآبی که به دریای سیاه میریزد – حیوانی بارکش
 -9بندری در ایتالیا – تور بینالمللی دوچرخهسواری چین – سطح
 -10میری ،فرمانروایی – تازه رسیده – بیان شناخت عاطفی
 -11نوعی زمین مسابقات تنیس – یکباره خودمانی – جمع قلم
 -12ایلها – حرف شرط -روادید
 -13فیلمی از میلوش فورمن محصول  – 1979قیماق – از روسای
اسبق بانک مرکزی
 -14لقب مدال طال – بلندترین کوه آفریقا با  6هزار متر ارتفاع
 -15چشم به راه – دومین رئیسجمهور ایران – عزم و قصد.
عمودی

 -1س��ارق – معل��وم ک��ردن درس��تی
موضوعی-نگارگر
 -2بخش دلیجان در استان مرکزی – شهر
قانونگذاری اروپا واقع در س��احل رودخانه
راین و بخشی از میراث فرهنگی جهان
 -3دلیر ،بیباک – فیلمی با بازی خسرو
شکیبایی و رضا کیانیان – مساوی
 -4حرف زش��ت – فراموش کننده – از
پنجکتاب اصلی اوستا
 -5جزیره ایرانی با دوازده کیلومتر مربع مساحت
در خلیج فارس – کامیون دارای یدککش
 -6اراده ک��ردن – راس��ترو – آوای
رزمیکاران – تردید و دودلی
 -7محکم و استوار ساختن – جای قدم،
اثر پا -کارگردان فیلم بن هور با هنرمندی
جدول سودوكو 1676

چارلتونهستون
 -8اسب بارکش – کشور مهد المپیک
– نقب زیرزمینی
 -9سپردهها – دارای جامه نو – من و شما
 -10حرف آخر الفبا – خاندان – پرچم –
لوله دم و بازدم
 -11شمش��یر برنده – کش��ور اروپایی با
پایتختیلیوبلیانا
 -12پیوند – روح و جان – پدر اسطورهای
اقوام ایرانی
 -13لباس پرندگان – روش و اس��لوب-
قالقول
متف 
 -14ناگهانی و بیمقدمه – واپسین
 -15فیلمی از جین کمپیون فیلمساز زن
نیوزیلندی و برن��ده نخل طالی -1993
آمرزش – نادان و بیخبر.
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کرمانش�اه ،خبرن�گار وط�ن امروز :ب��ا حضور
پروفس��ور پرویز کردوانی ،جغرافی��دان ایرانی،
آیین نکوداش��ت پروفسور «حسین محمدی»
در هرسین برگزار میشود .این مراسم به همت
دانشگاه آزاد اس�لامی مرکز هرسین با حضور
پروفس��ور «پرویز کردوان��ی» جغرافیدان و نیز
اس��اتید و صاحب نظران ایرانی ،در آمفیتئاتر
اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی این شهرستان
برگزار میش��ود .دکتر فرش��ید نادری ،رئیس
دانش��گاه آزاد اس�لامی مرکز هرسین با تایید
این خبر اظهار کرد :پروفسور حسین محمدی
از مفاخر و چهرههای برجس��ته کشوری است
که در شهرس��تان هرسین متولد و رشد و نمو
یافتهان��د .دکتر نادری هدف از این مراس��م را
ارج نه��ادن به س��رمایههای علمی و فرهنگی
این شهرس��تان عنوان کرد و افزود :شهرستان
هرسین پتانسیلهای بس��یار ویژهای در بحث
چهرهه��ا و نخبگان علمی و فرهنگ��ی دارد و
بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان کشوری
که حتی جایگاههای بینالمللی دارند در هرسین
ب��ه دنیا آمده و رش��د و نم��و یافتهاند .رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی مرکز هرسین بیان داشت:
آیین نکوداشت مقام علمی و اخالقی پروفسور
حسین محمدی امروز چهارشنبه راس ساعت
 ۱۸در آمفیتئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
این شهرستان برگزار میشود.
نگاه امروز
از راستگو تا صادق!

حمله به اعترافات دست چندم

ادامه از صفحه اول

اینجانب صراحتا اعالم میکنم با بخشی از
جریان اصالحطلب ک��ه اتفاقا بخش تندرو آن
محسوب میشوند و جالب آنکه براساس جبر
زمانه اکنون ش��عار اعتدال میدهند! و از دولت
س��همخواهی میکنند زاویه داشته و دارم و تا
آنجا که مطلع هستم بخش زیادی از نخبگان
این جریان با اینجانب نیز همس��و هستند اما
غالبا به دلیل جلوگیری از هتکحرمت خویش
جرات بیان انتقادات خ��ود را از این قیممآبان
ندارند».
آری! حکای��ت حکای��ت ت��ازهای نیس��ت.
«حکایت رو است و سنگ پای.»...

