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سد «گاوشان» سرریز شد

س از  13سال
ورود نخستین سیالب به سد «شورک» شیروان پ 

عکس :ایرنا

نخســتین ســیالب در پــی بارشهــای
3روز گذشته وارد مخزن سد «شورک»
شهرستان شیروان در خراسان شمالی
پس از گذشــت 13ســال از زمــان آغاز
بهرهبرداری آن شد.
«بهــزاد بهلولــی» ،مدیــر امــور منابع
آب شــیروان در خراســان شــمالی در
گفتوگو با ایرنا اظهارداشــت :مخزن
ایــن ســد هماکنــون از حالت خشــکی
درآمــده و دارای آب شــده اســت.

درحــال حاضر حجم ذخیره آب ســد
«شورک»  20هزار مترمکعب گزارش
شده است.
رئیس پیشبینی اداره کل هواشناســی
خراسان شمالی گفت :بیشترین میزان
بارش ثبت شــده اســتان در 48ساعت
گذشــته مربوط بــه ایســتگاه «لوجلی»
شــیروان با  37.2میلیمتر اســت .ســد
شــورک واقــع در 20کیلومتــری غــرب
شهرســتان شــیروان از جمله ســدهای

خراسان شــمالی اســت که کار ساخت
آن در ســال  78بــا هــدف ذخیــره و
تنظیم سیالبهای فصلی آغاز و سال
 83بهر هبرداری شد.
درهمیــن حــال بررســی وضعیــت
مخازن ســدهای کشور از سوی شرکت
مدیریــت منابــع آب ایــران از اول
مهــر ماه جاری تــا  19اردیبهشــت ماه
نشــان میدهد تــا این تاریــخ با وجود
بارشهــای مناســب بهــاری فقــط

25.3میلیــارد مترمکعــب از حجــم
مخزن کل ســدها آبگیری شــده است.
ایــن میــزان درمــدت مشــابه ســال
گذشــته  33.2میلیــارد مترمکعــب
بــوده که حاکــی از کاهش  24درصدی
اســت .برایــن اســاس در ایــن دوره
زمانــی تنهــا حــدود نیمــی از حجــم
مخازن کل ســدها پر شده در حالی که
در دوره مشابه سال گذشته  67درصد
حجم کل مخازن پربود.

علت تخریب بخشی از دیوار محوطه بقعه تاریخی کاشان چه بود؟

 ۴نیروگاه کوچک در مازندران وارد مدار میشود

عکس :زهرا جلوداریان

کاشــان  -زهرا جلوداریان  /پنجشنبه شب
گذشــته بــود کــه صــدای لــودر در فضای
اطــراف بقعــه تاریخــی قدمــگاه کاشــان
پیچیدو صدای فروریختنآجرهاحکایت
از تخریب بخشــی از ایــن بنای متعلق به
دوره ایلخانــی میداد .بنای  700ســالهای
کــه از آثــار مهــم تاریخی و شناســنامه دار
کاشان است و سال هاست ساماندهی آن
از ســوی مردم این دیار پیگیری میشــود
و به نظر میرســد گوش شــنوایی نیست.
ســاعتی از این اقدام نگذشته بود که خیل
عظیمیازمردمبویژهدوستدارانفرهنگ
و تاریخ کاشــان خود را به محل رســاندند
تــا ببینند چه بر ســراین اثــر تاریخی آمده
اســت .وقتی بــه نزدیکی بقعه میرســی
نخســتین چیــزی کــه میتوانــی از صدها
متر دورتر احساس کنی بوی تعفن و دود
ناشــی از ســوزاندن زبالهای اســت که گویا
ماه هاســت در کنار ایــن بقعه تاریخی جا
خوش کرده است .نزدیکتر که میشوی
تا حــدودی خیالــت راحت میشــود زیرا
هنــوز بقعــه تاریخی قدمگاه که به شــکل
چهــار طــاق اســت دســت نخــورده باقی
مانده اما برای ورود به محوطه بقعه باید
زباله ها را کنار بزنی تا راهی به داخل بیابی
گفته میشود شهرداری بهدنبال شکایت
پــیدر پی مردمی که در این محله شــلوغ
مرکز شهر واقع در خیابان شهید بهشتی،
کوچه شــامخی ســاکن هســتند اقــدام به

پاکسازی محوطه از زباله کرده و البته برای
ورود به داخل محوطه مجبور شــده دیوار
ســاختمانی را که در ســمت راست بقعه
واقــع اســت تخریب کنــد .آقایــی که خود
را «احمــدی» معرفی میکند بــا نگرانی
سعی میکند همه را به عقب براند وخود
را زودتــر از همــه بــه بنــای بقعه برســاند
آنقــدر بغض گلویش را گرفته که گویا دل
پــردردی از بیمهری مســئوالن به این اثر
تاریخــی دارد .می گوید ســال هاســت که
پیگیرساماندهیاینبقعههستیماماگویا
مســئوالن ارزش آن را نمیداننــد چراکــه
بــه جای اینکــه بقعــهای را که مربــوط به
دوره ایلخانی اســت به جاذبه گردشگری
کاشــان تبدیل کننــد به زبالــه دانی مبدل
کردهاند .اما «محمدی» کــه گویا از اهالی
همیــن محــل اســت و دختــر کوچکــش
دانشآموز دبســتان دخترانــه مقابل این
بقعــه اســت بــه موضــوع از دیــد دیگری
میپردازد و میگویــد :جدا از بوی تعفنی
کــه ســال هاســت مــا اهالــی محــل آن را
تحمل میکنیم این مکان به مأمنی امن
برای معتادان تبدیل شده بود و ماباید هر
روز ضمن رساندن فرزندانمان به مدرسه
تمام روز را با نگرانی سپری کنیم.
ëëمحوطههرچهزودترساماندهیشود
روز شنبه وقتی با فراغ بال بیشتر به محل
برمیگردیم تا اوضاع را دقیق تر بررســی
کنیــم چند نفــر از نیروهای شــهرداری را

میبینیم که در حال کندن ایزوگام سقف
وپوشش آهنی ساختمان کناری هستند.
مســئولی از دبســتان دخترانــه مقابــل
ایــن مخروبه مقابــل در ایســتاده و وقتی
متوجه حضورمان میشــود خود را به ما
میرســاند و از دغدغــه 400دانشآمــوز
مشــغول بــه تحصیــل در ایــن دبســتان
بابت این محل میگوید .بهگفته وی ،این
مکان سالها بوده که به شکل زباله دانی
منطقه درآمده و گویا بوی تعفن چه قبل
از ســوزاندن زبالــه وچه بعــد ازآن باعث
آزارو اذیــت همــگان بوده والبتــه رفت و
آمــد معتادان هــم به نگرانی مســئوالن
مدرسه دامن میزده است .وی میگوید:
حــاال بــا تخریــب ایــن دیــوار بایــد نگران
سرک کشیدن دانشآموزان به داخل آن
باشیم .وی از مسئوالن میخواهد هرچه
زودتربه این فضای مخروبه بدون حفاظ،
سروسامانی بدهند و تأسف میخورد که
ایکاش در این سالها به جای اینکه این
مــکان تاریخــی به حال خود رها میشــد
ساماندهیصورتمیگرفتوساختمان
کنــاریاش هــم بــه مــکان فرهنگــی
تفریحی مانند کتابخانه تبدیل میشد تا
دانشآموزان از آن بهرهای میبردند.
ëëهدف پاکســازی محوطه بوده ،تخریبی
صورتنگرفته
نخست به ســراغ «سعید ابریشمی راد»
شهردار کاشان رفتیم و دغدغه مردم را با

وی مطرح کردیم .وی تأکید میکند :البته
حساسیتهایمردمدرخصوصمرمت
بنا قابل درک است اما جای نگرانی وجود
نــدارد زیــرا تخریبی انجام نشــده اســت.
بلکــه بخشــی از دیــوار ســاختمانی که در
قسمت راست بقعه با سازهای فلزی قرار
داشــته وهنوزم هســت با هدف پاکسازی
محوطــه از زبالهها تخریب شــد که دلیل
آنهــم احترام بــه خواســت اهالی محل
برای پاکیزگی این محوطه اســت؛ ضمن
اینکــه این ســاختمان مربــوط بــه دوران
معاصراســت و ربطی به قدمــگاه ندارد.
بهگفتــه وی شــهرداری در زمان شــهردار
ســابق بــا اداره اوقاف کاشــان توافق کرده
بــود که به شــرط مرمت وبازســازی بقعه
بتواند برای مدت سه سال ،پارکینگی را در
محل این ســاختمان برپا و مورد استفاده
مردم قرار دهد.
ëëشــکایت میراث فرهنگی در خصوص
تخریببخشیازمحوطهبقعهتاریخی
اما «محسن جاوری» رئیس اداره میراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی وگردشــگری
کاشــان میگویــد :درمجــاورت محوطــه
قدمــگاه کــه بقعــهای از زمــان ایلخانان
در آن موجــود اســت خانــهای از دوره
قاجار وجــود دارد که متأســفانه ازاین بنا
فقط یــک هشــتی ویک فضای مســقف
نیمگنبدی باقی مانده و دردوره معاصر،
اسکلت فلزی به آن اضافه شده است.

محوطهتاریخیبهزبالهدانیتبدیلشدهبود

«مهدی حافظیان» سرپرست اوقاف و امورخیریه کاشان نیز
میگوید :این محوطه تاریخی طی  10ســال قبل به زباله دان
برش
تبدیــل شــده بــود .وی میافزاید :شــهرداری برای پاکســازی
زبالهها از این محوطه و اصالح پستی بلندیهای محوطه ،درخواست کتبی ارائه
داد مشروط براینکه بقعه تاریخی زمان ایلخانی حفظ شود ،پذیرفته شد .به هر
رویبخشیازدیوارمحوطهبقعهتاریخیقدمگاهکاشانتخریبشدواینمسأله
به هر بهانه تلنگری بر لزوم ســاماندهی هر چه ســریعتر این اثر تاریخی بود که
خواسته برحق مردم کاشان است وشاید تنها میتوان امیدوار بود که هرچه زودتر
شاهداقداماتیبرایحفظوحراستازاینمیراثگرانبهاباشیم.
بهگفتــه وی ،اعتراض میــراث فرهنگی
صنایــع دســتی وگردشــگری کاشــان به
این دلیل اســت که ایــن بخش تخریب
شــده ،بــه هــر جهــت درحریــم بقعــه
تاریخــی باقــی مانــده از دوره ایلخانــی
قــرار داشــته وشــهرداری بایــد قبــل از

بارشهــای مناســب بهــاری موجــب پــر شــدن مخــزن
کـوتـــاه
554میلیون متر مکعبی ســد «گاوشــان» اســتان کرمانشاه
ازایران
و ســرریز آن شــد .بــه گــزارش ایســنا« ،مــروت قبادیــان»،
سرپرست شــرکت آب منطقهای استان کرمانشاه اظهار داشت :با شروع سرریز
ســد ،دریچههای تحتانی آن باز خواهد شــد تا هم ســرریز ادامه پیدا نکند و هم
دریچهها رســوب زدایی شــود .سرپرست شــرکت آب منطقهای کرمانشاه ادامه
داد :با سرریز این سد امکان سیالبی شدن رودخانههای پایین دست و آبگرفتگی
ســاخت و سازهایی که در حریم رودخانه انجام گرفته نیز وجود دارد.قبادیان با
بیان اینکه پیش از این ســرریز 4 ،ســد «آزادی»« ،تنگ حمام»« ،سلیمانشاه» و
«زاگرس» را هم داشــتهایم ،عنوان کرد :اکنــون بیش از 812میلیون مترمکعب
آب پشــت  8ســد در دســت بهرهبرداری اســتان ذخیره شــده که عمده ذخیره
نیــز مربوط به ســد گاوشــان اســت .بیــش از  98درصــد ظرفیــت  830میلیون
مترمکعبی سدهای کرمانشاه پر از آب است.

هرگونــه اقدامــی اجــازه میگرفــت.
جــاوری از شــکایت میــراث فرهنگــی،
صنایع دســتی وگردشــگری کاشــان در
خصــوص ایــن تخریــب خبــر میدهد
و از توافــق اوقــاف بــا شــهرداری اظهار
بیاطالعی میکند.

امســال چهــار نیــروگاه کوچک بــرق به ظرفیــت  ۱۰.۵مــگاوات در
استان مازندران وارد مدار میشود .به گزارش مهر «قاسم شهابی»
مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران گفت :ســال قبل نیز ســه
نیــروگاه در اســتان وارد مدار شــده بود .بــه گفتــه وی ،نیروگاههای
ط زیســت و مدیریت
کوچک خصوصی بوده و درزمینه حفظ محی 
مصرف اهمیت زیادی دارند .شهابی درباره مدیریت مصرف برق
نیز اظهار داشت :بهدلیل کمبود بارشها ،شاهد کاهش حجم آب
ســدها هســتیم و به همین دلیل ســه هــزار مــگاوات در این بخش
ق داریم.
کمبود بر 

موزه روستایی گلستان ردیف بودجه گرفت

موزه روســتایی اســتان گلســتان در ســال  97از ردیف ملی بودجه برخوردار
شد .به گزارش ایسنا« ،سید مناف هاشمی» استاندار گلستان اظهار داشت:
در ســال  97همه ظرفیتهای اســتان را برای پیشرفت طرح محوری موزه
روستایی به خدمت خواهیم گرفت.
ایجــاد چنیــن موزههایــی عــاوهبر حفــظ آثــار و بناهــای تاریخی روســتاها،
میتوانــد نقــش بســزایی در ایجــاد انگیــزه مــردم بــرای الهــام گرفتــن و
بهرهبرداری از دانش و میراث روستایی داشته باشد.

بازگشت جام «مارلیک» به سرزمین مادری

رشت  -خبرنگار «ایران» جام تاریخی «مارلیک» پس از  57سال به
گیالن آورده و در موزه مردمشناســی شهر رشت به نمایش گذاشته
میشود« .رضا علیزاده» مدیرکل میراث فرهنگی گیالن گفت :جام
مارلیک به همراه  59قلم از اشــیای سیمین و زرین دیگر که همگی
در تپههای مارلیک کشــف شــدهاند برای نخســتین بار تا  13خرداد
در موزه مردمشناســی رشــت واقــع در خیابان بیســتون در معرض
دیدعموم قرار داده خواهد شد.
وی همچنیــن با اشــاره بــه اینکه ایــن جــام دارای ارزش تاریخی
بینالمللی است ،افزود :اشیای یاد شده که نشان هویت تاریخی
مردمــان ایــران اســت ،پس از رشــت در کشــور هلند بــه نمایش
درمیآیند.

