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 آغاز عمليات اجرايي 
طرح انتقال آب به مزارع سيستان

ــال و توزيع آب به 46 هزار  ــات اجرايي طرح تامين، انتق عملي
ــه كه يكي  ــيله لول ــتان به وس ــاورزي سيس ــار از مزارع كش هكت
ــتاي آباداني اين منطقه از  ــم هيات دولت در راس ــاي مه از طرح ه
ــتان و جلوگيري از مهاجرت ساكنان سيستان  ــتان و بلوچس سيس

بود، روز گذشته آغاز شد. 
ــتان و بلوچستان با بيان اين كه  ــاورزي سيس رئيس جهاد كش
ــدود 500 ميليون دالر  ــق لوله ح ــرح انتقال آب از طري ــار ط اعتب
ــت كه رقم مصوب امسال آن صدميليون دالر با تخصيص 45  اس
ــت، گفت: جلوگيري از مهاجرت ساكنان منطقه و  ميليون دالر اس
ــي آن براي كل كشور، حفظ و  پيامدهاي ناگوار اجتماعي و سياس
پايداري سيستان به عنوان منطقه استراتژيك در جغرافياي امنيتي 
كشور، احياي كشاورزي قابل برنامه ريزي و اسكان رضايت مندانه 
ــتم طبيعي و انساني دشت سيستان،  مردم، حفظ و تثبيت اكوسيس
ــع پايه توليد، تبديل منطقه  ــمندانه و بهينه از مناب بهره وري هوش
ــاورزي، كمك به افزايش قدرت  ــه قطب توليد محصوالت كش ب
ــي و احياي تاالب  ــي در افزايش حقآبه دريافت ــي بين الملل چانه زن
ــاخت هاي مدرن و ايجاد  ــي هامون از طريق ايجاد زيرس بين الملل

اشتغال پايدار از اهداف اجراي اين طرح است.
ــاغل در  ــتقيم ش ــتغال به صورت مس ــا نجفي ايجاد اش رض
ــتقيم  ــتغال به صورت غيرمس ــاورزي، ايجاد اش فعاليت هاي كش
شاغل در حمل و نقل، صنايع تبديلي و ديگر مشاغل مرتبط، امكان 
ــت سرمايه در حداقل زمان ممكن (پنج سال)، بهره برداري  بازگش
ذي نفعان از طرح با ايجاد تعاوني هاي بهره برداري و آب بران بدون 
ــاز به فعاليت هاي حاكميتي، ايجاد درآمد مكفي و قابل اطمينان  ني
ــاغل كاذب و افزايش ضريب امنيتي  ــراي هر خانوار، حذف مش ب
منطقه را از ديگر قابليت هاي اجراي اين طرح عنوان كرد.به گفته 
ــن منطقه، آب هاي  ــل بهره برداري در اي ــا منابع آب قاب وي، تنه
ــتر رودخانه هيرمند است كه سرمنشا اين  ــطحي جاري در بس س
رودخانه نيز در ارتفاعات كشور افغانستان بوده و با توجه به وسعت 
ــي حوضه آبخيز 360 هزار كيلومتر مربع و رژيم طغياني اين  تقريب
ــت در كشور  ــدهاي مخزني و انحرافي باالدس رودخانه و وجود س
ــيالبي و در فاصله  ــايه، عمده آورد اين رودخانه به صورت س همس
ــت كه  ــه ماهه اتفاق مي افتد. اين در حالي اس زماني كوتاه دو تا س

راندمان همين ميزان آب نيز حدود 30 درصد است.  / فارس

تكذيب آلودگي سيب هاى 
آذربايجان غربى 

ــاورزى آذربايجان غربى گفت:  ــور باغبانى جهاد كش مدير ام
ــرطان زا در سيب هاى  ــموم كشاورزى س ــتفاده از واكس و س اس

آذربايجان غربى كذب محض بوده و صحت ندارد.
ــت كه پس  عزيز امانى، افزود: ميوه هاى فراز گرا ميوه هايى اس
از چيده شدن از درخت تا مدت زمان محدوى كامال رسيده و روى 
آنها يك اليه كوتيكولى به نام موم تشكيل مى شود، اين ماده گياه 
را در برابر جذب كردن زياد آب به داخل سلول ها و خطرات ناشى از 

سرماى زياد محافظت مى كند.
وى با اشاره به اين كه اين اليه موم سفيد رنگ بيشتر در سيب 
ديده مى شود، اظهار كرد: ترشحات خود ميوه باعث به وجود آمدن 
ــانى و استفاده از  ــده و حاصل فرآيندهاى انس موم در روى ميوه ش

سموم شيميايى نيست.
ــيب هاى صادر شده از ايران  امانى ادعاى عراق در خصوص س
ــال هاي زيادى است كه از  ــت و گفت: عراق س را خالف واقع دانس
ــود را تأمين مى كند، اما طى دو  ــيب وارد و نياز مصرفى خ ايران س
ــته پس از خريد سيب ادعا كرده اند كه اين سيب ها داراى  ماه گذش
ــت و ديگر از ايران براى وارد  ــكرك اس ــيميايى و آفت ش مواد ش
كردن سيب اقدام نمى كنند.وى ادامه داد: ادعاى اين كشور درباره 
سيب هاى  ايران صحت نداشته، چون با رايزنى هاى انجام شده در 
اين راستا تصميم گرفته شد تا نمونه اى از سيب هاى آلوده به آفت 
شكرك را براى آزمايش به ما تحويل دهند، اما هنوز پس از گذشت 
ــتا براى اثبات ادعاى  ــور عراق هيچ اقدامى در اين راس دو ماه كش

خود انجام نداده  است.
ــيب هاى ذخيره شده در سردخانه ها  ــاره به ميزان س وى با اش
ــيب در  ــال تاكنون نزديك به 400 هزار تن س افزود: از ابتداى س
ــردخانه هاى استان وجود دارد كه نسبت به پارسال افزايش  س

داشته است./ ايسنا

 مدارس بدون شيشه ايران زمين
در منطقه آزاد تجاري ماكو

ــمال غربي ترين نقطه  ــه آزاد تجاري صنعتي ماكو در ش منطق
ــايري محروم را  ــتايي و عش ــياري از مدارس روس ايران تعداد بس
ــياري از آنها از كوچك ترين امكانات  در دل خود جاي داده كه بس
برخوردار نبوده و حتي شيشه ندارند و دانش آموزانش اين روزهاي 

سرد زمستان را با دستان و بدني يخ زده سپري مي كنند.  
به گزارش تسنيم، مدارسي با كالس هاي تو در تو، دود گرفته 
ــاعت ها پس از ريزش  ــقف هايي كه چكه هاي باران آن تا س و با س
ــي بدون حصار و ديوار  برف و باران همچنان ادامه مي يابد؛ مدارس
ــيه يك جاده  مرزي پر رفت و آمد با تريلي هاي  ــه ، در حاش و شيش
غول پيكر، كه يك توپ پالستيكي با يك كودك مي تواند فاجعه اي 

به بار آورده و مادري را براي هميشه داغدار فرزندش كند. 
اين محروميت به حدي است كه مديرعامل منطقه آزاد ماكو 
ــرزي و محروم ماكو ديدن  ــتاهاي م نيز كه اخيرا از مدارس روس
ــفبار آنها يادآور شده كه مسئوالن  ــاره به وضعيت اس كرده، با اش
ــوري، حتي يك روز راضي نيستند دانش آموز خود  ــتاني و كش اس
را بر نيمكت فرسوده اين مدارس بنشانند تا با گوشت و استخوان 
ــرايط نامناسب آن را از نزديك لمس كنند. مدير مدرسه مبعث  ش
در روستاي مرزي «خرمن يري» درباره مهم ترين مشكالت اين 
ــه نفت مورد نياز اين  ــتان گفت: اگر خيرين يا اولياي مدرس دبس
ــي را تامين نكنند، دانش آموزان مجبور هستند كه  محيط آموزش
در هواي سرد زمستاني درس بخوانند. خانم پسياني ضمن انتقاد 
ــايل بازي و ورزش و نيز  ــتان، نبود وس از نبود ديوار براي اين دبس
نبود نمازخانه و مستخدم را از جمله مهم ترين مشكالت و نيازهاي 
ــاي اينجا ناخالص و زرد رنگ  ــتان عنوان كرد و افزود: آب ه دبس
ــت كه سبب زردي دندان دانش آموزان مي شود و براي همين  اس

ما مجبور به خريد آب معدنى براي بچه ها هستيم. 
ــي آزاده عبدي در روستاي  ــه كانكس ــكوري، مدير مدرس ش
ــي را نبود  ــه كانكس ــكل اين مدرس نائب كندي نيز مهم ترين مش
ــت و  ــتي دانس ــرويس بهداش حصار و ديوار در اطراف آن و نبود س
گفت: دانش آموزان به دليل نبود دستشويي در اطراف اين مدرسه، 
ــه خانه هاى خود رفته و بازگردند كه در اغلب موارد  ــد كه ب مجبورن
بسيار دير سر كالس حاضر مي شوند. دبستان «انقالب اسالمي» 
با 32 دانش آموز نيز يكي ديگر از مدارس محروم منطقه آزاد ماكو 
ــت كه به گفته مدير مدرسه، حتي يك آهن ربا براي انجام يك  اس
ــتان يافت نمي شود. جعفرپور با توجه  آزمايش كوچك در اين دبس
ــتان خاكي است، در فصل  به اين كه محوطه بدون حصار اين دبس
ــتان نيز گلي  گرما لباس هاي دانش آموزان خاكي و در فصل زمس
ــود، افزود: كمبود امكانات ورزشي و وسايل آزمايشگاهي در  مي ش
ــه و نبود حداقل يك فرش يا موكت براي نمازخانه اين  اين مدرس

دبستان نيز از ديگر مشكالت است.

ــتان پر از گرد و غبار و نفس كشيدن براي  باز هم هواي خوزس
مردم اين استان سخت شد. گفته مي شود ميزان غلظت گرد وغبار 

ظهر ديروز در اهواز دوباره  به  66  برابر حد مجاز است. 
ــديد  ــرد و غباري كه از ديروز اهواز را در بر گرفت آن قدر ش گ
ــال هاي اخير بي سابقه  ــت كه به نظر مي رسد شدت آن در س اس
ــكل  ــردد در اين فضا با مش ــراي ت ــردم ب ــون م ــوده و هم اكن  ب

ديد مواجه شده اند. 
وضع هواي اهواز به گونه اي است كه خودروها حتي روبه روي 
خود را مشاهده نمي كنند و مجبور به روشن كردن چراغ شده اند. 
ــت و  آنها  به خانه هاي  خيابان هاي اهواز تقريبا خالي از مردم  اس
خود پناه آورده اند البته شدت گرد و غباربه حدي است كه به داخل 
ــت و پل هاي رودخانه كارون در اهواز از  خانه ها هم نفوذ كرده اس

فاصله صد متري هم ديده نمي شوند. 
ــل غلظت زياد  ــتان به دلي ــتانداري خوزس ــتاد بحران اس س
ــتگاه هاي دولتي را در  ــاك، ديروز  مدارس، اداره ها و دس گرد وخ

11 شهرستان تعطيل اعالم كرد.
مدير روابط عمومي اداره كل محيط زيست خوزستان با اشاره 
به اين كه گرد و غبار در اين استان رو به افزايش است، گفت: ميزان 
ــتان ماهشهر در جنوب خوزستان به  غلظت گرد و غبار در شهرس
ــش از ده هزار ميكروگرم بر متر مكعب يعني 66 برابر حد مجاز  بي
ــيد. شهريار عسكري افزود: پنجشنبه دو هفته پيش نيز اهواز  رس
ــتين بار غلظت باالي 66 برابري حد مجاز را در مدت  براي نخس
ــتان با پديده گرد و غبار روبه روست،  تجربه  ــالي كه خوزس چند س
كرد. وي بيان كرد: تا ساعت 13 ديروز ميزان غلظت گرد و غبار در 

اهواز به 8110 ميكروگرم بر متر مكعب رسيده است. 
به گفته عسكري، ميزان گرد و غبار در شهرستان هاي آبادان 
ــك 114  ــادگان 226 ميكروگرم،  انديمش به 486 ميكروگرم، ش
ميكروگرم،  بهبهان 286 ميكروگرم و در شوش به 260 ميكروگرم 
ــيده است. كورش بهادري مديركل هواشناسي  بر متر مكعب رس
ــتان نيز  پيش بيني كرد در روز هاي آينده وقوع بارش باران  خوزس
ــتان  ــدن خليج فارس را در اس همراه تندباد، گرد و خاك و مواج ش

خواهيم داشت و اين وضع تا پايان هفته ادامه خواهد داشت.
ــتان از جمله الوار گرمسيري،   ــمالي اس وي در بخش هاي ش
ــليمان آبگرفتگي و سيالبي شدن  دزفول،  ايذه، دهدز و مسجدس

رودخانه ها را پيش بيني كرد.

 تعطيلي پروازهاي فرودگاه اهواز 
ــتان  ــاي اس ــي اداره كل فرودگاه ه ــط عموم ــئول رواب مس
ــتان نيز از لغو پروازهاي فرودگاه بين المللي اهواز به علت   خوزس

گرد و خاك خبرداد. 
ــروز فرودگاه اهواز  ــد مالياني افزود: پروازهاي ظهر دي مجي
ــي از گرد و خاك  به علت كاهش ديد افقي كمتر از 50 متر كه ناش

غليظ بود انجام نشد. 
بنا به اين گزارش، نشست و برخاست هواپيماهاي مسافري در 

فرودگاه ماهشهر در صد كيلومتري جنوب مركز استان نيز به علت 
ــي از گرد و خاك غليظ توام با وزش  ــاعد بودن هوا كه ناش نامس
ــد.در دو هفته اخير نشست و برخاست  ــديد است متوقف ش باد ش
ــافري در فرودگاه هاي آبادان،  ماهشهر، اهواز و  هواپيماهاي مس

دزفول به علت گرد و خاك غليظ با اختالل روبه رو بوده است. 

 ادامه گرد و غبار تا پايان هفته 
ــن باره گفت:  ــتان در اي ــتانداري خوزس مديركل بحران اس
ــاري،  پديده گرد و غبار تا  ــال ج به دنبال كاهش بارندگي هاي س

اواخر هفته مهمان مردم استان است. 

ــود در اين مدت غلظت  ــم بالدي افزود: پيش بيني مي ش هاش
گرد و غبار در هوا تا هزار و يا 1500 ميكروگرم در متر مربع نيز برسد 

كه ميزان سنجش ما،  دستگاه هاي محيط زيست است. 
ــتاني است،   ــا اين گرد و غبار درون اس وي با بيان اين كه منش
اظهار كرد: در برخي از شهرهاي استان شاهد بارش باران خواهيم 
بود كه اين بارش ها نيز تا اواخر هفته ادامه دارد و در نقاط شمالي و 

شرقي استان بيشتر است. 
ــه در اين مناطق  ــدار داد: احتمال طغيان رودخان ــدي هش بال
ــا داريم نكات  ــتاني ها تقاض ــود دارد به همين دليل از هم اس وج
ــج داران و صاحبان  ــن زمينه رعايت و صيادان، لن ــي را  در اي ايمن

ــدن هوا از حضور در رودخانه ها   قايق ها به دليل احتمال توفاني ش
خودداري كنند. 

وي ادامه داد: در راستاي پيشگيري و كاهش حوادث احتمالي 
ــاورزان و دامداران و ديگر  ــت احتمال وقوع صاعقه به كش ــه عل ب
ــاي آزاد خودداري  ــم از قرار گرفتن در فض ــراد توصيه مي كني اف
ــرد و غبار و آلودگي هوا  ــن به دليل وقوع پديده گ ــرده و همچني ك
ــاكنان مراكز و كودكان از حضور  ــكل تنفسي، س  افراد داراي مش

در فضاي باز بپرهيزند. 
ــتان نيز اظهار كرد: همان طور كه  ــي خوزس معاون هواشناس
ــل مالحظه در اغلب  ــود ابرناكي و بادهاي قاب ــده ب پيش بيني ش

ايستگاه هاي استان مشاهده شده است. 
ــدت بارش ها براي مناطق شمال  عليرضا غالمپور افزود: ش
ــتان قابل مالحظه خواهد بود. بر همين اساس براي  ــرق اس و ش
24ساعت آينده هواي استان نيمه ابري تا ابري همراه با بارش هاي 
ــوام با وزش باد  ــاعات ت ــف و احتمال رعد و برق در بعضي س خفي
قابل مالحظه و در نتيجه برخاستن گرد و غبار و خاك بويژه در نوار 

جنوبي و مركز استان پيش بيني مي شود. 

 توصيه محيط زيست به مردم
ــت به مردم خوزستان توصيه كرده براي  سازمان محيط زيس
ــش ميزان آلودگي هوا از برخي گياهان طبيعي در منازل خود  كاه
ــتفاده كنند، زيرا آنها مي توانند تا حدودي هواي داخل منازل را  اس
ــاق هواي آلوده به ذرات  ــاس اين توصيه، استنش پاك كنند. براس
گرد و غبار سبب نفوذ ذرات ريز به ريه ها مي شود و اين عمل باعث 
اختالل در عملكرد اكسيژن رساني ريه به بافت ها بخصوص قلب 
مي شود و اين امر بي نظمي در ضربان قلب و حمالت قلبي در افراد 

داراي بيماري هاي قلبي را درپي دارد. 
همچنين در دراز مدت ذارت بسيار ريز گرد و غبار وارد دستگاه 
ــده و در جدار عروق رسوب كرده و شرايط را براي تصلب  خون ش
شرايين و تنگي عروق فراهم مي كند. از ديگر عوارض گرد و غبار 

تشديد موارد آلرژي تنفسي در بيماران داراي زمينه است. 
ــالمندان توصيه مي شود تا حد امكان  در همين خصوص به س
ــفرهاي غير ضروري خودداري كنند  ــوند و از س از منزل خارج نش
ــن اگر بيماري هاي زمينه اي قلبي داريد به هيچ وجه خود  همچني
ــرض آلودگي قرار ندهيد. در صورت عالئم تنگي نفس و  را در مع
ــاس خفگي و تهوع و سر درد شديد فورا به مركز بهداشتي و  احس

درماني مراجعه كنيد.
در لرستان نيز ميزان آلودگي هوا بسيار بيش از ميزان استاندارد 
ــاالروند،  مسئول نظارت و پايش  ــت به طوري كه علي س بوده اس
ــان اين كه امروز ــتان با بي ــت لرس  اداره كل حفاظت محيط زيس

 صد و بيستمين روز آلوده استان در سال جاري است،  گفت: اكنون 
كيفيت هواي استان 158 ميكروگرم بر مترمكعب بوده و وضعيت 
ــالم است. وي افزود: اين مقدار آلودگي دو برابر رنج استاندارد  ناس

بوده كه در روزهاي آينده از مقدار آن كاسته خواهد شد. 

نفس خوزستان دوباره گرفت
هجوم دوباره ريزگردها 11 شهر اين استان را تعطيل كرد
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ــاوم در مناطق  ــوده و غيرمق ــاختماني فرس 35 هزار واحد س
ــود اعتبارات براي  ــه و بويراحمد به دليل كمب ــف كهگيلوي مختل

تعمير و بازسازي بالتكليف مانده است.
ــنيم، با توجه به كوهستاني و سخت گذر بودن  به گزارش تس
ــياري از مناطق اين استان و افزايش قيمت تمام شده مصالح،  بس
بسياري از منازل روستايي اين استان از خشت و گل و سقف آنها از 

چوب درختان بومي از جمله سپيدار  احداث شده است.
اين خانه هاي خشت و گلي مقاومت چنداني ندارد و حتي يك 
شب خوابيدن در اين مكان ها دل و جرات مي خواهد، ولي اگر آمار 
بنياد مسكن انقالب اسالمي كهگيلويه و بويراحمد مبني بر وجود 
ــاختمان فرسوده در روستاهاي اين استان را به فرض  35 هزار س
هر منزل به طور ميانگين 3 نفر در نظر بگيريم هر شب 105 هزار 
ــتان در ساختماني ميان مرگ و زندگي سر بر بالش  نفر در اين اس

مى گذارند كه فقط نام پناهگاه را يدك مي كشد.
ــكن انقالب اسالمي  ــازي بنياد مس ــازي و نوس معاون بهس
ــكن  ــه و بويراحمد در اين باره گفت: 35 هزار واحد مس كهگيلوي

روستايي كم دوام و بي دوام در اين استان وجود دارد.
ــازي هر واحد مسكن  ــهراب  اصالت زاده افزود: براي بهس س
بي دوام روستايي 300 ميليون ريال نياز است كه دولت بايد در اين 
ــي كند زيرا در غير اين صورت و با وقوع احتمالي  زمينه چاره انديش

يك بالي طبيعي، شاهد فاجعه بزرگي هستيم.
ــال4500مورد از مسكن هاي  وي با بيان اين كه قرار بود  امس
ــازي كنيم، عنوان كرد: تاكنون  ــوده روستايي استان را بهس فرس
ــدن اعتبارات از  ــورد از اين واحدها به دليل ابالغ نش ــى يك م حت

سوي بانك هاي عامل به استان ها بهسازي نشده است.
ــاره به اين كه بانك براي بهسازي و نوسازي  اصالت زاده با اش
ــكن روستايي 125 ميليون ريال تسهيالت پرداخت مي كند،  مس
ابراز كرد: هم اكنون 7000پرونده براي اخذ تسهيالت بهسازي و 
ــازي مسكن روستايي در استان تشكيل شده و آماده معرفي  نوس
ــوده روستايي در  ــت. وي تصريح كرد: اگر منازل فرس به بانك اس
ــازي نشود ممكن است بر اثر  ــتان هرچه سريع تر مقاوم س اين اس

زلزله تمام اين منازل تخريب شود.

بالتكليفي 35 هزار خانه خشتي  در كهگيلويه و بويراحمد

باغ فتح آباد كرمان احيا مي شود
باغ فتح آباد كرمان كه سال ها چشم به راه آباداني بود و به دليل بي توجهي مسئوالن به مركز 
تجمع اراذل و اوباش و معتادان تبديل شده بود، با آغاز به كار مرمت كاران قرار شده است روح و 

جان تازه اي در جان اين باغ تاريخي دميده شود.
ــت قرار بود در ايام دهه فجر به  ــده اس ــته آغاز ش ــازي آن از چند ماه گذش اين باغ كه بازس

بهره برداري برسد، اما به دليل حجم باالي كار، افتتاح آن به سال آينده موكول شده است.
ــتان كرمان در  ــگري اس ــتي و گردش علي مهاجري، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس
ــت  گفت وگو با مهر مرمت باغ فتح آباد را يكي از پروژه هاي بزرگ ميراث فرهنگي كرمان دانس
و اظهار كرد: با مرمت اين بنا عمال يكي از بناهاي تاريخي شهر كرمان كه از چرخه گردشگري 
ــهر  ــاهزاده ماهان را در ش ــده بود رونق مي گيرد و يك باغ تاريخي ديگر همچون باغ ش خارج ش

كرمان خواهيم داشت.
ــاركت بخش خصوصي اشاره كرد و افزود: كار مرمت برمبناي نقشه اوليه ساخت  وي به مش

باغ و دقيقا زير نظر كارشناسان ميراث فرهنگي و استادكاران مجرب در حال انجام است.
وي گفت: حتي احياي باغ ها و فضاي سبز اطراف اين باغ نيز در دست اقدام است و در آينده اي 

نزديك به يكي از الگوهاي موفق در اين بخش تبديل خواهد شد.
مهاجري به همت و نظارت دقيق استاندار كرمان در اين خصوص اشاره كرد و افزود: مرمت 
ــاركت بخش  ــتاني و مش بناهاي تاريخي برمبناي بودجه اي كه در اختيار داريم و بودجه هاي اس

خصوصي انجام مي شود.
وي به كمبود اعتبار ملي در خصوص بحث ميراث فرهنگي اشاره كرد و افزود: حمايت هاي 
استاني مهم ترين دليل آغاز مرمت باغ فتح آباد بود كه از ابتدا مورد هدف گذاري قرار گرفته بود.

محمد الماسي، كارشناس آثار تاريخي و گردشگري در كرمان نيز اظهار كرد: اين باغ از جمله 
نمونه هاي زيبا و بكر باغ ايراني محسوب مي شود كه در واقع الگوي اصلي احداث باغ شاهزاده در 
ماهان است، اما خود اين باغ به مرور زمان به حال خود رها شده و در معرض تخريب قرار گرفت.

ــت،  ــاهزاده ماهان نيز روزگاري فاصله چنداني با وضع كنوني باغ فتح آباد نداش وي افزود: باغ ش
اما اكنون اين باغ يكي از زيباترين باغ هاى كرمان است و همين اقدام نيز در باغ فتح آباد در حال 
ــود  ــت و اميدواريم در آينده نزديك اين باغ به يكي از زيباترين باغ هاي ايراني تبديل ش انجام اس

و تجربه باغ شاهزاده بار ديگر در اين بنا تكرار شود.
ــهر  ــهرت دارد و در 25 كيلومتري ش ــي ادامه داد: اين باغ به عمارت بيگلربيگي نيز ش الماس
ــب كامل بود، اكنون  ــاه قبل ويرانه اي در حال تخري ــت و درحالي كه تا چند م ــان واقع اس كرم
ــده و روند كار به صورت مطلوب ادامه دارد.وي افزود: چون اين  ــياري از بناهاي باغ مرمت ش بس
باغ از قنات فتح آبات تغذيه مي شده است به باغ فتح آباد شهرت يافته كه اين قنات خشك شده، 

اما در طرح بازسازي اين بنا آب مجموعه مجددا تامين مي شود.
باغ فتح آباد الگوي ساخت باغ شاهزاده ماهان است اين درحالي است كه باغ شاهزاده ماهان 
ــمال غربي شهر تا چندي قبل خرابه اي بود كه در  ــت، اما باغ فتح آباد در حومه ش ثبت جهاني اس

بهترين حالت ممكن مركز تجمع اراذل و اوباش شده بود.
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