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اســتانداری  بحــران  مدیریت  مدیــرکل 
اصفهان گفت: در بررســی های صورت گرفته 
از تاالب بین المللی گاوخونی مشــخص شــد 
که ۹۶ درصد این زیستگاه مهم طبیعی بطور 

کامل خشک شده است. 
به گــزارش ایرنــا، منصور شیشــه فروش 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: تاالب گاوخونی در گذشته از سه منبع 
آبی شــامل رودخانــه زاینــده رود، رودخانه 
زرچشــمه از کوه هــای جنوبــی شــهرضا و 
رودخانه ایزدخواســت از استان فارس تامین 

می شده است.
او ادامه داد: کم آبی های چند سال گذشته 
و قطع جریان زاینده رود از ســال ۶۶ در پی 
کمبود آب، بارش و خشکســالی، احداث سد 
رودخانه ایزدخواست در سال ۷۷ و رها نکردن 
حقابه تــاالب از این ســد، تخریب گیاهی و 
چرای بی رویه شتر و بز و تردد ماشین آالت و 
موتور در این منطقه مشکالت زیست محیطی 
بسیاری را برای این تاالب بوجود آورده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
یادآور شــد: تاالب گاوخونی در سال ۱۳۷۵ 
تحت پوشش تاالب های بین المللی کنوانسیون 
رامسر قرار گرفت، زیرا به عنوان پیکره بزرگ 
منحصر به فرد، نقش مهمی در تغذیه آب های 

زیرزمینی و کنترل سیالب داشت.
او، نگهــدای و تثبیت مــواد غذایی و دارا 
بودن زیستگاه های متعددی شامل تپه شنی و 
نیزار، شوره زار، شنزار، تپه ماهور و گزستان و 
زیستگاه گونه های گیاهی و جانوری با ارزش را 
از جمله ویژگی های این جاذبه بزرگ طبیعی 
برشمرد و گفت: این تاالب در گذشته زیستگاه 
مناسبی برای خرندگانی از جمله میش و قوچ 
و بالــغ بر ۲۵ هزار قطعه پرنده بود که االن به 

جز تعداد محدودی، خبری از آن ها نیســت.
شیشه فروش با بیان اینکه حفاظت از تاالب با 
یک هدف اولیه حفاظت از تنوع زیستی مطرح 
اســت گفت: این جاذبه و زیستگاه طبیعی با 
ارزش و بین المللی نیازمند طرح جامع احیای 
تاالب اســت با هدف حفاظت از اکوسیستم و 

تقویت مدیریت آن است.
او با اشاره به خشکی ۹۶ درصد این تاالب 
و تبدیل شــدن آن به یک کانون گرد و غبار 
در آینده گفت: گرد و غبار این تاالب می تواند 
تا شــعاع ۵۰۰ کیلومتر برســد و چند استان 
دیگــر را هم فرا بگیرد بطوریکه در تابســتان 
امسال چند نوبت پدیده گرد و غبار در استان 

مشاهده شد.

اســتانداری  بحــران  مدیریت  مدیــرکل 
اصفهان افزود: برای این موضوع مقرر شــد تا 
منابع طبیعــی اقدامات و هماهنگی های الزم 
را درخصــوص مطالعات ۵۰ هــزار هکتار از 
این مجموعه را برای طرح های بیابان زدایی و 

کنترل بیایان در دستور کار قرار دهد.
او انجام طرح مدیریت روان آب ها در سطح 
۴۰۰ هکتار از این تاالب و کشــت گیاهان و 
درختانی نظیر درمنه و تاغ به منظور جلوگیری 
از فرســایش بادی در ایــن منطقه را از دیگر 
اقدامات در دستور کار منابع طبیعی برشمرد 
و گفت: همچنیــن در اطراف ورزنه هم منابع 
طبیعی نســبت به اجرای طرح های نهالکاری 
و کاشــت گونه های گز و تاغ اقدام کرده تا از 

حرکت کویر به شــهر ورزنه جلوگیری کند.
شیشه فروش با اشــاره به بازدید اخیر از این 
تاالب و جمع بندی اقدامات الزم برای احیای 
این مجموعه گفت: از سازمان حفاظت محیط 
زیســت درخواست می شود تا همانند دریاچه 
ارومیه برای حفاظت از این تاالب بزرگ برنامه 
جامع احیای تاالب بین المللی گاوخونی را در 
دســتور کار خود قــرار و اعتباراتی برای این 
منظور و همچنین با توجه به اثرات خشکسالی 

آن در تولید ریزگرد ها اختصاص دهد.
او از ســازمان جنگل ها و مراتع درخواست 
کــرد که اعتباراتی را بــرای اجرای طرح های 
کنتــرل بیابــان و نهالــکاری بــرای کنترل 
ریزگرد هــا در آن منطقه تامین کند. مدیرکل 

مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از وزارت 
نیرو درخواســت کرد تــا در کارگروه احیای 
زاینــده رود، موضوع احیای تاالب گاوخونی را 
پیگیری کند و متناســب با اهــداف کارگروه 
سازگاری با کم آبی و احیای زاینده  رود برنامه 
تامین حقابه های تاالب را در دستور کار خود 
قرار دهند تا این پهنه بزرگ بتواند با تاثیرات 
طبیعی مطلوب و پیشگیری از پیامد های ناشی 
از تولید ریزگرد ها و گردو غبار به وظیفه خود 
در تغذیه آب های زیرزمینی، کنترل سیالب، 
کنترل گرد و غبار و حفظ اکوسیســتیم های 

موجود عمل کند.
تــاالب بین المللــی گاوخونــی واقــع در 
شــرق اصفهان یکی از بزرگترین و مهمترین 
تاالب های ایران محســوب می شود و در طول 
تاریخ عــالوه بر ایجاد فضــای فرح بخش در 
شرق اصفهان، مامنی برای پرندگان مهاجر و 
جانوران آبی و منبع درآمد و آسایش ساکنان 

این منطقه بوده است.
ایــن تاالب که منطقه ای به وســعت ۴۷۶ 
کیلومتر مربع در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شرق 
اصفهان در کنار شــهر ورزنــه و در مجاورت 
تپه های شنی قرار دارد و در یک دهه گذشته 

در مدت کوتاهی آب در آن جریان داشت. 
برداشــت های بــی رویــه و غیرقانونی در 
باالدســت، کاهش آب ورودی، تغییر اقلیم و 
خشکسالی و تامین نشدن حقابه های طبیعی 
از جمله چالش هایی عنوان می شود که حیات 
ایــن تاالب را بــه خطر انداختــه و به گفته 
مســووالن و کارشناسان محیط زیست، ادامه 
این روند می تواند تاالب گاوخونی را به کانون 
تولید گرد و غبار تبدیل کند و تا شعاع زیادی 
را تحــت تاثیر قرار دهد بنابراین تامین حقابه 

آن ضروری است.

ســخنگوی ســتاد کرونا دانشــگاه علوم 
البرز از اعمال محدودیت های  پزشکی استان 
بیشتر با محور الزامی شدن استفاده از ماسک 
در مکان هــای خــاص، ادارات و خودروهای 

عمومی خبر داد. 
به گزارش ایلنا، دکتر مهرداد بابایی گفت: 
پیــرو مصوبه چهل و دومین جلســه ســتاد 
ملی مقابله بــا کرونا مبنی بر اجرایی شــدن 
محدودیت های مشــترک کرونایــی تهران و 
البرز، دیروز نشســت ویژه قــرارگاه مقابله با 
کرونا با ریاســت دکتر نورمحمد فردی معاون 
سیاسی امنیتی استانداری در البرز برگزار شد.
وی بیان داشــت: بر همین اساس استفاده 
اجباری از ماسک در سه بخش اعمال می شود 
که در بخش نخســت برای مکان های پرخطر 
مانند وســایل حمل و نقل عمومی، نانوایی ها، 
پاســاژها و مراکز خرید است.همچنین بخش 
دوم برای مکان های دارای خطر باال شــامل، 
پایانه های مســافربری درون شــهری و برون 
شهری، بانک ها، رستوران ها و در نهایت تمام 
اماکن سربسته اســت که مردم در تمام این 
مکان ها حضــور می یابند و باید ضمن رعایت 
فاصله اجتماعی از ماســک نیز استفاده کنند 
که یک سری ضمانت های اجتماعی نیز برای 

آن دیده شده اســت.بابایی در توضیح بیشتر 
این محدودیت ها گفت: رانندگان خودرو های 
عمومی تاکسی و اتوبوس اگر ماسک استفاده 
نکنند پلیس تا ۱۰۰هزار تومان آنان را جریمه 
خواهد کرد و اگر هر یک از سرنشین ها ماسک 
نزنند به ازای هر سرنشین بدون ماسک وسیله 
نقلیه ۲۰ هزار تومان جریمه خواهد شــد.در 
ادارات نیز کســی که ماسک ندارد اجازه ورود 
به این مکان ها را نخواهد داشــت و حراســت 
ادارات باید جلوگیری کنند و اگر وارد شــوند 

کسی به آنان خدمات نمی دهد. 
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونا دانشگاه 
علوم پزشــکی البرز با بیان اینکه دستگاه های 
اجرایی استان باید هر روز با ۵۰ درصد نیروی 
انســانی فعالیت کنند، اظهار داشت: ادارات تا 
جایی که امکان دارد بــه صورت الکترونیکی 
و غیر حضــوری خدمات به مردم ارائه بدهند 
و سیســتم های الکترونیکی را تقویت کنند. 
بابایی اظهار داشــت: اگر در ادارات کارمندی 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت نکند طبق 
قانــون به هیات تخلفات اداری معرفی خواهد 
شد.سخنگوی ســتاد مقابله با کرونا دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان البرز به بخش ســوم 
محدودیت هــای کرونایی پرداخــت و گفت: 

بخش ســوم در خصــوص رعایــت الزامات 
بهداشتی در محدوده اصناف است که اگر این 
پروتکل ها توسط صاحبان واحدهای صنفی یا 
مشتریان رعایت نشــود در مرحله اول اخطار 
تعطیلی دریافــت خواهند کرد. همچنین، در 
مرحلــه دوم اگر واحد صنفــی پروتکل ها را 
نادیده بگیرد به مدت یک هفته پلمب می شود 
و برخوردهای قانونی به تدریج شدیدتر خواهد 
شد.سخنگوی ســتاد مقابله با کرونا دانشگاه 
علوم پزشــکی البرز بیان داشت: برای نظارت 
بــر اجــرای محدودیت های جدیــد کرونایی 
کمیته ای زیر نظر معاونت سیاسی استانداری 

البرز و قرار گاه استانی تشکیل شده است.
این کمیته با حضور دستگاه های انتظامی، 
امنیتی، دانشگاه علوم پزشکی و صدا و سیما 
فعال شــده که مســوولیت نظارت بر حسن 
انجام دســتور العمل های بهداشتی را دارد و 
در شهرستان ها هم فرمانداران وظیفه نظارت 
را عهده دار هســتند.دکتر بابایــی گفت: در 
نهایــت هدف از این کار مهار ســیر صعودی 
بیماری کرونا در استان و حفظ جان و سالمت 
مردم اســت ضمن آنکه موجب کاهش فشار 
بــر کارکنان بهداشــت و درمــان، برقراری و 
حفظ تعادل بین امکانات و زیر ســاخت های 

بهداشــتی درمانی و تعداد مبتالیان می شود.
سخنگوی ســتاد مقابله با کرونا دانشگاه علوم 
پزشکی البرز بیان داشت: تاکید همه مسئوالن 
بر مشارکت اجتماعی برای کنترل کرونا است.
وی گفت: طبق گزارش سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان البرز، روزانه چهار میلیون عدد 
ماسک در این استان تولید می شود درحالیکه 
کمتر از یک میلیون ماسک آنها توسط مردم 

استان به مصرف می رسد.
اســتان البرز با ســه میلیون نفر جمعیت 
در وضعیــت اضطــراری و فوق العــاده کرونا 
قرار گرفته و بــا توجه به همجواری با تهران، 
محدودیت هــای اجتماعی این ۲ اســتان با 

تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از هفته جاری 
همسان سازی شده است.از ابتدای شیوع کرونا 
تا روز ۱۶ آبان، ۲۳ هزار نفر از مبتالیان بدحال 
کرونایی استان در بیمارستان ها بستری شده 
اند که یک هزار و۸۰۰ نفر آنان جان خود را از 
دست دادند.اکنون روزانه به طور متوسط ۱۲۰ 
بیمار بدحال کرونایی در بیمارستان های البرز 
تحت مراقبت درمانی قرار می گیرند و طی یک 
ماه گذشته میزان مرگ و میر روزانه ناشی از 
کووید ۱۹ در این اســتان به نسبت موج های 
اول و دوم کرونا افزایش پیدا کرده اســت به 
طوریکه مرگ ۳۲ بیمار طی ۲۴ ســاعت در 

هفته جاری به ثبت رسید.

مردم شــهر و روســتاهای »دهــدز« در 
استان خوزســتان باوجود نزدیکی به دریاچه 
و مخازن ســدهای کارون سه و چهار از نبود 
آب پایــدار رنج می برند؛ موضوعی که نیازمند 
پیگیری متولیان است.به گزارش مهر، از ایذه 
که عبور می کنیــم، ۴۰ کیلومتر راه تا دهدز 
فاصله اســت ولی همان جا کــه جاده تنگ و 
باریک به هشــت متر برسد، متوجه می شویم 
که پا به جاده مرگ )ایذه - دهدز( گذاشته ایم.

گردنه های تیز و جاده باریک نشان دهنده در 
پیش داشتن راهی سخت بود؛ دلمان به حال 
مردمانی می سوزد که همیشه باید جان خود 
را کف دست بگیرند و در میان هزاران کامیون 
عبوری، از این مسیر تردد روزانه داشته باشند.
ماجرا ازآنجا شروع می شود که در مجاورت 
منابع عظیــم آب، کم آبی بیــداد می کند؛ از 
ســویی خوب که گوش می ســپاری، صدای 
پای آب را می شنوی که در همین نزدیکی ها 
جوالن می دهد امــا در هم جواری آن، صدای 
ناله و شــکایت مردمانی به گوش می رسد که 
ســاعت ها یا شاید روزها با کمبود یا قطع آب 
دســت وپنجه نرم می کنند.داســتان، داستان 
زندگی اهالی »دهدز« و روســتاهای آن است 
که بااینکه جزو شهرهای پرآب کشور هستند 
و از دو طرف در مجاورت دو سد بزرگ کارون 
سه و چهار قرار دارند اما از کم آبی و افت فشار 
آب رنج می کشــند.در مقابله با این مشــکل 
چشــم امید اهالی به دســت یاری مسئوالن 
دوخته شــده اســت تا وعده وعیدهایی را که 
در ایــن چندماهه اخیر داده انــد، راهی برای 
حل این معضل پیدا کنند؛ بی شک مسئوالن 

با اندکی مدیریت و راهــکار اصولی به راحتی 
می توانند از منابع عظیم آبی مجاور، آب را به 

جان تشنه این منطقه برسانند.
روســتاهای مختلف ازجمله قلعه ســرد، 
موزرم و یا ســر رگ خواجه همه در حالی از 
کمبود آب رنــج می برند که از هر دو طرف با 
سد کارون سه و چهار تنها ۲۰ کیلومتر و شاید 
هم کمتر فاصله دارند؛ آب های ذخیره شده در 
این دو ســد تقریبــاً در وجب به وجب دهدز 
قابل مشــاهده اســت ولی مردم روستایی و یا 
شــهر دهدز از بی آبی رنج بســیاری می برند.

قصه اما به همین جا ختم نمی شــود؛ به تعبیر 
اهالی شــاید در هر یک متر جــاده ترانزیتی 
که به »جاده مرگ« معروف شــده است، یک 
فرد فوت شــده باشد و رفع مشــکل نبود راه 
مناســب یکی از درخواست های اساسی آن ها 
از مسئوالن است. مشکل آنتن دهی موبایل و 
حتی تلفن ثابت در بیش از ۳۰ روستا نیز درد 
دیگری اســت که باید به قید فوریت به آن ها 
رسیدگی شــود؛ همه اهالی نگران شبکه شاد 
و آموزش مجازی دانش آموزان خود هســتند 
چراکه خیلی از آن ها بدون داشــتن شــبکه 
اینترنت امکان دریافت آموزش های صحیح را 

از سوی معلم خود ندارند.
مردی ۵۰ ساله ساکن روستای »کل بلند« 
به نزدیک تر بودن ســد کارون چهار اشــاره 
می کند و می گوید: دورتادور دهدز آب اســت 
ولی آب رســانی نه تنها به بخــش موزرم بلکه 
برای کل دهدز آن طور که بایدوشــاید انجام 
نشــد؛ آب هســت ولی پایدار نیست و گاهی 
حتی تا هفت روز آب قطع و ذخیره تانکرهای 

خانگی هم تمام می شــود و برای حل مشکل 
بارها بــه اداره آبفا در اهــواز مراجعه کردیم.
پیرمرد ۷۹ ساله ساکن روستای »کل خواجه« 
با نشــان دادن مخزن آب خانگی خود، یادآور 
می شود: درحالی که وسط دو سد قرارگرفته ایم 
اما تابســتان ها اصاًل آب نداریم و از مسئوالن 
انتظار رســیدگی ویژه را در این زمینه داریم.

یکی از مادران نیز می گوید: »روســتای کهنه 
موزرم« بیش از ۹۰۰ خانــوار دارد و مردم از 
مشکالت بسیاری از جمله کم آبی رنج می برند 
و در ایــن اوضاع کرونایی، تحمل بی آبی برای 

مادران خیلی سخت است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
خوزســتان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار 
می کند: در چند ماه اخیر بازدیدهای متعددی 
از دهدز شد و مدیران حوزه عمرانی استانداری 
به خصوص مدیرکل امور روستایی به صورت 
مســتمر در منطقه حضور پیدا کردند؛ مردم 
این منطقه در روستاهای مختلف در مجاورت 
دریاچه ســد کارون ســه زندگی می کنند و 
وجود مشــکل آب شرب برای آنها قابل قبول 

نیست.
فاضل عبیات با اشــاره به بازدید استاندار 
خوزســتان از »شــیوند« در هفته گذشــته، 
ادامه می دهد: روســتاهای دهدز را در لیست 
روســتاهای دارای تنش آبی خوزســتان قرار 
داده ایم تا قبل از فرارســیدن فصل تنش آبی 
مشکالت آنها نیز حل شــود؛ ۷۰۲ روستا در 
این اســتان با تنش آبی مواجه هســتند که 
اقدامات الزم برای رفع مشــکل آنها در حال 
انجام اســت و به دنبال تأمین اعتبارات الزم 
در این راســتا هستیم.وی با اشــاره به اینکه 
روستای »سادات حســینی« فاصله زیادی با 
خط لوله آبی با روســتاهای همجــوار ندارد، 
بیان می کند: برای تأمین آب رسانی به دهدز 
یک طرح درازمدتی وجود دارد که خواســته 
اصلــی مردم بــرای این پروژه انتقــال آب از 
ایستگاه رکعت در دریاچه کارون سه به سمت 
روستاهاست؛ اجرایی کردن این پروژه به دلیل 
تفاوت ارتفاعی و لزوم احداث ایســتگاه پمپاژ 

در چند مرحله زمان بر می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
خوزســتان اضافه می کند: در دهدز سه چاه 
بــرای تأمین آب مــردم )دو چــاه آب برای 
روســتاییان و یکی برای شهر( فعال است که 
تابســتان پمپ یکی از چاه ها خراب شــد و 

بار آب رســانی فقط روی دو چاه قرار گرفت؛ 
به همین منظور ســاماندهی چــاه و برطرف 
کردن مشــکل تجهیــزات از جمله پمپ ها را 
انجــام دادیم و در عین حال پیگیر اجرای آن 
پروژه در درازمدت هســتیم.عبیات با اشــاره 
به درخواســت مردم شــیوند برای اصالح راه 
روستایی آن ها به سمت ایذه، یادآور می شود: 
در حال حاضر مردم از پل ســه بلوطک تردد 
دارنــد ولی تونل هــای قبل و بعــدازآن باید 
ایمن ســازی کف و جداره شوند که برای حل 
این مشکل نیز ۴۰ میلیارد تومان اعتبار تعیین 
و شرکت آب نیرو در ماه های آینده به خصوص 
قبل از زمســتان ایــن کار را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه کل مســیر از اول دریاچه تا 
سادات حســینی ۳۰ کیلومتر است که نیمی 
از آن به ســمت دهدز و نیمی به سمت ایذه 
می رود، عنوان می کند: برخی از روســتاهای 
شیوند درخواست دارند که راه روستایی آن ها 
به سمت ایذه اصالح شــود که دیگر از جاده 
دهدز راهی ایذه نشوند.معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری خوزســتان در خصوص 
مشکل برق روستاهای مختلف دهدز می گوید: 
در بازدیدهای تابســتان مردم قلعه سرد برای 
پایداری برق خود مســئله داشــتند که ابتدا 
با شــرکت توزیع بــرق خوزســتان صحبت 
کردیم و تیم های کارشناسی به منطقه اعزام 
شــدند؛ با توجه به نبود اتوترانس موردنظر در 
موجودی های انبار یک دســتگاه تهیه و چند 
روز قبل برای آن ها نصب شد.عبیات با اشاره 
به ظرفیت باالی شیوند در حوزه گردشگری، 
گفت: تأمین آب از دو نقطه برای ۳۰۰ هکتار 
باغــداری این بخــش و تثبیــت جداره های 
آبراهه ای که از وسط روستا رد می شود، توسط 
منابــع طبیعی ازجمله تصمیمات اخذشــده 

برای شیوند هستند.
مدیرعامل آبفای خوزستان در گفت وگو با 
خبرنگار مهر بیان می کند: دهدز بین دو ســد 
کارون سه و چهار است که از کارون سه ۵۰۰ 
متر باالتر قرار دارد و برای آب رسانی از طریق 
کارون چهار نیز باید از یک گردنه ۸۰۰ متری 
عبور کنیم یا تونل بزنیم.صادق حقیقی پور به 
جمعیت ۱۰ هزارنفری دهدز اشاره می کند و 
ادامه می دهد: اجرای پروژه در چنین شرایطی 
هزینه باالیی دارد؛ لذا اولویت را اســتفاده از 
آب زیرزمینی، مدیریت مصرف، اصالح شبکه 
و مخزن ذخیره دانســته ایم که در چند سال 

گذشته نیز این کار برای دهدز انجام شد.وی 
تصریح می کند: حداقل نزدیک به ۳۰ کیلومتر 
اصالح شــبکه، احداث دو مخــزن یک هزار 
متری و حفر دو حلقه چاه را برای دهدز انجام 
دادیم؛ وضعیت شــهر مشــکلی ندارد و برای 
روســتاها نیز هر کمکی از دســت ما بربیاید، 
کوتاهی نمی کنیم.مدیرعامل آبفای خوزستان 
می گوید: طرح بلندمدت دهدز این است که از 
سد کارون ســه آب را به دهدز انتقال دهیم؛ 
یعنی هم زمــان با اجرای طــرح جامع برای 
شهرهایی مثل ایذه و باغملک یک انشعاب هم 
برای دهدز در نظر داریم.حقیقی پور می گوید: 
یک طرح میان مدت داریم تا از رکعت آب را به 
دهدز منتقل کنیم که به وزارت نیرو هم ارائه 
شــد ولی اعالم کردند اختصاص اعتبار یک بار 
برای کارون ســه در نظر گرفته شــده است؛ 
بااین حال تالش می کنیم تا از محل تنش آبی 
این مشــکل را حل کنیم.تالش های خبرنگار 
مهر بــرای مصاحبه با نماینده مــردم ایذه و 
باغملک در مجلــس بی نتیجه بود.به گزارش 
خبرنگار مهر، حال جای بســی تأمل است که 
در روزهای سخت کرونایی که بیش از گذشته 
نیاز بــه آب به ویژه برای مصارف بهداشــتی 
احساس می شود و مسئوالن حوزه بهداشت و 
درمان بر شست وشوی مداوم دست ها و رعایت 
اصول بهداشتی تأکید می کنند، آیا رواست که 
این دغدغه بر دیگر موارد و مشــکالت کم آبی 
یا بی آبــی مناطقی که با ایــن بحران روبه رو 

هستند، افزوده شود؟
آن هم وقتــی جایی زندگی می کنند که از 
دو طرف با منبع عظیم آبی محاصره شــده اند 
و تنها چند دقیقه تا دو سد پر آب کارون سه 
و چهار فاصله دارند.برخورداری از ابتدایی ترین 
امکانات زیســتی همچون آب حق مسلم هر 
انســانی اســت که برای ادامه بقا و ســالمت 
خود به آن نیاز دارند و بر مسئوالن و مدیران 
ذی ربط واجب اســت که حداقل نیاز ضروری 
مردم را در دوردست ترین نقاط، آن هم چه در 
شرایط بحرانی ویروس کرونا و چه در شرایط 
عادی فراهم کرده و در این راه از هیچ تالشی 
دریغ نکنند.با تمام این تفاسیر گویا شهرستان 
شــدن دهدز به وزارت کشور ابالغ شد و حال 
معلوم نیســت روســتایی که نام شــهر را به 
یدک می کشــد اما با ضعف در زیرساخت ها و 
امکاناتی مثل راه، آب، روشــنایی و مخابرات 

چطور باید به شهرستان تبدیل شود؟

۹۶ درصد تاالب بین المللی گاوخونی خشک شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد

افزایش محدودیت های کرونایی در البرز 

گره کور مشکالت ۱۰ هزار نفر

بی آبی روستاهای خوزستان بین دو سد بزرگ

نفس مردم بیدخون به شماره افتاد
دود ضایعات هم به فلرهای پارس جنوبی اضافه شد

آتش زدن ضایعات درختی در منطقه پارس جنوبی باعث مشکالت زیادی برای 
اهالی بیدخون شــده و نفس مردم این شهر را به شماره انداخته است.به گزارش 
مهر، شهرســتان عســلویه با توجه به میزبانی از فازهای مختلف پاالیشگاهی و 
واحدهای متعدد پاالیشگاهی به عنوان منبعی از تولید آلودگی شناخته می شود.

مشــعل های پرتعداد فازهای پارس جنوبی هر روز می سوزند و این موضوع باعث 
مشــکالتی برای تنفس مردم این شهرســتان از جمله اهالی شهر بیدخون در 
نزدیکی تأسیســات پارس جنوبی شده است.از روز پنج شنبه گذشته مردم شهر 
بیدخون شهرستان عسلویه شاهد آلودگی هوای شهر خود به همراه انتشار دود 
عظیم زرد رنگی در آســمان شهر بودند که کل فضای شهر را گرفته و تنفس را 

برای مردم سخت کرده بود.
مردم شــهر بیدخون که در فاصله نزدیکی با فلرهای پاالیشــگاه های گازی 
زندگــی می کنند و از آلودگی این فلرها رنج می برند با مشــکالت زیادی روبرو 
هســتند و حــاال با انواع بیماری تنفســی و صعب العالج مبتال شــده اند.اهالی 
بردخون از ســوزاندن ضایعات و نخاله های درختی به شدت گالیه مند هستند 
و خواســتار پایان دادن به این کار که سالمت عمومی و زیست محیطی شهر را 
به خطر انداخته است هستند.منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس باید در راستای 
مسئولیت های اجتماعی خود توجه ویژه ای به محیط پیرامونی داشته باشد برای 
کاهش آلودگی هوا، به صفر رســاندن فلرها ساماندهی انبار رو باز گوگرد تالش 
کند نه اینکه خود عامل ایجاد آلودگی در شهرســتان باشد.مسئوالن شهرستان 
عســلویه به ویژه محیط زیســت به جد به موضوع ورود کنند به دلیل به خطر 
افتادن سالمت عمومی و زیست محیطی مردم طرح شکایت کنند تا با عوامل این 
کار برخورد قانونی شود و مردم شهر بیدخون و شهرستان دیگر شاهد تکرار هم 
چنین آلودگی های در سطح منطقه نباشند.شهرداری بیدخون موضوع را پیگیری 
کرد و مشخص شد که پیمانکار فضای سبز منطقه ویژه پارس برای چندمین بار 
ضایعات و نخاله های درختی و غیره را که در پایین شــهر جمع آوری می کنند 

آتش زده است.
مجید بیدخونی شهردار شهر بیدخون به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه 
دپوی اصلی نخاله های درختی منطقه ویژه در قســمت شــرقی شهر بیدخون 
قرار گرفته متأســفانه هر از گاهی شاهد سوزاندن ضایعات و نخاله های درختی 
توسط پیمانکار منطقه ویژه هســتیم.انتظار ما از مدیرعامل منطقه ویژه پارس 
این است که نسبت به جابجای این محل اقدام کند تا بار دیگر شاهد این فاجعه 
نباشیم چون واقعاً نفس مردم شهر بیدخون را از دیروز به شماره افتاده است و از 

مسئولین شهرستان تقاضای برخورد با عوامل این کار را داریم.
در پی آتش ســوزی در محل دپوی ضایعات فضای ســبز در مجاورت شهر 
بیدخون مدیر عامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ضمن اعالم به 
همه شرکت های مستقر در منطقه به مدیریت خدمات شهری این سازمان دستور 
داد با رعایت اســتانداردهای زیست محیطی محل جدیدی برای دپوی ضایعات 
فضای ســبز در نظر گرفته شــود و از امروز از پذیرش هرگونه پســماند فضای 
سبز از کلیه شرکت های مستقر در منطقه خودداری شود.رعایت استانداردهای 
زیســت محیطی، جانمایی محل جدید در خارج از فضای شــهری، بهره گیری 
از تجهیــزات روز برای تبدیل ضایعات فضای ســبز و بازگرداندن آن به چرخه 
طبیعت از مهمترین موارد ابالغی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس به مدیریت خدمات شهری برای ساماندهی و بهینه سازی سیستم مدیریت 
ضایعات فضای سبز است.محل دپوی ضایعات فضای سبز شرکت های مستقر در 
منطقه پارس جنوبی نزدیک به یک دهه در مجاورت شــهر بیدخون بوده است 
که با ابالغ جدید مدیر عامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس محل 
جدیدی برای این موضوع در نظر گرفته خواهد شد.دادســتان عمومی و انقالب 
شهرستان عسلویه نیز به خبرنگار مهر گفت: در پی کسب اطالع از آتش سوزی 
دپوی جمع آوری ضایعات و نخاله های درختی توســط پیمانکار منطقه ویژه در 
پایین شــهر بیدخون به عوامل انتظامی و اداره محیط زیست شهرستان دستور 
داده شــد با حضور موضوع را صورت جلسه و پرونده را با تصاویر آتش سوزی به 
دادستانی ارجاع دهند.محمد خدری بیان کرد: افرادی که در این کار دخیل بودند 
احضار خواهند شد و برخورد قانونی با متخلفین صورت خواهد گرفت.با توجه به 
آلودگی شــدید شهرستان عسلویه که به خاطر مشعل سوزی در فازهای مختلف 
رخ داده است، انتظار می رود مسئوالن تالش بیشتری برای حفاظت و حراست از 

محیط زیست این شهرستان و سالمت مردم داشته باشند.

سنگرهای سالمت محالت یزد چادر ندارند!
مسئول روابط عمومی طرح و پویش »همه باهم، برای هم« از ایجاد سنگرهای 
دائم سالمت در محالت شهر یزد خبر داد و از الزمه حمایت مسئوالن در تامین 
چادرهای استقرار دائم خبر داد.مسعود زارع در این رابطه در گفت گو با خبرنگار 
ایسنا اظهار کرد: این پویش که به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری راه اندازی 
شــده، به کمک و همراهی فعاالن اجتماعی، اهالی محل و هالل احمر و بسیج 
آمده اســت.وی با بیان این که این پویش به منظور همراهی ســایر دستگاه ها 
و ارگان ها مانند خیرین، ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری و با 
حمایت های فرمانداری شهرستان یزد فعالیت می کند، گفت: مقرر شده با ایجاد 
سنگرهای ســالمت، تمام محالت شهر یزد را پوشــش بدهیم.وی در خصوص 
فعالیت سنگرهای سالمت، عنوان کرد: هدف این سنگرها، غربالگری و پیشگیری 
از شیوع ویروس کروناســت و تاکنون نیز محالت خیرآباد، آزادشهر، امامشهر و 
بلوار استقالل تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.زارع از نبود هیچ محدودیتی 
در عضویــت به ایــن پویش خبر داد و گفت: تاکنون نیز بــدون در نظر گرفتن 
شمارش اعضا، از افراد کوچک تا بزرگ و شامل تمام اقشار و گروه های مختلف در 
این گروه فعالیت دارند.وی افزود: با توجه به این که شــهر یزد محله محور است، 
محوریــت فعالیت این پویش نیز محالت، گروه ها و بســیج محالت با همراهی 
ارگان ها و نیروهای امدادی است.این مسئول از ضرورت تامین چادر برای استقرار 
ثابت در محالت یاد کرد و از مســئوالن خواســت در راستای کنترل غربالگری، 
گوشزد نکات بهداشتی به مردم، ضد عفونی محالت برای کنترول ویروس عالوه 
بر امکانات، چادری جهت اســتقرار این پویش مهیا کنند که البته تامین امنیت 
این سنگرهای سالمت نیز برعهده پایگاه های بسیج است.وی هدف از این اقدام 
را کنترل شیوع کرونا به خصوص در بیمارستان ها و کمک به کادر درمان دانست 
و گفت: محالت به خوبی می توانند با کنترل بیماری کرونا در کاهش شیوع این 
ویروس و شکستن زنجیره ی این بیماری نقش موثر داشته باشند.مسئول روابط 
عمومی طرح و پویش »همه باهم، برای هم« با شــعار »ما ملت امام حسینیم« 
با بیان این که تاکنون در فعالیت های این پویش در محالت اکثر مردم نســبت 
به رعایت پروتکل های بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک اقدام می کرده اند، 
گفت: افرادی که نســبت به رعایت پروتکل های بهداشتی کوتاهی کنند، توسط 
اعضای پویش که متشکل از ارگانهای نامبرده است، تذکر دریافت کرده و به افراد 

فاقد ماسک به طور رایگان ماسک اهدا می شود.

حفظ بناهای تاریخی آذربایجان غربی
 ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: 
ساالنه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال برای مرمت و نگهداری بناهای تاریخی استان 
مانند مســاجد و پل های تاریخی اعتبار نیاز اســت.جلیل جبــاری در گفتگو با 
خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال ۷۰ بنای تاریخی استان با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ 
میلیارد ریال در حال مرمت و بازسازی است، افزود: پل های تاریخی ممیند نقده، 
میرزارســول میاندوآب، باراندوز ارومیه، مســجد جامع تکاب، حمام میرزارسول 
مهاباد، مغازه های تپه قاالباشی نقده، بازارهای تاریخی ارومیه و خوی از مهمترین 
آثار تاریخی در حال مرمت اســتان است.وی ادامه داد: برای حفاظت و نگهداری 
بناهای تاریخی نیاز به بودجه کالنی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
تأمین هزینه آن به تنهایی توســط دولت امکان پذیر نیست و جا دارد سمن ها، 
مردم و سایر دستگاه ها نیز در این امر مشارکت داشته باشند.جباری اضافه کرد: 
هم اکنون ۵ شهرســتان ارومیه، ماکو، تکاب، خوی و سلماس بر اساس مصوبه 
شورای عالی معماری و شهرسازی دارای بافت تاریخی هستند که مدیریت شهری 
برای حفاظت از آنها باید برنامه ریزی کند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ بنای تاریخی که 
در مالکیت ســایر دستگاه ها و بخش خصوصی قرار دارد در معرض خطر بوده و 
نیازمند مرمت و بازســازی است.جباری خاطرنشان کرد: ساختمان صدا و سیما 
و کاروانسرای نفت ارومیه از مهمترین بناهای تاریخی است که در معرض خطر 
تخریب قرار دارند که این اداره کل با همکاری دادستان مجوز مرمت این بناها را 

اخذ کرده و بزودی کار مرمت این آثار شروع می شود.

گزارش

اخبار کوتاه


