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اخبار کوتاه

افزایش ظرفیت تصفیه فاضالب
در تصفیهخانه فاضالب شهر رشت
گروه شهرستانها :در راستای افزایش ظرفیت تصفیه فاضالب در تصفیه
خانه فاضالب شــهر رشــت ،اســکروپمپهای اولیه این تصفیه خانه پس از
تعمیرات اساســی ،سند بالســت و رنگ آمیزی مجددا ً وارد مدار بهره برداری
شد.معاون بهره برداری و توسعه فاضالب این شرکت امروز گفت :بیش از یک
میلیارد و  500میلیون ریال برای انجام این تعمیرات هزینه شد.
علیرضا غیاثی افزود :اســکروپمپها (پمپهای پیچوار) برای انتقال حجم
زیادی از فاضالب و تامیــن اختالف ارتفاع موجود از محل تخلیه فاضالب در
ایســتگاه اولیه به سمت ســازههای اصلی تصفیه خانههای فاضالب استفاده
میشوند.وی تصریح کرد :این نوع پمپها با یک مکانیزم ساده ،دارای قابلیت
حمل ذرات بزرگ همراه فاضالب مانند شیشه ،چوب ،سنگ و غیره میباشند
و امکان کارکرد (حتی در دبی صفر) بدون بروز مشــکل برایشان وجود دارد.
وی گفت :ایــن پمپها عالوه بر بازدهی باال ،موجب کاهش هزینهها همچون
برق مصرفی میشوند.

همكاری مجلس با دولت
در جهت رفع ناترازیهای تولید و مصرف انرژی
گروه شهرســتانها :وزيــر نيرو گفت :بــا همراهي مجلــس در بودجه
 1400صنعت آب و برق ،راهكارها و گره گشــاييهاي مناســبي براي توسعه
زيرساختها و رفع چالشهاي اين صنعت صورت گرفت».رضا اردكانيان» ظهر
امروز در حاشــيه بازديد رئيس مجلس شوراي اسالمي از مركز راهبري شبكه
برق كشــور با اشاره به بودجه صنعت آب و برق در سال 1400گفت :بيش از
اينكه منابع مالي در اختيار اين صنعت قرار بگيرد ،راهكارها و گره گشاييهاي
مناســبي صورت گرفته كه اميدوار هستيم دولت ســيزدهم با عملكرد خود
طي امســال موجب تثبيت مواد و احكام ســند بودجه در سالهاي آتي شود.
وي با بيان اينكه ناترازي توليد و مصرف برق در تابســتان  1400به  12هزار
مگاوات رسيد ،اظهار كرد :افزايش بي سابقه مصرف برق به دليل رشد مصرف
صنايع بزرگ به ميزان 1500مگاوات ،اســتخراج رمز ارز با مصرف بيش از 2
هزار مگاوات ،افزايش بي ســابقه دما ،خشكســالي بي سابقه كه باعث كاهش
بارندگيهــا و خروج بيش از نيمي از نيروگاههاي بــرق آبي از مدار توليد ،از
جمله عوامل ناترازي توليد و مصرف برق است.
وزير نيرو با اشاره به برنامه ريزيهاي متعدد براي گذر از پيك برق تابستان
خاطرنشــان كرد :امسال  45برنامه عملياتي براي گذر از پيك داشتيم كه به
اجرا در آمد اما به دليل افزايش ناترازي توليد و مصرف برق ،فشــار زيادي به
شبكه وارد شد.

آبرسانی برکت به  ۴۷۱روستای دارای تنش آبی
در خوزستان
به همت بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام به  ۴۷۱روســتای واقع در
مناطق تنشزا و بحرانی اســتان خوزستان آبرســانی میشود.در جریان سفر
مدیرعامل بنیاد برکت به خوزســتان ،تفاهمنامه آبرســانی به  ۴۷۱روستای
تنشزا در اســتان با اعتباری بالغ بر یکهــزار و  ۵۰۰میلیارد ریال میان این
بنیاد و آبفای خوزستان به امضا رسید.امیرحسین مدنی در این سفر همچنین
پروژه آبرسانی به  ۷۰خانوار روســتای چای عوفی از توابع شهرستان رامشیر
در اســتان خوزســتان را افتتاح کرد.مدیرعامل بنیاد برکت درباره تفاهمنامه
آبرســانی به روســتاهای تنشزا در اســتان خوزســتان گفت :بر اساس این
تفاهمنامه و در مدت  ۹ماه ،به  ۴۷۱روستای واقع در مناطق تنشزا و بحرانی
 ۱۳شهرستان اســتان آبرسانی میشود.وی شهرســتانهای شادگان ،اهواز،
دشــت آزادگان ،باوی ،حمیدیه ،باغملک ،رامشیر ،شــوش ،ماهشهر ،هویزه،
هندیجان و اندیمشــک را از جمله نقاط هدف این تفاهمنامه ذکر کرد.مدنی
ارزش این تفاهمنامه را یکهزار و  ۵۰۰میلیارد ریال ذکر کرد و افزود :تمرکز
اصلی تفاهمنامه بر تامین لوله آب است .ضمن اینکه تانکرهای مورد نیاز برای
آبرسانی به مناطق دارای تنش آبی نیز از سوی بنیاد برکت تامین خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشــان کرد :ایــن تفاهمنامه به نوعی بزرگترین
تفاهمنامه مرتبط با پروژههای عمرانی در یک اســتان به شــکل متمرکز در
حوزه آبرسانی بهشــمار میرود.وی درباره دیگر اقدامات بنیاد برکت در حوزه
آبرســانی در استان خوزستان اظهار داشــت :بنیاد پیش از این نیز به میزان
 ۵۰۰میلیارد ریال در حوزه آبرســانی در خوزســتان سرمایهگذاری مستقیم
کرده اســت.مدنی درباره جزئیات افتتاح پروژه آبرسانی به  ۷۰خانوار روستای
چای عوفی در رامشیر نیز بیان کرد :این پروژه شامل  ۷کیلومتر خط انتقال و
 ۵کیلومتر شــبکه توزیع و تجهیزات الکترومکانیکال است و برای بهرهبرداری
از آن  ۳۵میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده.مدیرعامل بنیاد برکت با اشــاره به
نهضت آبرسانی این بنیاد در کشور گفت :تا پایان سال گذشته یکهزار و ۶۷۷
روســتا تحت پوشش فعالیتهای آبرسانی بنیاد قرار داشتند که از این تعداد،
یکهزار و  ۱۱۵روســتا از آب آشامیدنی بهرهمند شدهاند.وی ادامه داد :بنیاد
برکت در سال جاری نیز  ۵۰۰روستای دیگر را به عنوان اهداف جدید آبرسانی
در نظر گرفته بود که با امضای تفاهمنامه جدید و تحت پوشــش قرار گرفتن
 ۴۷۱روستای دیگر در استان خوزســتان ،مجموع روستاهای هدف آبرسانی
بنیاد در سال جاری به  ۹۷۱روستا رسید.

اولین شهرک ضایعات در یزد راهاندازی شد
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری یزد ،از ســاخت اولین شهرک
ضایعات استان در شهر یزد با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش ایلنا ،محسن صادقیان گفت :ساماندهی مراکز ضایعاتی پراکنده در
شــهر یزد در حوزه معاونت سیاســی و معاونت عمرانی استانداری با برگزاری
جلســات متعدد در چند ســال گذشــته مورد پیگیری قرار گرفته اســت و
تالشهایی برای ایجاد شــهرکی به نام شهرک ضایعات انجام شد.وی با بیان
اینکه این شــهرک با کمک اتحادیه صنفی ،بخش خصوصی و شهرداری یزد
ساماندهی ایجاد میشود ،اظهار داشت :با توجه به طوالنی شدن روند واگذاری
زمین به شهرداری ،بهترین و سریعترین گزینه برای اجرایی شدن این موضوع
ورود بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار در این زمینه بود.صادقیان گفت :با
ایجاد این شهرک ،شهرداری با داشتن نقش حاکمیتی در این موضوع ،راهبری
انتقال واحدهای مذکور از ســطح شــهر به سایت مذکور و همچنین مدیریت
کالن مجموعــه در واگذاری و تعیین نرخ را بر عهده خواهد داشــت ،قطعا با
همکاری همه دستگاهها ،نهادها و بخش خصوصی میتوانیم شاهد اجرای یک
طرح موفق و منحصر بفرد در استان باشیم.

مشهد دارای دومین رتبه کودکان خیابانی
در سطح کشور است
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :خراسان رضوی و مشهد دارای دومین
رتبه کودکان خیابانی در سطح کشور است و راه اندازی مراکز خاص نگهداری
کودکان کار غیر ایرانی بیسرپرســت با همکاری مقامات کنسولی افغانستان
انجام میشود.به گزارش ایلنا از مشهد ،وحید قبادیدانا در این باره افزود :باید
تمام دســتگاههای مرتبط ،طبق آییننامهی اجرایی قانون حمایت از کودکان،
وظایفشــان را انجــام دهند و دســتگاههایی که به وظایف خودشــان عمل
نمیکنند طبق قانون و توســط دستگاه قضایی ،مؤاخذه شوند.رئیس سازمان
بهزیستی کشــور با اشاره به میزان باالی کودکان غیرایرانی در میان کودکان
کار و خیابــان ادامــه داد :برخی از این کودکان پس از شناســایی خانواده به
کشور خودشان رد مرز میشوند اما متأسفانه پس از مدتی دوباره بازمیگردند.
قبادیدانا بیان کرد :باید مشــخص شــود که چه نهادها و ســازمانهایی به
وظایف خودشــان به صورت شایســته عمل نمیکنند که باعث بازگشت این
خانوادهها و ورود دوباره فرزندانشــان به جمع کودکان کار و خیابان میشود.
وی بــا تاکید بر اینکه کودکانی که جمعآوری و خانوادههایشــان شناســایی
نمیشوند بیسرپرست یا بدسرپرست تلقی میشوند تصریح کرد :این کودکان
باید با هماهنگی اداره اتباع اســتانداری و مقامات کنسولی کشور متبوعشان
در مراکزی خاص نگهداری و تمشــیت شــوند تا فرزندان مراکز شبه خانواده
را دچار مشــکل نکنند.رئیس سازمان بهزیســتی کشور تاکید کرد :همچنین
خیرین افغانی میتوانند تحت نظارت سازمان بهزیستی و با هماهنگی مقامات
کنسولی در توانمندســازی خانوادههای این کودکان ،نقش مهم و حیاتی ایفا
کنند. .قبادی دانا همچنین وجود ســمنهای اجتماعی و ســازمانهای مردم
نهاد در کمک به این زمینه را مهم دانســت و اظهار کرد  :باید از ظرفیت این
سمنها برای توانمندسازی و بازتوانی کودکان و خانوادههایشان بهرهمند شد.

با مسدود کردن  2رودخانه ،آب هورالعظیم را خشکاندند

معیشت و جان مردم خوزستان در خطر است

با بستن آب رودخانهها در باال دست و خشکاندن تاالب
هور العظیم حیات ماهیان و گاومیشها در خطر اســت و
معیشت مردم در پایین دست خوزستان که اکثرا دامدار و
صیاد هستند با مشکالت جدی مواجه شده است.به گزارش
ایلنا ،معیشــت مردم شهرستانهای سوســنگرد ،هویزه و
دشــت آزادگان سالهاست که وابسته به تاالب هورالعظیم
است .اهالی با صیادی و دامپروری در کنار این تاالب امرار
معاش میکنند .اما این روزهــا به دلیل کاهش آب تاالب
ماهیان و گاومیشها تلف شده که این مساله باعث نگرانی
مرزنشینان استان خوزســتان شده است .اگر برای خشک
شــدن تاالب چاره اندیشی نشود حیات در منطقه به طور
کلی از بین خواهد رفت.نماینده خوزستان در شورای عالی
اســتانها در گفتوگو با خبرنگار ایلنــا در این باره اظهار
داشــت :انتقال آب از سرچشمههای کارون کم برای مردم
تنش ایجاد نکرده بود که هم اکنون با مســدود کردن آب
رودخانههای کرخه و نیســان باعث خشــک شدن تاالب
هورالعظیم در پایین دست میشوند .وی افزود :شهر رفیع
نیــز که در کنار تاالب هور العظیم قرار دارد و شــغل اکثر
اهالیاش دامپروری و کشــاورزی است به دستور سازمان
آبفا برای جلوگیری از شــلتوک کاری در این فصل توسط
مردم که معیشــت شان را از این راه تامین میکنند آب را
از باال دست تاالب هورالعظیم بستهاند که باعث تلف شدن
گاومیشهــا و ماهیان در تاالب شــدند .به عنوان نماینده
مردم تا آخرین لحظه از حق شــان دفاع میکنم چرا که با
سیاستهایشان میخواهند تاالب را خشک و نفت استخراج
کنند.
ســیالوی ادامــه داد :ای ســی آب در مناطــق پایین
دست خوزســتان کاهش یافته و در شهرستانهای هویزه،
سوسنگرد و دشت آزادگان شوری آب باال رفته و رودخانهها
خشــک شدهاند .رفیع شــهری مرزی نزدیک به هویزه که
در  4کیلومتری تاالب هورالعظیم قرار دارد و شــغل اکثر
مردمش دامپروری و صیادی است که با خشک شدن تاالب

اکثر گاومیشهایشــان از بین رفتهاند.نماینده خوزســتان
در شــورای عالی اســتانها ادامه داد :نفتی که سالهاست
در داخل این تاالب کشــف و به بهره برداری و اســتخراج
رسیده است نه تنها برای جوانان منطقه ایجاد شغل نکرده
بلکه شــغلهای آبا و اجدادی شان هم دارد نابود میشود.
بیکاری جوانان در مناطق جنوبی استان خوزستان به یک
معضل تبدیل شده و هیچ گونه شغلی برای آنها در شرکت
نفت در نظر گرفته نشــده که هیــچ ،حتی وجود چاههای
نفتی مشــکالت ما را در منطقه دو چندان کرده اســت.در
شهرستانی مانند هویزه حتی بیمارستان ،ورزشگاه و جاده
مناسبی وجود ندارد .حتی پوشش شبکههای تلفن همراه
اینجا بسیار ضعیف است.
وی با بیان اینکه آخرین تیر دولت امید بر قلب ماهیان و

گاومیشهای مناطق مرزی خوزستان بود ،گفت :همچنین
با خشک شــدن تاالب ،هورالعظیم به کانون گرد و خاکها
تبدیل شده و نفس مردم بریده میشود .نظام فراموش نکند
در دوران جنگ تحمیلی این مناطق با خاک یکســان شد
و افراد زیادی به دست دشــمن قتل عام شدند .امروز حق
این مردم نیست اینگونه زندگی کنند .معیشت و جان مردم
خوزستان در خطر است هرچه سریع تر چارهاندیشی کنند.
بخشدار سابق نیسان نیز در ادامه در این باره به ایلنا گفت:
اجداد ما از دیرباز تاکنون در این منطقه با اســتفاده از آب
تاالب هورالعظیم امرار معاش کردهاند .بیش از  5هزار راس
گاومیش در معرض خطر نابودی هستند چرا که حیاتشان
کامال وابسته به آب است .چرا تاوان شلتوک کاری در منطقه
را اهالی پایین دست با بستن آب به روی شان باید بدهند؟

چرا به بهانههای مختلف حق آبه هور العظیم را نمیپردازند.
بدر غربــاوی ادامه داد :دامپرور و صیاد چه گناهی کرده
که بایــد تاوان ندانم کاریهای بقیه را بدهند .با سیاســت
آب را در باالدســت قطع کرده و زندگی و معیشــت اهالی
پایین دست خوســتان را مختل میکنند .با خشکاندن آب
هورالعظیم حتی بحران آتش ســوزی را در منطقه افزایش
میدهند که دودش باز به چشــم همین مردم نگون بخت
میرود.وی عنوان کرد :تــاالب هورالعظیم در منطقه مانند
کولر طبیعی عمل میکند که در فصول گرم ســال با وزش
باد باعث خنکی منطقه میشــود .خواهشمندیم این تاالب
را نخشــکانند.غرباوی گفت :حیات مردم و موجودات به آب
این تاالب بســتگی دارد .وقتی آب شان تامین نشود همه
چیز اینجا نابود میشــود و باعث مهاجرت اهالی به حاشیه
شــهرهای بزرگی مانند اهواز میشــود که همین موضوع
مهاجرت تبعات بســیار بدی را در پی دارد .کاری نکنند که
مرزداران منطقه مجبور به ترک مناطق مرزی بشوند.
وی اضافه کرد :وفتی رودخانهها را در باالدست میبندند
آیــا میخواهند هورالعظیم را با آب باران پر کنند یا با هلی
کوپتر آب را به تــاالب منتقل کنند؟ چرا حق طبیعی این
تــاالب را نمیدهنــد؟ از  5حوزچــه هورالعظیم حداقل 3
تــای آن را باز بگذارند .چاههای نفــت که در حوزچههای
 4و  5قرار دارند .هرچند که تکنولوژی به حدی پیشــرفت
کرده که نفت از دریا استخراج میکنند آیا نمیتوانند بدون
خشکاندن تاالب نفت استخراج کنند.غرباوی افزود :سالها
پیش شــهر رفیع  12هزار نفر جمعیت داشــت و اینجا به
لحــاظ اقتصادی بازارچه پررونقی بــود .به معنای واقعی به
اقتصاد این منطقه ضربههای غیرقابل جبرانی را وارد کردند.
بــوری و حصیر بافی این منطقه به حوزه خلیج فارس صادر
میشد .به فکر این هم باشند که  70درصد جوانان مناطق
پایین دست استان خوزستان بیکارند و تاوان کشت شلتوک
را مردم ،ماهیان و گاومیشــان در گرمای  60درجه نباید با
بی آبی بدهند.

ساخت یک مجتمع مسکونی  6طبقه در مجاورت محوطه باستانی بقعه عالی قاپو

خطر خروج از یونسکو بیخ گوش بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی
نقــض حریم منظــری بقعه شــیخ صفی
الدین اردبیلی ســر و صدای زیادی در فضای
مجــازی و در میان مهندســان ،متخصصان و
صاحبنظــران ،فعاالن مدنی و دوســتداران و
کنشــگران میراث فرهنگی به پا کرده اســت.
چندی است که مســئله ساخت یک مجتمع
مسکونی  6طبقه در مجاورت محوطه باستانی
بقعه عالی قاپو در اردبیل با مجوز شهرداری و
بدون رضایت میراث فرهنگی ،به موضوعی مهم
برای عالقمندان آثار تاریخی و همچنین میراث
فرهنگی استان اردبیل تبدیل شده است.نقض
حریم منظری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
سر و صدای زیادی در فضای مجازی و در میان
مهندسان ،متخصصان و صاحبنظران ،فعالین
مدنی و دوستداران و کنشگران میراث فرهنگی
به پا کرده اســت.نادر فالحی مدیرکل میراث
فرهنگی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار
ایلنا ،از عزم اداره کل میراث فرهنگی اســتان
برای قلع و قمع این ساختمان خبر داد و گفت:
ســازه ســاختمانی که در مجاورت بقعه عالی
قاپو ایجاد شــده حریم منظر بقعه عالی قاپو را
مخدوش کرده است.وی اذعان کرد :احداث این
ساختمان هرچند با مجوز شهرداری آغاز شده
اما مجوز کمیســیون ماده  5را ندارد و احتماال
شــهرداری هم به صورت سهوی این مجوز را
صادر کرده اســت.مدیرکل میــراث فرهنگی
اســتان اردبیل ادامه داد :در حال حاضر طبقه
 5و  6این ســاختمان پلمب شده و اقامه دعوا
در این خصوص انجام شده است.فالحی تاکید
کرد :با وجود اینکه در حال حاضر فقط ســازه
این ســاختمان تا  6طبقه باال رفته و ساخت
و ســاز اصلی انجام نشــده ،میراث فرهنگی با
قاطعیت در مقابل این ســاخت و ساز خواهد
ایستاد.
این اظهارات مدیرکل میراث فرهنگی ما را
بر آن داشــت تا جهت شفافیت بیشتر موضوع
گفت و گویی با ارشــیا صباحتی کارشــناس
شهرسازی و ارشــد طراحی شهری از دانشگاه
تبریز انجام دهیم.این کارشــناس شهرسازی
اذعان کرد :در خصــوص بافتها و ابنیه واجد
ارزش ،ضوابط حفاظتی وجــود دارد که بقعه
جهانی شــیخ صفی الدین هــم از این قاعده
مستثنی نیســت.وی افزود :با توجه به آخرین

طــرح تفصیلی بافت کهن که ســال  ۷۸تهیه
شــده حدود بافت مشــخص و تعیین شده و
همــه عملیات عمرانی داخل این محدوده باید
با نظر اداره میراث اجرا شــود.صباحتی تصریح
کرد :با توجه به این طرح و ضوابط و دســتور
العملهای یونســکو ،اثر ثبتی در حریم درجه
اول و بالفصــل اثر نباید بیــش از  ۵و نیم متر
ارتفاع و یک طبقه باشد و در حریم درجه دوم
هم نبایــد بیش از  ۷و نیم متــر ارتفاع و دو
طبقه باشــد؛ این موضوع صراحتا در خصوص
بقعــه در طرح جامــع  ۱۳۹۰اردبیل در چهار
حریم و  ۵/۵تا  ۵/۷متر مشــخص شده است.
متخصص حوزه طراحی ادامه داد :متاســفانه
قســمتهایی از محدوده معمــار ،مالهادی و
خیابان اسماعیل بیگ که ساختمان فوق الذکر
نیز در آن قرار گرفته با وجود نزدیکی بسیار با
مجموعه و قــرار گیری در حریم منظری بقعه
در داخل محدوده طــرح تفصیلی بافت کهن
قرار نگرفتــه و تنها در حریم منظری اســت
کــه ضوابط آن به صورت کلــی بوده و تنها به
ذکر ممنوعیت آسمانخراشها در حریم منظر
اثر بســنده کرده و همین مسئله باعث ایجاد
اختالف میان شــهرداری و میراث شده و این
خالء یا به نوعی نقطه کور باعث شده تا سازنده
بتواند پروانه ساخت بگیرد.وی بر احتمال حذف
بقعه شــیخ صفی الدین اردبیلی از لیست آثار
ثبت جهانی یونســکو با ادامه فعالیت ساخت
این ساختمان تاکید کرد و گفت :ساختمان ۶
طبقــه مذکور منظر گنبدهای بقعه که نه تنها
نماد هویتی شهر و استان اردبیل هستند بلکه
وجهــه جهانی دارند را کامــا مخدوش کرده
و حتی از محوطه باغ مجموعه جهانی شــیخ
صفی الدین اردبیلی هم قابل مشــاهده است.
صباحتی با گالیه از عملکرد کمیسیون ماده 5
در این خصوص بیان کرد :اول اردیبهشت سال
 ۹۹موضوع ساخت این ساختمان مسکونی در
کمیسیون ماده  5قانون شــهرداریها مطرح
شــده که با توجه به حضــور نماینده میراث
فرهنگی در آن جلســه ،از شهرداری خواسته
شده که از اداره میراث فرهنگی استعالم بگیرد.
در سیویکم اردیبهشتماه  ،۹۹کمیسیون ماده
 ۵دوباره برگزار و حکــم قطعی برای ضرورت
استعالم تصویب شده است.پس اگر شهرداری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت :چهارمحال
و بختیاری رســما وارد پیک پنجم کرونا شــده است ،در
ویروس نــوع دلتا منفی کاذب تســتهای  pcrبیشتر از
ســایر سویهها است و این موضوع باید مورد توجه پزشکان
و مردم قرار بگیرد،اگر افراد اگر دارای عالئم سرماخوردگی
هســتند باید بیماری خود را برمبنای ســویه دلتا بگذارند.
مجید شــیرانی در جلسه ستاد اســتانی مدیریت بیماری
کرونا در چهارمحال و بختیاری با اشــاره به افزایش موارد
ابتال به کرونا در اســتان ،اظهار کرد :در یک هفته گذشته
شــاهد شاهد افزایش موارد سرپایی و بستریهای کرونایی
در اســتان هســتیم ،همچنین چند مــورد مثبت قطعی
مبتال به کرونای دلتا در اســتان گزارش شــد ،این ویروس
ســرایتپذیری بســیار باالیی دارد.رئیس دانشــگاه علوم
پزشکی شــهرکرد تاکید کرد :چهارمحال و بختیاری رسما
وارد پیک پنجم کرونا شده است ،مردم دچار عادیانگاری
شــدهاند و کادر بهداشــت و درمــان نیــز فرســودهتر از
گذشــته هستند ،عموما در تابســتانها حجم مراجعات به
بیمارســتانها برای انجام اعمال غیراورژانسی افزایش پیدا
میکند ،با این شــرایط خالی کردن بخشهای بیمارستانی
معاون سیاسی و جانشــین فرماندار در ستاد مدیریت
بیمــاری کرونای شهرســتان شــیراز با تاکیــد براینکه
محدودیتهــای مرتبط با وضعیت قرمز شــیوع کرونا در
این شهرســتان تداوم دارد ،بر لزوم تبعیت همه گروههای
شغلی و صنفی ،از دســتورالعملهای مرتبط ،تاکید کرد.
عبدالرســول حقیقی ضمن ابراز نگرانــی از عادی انگاری
مردم در قبال بیماری کرونا و خطر ســیر صعودی سرایت
نسخه جدید این ویروس در خانوادهها ،بر ضرورت تشدید
اقدامات پیشــگیرانه و نظارت بر عملکرد ادارات و اصناف
در رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی
تاکید کرد.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومیکمیته

طبق مصوبه کمیسیون ماده  ۵ملزم به گرفتن
اســتعالم از اداره میراث بوده چگونه با وجود
مخالفت میراث شهرداری پروانه ساخت صادر
کرده و کار به دادگاه کشــیده است؟صباحتی
ادامه داد :امید اســت قبل از اینکه دیر شــود
و بقعه در خطر خروج از فهرســت آثار جهانی
یونســکو قرار گیرد شــهرداری بــا پرداخت
خســارت به ســازنده طبقه  ۵و  ۶ساختمان
مذکور را کــه منظر بقعه را مخــدوش کرده
سریعا تخریب کند.
مهــدی حیدریونــد مدیر پایــگاه جهانی
مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی هم در گفت
و گو با خبرنگار ایلنا در اردبیل ،ماجرا را اینگونه
شرح میدهد :در دو تاریخ  ۱۳و  ۲۷خردادماه
 ۱۳۹۹شــهرداری در دو نامه مجزا ،ولی با یک
متن مشترک از اداره میراث درخواست استعالم
میکند .ما در دو تاریخ  ۱۵خردادماه  ۹۹و دوم
مردادماه  ۹۹در دو نامه پاســخ شــهرداری را
میدهیم.در نامه  ۱۵خردادماه  ۹۹به شهرداری
اعالم میشــود که تا تدوین حریم منظری این
مجموعه جهانی ،منتظر بماند و اجازه بررســی
بدهــد .ما یکی دو ماه فرصت داشــتیم جواب
بدهیم ،اما شهرداری درست سه روز پس از نامه
اول و در تاریــخ  ۱۸تیرماه  ۹۹پروانه ســاخت
را صادر میکنــد ،بدون آنکه منتظر پاســخ
اســتعالم بماند.برای اینکــه در جریان نظرات
کارشناســان و مسئولین شــهرداری نیز قرار
بگیریم در شهرداری منطقه یک اردبیل حاضر
شدیم و مســائل مطروحه را از آنان پرسیدیم.
جواد عبدالهی شــهردار منطقه یک اردبیل در
گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت
فعلی ســاختمان بیان کرد :پروانه احداث این
ســاختمان بر طبق قانون و ضوابط شهرداری
صادر شــده و از نظر شهرداری هیچگونه نقض
مقرراتی در این راســتا انجام نشده است.وی با
اشــاره به اینکه صدور ابالغیه میراث فرهنگی
قبل از صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری
بــوده ،افزود :تاریخ ابالغ منظر شــهری میراث
فرهنگی پس از صدور پروانه انجام شده و قبل
از آن میراث فرهنگی حریم منظر شهری را به
شــهرداری اعالم نکرده است؛ این ابالغیه فاقد
ارزش قانونی است چرا که بر اساس مصوبه ای
خاص مکاتبه نشده اســت.عبدالهی ادامه داد:

شــهرداری جهت همکاری با میراث فرهنگی
در حال حاضر ادامه فعالیت ســاخت و ساز در
ایــن مجتمع را متوقف کرده اســت.وی گفت:
در خصوص حل مســاله مکاتباتی با دادستانی
مرکز استان داشــته ایم و معاون دادستان نیز
خواســتار ارائه ابالغیه مصوب از سوی میراث
فرهنگی اردبیل شــده است.فرشید ملک نژاد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه
یــک اردبیل در گفت وگو با ایلنــا اذعان کرد:
قبل از صدور پروانه احداث ســاختمان مذکور،
 2مورد مکاتبه در طول ســال گذشته با میراث
فرهنگی انجام داده ایم کــه هیچگونه جوابیه
قانونی در این خصوص از سوی میراث فرهنگی
اردبیل صادر نشــد و صرفــا گفتند که موضوع
در دست بررسی اســت.وی افزود :طبق قانون
تســهیل ،جوابیه باید نهایتا تــا  15روز ابالغ و
اعالم شود و اگر جوابیه مناسبی صادر نشود به
عنوان موافقت با موضوع تلقی میشود.
معاون شهرســازی شــهرداری منطقه یک
اردبیل از تایید ســاخت این مجتمع مسکونی
در کمیســیون ماده  5خبر داد و گفت :صدور
پروانه ســاخت پس از تصویب این موضوع در
کمیســیون ماده  5انجام شــده و شهرداری
هیچگونه منع قانونی در خصوص جلوگیری از
صدور پروانه نداشته است.ملک نژاد تصریح کرد:
در کمیسیون ماده  5نماینده میراث فرهنگی،
نماینده شهرداری ،نماینده مسکن و شهرسازی
و سایر افراد مرتبط با موضوع حضور داشته اند
و اگر مشــکلی در پرونده این ساختمان وجود
داشــت باید نماینده میــراث فرهنگی در آن
جلســه مطرح میکرد تا کار به اینجا نکشــد.
وی اذعــان کرد :پس از صــدور پروانه و اخیرا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

چهارمحال و بختیاری رسما وارد پیک پنجم کرونا شد
کار بسیار سختی است.
وی با اشــاره به اینکه در ویروس نوع دلتا منفی کاذب
تستهای  pcrبیشتر از ســایر سویهها است ،گفت :افراد
اگر دارای عالئم سرماخوردگی هستند باید بیماری خود را
برمبنای سویه دلتا بگذارند ،در روزهای آینده انتظار میرود
موارد سرپایی کرونا افزایش پیدا کند.شیرانی با بیان اینکه
در حال حاضر شهرستان بروجن در وضعیت قرمز کرونایی
قرار دارد ،یادآور شــد :شهرستانهای ســامان ،فارسان و
شهرکرد نیز در وضعیت نگرانکنندهای قرار دارند ،در این
شهرســتانها موارد ابتال در حال افزایش است ،در برههای
در روند واکسیناســیون خلل وارد شــد که خوشبختانه با
مرتفع شدن مشــکل روند واکسیناسیون در چهارمحال و
بختیاری سرعت گرفته است .رئیس دانشگاه علوم پزشکی
شــهرکرد با تاکید بــر اینکه تنها راه جلوگیری از انتشــار
ویروس کاهش مراودات انسانی اســت ،عنوان کرد :اگر از

موج پنجم کرونا عبور کنیم ،پیشبینی میشــود شــاهد
موج جدید نباشــیم ،همچنین پیشبینی میشود باتوجه
به واکســینه شــدن گروههای پرخطر شاهد افزایش موارد
بستری نباشیم.وی در پایان گفت :در شهرهایی که وضعیت
کرونــا در آنها قرمز و نارنجی اســت ،باید محدودیتهای
کرونایی جدی گرفته شــود.تاکنون  ۱۰۴هزار و  ۱۸۸دز
واکسن وارد چهارمحال و بختیاری شده است
در ادامه جلسه سید راشــد جزایری -معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد با اشاره به اینکه در حال
حاضــر  ۱۲۰مرکز بهداشــتی و درمانــی در چهارمحال و
بختیاری روند واکسیناسیون را انجام میدهند ،اظهار کرد:
همچنین در حال حاضر  ۱۲مرکز تجمیعی واکسیناسیون
در اســتان فعال شده اســت و دو مرکز دیگر نیز راهاندازی
خواهــد شــد.وی افزود :تاکنــون  ۱۰۴هــزار و  ۱۸۸دز
واکسن وارد چهارمحال و بختیاری شده که نزدیک به ۸۷

محدودیتهای وضعیت قرمز در شیراز الزماالجراست
اطالع رسانی ســتاد مدیریت بیماری کرونای شهرستان
شــیراز ،مطالبه انجمن صنفی شهربازی شیراز و حومه در
خصوص مساعدت شهرداری در راستای عدم دریافت اجاره
بها در زمان تعطیلی به دلیل شیوع بیماری کرونا را مورد
تایید قرار داد و شهرداری شیراز را مکلف دانست تا عالوه
بر بخشودگی اجارهبهای پیمانکار در مدت تعطیلی ،نسبت
به تمدید مدت قرارداد طبق مصوبات ستاد ملی و استانی
کرونا اقدام کند.معاون فرماندار شیراز همچنین بر ضرورت

تعطیلی تمام اماکن تفریحی ،تفرجگاهها و پارکها تاکید
و خاطرنشــان کرد :کافی شــاپها ،رســتورانها و فست
فودهــا ،صرفا به صورت بیرون بــر و در فضای باز امکان
ادامه فعالیت خواهند داشــت .حقیقی بر تداوم و تشدید
فعالیت اکیپهای گشــت مشــترک مرکب از نمایندگان
اتاق اصناف ،سازمان صمت و مراکز بهداشت تحت نظارت
و مدیریت ســتاد کرونای شهرســتان تاکید و یادآور شد:
برگزاری هرگونه تجمع در فضای بســته به ویژه تاالرها و

توســط میراث فرهنگی از شهرداری خواسته
شده تا جلوی ســاخت و ساز گرفته شود چرا
که ارائه ضوابط قانونی توســط میراث فرهنگی
زمانبر خواهد بود.معاون شهرسازی شهرداری
منطقه یک اردبیل ادامه داد :بر اساس اظهارات
میراث فرهنگی ،سازه  2طبقه از این ساختمان
اضافه بوده و بایــد از ادامه فعالیت جلوگیری
شــود.ملک نژاد گفت :شــهرداری نیز جهت
تعیین تکلیف موضــوع با ادامه فعالیت در این
ساختمان مقابله کرده و منتظر تصمیم نهایی از
سوی دادستانی مرکز اردبیل هستیم که ظاهرا
بررسیها در دست اقدام است.با بررسی موارد
یاد شــده طبق اظهارات شهرداری منطقه یک
اردبیل صدور پروانه و احداث این ســاختمان
در مجاورت محوطه تاریخی بقعه شــیخ صفی
الدین اردبیلی به صورت قانونی انجام شــده و
مشــکل اینجاســت که فعال میراث فرهنگی
مصوبــه ای قانونــی و محکم بــرای مقابله با
احداث طبقه  5و  6این ســاختمان در دست
ندارد اما تالشهای آنان برای توقف ســاخت و
ساز حداقل برای زمانی کوتاه به نتیجه رسیده
است.نکته مبهمیکه وجود دارد و باعث ایجاد
اختــاف بین میــراث فرهنگی و شــهرداری
شده عدم شــفافیت کمیسیون ماده  5در این
خصوص است که میتوانست با ورود جدی به
موضوع جلوی صدور پروانه توسط شهرداری را
بگیرد که البته هنوز هم دیر نشــده است.این
موضوع مهم متاسفانه وارد دور تسلسل شده و
میراث فرهنگی و شهرداری یکدیگر را مقصر و
دخیل در این مسئله میدانند .باید منتظر بود
تا نظر نهایی دادستانی مرکز استان اردبیل نیز
در این خصوص صادر شود.

درصد این واکســنها به گروههای هدف تزریق شده است،
همچنین  ۳۸۵۰دز واکســن کو برکت نیز به این اســتان
اختصاص پیدا کــرد که تزریق آن بــه گروههای هدف از
عصر امروز رســما آغاز میشــود.جزایری با اشاره به اینکه
رعایت پروتکلهای بهداشتی در چهارمحال و بختیاری به
زیر  ۴۲درصد رســیده اســت ،بیان کرد :تاکنون  ۹درصد
جمعیت استان واکسینه شدهاند ،طبق آمارها حدود  ۷۰نفر
از اهالی شهرستان فارسان برای تزریق واکسن به ارمنستان
ســفر کردهاند.در پایان جلســه عبدالرضــا علیمحمدی-
دادستان عمومیو انقالب شهرســتان شهرکرد با انتقاد از
ضعــف نهادهای متولی در کنترل ورودی شهرســتانهای
چهارمحال و بختیــاری ،اظهار کرد :جریمــه نقدی تاثیر
چندانی ندارد و باید کنترل مبادی ورودی تشدید شود.وی
یادآور شد :برگزاری مهمانیها ،دورهمیها ،تجمعات شادی
و عزا از ســر گرفته شده اســت ،باید جلوی برگزاری این
تجمعات گرفته شود.علیمحمدی با اشاره به کاهش رعایت
پروتکلهای بهداشــتی در چهارمحــال و بختیاری ،عنوان
کرد :اگر نسبت به هشــدارها بیتوجه باشیم ،قطعا موجی
سهمگینتر از موج چهارم کرونا در انتظار استان است.
باغهای مجالس ممنوع است و اداره امکان بر این دسته از
واحدها نظارت ویژه خواهد داشت.او ضمن ابراز نگرانی از
تجمع مردم در ادارت ،تمام دستگاههای اجرایی ،بانکها
و ادارات را ملزم به رعایت دستورالعملهای ابالغی دانست
و افزود :با اداراتی که مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا را
نادیده بگیرند قاطعانه برخورد خواهد شد .جانشین ریس
ستاد مبارزه با بیماری کرونای شهرستان شیراز همچنین
از تداوم تعطیلی اماکن و باشــگاههای ورزشی تا عبور از
شرایط بحران خبر داد و گفت :عادی انگاری بیماری کرونا
توســط جوانان و ورزشکاران ،ســامت خانوادهها به ویژه
سالخوردگان را به مخاطره میاندازد.

