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بی توجهی به ســفره های آب زیر زمینی و 
برداشت بیش از حد از آن نتیجه ای جز ایجاد 
فروچاله نداشــت.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان از شیراز، دشت ارژن با مساحت تقریبی 
۹۰ کیلومتــر مربع و ارتفاع یــک هزار و ۹۹۰ 
متر در ۶۰ کیلومتری غرب شــیراز واقع شده 
اســت.محمد مهدی شــریفی مدیــر روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای استان فارس در  
گفت و گو با خبرنگار ما گفت: متوســط بارش 
ساالنه ایستگاه دشت ارژن برای دوره ۱۰ ساله 
۹۸۸ میلیمتر با کمترین میزان بارش ســاالنه 
۴۵۲ میلیمتر در سال ۷۳- ۷۲ بیشترین میزان 
بارش ساالنه ۱۵۱۳ میلیمتر در سال ۷۳-۷۴ 
است که در میان ماه های سال مانند بهمن ماه 
پربارانترین و خرداد ماه کم باران ترین ماه سال 
بوده، اما امکان بارندگی در تمام ماه های ســال 
وجود دارد که نیمی از بارندگی در فصل تابستان 

رخ می دهد.
او بیــان کرد: اثر باد هــای مرطوب غربی و 
ارتفاع زیاد سبب کاهش درجه در دشت ارژن 
می شــود که این منطقه دارای زمســتان های 
سرد و مرطوب و تابستان های مالیم و معتدل 
دارد. مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
اســتان فارس ادامه داد: بهمن ماه سردترین و 
مردادماه گرمترین ماه ســال است که به طور 
معمول یخبندان از آبان تا فروردین رخ می دهد  
و تعداد روز های یخبندان در طول سال از ۳۸ تا 
۱۶۹ روز متغیر است.او افزود: چشمه سلمان در 
نزدیکی بخش ارژن، آبشار ارژن در شرق و چند 
چشــمه نیز در بخش جنوبی دریاچه از منابع 
تامین کننده آب اســت که به دلیل خروج آب 
از حفره های جنوب شرقی دریاچه در سال های 
خشک سطح آب دریاچه به یک حوضچه نیم 
هکتاری کاهش می یابد.شریفی اضافه کرد: به 
دلیل محدود بودن آمار انــدازه گیری آبدهی 
ماهانه و ســاالنه چشمه دشــت ارژن از آمار 
چشمه های دشت مجاور مانند چشمه ساسان، 
رنجان، سرآب بهرام، هرایجان و برغان استفاده 
شــده و رابطه فصلی زیر، بیــن دبی و میزان 

بارندگی ساالنه انتخاب شده است.
 مدیــر روابط عمومی شــرکت آب منطقه 
ای اســتان فارس در خصوص بــرآورد بیالن 
اظهار کرد: برآورد بیالن در دشــت ارژن شامل 
مســاحت حوزه ۱۲۸ کیلومتر مربع، متوسط 
بارندگی ســاالنه ۷۰۰ میلیمتر، ضریب جریان 
ســطحی ۳۰ در صد، حجم کل نزوالت جوی 
۸۸ میلیون متر مکعب، حجم رواناب سطحی 
ورودی به دریاچه ۲۶ میلیون متر مکعب، حجم 
آب ورودی به دریاچه ها از طریق چشمه ها ۲۴ 
میلیون متــر مکعب، حجم آب تبخیر شــده 
از دریاچه ۴ میلیون متــر مکعب و حجم آب 
باقیمانده دریاچه در طول سال ۴۶ میلیون متر 
مکعب است.او تاکید کرد: دشت ارژن از دیدگاه 
زمین شناسی ساختمانی یک فرورفتگی است 
که در نتیجه فعالیت دو گســل عادی واقع در 

شــرق و غرب آن به وجود آمده  که گسل های 
مهم مناطق اطراف دشــت ارژن به شــرح زیر 
اســت.علی فرزام رئیس منطقه حفاظت شده 
ارژن گفت: دشــت ارژن به واســطه دو گسل 
نرمال در شــرق و غرب آن پایین افتاده و یک 
فرورفتگی را تشکیل داده است و در نتیجه آب 
چشمه های اطراف در کفه آبرفتی دشت جمع 

شده و تاالب ارژن را تشکیل می دهد.
رئیس منطقه حفاظت شده ارژن ادامه داد: 
ایــن آب با یک زهکــش داخلی که در جنوب 
تاالب واقع شــده از طریق نفوذ کف تاالب به 
آب زیرزمینی تخلیه می شــود.رئیس منطقه 
حفاظت شــده ارژن اظهار کــرد: تاالب ارژن 
تحت تاثیر نزوالت آســمانی در ســال های پر 
بارش حداکثر به مســاحت ۱۸ کیلومتر مربع 
آبگیری شــده و در تابســتان با خروج آب از 
طریق زهکش های طبیعی و فروچاله ها به طور 
کامل خشک می شود.فرزام بیان کرد: درختان 
و درختچه های بلــوط، ارس، بنه، بادام کوهی، 
شن، کیالک، کیکم، ارژن، زرشک وحشی، انواع 
گیاهان یک ســاله و چند ساله مانند کاله میر 
حسن، دافنه و انواع گون ها است.رئیس منطقه 
حفاظت شــده ارژن تصریح کرد: از نیمه دوم 
دهه ۸۰ همزمان با افزایش برداشــت آب های 
زیرزمینــی حوضــه از طریق چــاه و کاهش 
بارندگی، روند خشــکیدگی تاالب تسریع و در 
دوره ۱۵ ساله اخیر به جز مقاطع فصلی، تاالب 
در طول ســال خشک بوده اســت.فرزام ادامه 
داد: محدوده ای که به فروچاله معروف اســت 
در جنوب تاالب واقع شده و از جنس رسوبات 
دریاچه ای بوده که محل مشــخصی برای نفوذ 
آب به داخل زمین مشــاهده نمی شود، اما در 
برخی نقاط حفره های کوچکی وجود دارد که 
مقداری آب را نفــوذ می دهد و حداکثر عمق 

پونور نســبت به کــف تاالب ۸ متر اســت.او 
افزود: بهترین راهکار برای جلوگیری از آسیب 
رساندن به اکوسیستم های پایین دست تاالب 
ارژن ایجاد یک دایک )سد خاکی( به ارتفاع ۳ 
متر همراه با دریچه خروجی آب از نقاط بوجود 
آمدن فروچاله های جدید اســت تا بتوان دوره 
نگه داشــت آب در تاالب بعد از فصول پاییز و 

زمستان را افزایش داد.
رئیس منطقه حفاظت شده ارژن اضافه کرد: 
با توجه به اینکه خروجــی آب تاالب ارژن به 
مناطق با ارتفاع کمتر در منطقه چشــمه دم 
اسب کهمره ســرازیر می شود این مسئله نیاز 
به مطالعه دارد.او اظهار کرد: با توجه به فصلی 
بودن تاالب ارژن تالش برای افزایش طول دوره 
آبگیری تاالب از طریــق ایجاد دایک می توان 
عالوه بر رونق گردشــگری در منطقه، از زمین 
خواری، تبدیل اراضی تاالبی به کشاورزی، باغی، 
برداشت آب و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی 
منطقه جلوگیری کرد.فــرزام اظهار کرد: برای 
انجــام این طــرح در ســال ۹۶، ۱۳ میلیارد 
تومان  اعتبار پیش بینی شــده که با افزایش 
نرخ تورم در ســال ۱۴۰۰ نیاز به بروز  رسانی 
اســت.رئیس منطقه حفاظت شده ارژن تاکید 
کرد: الزم است اثر درازمدت فروچاله ها بر منابع 
آب پایین دســت و همچنین اکوسیستم های 
پایین دست و خود دشت ارژن به دقت مطالعه 
و محل دقیق دایک و جنس آن نیز مشــخص 
شــود، زیرا دایک باید به گونه ای ساخته شود 
که فاصله مطمئنی از پونر فعلی را داشته باشد.
او گفــت: با توجه به اینکه اطــالع دقیقی در 
زمان پرآبی از محل خروجی آب نیست و تنها 
در زمانی آب تاالب کم می شــود که پونر ها از 
آب خارج می شــوند، عالوه بر محل های فعلی 
از ســایر نقاط نیز خروجی وجود داشته و نیاز 

بــه مطالعه دقیق تری اســت.فرزام بیان کرد: 
مســدود کردن فروچاله هــا نیازمند مطالعات 
اکولوژیکی در حوزه های پایین دســت دریاچه 
ارژن و مطالعات ژئومورفولوژی و هیدرولوژیکی 

در محدوده تاالب است.
رئیس منطقه حفاظت شــده ارژن تصریح 
کــرد: یکصــد و ۱۰ متر چاه در حــوزه وجود 
دارد کــه تعدای چــاه غیر مجاز نیــز پس از 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی به باغی درون 
باغچه ها حفر شــده و آمار دقیقی از این چاه ها 
در دسترس نیست و برداشت بی رویه موجب 
افت ســطح ســفره های آب زیرزمینی شده و 
در نتیجه چشــمه هایی که منبع تغذیه اصلی 
دریاچه بودند در حال خشــک شدن هستند.
او ادامه داد: آخرین مطالعات مربوط به ســال 
۱۳۹۱ با عنوان رویکرد هیدرولوژیکی حفاظت 
تاالب ارژن از ســوی عزت اهلل رئیســی استاد 
بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز، مطالعات 
پایه و طراحی بند در محدوده تاالب ارژن برای 
احیای تاالب ارژن شــرکت مهندسان مشاور 
آبشناسان زاگرس در ســال ۱۳۹۷ و نیاز آبی 
اکولوژیک این تاالب توســط دانشــگاه شیراز 
)دکتر وزیرزاده( مطالعه شــد که در سال های 
گذشــته چند طرح برای آموزش و مشارکت 
جوامع محلــی و حفاظت تــاالب را اداره کل 
محیط زیســت با همکاری دانشــگاه شیراز و 

سمن های فعال حوزه برگزار کرد.
رئیس منطقه حفاظت شده ارژن اضافه کرد: 
مردم محلــی مهمترین نقش را در حفاظت از 
تاالب می توانند ایفا کنند که با مشارکت مردم 
محلی و آمــوزش آنان می تــوان مانع از روند 
تغییر کاربری های غیر مجاز، توسعه کشاورزی 
ناپایدار، کشــت گیاهان آب بر و افزایش تعداد 
دام شــد.او اظهار کرد: در حال حاضر یکی از 

مهمترین مشــکالت ارژن برداشــت بی رویه 
آب های زیرزمینی اســت که با افزایش ساخت 
و ســاز ها این روند ها ادامه می یابد.فرزام تاکید 
کرد: افزایش ساخت و ساز ها می تواند منجر به 
نا امنی اکولوژیک منطقه شده و چنانچه حتی 
تاالب هم احیا شود پرندگان به دلیل احساس 
نا امنی وارد تاالب نمی شــوند و از طرف دیگر 
افزایش ســاخت و ســاز منجر به ورود زباله و 
فضوالت بیشــتری به تاالب می شــود که در 
افزایش روند یوتریفیکاســیون و آلودگی تاالب 

تاثیر زیادی دارد.
رئیــس منطقه حفاظت شــده ارژن گفت: 
گســترش ســاخت و ســاز تعادل اکولوژیکی 
منطقه را از طریق حذف جنگل ها و مراتع برهم 
می زند که در بلند مدت به نسبت افزایش نیاز 
آبی در منطقه باعث خشــک شدن چشمه ها، 
پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی و مسدود 
شدن مسیر های ورودی روان آب ها و آب های 
ســطحی به درون دریاچه می شوند و عالوه بر 
ایــن امنیت حیات وحــش منطقه در معرض 
آسیب جدی قرار می گیرد.فرزام بیان کرد: یگان 
حفاظت ارژن از طریق اســتمرار در گشت های 
شــبانه روزی ضمن پیشــگیری از تخریب و 
تصرفات احتمالی اراضی ملی، تغییر کاربری و 
ساخت و ساز های موجود در منطقه را شناسایی 
و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 
دستگاه قضایی اســتان ارجاع داده می شود. او 
تصریح کرد: در طول یک ســال اخیر بیش از 
۵۰ پرونده علیه زمین خواران تشکیل شده که 
به میزان ۷۸ هکتار از اراضی ملی که از سنوات 
گذشــته در دســت متصرفان بوده  به کمک 
دســتگاه قضایی اســتان آزاد و نسبت به رفع 
تصرف کامل آن اقدامات الزم انجام شده است.

رئیس منطقه حفاظت شده ارژن ادامه داد: 
عشــایر در صورت ورود دام مــازاد بر ظرفیت 
زیســتگاه، باعث از بین رفتن پوشش گیاهی 
منطقه می شوند که در نتیجه با افزایش دمای 
زمین میزان تبخیر از سطح زمین افزایش یافته 
و با از دست رفتن رطوبت خاک، تاالب تبدیل 
به کانون تولید گرد و غبار می شود و با تخریب 
پوشش گیاهی روند فرسایش و در نتیجه ورود 
رسوب به تاالب و پر شدن آن تسریع می یابد.

او افــزود: با توجه به رونــد گرمایش، تغییرات 
اقلیمی منطقــه ای و جهانــی در آینده میزان 
نزوالت آسمانی کمتر شده که این امر در کنار 
مسائلی مانند جنگل تراشی و تغییر کاربری ها 
می تواند به طور کلی تاالب ارژن را خشک کند 
و اگــر اقدام عملی از جمله ایجاد دایک )ســد 
خاکی(، پیشگیری و تخریب ساخت انجام شود 
شاید بتوان تا مدت ها به احیا و حفاظت از تاالب 
ارژن امیدوار بود.فرزام اضافه کرد: در حال انجام 
مطالعه بر روی ظرفیت شناســی مردم ساکن 
روســتا های اطراف تاالب ارژن هســتیم تا در 
آینده نزدیک مردم به حفاظت از تاالب، جنگل 

و ثبت NGO محلی تشویق شوند.

نیش کلنگ ساخت بزرگترین کتابخانه خراسان جنوبی 
۱۱ سال اســت در قلب زمین مانده و این طرح ملی چشم 
به راه قد کشــیدن است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان 
از بیرجند، اســفند ماه ســال ۸۸ بود که طرح ملی ساخت 
بزرگترین کتابخانه مرکزی خراســان جنوبی در شهرستان 
بیرجند تصویب و در ســال ۸۹ کلنگ ســاخت این طرح 
بزرگ با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور بر 
زمین زده شد، اما بدلیل نبود بودجه، مسئوالن کتابخانه های 
عمومی استان هنوز نتوانسته اند این زمین را خریداری کنند 
و ایــن پروژه تنها در همان مرحلــه کلنگ زنی باقی مانده 
اســت.نبود کتابخانه مرکزی در خراســان جنوبی، موجب 
ســرگردانی مردم دیار علم و فرهنگ شــده است؛ مردم و 
دوســتداران کتاب و کتاب خوانی باید برای پیدا کردن یک 
کتاب به چندین کتابخانه مراجعه کنند تا شــاید بتوانند به 
کتاب مدنظرشــان دسترســی پیدا کنند.به سراغ مدیرکل 
کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی رفتیم تا دلیل تأخیر 
۱۱ ســاله ســاخت بزرگترین کتابخانه مرکزی اســتان را 
جویا شــویم.حاجی مدیرکل کتابخانه های خراسان جنوبی 
می گوید: زمین کتابخانه مرکزی واقع در بلوار شهید ناصری 
بیرجند به متراژ ۹ هزار و ۱۵۲ متر است که البته این زمین 
متعلق به اداره کل راه و شهرســازی استان بوده و در سال 
۸۹ کلنگ زنی این پروژه انجام گرفت، اما بهای این زمین را 
نتوانستیم پرداخت کنیم و به همین دلیل ساخت این پروژه 

به تأخیر افتاد.
او با اشاره به اینکه در سال ۹۶ اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان بخشــی از اعتبار را به این پروژه اختصاص 
داد افزود: در این ســال هزینه خریــد زمین ۴۴۰ میلیون 
تومان اعالم شــد که تنها توانسیتم ۱۰۰ میلیون تومان آن 
را پرداخــت کنیم و باز هم نتوانســتیم مالکیت زمین را به 
دست آوریم و زمین در اختیار اداره راه و شهرسازی استان 
باقی ماند.حاال که در سال ۱۴۰۰ هستیم مطمئناَ بهای این 
زمین با توجه به تورم چند برابر شــده است و اگر در همان 
سال های ابتدایی هزینه این زمین تأمین و پرداخت می شد، 
اکنون نیاز به پرداخت هزینه های گزاف و باال برای خریداری 

این زمین نبود!
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان جنوبی با ذکر 
مثالی از ســاخت کتابخانه مرکزی هرمزگان ادامه می دهد: 
در استان هرمزگان موضوع احداث کتابخانه یک سال پس از 
خراسان جنوبی مطرح شد، اما سالست که مردم این استان 
از وجــود کتابخانه مرکزی بهره می برند و اهالی خراســان 
جنوبی همچنان چشــم به راه ســاخت کتابخانه مرکزی 
هستند.از مدیرکل کتابخانه های عمومی استان پرسیدیم آیا 

به تازگی پیگیر راه اندازی این پروژه چندین ســاله شده اند 
یا خیر که چنین پاســخ داد: بله، به تازگی در دیدار با داعی 
مدیر کل راه و شهرسازی استان قرار شد این دوستان دوباره 
قیمت زمین را بررسی و به ما اعالم کنند تا بتوانیم برای این 

پروژه برنامه ریزی تازه ای داشته باشیم.
چند ماهی می شــود که در مجلس شورای اسالمی این 
موضوع مطرح و تصویب شــده اســت که هزینه خریداری 
زمیــن کتابخانه های مرکزی در اســتان ها یــا به صورت 
اقساط ۲۰ ساله پرداخت شــود و یا زمین را ادارات کل راه 
و شهرســازی به صورت رایگان به کتابخانه ها اهداأ کنند تا 
مشکل راه اندازی کتابخانه های مرکزی در استان هایی مانند 
خراسان جنوبی به سرعت برطرف شود.گویا این موضوع را 
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی در جلسه ای با 
مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح هم کرده، اما داعی از 
این موضوع اظهار بی اطالعی کرده و درخواست زمان بیشتر 
را برای پیگیری این موضوع از مقامات کشوری داشته است.
حاجی مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی از 
مصوبه جدید مجلس ابراز امیدواری می کند و می گوید: شاید 
با این مصوبه بتوان به زودی کتابخانه مرکزی را در استان راه 
اندازی کرد و اگربه صورت اقساطی این زمین به ما داده شود 
خواهیم توانســت آن را با کمک خیران و دولت خریداری 
کنیم.او ادامه می دهد: از آنجایی که این پروژه در کمیسیون 
ماده ۲۱۵ جزو پروژه های ملی فرهنگی کشــور مطرح شده 

اســت با خریداری این زمین، اعتبارات ساخت این پروژه با 
پیگیری مســئوالن استانی از بودجه کشوری تأمین خواهد 
شد و در حال حاضر تنها مشکل، پرداخت هزینه خرید زمین 
است که امیدواریم با مصوبه جدید مجلس و همکاری راه و 

شهرسازی، این مشکل برطرف شود.
به سراغ داعی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
رفتیم و پیگیر آخرین اقدامات برای واگذاری زمین کتابخانه 
مرکزی استان شدیم.داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
جنوبی به ما می گوید: در حال حاضر آمادگی کامل را برای 
راه انــدازی این طرح بزرگ فرهنگــی داریم و دو راهکار به 
کتابخانه های اســتان ارائه داده ایم تا بتوانیم این مشــکل 
را برطــرف کنیم و با همکاری هــم این کتابخانه را هر چه 
ســریع تر راه اندازی کنیم.او بیان می کند: پیشنهاد اول این 
است که مسئوالن مربوطه، کار ساخت کتابخانه مرکزی را 
با حفظ مالکیت و کاربری آغاز کنند و سند در تملک اداره 
راه و شهرسازی باشد، اما پیشنهاد دوم ما به این گونه است 
که بعد از کارشناسی شدن قیمت زمین ۱۰ درصد قیمت را 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان به صورت نقد پرداخت 

کند و مابقی را به صورت اقساط ۲۰ ساله بپردازد.
از مدیرکل راه و شهرســازی استان در خصوص تعیین 
تکلیــف پرداخت ۱۰۰ میلیون تومــان هزینه خرید زمین 
کتابخانه مرکزی در سال ۹۶ هم پرسیدیم که در پاسخ گفت: 
اگر هزینه ای در آن ســال پرداخت شده باشد قطعاَ نسبت 

بــه قیمت های اکنون برآورد خواهد شــد و آن را در قیمت 
زمیــن لحاظ خواهیم کرد.با توجه بــه اینکه کتابخانه های 
عمومی یک نهاد غیر دولتی است، نیاز است برای اجرای کار 
یک نهاد دولتی پای کار بیایــد و با ورود اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی عملیات ساخت این طرح زودتر آغاز شود.

وفایی معاون اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی 
می گوید: به دلیل آنکه نهاد کتابخانه ها یک نهاد غیردولتی 
است برای آنکه بهای این زمین کمی پایین تر بیاید و بتوانیم 
آن را خریــداری کنیم ایــن پروژه را به فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی تحویل دادیم تا بعد از کارشناســی قیمت، زمین 
را خریــداری و از محل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی بودجه ای را برای راه اندازی این مجموعه دریافت 

کنیم.
با یکی از مراجعه کنندگان در خصوص کتابخانه مرکزی 
به گفتگو نشســتیم؛ در ابتدا در خصــوص این پروژه هیچ 
اطالعی نداشــت و گفت تا به حال نشینده بودم اما همیشه 
برایم سؤال بود که چرا در استان ما مانند استان های دیگر، 
نباید یک کتابخانه مرکزی وجود داشــته باشد.این شهروند 
بیرجندی با اشــاره به اینکه وجود یک کتابخانه مرکزی در 
استان بسیار مهم و ضروری اســت افزود: همین امروز من 
برای پیدا کردن یک کتاب به این کتابخانه مراجعه کرده ام 
و این دومین کتابخانه ای است که این کتاب را در سطح شهر 
نداشــت، مطمئنم که اگر این کتابخانه مرکزی راه اندازی 
می شد دیگر نیاز نیست من یا دیگر دوستانم از این کتابخانه 
به آن کتابخانه برویم و چند روز به دنبال کتاب باشــیم تا 
آیا بتوانیم کتاب مورد نظرمان را پیدا کنیم یا نه؟در بعضی 
مواقع هم پیش می آید که کتــاب را پیدا نمی کنیم و باید 
از اســتان های دیگر ســفارش کتاب بدهیم؛ عالوه بر اینکه 
زمان زیادی را از دســت می دهیم، هزینه بیشــتری را هم 
باید پرداخت کنیم.فرهنگ و ارتقای سرانه مطالعه، زیربنای 
توسعه و پیشرفت هر جامعه ای است و توسعه زیرساخت های 
مطالعه همچون کتابخانه، امــروز از ضروریات فرهنگی هر 

استان و شهری به شمار می رود.
ضرورت وجــود کتابخانه بزرگ و مرکزی در خراســان 
جنوبی با توجه به پیشینه فرهنگی و وجود ۵۰ هزار دانشجو 
بیش از پیش احساس می شود، طرحی که پس از ۱۱ سال 
همچنــان در مرحله کلنگ زنی مانــده و تکلیف زمین آن 
هنوز مشخص نشده است.موضوعی که از دغدعه های اصلی 
مســئوالن کتابخانه های عمومی اســت و با وجود مکاتبات 
بسیار به سرانجام نرسیده و با وجود اینکه کتابخانه مرکزی 
طرحی ملی اســت، پیگیری ها برای تعیین تکلیف زمین و 

خریداری آن به نتیجه نرسیده است.

اســتاندار زنجان با بیان اینکه ۲۹ روستای شهرستان 
ماهنشــان با تنش آبی رو به رو اســت،گفت: باید شرکت 
آب و فاضالب استان بر حل مشکل آب شرب این روستاها 
مدیریــت الزم را اعمــال کند.به گزارش مهــر، فتح اهلل 
حقیقی در جلسه شورای اداری استان در محل فرمانداری 
شهرستان ماهنشــان گفت: طی ســال جاری واحدهای 
تولیدی و صنعتی استان با ظرفیت خوبی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه ۲۹ روستای شهرستان ماهنشان با تنش 
آبی رو به رور است، اظهار کرد: باید شرکت آب و فاضالب 

استان بر حل مشکل آب شرب این روستاها مدیریت الزم 
را مد نظر قرار دهد.

اســتاندار زنجــان گفت: مجموعه ســرجین بافت یک 
شــرکت بســیار فعال در حوزه صنعت نســاجی است که 
تحول خوبی را در اقتصاد اســتان ایفا خواهد کرد.حقیقی 
با بیان اینکه سه واحد از مجموعه سرجین بافت به زودی 
افتتاح می شــود، اظهار کرد: با افتتاح این ســه واحد برای 
بیش از دو هزار نفر اشــتغال ایجاد خواهد شد که در این 
میان یک واحد تا دو ماه آینده و واحد دوم تا پایان ســال 

و واحد سوم هم در سال آینده به بهره برداری می رسد.وی 
با بیان اینکه این اســتان در صنعت نساجی جایگاه بسیار 
خوبی در ســطح کشور دارد، گفت: این صنعت برای ترقی 
نیاز به حمایت دارد و این مهم باید بیشتر مورد تاکید قرار 
گیرد.اســتاندار زنجان با بیان اینکه طی دو ســال گذشته 
واحد تولیدی و صنعتی در استان زنجان به علت مشکالت 
اقتصادی و ورود ویروس شــوم کرونا تعطیل نشده است، 
تاکید کرد: از آغاز ســال جاری تاکنون هم واحد تولیدی 
در اســتان تعطیل نشده اســت.حقیقی با بیان اینکه این 

استان در بحث ریســندگی، رنگرزی و بافندگی در کشور 
جایگاه بســیار خوبی دارد، تاکید کرد: سرمایه در گردش 
و مالیات بر ارزش افزوده و فرســودگی برخی از ماشــین 
آالت از مشــکالت عمده صنعت نســاجی در استان است 
که با کمک مسئولین باید این مشکالت رفع شود تا شاهد 
توســعه این صنعت در استان باشــیم.وی ابراز داشت: در 
استان ورود سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش 
صنعت نســاجی بسیار خوب اســت چرا که پتانسیل الزم 

برای فعالیت صنعتی وجود دارد.

فروچاله خطری بزرگ در کمین بخش ارژن

۱۱ سال در کما؛ قصه تنها کتابخانه مرکزی در خراسان جنوبی

استاندار زنجان:

۲۹ روستای شهرستان ماهنشان با تنش آبی رو به رو است

تغییرمحیط زیست ایذه 
در پی قطع درختان بلوط و حذف تاالب ها

تغییر چهره محیط زیســت شهرســتان ایذه به ســرعت در حال پیش روی 
است. موضوعی به شدت نگران کننده که می شود با نگاهی اجمالی به کوه و کوه 
چره های تراشــیده شده و تاالب های ســوخته و دره هایی که به زمین مسکونی 
تبدیل شده اند، متوجه این خطر شد.به گزارش ایلنا از خوزستان، به زودی باید با 
طبیعت بکر و خدادادی شهرستان ایذه خداحافظی کرد. طبیعتی که نه تنها در 
حاشیه این شــهر در حال نابودی بوده، بلکه در مناطق کوهستانی و روستاهای 
این شهرستان نیز بر سرعت مرگ آن افزوده شده است.تشدید آتش سوزی های 
تاالب میانگران، نگرانی در تغییر کاربری زمین های تاالب بندان، کوه خواری، دره 
خواری، خشکی رودخانه ها، عقیم شدن کارون و سرانجام قتل عام درختان بلوط 
و تهدید روزافزون کوره های تولید زغال، به زودی شهرستان ایذه را از یک منطقه 
کوهستانی، به جغرافیایی غیر قابل سکونت تبدیل خواهد کرد.گزارش هایی که از 
مناطق مختلف این شهرستان به دست خبرنگار ایلنا در استان خوزستان رسیده، 
گویای این حقیقت تلخ است. در تازه ترین گزارش ها و تصاویر رسیده از »چولکی 
ســراک« از توابع بخش مرکزی شهرســتان ایذه، حکایت از قلع و قم وســیع 
درختــان بلوط برای تولید زغال دارد.مردم این ناحیه می گویند: هرچه به منابع 
طبیعی گزارش می دهیم اقدامی در ایــن زمینه انجام نمی دهد. به دلیل نگرانی 
عمومی از نابودی منابع طبیعی و محیط زیســت این منطقه، بارها با متخلفان و 
متعرضان دست به یقه شــده ایم. در تمام این مدت از مسئوالن مربوطه خبری 
نبوده و خودمان مجبوریم با متعرضان درگیر شویم. اهالی این منطقه می گویند: 
متعرضان به طبیعت چولکی از مناطق دیگر برای نابودی درختان بلوط و تولید 
زغال به این حوزه می آیند و متأسفانه با توجه به این موضوع که اسامی دامداران 
و قاچاقچیــان چوب و زغال را بارها در اختیار مســئوالن قرار داده ایم، تا کنون 
اقدامی صورت نگرفته است.بخشــدار مرکزی شهرســتان ایذه به خبرنگار ایلنا 
می گوید: اولین بار اســت خبر تعرض به درختان چولکی را شــنیده ام، اما بحث 
اینجاســت که منابع طبیعی به دلیل کمبود نیرو، ماشین آالت و امکانات، توان 
مدیریت مناطق وسیع کوهستانی را در این شهرستان ندارد.حسنقلی سبزعلی 
زاده می گوید: در همین هفته با فاصله زمانی یک ساعته در چندین مورد، شاهد 
آتش سوزی در کوه منگشت و مناطقی در آبخوکان و نواحی دیگر بوده ایم. مشکل 
اینجاست که بیشتر این آتش سوزی ها عمدی و در جهت منافع شخصی هستند. 
وی ادامه داد: در بیشتر موارد افراد بسیاری را دستگیر و به دست قانون داده ایم، 
ولی به دلیل نبود مستندات آزاد شده اند. از این دست پرونده ها تا دلتان بخواهد 
داریم. بخشدار مرکزی شهرستان ایذه، گفت: متأسفانه تغییر چهره محیط زیست 
شهرســتان ایذه طی چندسال گذشته افزایش یافته و ما به عنوان یک دوستدار 
محیط زیست نگرانیم و به جرات می گویم من اولین بخشداری در ایذه بودم که 
حکم کمیســیون ماده ۹۹ را در این شهرســتان اجرا کردم. سبزعلی زاده، بیان 
کرد: مشکل اینجاست که بخشدارهای پیشین خود را به دلیل دردسرهای پیش 
رو و حواشــی موجود، درگیر نمی کردند. ما بارها گفته ایم که در برخی از مناطق 
افراد سودجو در حال تصرف منابع طبیعی و نابودی محیط زیست هستند. اصرار 
بر بازنگری طرحدی در کمیســیون استان برای برخی از مناطق شهرستان ایذه 
شــده ایم، ولی متأسفانه بنیاد مســکن زیر بار نمی رود.در همین رابطه، مرتضی 
نوروزی سرپرســت اداره منابع طبیعی شهرستان ایذه، گفت: کوره دارها مسلح 
هستند و به نیروهای ما شلیک می کنند و برخی از نیروهایمان مورد اصابت گلوله 
کوره دارها قرار گرفته اند که در این مورد افرادی را دستگیر و برای آنها تشکیل 

پرونده داده ایم.

آمار کشته شدگان بلوار قطب راوندی نگران کننده است
سیستم کنترل ترافیک کاشان ضعیف است

مدیر پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســتان کاشان گفت: طی سالی گذشته 
هیچ اقدام مطلوبی برای کاهش آمار تصادفات بلوار قطب راوندی انجام نشده است.
به گزارش ایلنا از کاشان، سرهنگ مهدی پاکروان با بیان اینکه بلوار قطب راوندی 
بر خالف نظر عموم مردم یک خیابان اصلی محسوب شده و شریان اصلی نیست 
گفت: ســرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت مخصوص آزادراه بوده و برای محوری که 
دارای مشــخصات مسکونی، اداری و تجاری است هرگز مناسب نیست.وی افزود: 
طی چهار سال و نیم گذشته ۲۳ نفر بر اثر تصادفات بلوار قطب راوندی سر صحنه 
فوت شــده اند و این آمار بســیار نگران کننده بوده و باید برای کنترل ســرعت 
در این بلوار چاره اندیشــی شود.مدیر پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان 
کاشان تاکیدکرد: هیچ مسئله ایی باالتر از امنیت مردم برای پلیس وجود ندارد و 
کوتاهی در ارتباط حل موضوع ســرعت در بلوار قطب راوندی باعث بروز حوادثی 
مانند چند شــب قبل شــد که یک نفر در صحنه تصادف فوت شــد.وی با بیان 
اینکه شهرستان کاشان از ابتدایی ترین امکانات پایش تصویری برای ثبت تخلفات 
رانندگی برخوردار نیست یادآور شد: روزانه صد و بیست خودرو جدید به شهرستان 
اضافه می شود و در مقابل به شکل خوشبینانه تنها ۱۰ دستگاه از چرخه ترافیک 
کاشــان خارج می شود.مدیر پلیس راهور کاشــان انتقال برخی مشاغل از هسته 
مرکزی به حاشــیه شهر، استاندارد سازی خیابانی شــهر و تمرکز زدایی را برای 
رفع ترافیک کاشان ضروری دانست و گفت: نتیجه اقدامات ضعیفی که برای حل 
ترافیک کاشان انجام می شود این است که تا دو سال آینده خیابانی شهر با ترافیک 

قفل خواهند شد.

سایه غبار بر سر گلستان 
اســتاندار گلستان گفت: ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی گلستان در معرض بیابانی 
شــدن قرار دارد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از گرگان، دی حق شناس 
استاندار گلستان در جلسه شورای برنامه ریزی استان که با موضوع مقابله با پدیده 
ریزگرد ها برگزار شد گفت: بر اساس آمار منابع طبیعی سیصد هزار هکتار از اراضی 
استان در معرض بیابانی شدن قرار دارد و با اینکه هر سال اعتباری برای مقابله با 
بیابان زایی در نظر گرفته می شود، اما کافی نیست.هادی حق شناس گفت: بخشی 
از مناطق شــمال استان با توجه به وضعیت خاک، پوشش گیاهی فقیر و کاهش 
بارندگی و خشکســالی پتانسیل تبدیل شــدن به بیابان را دارد و می تواند منشأ 
ریزگرد باشد.او افزود: حدود ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی گلستان غبار خیز محسوب 
می شــوند که نیازمند انجام اقداماتی در آن ها برای جلوگیری از گسترش پدیده 
گرد و غبار در استان هستند.استاندار همچنین با بیان اینکه عالج بخشی خلیج 
گرگان که تقریباً ۳۰ درصد آن خشک شده به عنوان کانون اصلی گرد و غبار در 
گلستان الزامی است گفت: در این جلسه مصوب شد محیط زیست کشور منابعی را 
در کوتاهترین زمان ممکن به استان تخصیص دهد تا از پیشروی پدیده ریزگرد ها 
در استان جلوگیری شود.او افزود: سازمان محیط زیست به عنوان متولی مدیریت 
پدیده ریزگرد ها در کشــور است و تالش داریم با استفاده از منابع ملی سازمان و 
منابع استانی انتقال آب به خلیج گرگان و الیروبی آن در کوتاه ترین زمان ممکن 

امکان تهدید شهر های استان توسط ریزگرد ها را کاهش دهیم.

وضعیت وخیم کرونا در کردستان
جلسه اورژانسی ستاد مقابله با کرونا با حضور دکتر صدیق جدید االسالمی معاون 
درمان، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و روسای بیمارستان ها با توجه به 
وضعیت قرمز استان، افزایش تعداد مبتالیان، بستری ها و به تبع مرگ و میرهای 
ناشی از کرونا، تکمیل ظرفیت تخت های بیمارستانی و پیش بینی وضعیت بحرانی، 
در محل سالن جلسات بیمارستان توحید ســنندج برگزار شد.به گزارش ایسنا، 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این جلسه با ابراز نگرانی شدید 
از روند افزایشی مبتالیان در این استان بویژه شهرستان سنندج اظهار کرد: عادی 
انگاری و حضور در تجمعات و دورهمی وضعیت کردستان را به قرمز تبدیل کرده 
و در صــورت ادامه همین روند وضعیت بحرانــی دور از انتظار نخواهد بود.دکتر 
جدیداالســالمی وضعیت کرونا در اســتان را وخیم اعالم کرد و افزود: هر لحظه 
تعداد مبتالیان و بستری ها روبه افزایش و ظرفیت تخت های بیمارستانی مختص 
این بیماران تکمیل شــده است.وی با اشاره به تمهیدات و اعمال محدودیت های 
احتمالی از شهروندان درخواست کرد: در صورت داشتن هر گونه عالئم مشکوک 
به کرونا به مراکز پزشکی مراجعه کنید، درمان و قرنطینه خانگی را شروع کرده و 
از ورود به اجتماع پرهیز نمایید در غیر این صورت روزهای سختی در پیش است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: اکنون تعداد بستری های کرونا 
در مراکز درمانی استان به بیش از ۹۰۰ نفر رسیده است که باالترین آمار در سال 
جاری است.دکتر جدیداالسالمی با بیان اینکه ۷۰ درصد مبتالیان و بستری های 
استان مربوط به سنندج اســت، اضافه کرد: تاکنون تعداد جانباختگان کرونا در 
استان به یک هزار و ۵۷۷ نفر رسیده است که ۶۶۶ نفر آنها از شهروندان سنندجی 
بوده اند.وی تصریح کرد: بیش از ۷۱ هزار نفر از ابتدای شــیوع کرونا در استان تا 
کنون به این بیماری مبتال شــده اند که در موج پنجم، تعداد بستری ها همچنان 

افزایشی است.

گزارش

اخبار کوتاه


