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بررســی آخرین وضعیــت تراز دریاچه ارومیه نشــان 
می دهــد که حــال نگین فیــروزه ای بیشــتر از قبل به 
وخامت اســت و به نفــس نفس افتاده و ایــن امر باعث 
ایجــاد نگرانی های مردم این منطقه شــده چرا که بعد از 
خشک شدن این دریاچه خطری بزرگ به نام طوفان های 
نمکی اکوسیســتم این منطقه را مورد تهدید جدی قرار 
می دهد.به گزارش ایلنا،با توجه به کاهش بارندگی ها طی 
یکسال گذشــته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وضعیت 
این دریاچه در حال خشــک شــدن و نابودی قرار گرفته 
و موجب نگرانی عمیق کارشناســان محیط زیســت شده 
و بطوریکه برخی  از کارشناســان دیگــر هیچ امیدی به 
بهبــودی اوضاع این دریاچه ندارند. بر اســاس اعالم نظر 
بســیاری از کارشناســان محیط زیســت طی چهار دهٔه 
گذشــته سطح زیر کشت آبی، کاشــت محصوالت آب بر، 
حفر چاه های مجاز و غیرمجاز و توســعٔه صنایع،  افزایش 
چشمگیری داشته اســت در این میان باید تغییر اقلیم و 
کاهش بارندگی را نیز به مجموعه این دالیل افزود.با توجه 
به اینکه دولت ســیزدهم  وعده هایی برای احیای دریاچه 
ارومیه به مردم آذربایجان غربی داده اســت، امروز مطالبه 
مردم آذربایجان غربی عمل به وعده احیای دریاچه ارومیه 
توسط دولت سیزدهم است، که دومین دریاچه شور جهان 
)از نظر وســعت( مورد توجه مسئوالن قرار گیرد تا شاهد 
از سرگیری پروژه ه های طرح نجات بخشی دریاچه ارومیه 
باشند تا عالوه بر احیای این نگین فیروزه ای، از مهاجرت 

مردم منطقه جلوگیری شود.
نماینــده مردم ارومیــه در مجلــس،از تخصیص تنها 
نیمــی از اعتبــارات در نظرگرفته برای احیــای دریاچه 
ارومیه خبــرداد و گفت: برای اجــرای طرح های  احیای 
دریاچه ارومیه ۵۵۰ میلیارد تومــان اعتبار در نظرگرفته 
شــده که تا کنون نیمی از این اعتبار به استان اختصاص 
یافته اســت. ذاکر با انتقاد از عدم رهاسازی آب به سمت 
دریاچه ارومیه، تصریح کرد: با وجود اینکه دریاچه ارومیه 
در وضعیت بحرانی قرار دارد ولی با خشکسالی های اخیر، 
حق آبه دریاچه ارومیه از ســوی سه اســتان آذربایجان 
شــرقی، غربی و کردستان رهاسازی نشــده است.رئیس 
مجمع نمایندگان آذربایجان غربی، افزود: ۸ ســال قبل، 
۲۷ عنــوان برنامه برای احیای دریاچه ارومیه تدوین و به 
عهده ســتاد احیای دریاچه ارومیه گذاشته شد ولی تا به 
امروز فقــط انتقال آب، آنهم نیمه تمام، اجرایی شــده و 
مابقــی ۲۶ پروژه راکد مانده اند.نماینــده مردم ارومیه در 

مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به تبعات خشک شدن 
دریاچه ارومیه، گفت: خشــک شدن دریاچه ارومیه یعنی 
۱۵ میلیون نفر از مردم شــمال غرب به بحران های بزرگی 
همچون طوفان نمک و ســپس امراض تنفسی و خشک 
شــدن اراضی و باغات گرفتار خواهند شد.وی با اشاره به 
اینکه تمام تالش دولــت و مجلس احیای دریاچه ارومیه 
با اجرای طرح های آبرســانی اســت، تصریح کرد: با اتمام 
تصفیه خانه ارومیه و ۴۰۰متر باقی مانده خط انتقال آب 
به دریاچه، امید است با ورود آب از طریق اجرای این طرح 

ها روزهای خوبی را برای دریاچه ارومیه شاهد باشیم.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجان غربی از 
کاهش ۱۶ ســانتی متری تــراز آب  دریاچه ارومیه خبر 
داد.یاسر رهبردین با بیان اینکه میزان آب دریاچه ارومیه 
نیز نسبت به ســال گذشته بیش از ۲ میلیارد متر مکعب 
کاهش داشــته اســت، تصریح کرد: میــزان آب دریاچه 
ارومیــه هم اکنون به ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون مترمکعب 
رسیده اســت.وی دلیل اصلی کاهش تراز دریاچه ارومیه 
را کاهــش بارندگی هــا و ظرفیت ســدهای حوضه آبریز 
عنوان کرد و افزود:  وســعت فعلی دریاچه ارومیه ۲ هزار 
و ۱۹۴ کیلومتر مربع اســت که این میزان در مدت زمان 
مشابه ســال گذشــته 3 هزار و ۶۵۵ کیلومتر مربع بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان غربی 
با بیان اینکه تعطیلی ســتاد احیا با دستور معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور 
انجام شــده، اظهار داشــت: »مرکز آینده پژوهی دریاچه 
ارومیه« جایگزین ســتاد احیا شد.آیدین رحمانی با بیان 
اینکــه طرح های انتقال آب به دریاچــه ارومیه در مرحله 
نهایی و در آســتانه بهره برداری اســت  که با بهره برداری 
از این پروژه، ســاالنه بیش از ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب 
از جنوب اســتان به پیکر دریاچــه ارومیه منتقل خواهد 
شــد که این میــزان تراز این دریاچه را ســاالنه یک متر 
افزایش خواهد داد.وی خاطرنشان کرد: با تغییر دولت و از 
سوی دیگر با تعطیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، پروژه ها 
بــرای مدتی در رکود قرار گرفته انــد ولی انتظار می رود 
دولت جدید در راســتای کمک به احیای دریاچه ارومیه، 

پروژه هایی که راکد هستند را دوباره احیا کند.
از سرگیری طرح های سدسازی در غیبت ستاد 

احیای دریاچه ارومیه
محسن موسوی خوانساری - کارشناس آب- در گفت 
و گو با ایســنا، ضمــن انتقاد از اجــرای هرگونه عملیات 
سدســازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه معتقد است که 
تالش برخی مســئوالن برای اجرا و تکمیل ســد نازلو و 

سایر سدهای نیمه ساخت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
درحالیست که ستاد احیای دریاچه ارومیه مدتی است که 
عمال فعالیتی ندارد.این کارشناس آب با اشاره به اینکه در 
ســال ۹۲ و در بدو تشکیل ســتاد احیای دریاچه ارومیه،  
33 ســد مطالعاتی و هفت ســد اجرایی بــا ظرفیت یک 
میلیــارد 3۰۰ میلیون متر مکعب با دســتور هیات دولت 
متوقف شــد، اظهار می کند: از ســال ۹۲ تاکنون مطالعه 
و اجــرای طرح های سدســازی در حوضــه آبریز دریاچه 
ارومیه ممنوع بود اما متاســفانه در غیبت ســتاد احیای 
دریاچــه ارومیه، برخی مســئوالن در تالش برای اجرایی 
کردن احداث ســدهای نیمه ساخت در حوضه آبریز این 
دریاچه هســتند. در چنین شــرایطی ضروری اســت که 
فعالیت این ســتاد مجدد از طرف رییس سازمان حفاظت 
محیط زیســت و با دســتور هیات دولت  پیگیری شــود.

موســوی با بیان اینکه قرار بود حــدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ 
متــر مکعب از هفت میلیارد متــر مکعب آب تجدیدپذیر 
حوضــه دریاچه ارومیه به احیای ایــن دریاچه اختصاص 
یابد، درباره  پیامدهای تکمیل ســدهای نیمه ســاخت در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه از جمله ســد »نازلو« تصریح 
می کند: با توجه به اینکه حجم این ســدها بیش از مقدار 
آب تجدیدپذیر مصرفی خواهد بود، از این رو تکمیل آن ها 
باعث افزایش ســطح زیرکشــت و قطع جریانات آبی به 
دریاچه ارومیه به میزان بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب 
در سال خواهد شد و این امر خشک شدن دریاچه ارومیه 
را درپی دارد.به گزارش ایســنا، درحالی بعضی نمایندگان 
مجلس و برخی مســئوالن استانی بیش از یک سال و به 
عناوین مختلــف به دنبال اجرا و تکمیل  پروژه های ســد 
ســازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه هستند که نه تنها 
حق آبــه این دریاچه کامل  پرداخت نشــده بلکه به گفته 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای آذربایجان غربیتراز آن 
۶۲ سانتی متر و وســعت آن ۱۵۴۶ کیلومتر مربع نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته کاهش یافته است. هرچند 
انتقادات زیادی به ســتاد احیای دریاچه ارومیه مبنی بر 
عدم موفقیت در احیای ایــن دریاچه علی رغم هزینه کرد 
۱۵ هزار میلیارد تومانی این ستاد طی هفت سال گذشته 
همچنیــن اجرای طــرح انتقــال آب از رودخانه زاب به 
دریاچه ارومیه علی رغم مخالفت بســیاری از کارشناسان 
وارد اســت اما به نظر می رســد که ازســرگیری طرح ها 
 رمــق و جانی بــرای بزرگترین دریاچه شــور خاورمیانه

 باقی نمی گذارد.

مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری 
سازمان جنگل ها ضمن اشــاره به نقش پارک 
آبخیز در کاهش خســارات ناشی از مخاطرات 
طبیعی از جمله سیل و خشکسالی، از طراحی 
و ساخت 3۷ پارک آبخیز جدید در کشور خبر 

داد.

به گزارش ایسنا، سیل و خشکسالی از جمله 
مخاطرات طبیعی هستند که تحت تاثیر عوامل 
انسانی همواره به عنوان یکی از تهدیدات جدی 
برای کشور به حساب می آیند. به عقیده برخی 
کارشناســان مهمترین راهکار مقابلــه با این 
مخاطرات یا کاهش اثرات ناشی از آن ها مدیریت 

جامع حوضه آبخیز و عملیات آبخیزداری است 
چراکه با اجرای عملیات آبخیزداری و عملیات 
 پخش ســیالب در شــرایط  پرآبــی می توان 
ســفره های آب زیرزمینی را تغذیه کرد تا این 
منابع آبی در شــرایط خشکســالی نیز از حد 
مطلوبی از آب برخوردار باشند.ابوالقاسم حسین 
پور در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه 
در حال حاضر ۲۰ پارک آبخیز با مساحت بالغ 
بــر ۵۰ هزار هکتار در ســطح حوزه های آبخیز 
شهری کشــور احداث و در دست بهره برداری 
قرار دارد، گفت: پارک آبخیز از جمله طرح های 
چندمنظوره آبخیزداری و آبخوانداری است که در 
مناطق مستعد حوزه های آبخیز شهری با هدف 
توامان مهار سیل های ورودی به شهر و توسعه 
تفرجگاه طبیعــی در پیرامون مراکز جمعیتی 
احداث می شــوند.به گفته وی، توســعه پارک 

آبخیز با احداث 3۷ پارک آبخیز جدید در برنامه 
اقدامات ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور در سال ۱۴۰۰ مصوب و فرآیند طراحی 
و اجــرای آن آغاز شــده است.شــروع فرآیند 
ساخت پارک آبخیزهای جدید با هدف تعمیم 
و گسترش این طرح در تمامی استان های کشور، 
به نحوی که هر استان، حداقل یک پارک آبخیز 
داشته باشــد، انجام گرفته است. مدیرکل دفتر 
کنترل سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل ها 
ضمن تاکید بر نقش پارک آبخیزهای شهری در 
کاهش مخاطراتی از جمله ســیل تصریح کرد: 
پارک آبخیزهای شــهری در پاسخ به ضرورت 
کاهش مخاطرات سیل بر کانون های جمعیتی و 
سکونتگاه های واقع در مناطق سیل خیز و ایجاد 
پل ارتباطی بین شــهر و طبیعت و بهره گیری 
بیشــتر شــهروندان از طبیعت گردی ساخته 

شــده  و در زمره اولویت های برنامه آبخیزداری 
و آبخوانــداری کشــور در ســال ۱۴۰۰ قــرار 
گرفته اند.حســین پور همچنین به حفظ منابع 
آب، خاک و پوشــش گیاهی، حفــظ کاربری 
اراضی پیرامون شــهرها، جلوگیری از تغییر و 
تبدیل کاربــری این اراضی در جهت توســعه 
پایدار شــهر و ارتقای شــاخص های سالمت و 
پایداری آبخیزهای شهری به عنوان اهداف مهم 
ســاخت پارک آبخیز شهری اشاره کرد و گفت: 
فعال سازی ظرفیت های همکاری بین شهرداری 
و آبخیــزداری، به کارگیری قابلیت مشــارکت 
مســتقیم مردم و بخــش خصوصی همچنین 
بسترسازی برای حضور آگاهانه و مسئوالنه آحاد 
مردم، ارتقای فرهنگ منابع طبیعی و آبخیزداری 
و کمک به اقتصاد محلی از دیگر اهداف ساخت 

پارک آبخیز به شمار می رود.

صابر ســهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی فارس در آیین گشایش از این نمایشگاه 
گفت: آیین پیاده روی اربعین حسینی، امروزه 
آزادگان جهان اســت  بزرگ ترین گردهم آیی 
کــه توانمندی گفتمــان آزادگــی برآمده از 
عاشــورا را بــه نمایش می گذارد.بــه گزارش 
پایــگاه اطالع رســانی و روابــط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس؛ 
با حضور صابر ســهرابی، مدیــرکل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی فارس، نمایشگاه عکس همراه 
بــا زائرین اربعین حســینی در تــاالر حافظ 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی فارس، 
گشایش یافت.در این نمایشگاه عکس هایی از 
محمدکاظم تابنده، عکاس و خبرنگار مؤسسه 

مطبوعاتی و رسانه ای توانایی شیراز، به نمایش 
در آمده است. توانایی پس از سال ها همراهی 
با زائرین اربعین حســینی، امسال عکس های 
خود را به نمایش گذاشته است.صابر سهرابی، 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی فارس در 
آیین گشــایش از این نمایشــگاه گفت: آیین 
بزرگ ترین  امروزه  اربعین حسینی،  پیاده روی 
گردهم آیی آزادگان جهان است که توانمندی 
گفتمان آزادگی برآمده از عاشورا را به نمایش 
خبرنــگاران  داد:  ادامــه  می گذارد.ســهرابی 
و عکاســان، در ایــن آیین جایــگاه ویژه ای 
دارنــد؛ چرا که به مانــدگاری و هم افزایی این 
شور و خروش حســینی کمک خواهند کرد.
محمدکاظم تابنده نیز گفت: مگر می شود که 

اربعین را به چشــم دیده باشــی و در خروش 
حسینی آن خود را گم نکرده باشی؟

تنها گوشــه هایی  افزود: دوربین ها،  تابنده 
از آن همه شور، عشــق، مهر، محبت، عاطفه 
و خروش حســینی را به نمایــش می گذارند.
قاســم توانایــی، مدیر مؤسســه مطبوعاتی و 
رسانه ای توانایی شیراز گفت: هر ساله سعادت 
همراهی زائرین حســینی در اربعین حسینی 
را داشــته ایم؛ هرچند ســال گذشته و امسال 
با همه گیری بیماری کرونا، نتوانســتیم بستر 
حضــور عکاس یا خبرنگاری را برای پوشــش 
این آیین بــزرگ شــیعیان و آزادگان جهان 
فراهــم کنیم.توانایی ادامــه داد: محمدکاظم 
تابنده، عکاس و خبرنگار این مؤسســه، چهار 

ســال پیاپی همراه و همگام با زائرین اربعین 
حســینی، بود و توانست گوشــه هایی از این 
آیین پرشــکوه را در قاب تاریخ، ماندگار کند.
این نمایشگاه که به کوشش اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی، ســپاه فجر فارس و مؤسسه 
مطبوعاتی و رســانه ای توانایی برگزار شــده 
است، از روز ســوم تا ۸ مهرماه جاری پذیرای 

عالقمندان خواهد بود.

کارخانه آزمایش که در ســال های گذشته 
بــه انبار محصوالت تبدیل شــده بود پس از 
واگــذاری به بخش خصوصــی مالکان آن به 
دلیل نپرداختــن وام های ســنگینی که در 
ســال های گذشــته دریافت کرده اند توسط 
یکی از بانک ها به مزایده گذاشــته شده که 
در حال حاضر این مزایده با ورود مقام قضایی 
متوقف شده است.به گزارش ایلنا از شیراز تیر 
خصوصی ســازی و اصل ۴۴ قانون اساسی بر 
پیکر صنعت فارس چند ســالی است که در 
حال نمایان شــدن است و هر روز اخباری با 
عناوینی مانند فروش و به مزایده گذاشــتن 
کارخانه های قدیمی استان در فضای مجازی و 
رسانه ای استان در حال انتشار است.کارخانه 
آزمایش مرودشت که در روزهای اوج خود با 
۱3۰۰ کارگر مشغول به تولید بود به گواهی 
اسناد مالی این شرکت، در سال ۱3۸۷، پیش 

از بحرانی شدن شرایط شرکت،  ۴۵۶ کارگر 
به طور مستقیم در آن اشتغال داشتند که در 
حال حاضر از این مجموعه عظیم تنها زمینی 
با ساختمان های فرســوده باقی مانده است.

در همین رابطــه رازقی رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی فــارس با بیان 
اینکــه جهت واگذاری کارخانــه آزمایش در 
مرحله نخست باید میزان ارزش زمین، سوله 
و ..... مجموعه آزمایش بررسی شود، می گوید: 
با توجــه به اینکــه میزان بازدهــی یکی از 
اولویت های مهم کارخانه و واحدهای تولیدی 
به شــمار می رود بنابراین فرد یا مجموعه ای 
کــه قصد خریــد آزمایــش را دارد به دلیل 
این مجموعه قدیمی است  اینکه دستگاه های 
کارخانه ای خریــداری نمی کند.جمال رازقی 
در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه بازدهی 
کارخانــه اولویت مهم اســت نه قیمت ملک، 

می افزاید: قطعا مجموعه آزمایش باید به افراد 
شایسته و اهل واگذار شــود و درمرحله بعد 
دولت این افراد را در قالب پرداخت تسهیالت 
و ... حمایت  کند.رئیس اتاق بازرگانی فارس 
در ادامه با اشــاره به اینکه مجموعه آزمایش 
باید به فرد یا مجموعه ای قرار گیرد که بتواند 
با به کارگیــری دســتگاه های روز مطابق با 
آخرین تکنولــوژی روز دنیــا محصوالتی با 
کیفیــت تولید کند، ادامــه می دهد: اگر قرار 
نیســت واگذاری بــا این شــرایط رخ ندهد 
فروش زمین این مجموعه در قالب مزایده به 
صرفه تر است.این فعال اقتصادی با اشاره به 
اینکه خرید زمین آزمایش به قیمت روز و راه 
اندازی این مجموعه بدون حمایت ها به هیچ 
وجه توجیه اقتصادی نــدارد، می افزاید: فکر 
اینکه فردی که قرار است مجموعه آزمایش را 
با قیمت روز خریداری کند می تواند به تولید 
بپردازد با شرایط موجود سنخیت ندارد.رئیس 
اتاق بازرگانــی فارس با بیــان اینکه فروش 
مجموعه آزمایش به فردی که اهلیت نداشته 
باشد نمی تواند موفق باشد، ادامه می دهد: در 
صورتی که فرد نا اهل و ناشایســت مجموعه 
آزمایش را خریداری کند بعد از مدتی وسایل 
آن را می فروشــد و در نهایت اقدام به فروش 

زمین آن می کند.
رازقی در ادامه با اشاره به اینکه باید پذیرفت 
که با شرایط فعلی آزمایش نمی تواند به تولید 
موفق برسد، می افزاید: دولت اگر خواستار رونق 
مجموعه آزمایش اســت باید قبل از واگذاری 
آزمایــش از خریــدار تعهد بگیرد کــه بعد از 
مدتی آن را راه اندازی و به رونق برســاند.این 

فعال اقتصادی با بیــان اینکه فروش آزمایش 
به قیمت کارشناسی روز نمی تواند موفق باشد، 
ادامــه می دهد: ذکر این نکته ضروری اســت 
کــه بازدهی از مهم تریــن اولویت های فروش 
کارخانه به شــمار می رود.رئیس اتاق بازرگانی 
فارس با اشــاره به اینکه دولت متولی صنعت 
در کشور اســت، ادامه می دهد: ذکر این نکته 
ضروری است که مزایده مکانیزم مناسبی برای 
واگذاری واحد صنعتی نیســت و این در حالی 
است که زمانی که دولت مکانیزم مناسبی برای 
فروش کارخانه ها طراحی نکرده است طبیعی 
اســت که بانک ها متولی فــروش واحدهای 
تولیدی به شمار می روند.وی با اشاره به اینکه 
هدف بانک از واگذاری رســیدن به سود آنی و 
لحظه ای اســت می گوید: قطعا بانک ها بدون 
در نظر گرفتن منافع ملی واحدهای تولیدی را 
به مزایده می گذارد.رئیس اتاق بازرگانی فارس 
با اشــاره به اینکه مدت هاســت که بعضی از 
واحدهای تولیدی در فارس مرده اند می افزاید: 
اما ذکر این نکته ضروری اســت که مزایده راه 
احیا این واحدها نیســت.رازقی بیان می کند: 
با توجه به اینکه زمیــن مجموعه آزمایش در 
نقطه خوب شهرســتان مرودشت قرار گرفته 
اســت بنابراین کمتر فردی پیدا می شــود که 
با هدف تولیــد بخواهد این واحد را خریداری 
کند.فرماندار ویژه شهرســتان مرودشــت هم 
با بیان اینکه مســئوالن کارخانه آزمایش در 
سال های گذشته تســهیالتی را از بانک ملت 
دریافت کرده اند، می گوید: عدم پرداخت این 
تسهیالت باعث شده تا بانک ملت جهت وصول 
مطالباتش اقدامات حقوقی انجام دهد.علی رضا 

بیات پور در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه 
از مقام قضایی در خواست کردیم که از اجرای 
مزایــده جلوگیری کند، می افزاید: قطعا بعد از 
رسیدگی به این موضع تصمیمات الزم اتخاذ 
می شود.وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
در ســال های گذشته مقداری از ماشین آالت 
کارخانه توسط مســئوالن یا فروخته شده یا 
به نقاط دیگر ارسال شده است، بیان می کند: 
در حال حاضر تنها ساختمان و .... از مجموعه 
آزمایش باقی مانده است و این در حالی است 
که تجهیزات زیادی از کارخانه در این مجموعه 
باقی نمانده اســت.فرماندار ویژه شهرســتان 
مرودشت در ادامه با اشــاره به اینکه موضوع 
احیا آزمایش در دســتور کار قــرار دارد ادامه 
می دهد: در سال های گذشته افراد با شعار راه 
اندازی مجموعه آزمایش را خریداری کرده اند 
که عمل نکردن به تعهداتشــان در جهت راه 
اندازی این مجموعه باعث شده تا آزمایش روز 
به روز با مشــکالت متعددی مواجه شود.بیات 
پور با اشــاره به اینکه در حال حاضر مجموعه 
آزمایش به انبار کاالهای مختلف تبدیل شده 
اســت، می گوید: خریداران با بهانه هایی مانند 
بــاال بودن میزان مالیات ایــن مجموعه و نیاز 
به تســهیالت از راه اندازی این مجموعه ســر 
باز زده اند.فرماندار ویژه شهرســتان مرودشت 
با بیــان اینکه همواره به دنبــال راه اندازی و 
احیا این مجموعه با سیســتم نوین هســتیم 
می گوید: هرچند که سیستم آزمایش قدیمی و 
فرسوده اســت بنابراین سرمایه گذاران باید با 
 اســتفاده از حمایت ها اقدام به راه اندازی این

 واحد کند.

حال ناخوش شورترین دریاچه ایران

حیات دریاچه ارومیه در گرو تصمیمات دولت

طراحی و ساخت ۳۷ پارک آبخیز جدید در کشور

تاالر حافظ پذیرای نمایشگاه عکس همراه با زائرین اربعین 

فروش و مزایده؛ سرنوشت صنایع و کارخانه های قدیمی  استان فارس

کشاورزانی که زمین برای کشت ندارند
بالتکلیفی ۵۰۰ هکتار زمین مرغوب در دهشاد

زمین های مســتعد و مناسب کشاورزی در روســتای » دهشاد پایین« در 
حالی در میان نارضایتی کشــاورزان فروخته شــده که تاکنون هیچ مسئولی 
در این زمینه پاســخگو نبوده اســت.به گزارش مهر، »دهشاد« پایین یکی از 
روســتاهای خوب و مســتعد کشاورزی در جنوب شرقی شــهریار واقع شده 
اســت، این روستا ۷۰۰ هکتار مساحت دارد و به سبب واقع شدن در مجاورت 
اتوبان تهران- ســاوه و همچنین نزدیکی به شــهر تهران از قابلیت های خوبی 
در زمینه های مختلف برای ســرمایه گذاری برخوردار اســت و کشاورزان این 
روستا در چند سال گذشته به سبب زمین های حاصل خیز و آب فراوان بخش 
قابل توجهی از نیازهای منطقه و استان تهران در حوزه کشاورزی به خصوص 
سبزیجات را تأمین می کردند.امروز اخباری از کشاورزان در شبکه های مجازی 
و رســانه ها دست به دست می شود، که گویا بنیاد مستضعفان به عنوان مالک 
زمین ها که قرار دادی با کشــاورزان داشته زمین ها را واگذار کرده و خریداری 
که باید به بند چهار قرارداد )جلب رضایت کشــاورزان( متعهد باشد به تعهد 
خود عمل نکرده و نارضایتی ها کشــاورزان را به همراه داشــته اســت.یکی از 
کشــاورزان این منطقه در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: ما سال های 
متوالی و از قدیم االیام در این زمین ها کشت می کردیم، بعد از انقالب گفتند، 
که ما نمی خواهیم امالک را از شــما بگیریم و فقط سرپرست هستیم و بعد از 
آن زمین های به بنیاد مســتضعفان واگذار شد و آنها برای ما اجاره نامه صادر 
کردند و گفتند که اگر یک روز هم قرار باشد امالک واگذار شود به خود شما 

اطالع خواهیم داد.
وی ادامه داد: در زمین های خود مشغول کاشت بودیم، که گروهی مراجعه 
کرده و بدون اطالع به ما گفتند که این زمین ها واگذار شــده اســت و با پی 
گیری و شــکایت کشــاورزان مراجع قضائی طبق مدارک و شواهد فعالیت ما 
را تأییــد کردند و این موضوع نیز گذشــت و در چند ماه قبل گروهی با لودر 
زمین ها را به تصرف خود در آوردند.عقیلی اضافه کرد: امروز صدای مظلومیت 
کشاورزان شنیده نمی شــود و از مسئوالن استانی به خصوص حجت االسالم 
اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه، دادستان شهرستان شهریار، نماینده محترم 
مردم مالرد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسالمی و همه مسئوالن تقاضا 
داریم که به مشکل ما رسیدگی کنند.فرماندار شهریار در گفت و گو با خبرنگار 
مهر و در رابطه با مسائل و مشکالت پیش آمده برای کشاورزان و تعاونی هایی 
که این زمین را خریده اند، اظهار داشت: همه موارد پیش آمده در قوه قضائیه 
در حال بررســی است و این دســتگاه روی زمین ها شــناخت دارند و سهم 
تعاونی و حق کشــاورزان را مشــخص نموده و کشاورزانی که به حق و حقوق 
خود نرســیده اند باید از دســتگاه قضا مطالبه کنند و دست تعاونی ها چیزی 
برای کشاورزان نیست.نوراهلل طاهری در رابطه با مخالفت مجموعه فرمانداری 
نســبت به ساخت و ســاز در این زمین ها گفت: مجموعه فرمانداری به سبب 
اینکه تغییر کاربــری زمین ها هنوز مراحل قانونی خــود را طی نکرده اجازه 
ساخت و ساز نداده است.وی به فرصت طلبی برخی افراد سودجو برای تصرف 
زمین های دهشــاد پایین نیز پرداخت و گفت: بــرای برخورد با افراد فرصت 
طلب دادستان محترم، دادگاه و نیروی انتظامی با ظرافت در حال پی گیری و 

بررسی است و برخورد مناسب با این افراد شده و خواهد شد.
عضو شــورای اسالمی روســتای »دهشــاد« پایین هم در این خصوص به 
خبرنگار مهر گفت: بعد از انقالب بنیاد مســتضعفان سرپرستی این زمین ها را 
برعهده گرفت و کشاورزان به عنوان مستأجر اجاره بها پرداخت می کردند که 
در مقطعی ایــن ارگان تصمیم به واگذاری زمین می کند.ولی اهلل غالمی ادامه 
داد: در واگذاری بند چهار لحاظ شــده مبنی بر جلب رضایت کشاورزان بنیاد 
بر اســاس همین مورد می توانست معامله را فسخ کند، که این اتفاق نیافتاده 
اســت.وی افزود: در حال حاضر کشاورزان سه دســته هستند، اولی دسته ای 
که حق و حقــوق خود را دریافت کرده اند و دومی کــه چک و قولنامه زمین 
دریافت کرده اند، هر چند نه چک نقد شــده و نــه زمین برای آنها اختصاص 
داده شــد است و سومین دسته افرادی هســتند که هیچ گونه حق و حقوقی 
دریافت نکرده اند.وی در رابطه با راهکار حل این مناقشه نیز گفت: دستگاه قضا 
می تواند به این مشکل و همچنین احضار تمامی افرادی که به حق و حقوقشان 

نرسیده اند رسیدگی کند.
عضو شورای بخش مرکزی شهریار نیز این بالتکلیفی را باعث عقب ماندگی 
این منطقه و همچنین نارضایتی کشــاورزان عنوان کرد و اظهار داشت: امروز 
نزدیک ۱۸ ســال اســت که حدود ۵۰۰ هکتار از زمین های مرغوب روستای 
دهشــاد پایین که از کانال آب محمدیه نیز ســهم دارد به صورت بایر مانده 
و هیچ فعالیت کشــاورزی انجام نمی شود و در این زمینه از مسئوالن محترم 
تقاضا داریم با راهکارهای مناســب به این زخم کهنه پایان داده تا هم رضایت 
کشاورزان زحمت کش این منطقه را داشته باشیم و هم شاهد رونق و آبادانی 
این روستا باشــیم.وی ضمن قدردانی از حضور دادستان شهریار در روستای 
دهشــاد پایین گفت: جناب آقای عسگری پور دادســتان شهریار نیز در این 
روســتا حضور یافته و قول رســیدگی به مشــکالت این منطقه را داده است.
شــنیده ها حکایت از آن دارد که بخشی از مشکالت حل نشده به خاطر چشم 
دوختــن برخی از افراد به زمین های این منطقــه دارد که می خواهند از این 
فرصت پیش آمده ســهم خود را جدا کنند اگر چنین موضوعی صحت داشته 
باشــد سکوت رسانه ها جایز نبوده و دستگاه قضائی نیز باید فوراً دست افرادی 
که در این میان کارشــکنی می کنند و دنبال فرصت طلبی هســتند را کوتاه 

کند.

آبگیری ۴۰ درصدی سد مخزنی شهر بیجار در گیالن
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گیالن از آبگیری ۴۰ درصدی سد مخزنی 
شــهر بیجار)آیت اهلل بهجت( خبر داد.وحید خرمی گفت: میزان ورودی به مخرن 
سد شهر بیجار)آیت اهلل بهجت(   در سال آبی  گذشته  ۱۵۵ میلیون متر مکعب 
و میزان خروجی آن ۱۷۵ میلیون متر مکعب بوده که از این میزان خروجی، ۱۱۰ 
میلیون متر مکعب جهت مصارف آب شــرب، حدود ۲ میلیون متر مکعب جهت 
مصارف کشاورزی و مابقی جهت مصارف زیست محیطی بوده است.وی به آبگیری 
۴۰ درصدی ســد مخزنی شهر بیجار)آیت اهلل بهجت(   در حال حاضر اشاره کرد 
و افزود : هم اکنون ۴۲ میلیون متر آب در مخزن ســد شــهر بیجار ذخیره سازی 
شده است.خرمی در خصوص تولید برق پاک از نیروگاه آبی سد شهر بیجار)آیت اهلل 
بهجت(   اظهار داشت : در سال آبی گذشته )۹۹-۱۴۰۰(  ، ۲۶ هزار مگاوات ساعت 
برق از این نیروگاه تولید شد.سد مخزنی شهر بیجار )آیت اهلل بهجت( از توابع امام 
زاده هاشم  در 3۵ کیلومتری رشت واقع شده  و از نوع سنگریزه ای با رویه بتنی 
CFRD بــوده و ارتفاع آن از پی ۹۰ متر، طول تاج ۴3۷ متر و عرض تاج آن ۱۱ 
متر است. حجم کل مخزن، ۱۰۵ میلیون مترمکعب و حجم آب قابل تنظیم ساالنه 
۱۶۵ میلیون مترمکعب اســت.این سد، بر روی رودخانه زیلکی که آب با کیفیتی 
دارد، احداث و با هدف تامین آب شــرب مورد نیاز عمده شهرهای استان گیالن 
از جمله رشت، خشکبیجار، کوچصفهان، خمام، لشت نشا، سنگر، آستانه اشرفیه، 
کیاشهر، الهیجان، سیاهکل، لنگرود، بندر انزلی، تامین آب مورد نیاز ۱۵۰ هکتار 
اراضی کشاورزی و همچنین تولید ۶.3 مگاوات انرژی برق آبی توسط سه دستگاه 

توربین با ظرفیت تولید هر کدام ۲.۱ مگاوات است.

چاه جدید آب شرب اسدآباد وارد مدار آزمایشی شد
چاه جدید شماره ۲۱ آب شــرب شهر اسدآباد صبح امروز با حضور مسئولین 
این شهرستان به صورت آزمایشی وارد مدار شد.فرماندار اسدآباد در حاشیه افتتاح 
و بهره برداری این طرح اظهار کرد: عملیات حفر چاه شــماره ۲۱ آب شرب شهر 
اسدآباد در اوایل محرم امسال آغاز و  برای تجهیز و بهره برداری این چاه اعتباری 
افزون بر 3.۵ میلیارد تومان  از محل اعتبارات جاری شــرکت امور آب و فاضالب 
هزینه شده است.سعید کتابی دبی استحصالی چاه جدید آب شرب شهر را 3۰ لیتر 
در ثانیه برشمرد و افزود: برای این چاه با عمق ۱۵۰ مترحدود  3۸۰ متر خط برق 
و به طول ۵3۰ متر خط آب اجرا شــده است .مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
اســدآباد هم تصریح کرد: حفاری این چاه به روش روتاری بوده و جنس لوله خط 
چدن داکتیل به قطر ۱۵۰ میلیمتر،تابلو برق ۱3۲کیلووات از نوع سافت استارتر و 
ترانس برق سه فاز ۱۶۰  کیلوولت را می توان از جمله مشخصات این طرح دانست.
علی اکبر رحمانی در ادامه با بیان اینکه صددرصد شــهر اســدآباد و آجین و ۷۴ 
روستای شهرستان به غیر از ۲۸ روستا تحت پوشش خدمات آبفا قرار دارند، یادآور 
شــد: در حال حاضر امور آب و فاضالب شهرستان اسدآباد دارای 33هزار و ۵۰۰ 
اشتراک بوده که از این تعداد ۲۱ هزار و ۵۰۰مشترک در شهر و ۱۲هزار مشترک 
در روستاســت.وی اضافه کرد:به تبع بســیاری از شهرها  وضعیت آب شهرستان 
شــرایط خوبی ندارد اما در سطح استان همدان این شهرستان به عالوه شهرهای 

رزن  و نهاوند  از جمله شهرهایی هستند که در طی روز قطعی آب ندارند.

گزارش

اخبار کوتاه


