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اقلیم خشک و نیمه خشک و کاهش بارندگی ها، کشور را با 
چالش خشکسالی مواجه کرده و در یکی دو دهه اخیر زنگ 
بحران بی آبی در مشــهد به صدا درآمده اســت. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، سرزمین خراسان رضوی با اقلیم 
خشــک و کویری، وضعیت بحرانی تری دارد و هم اینک از 
۳۷ دشــت استان، وضعیت ۳۴ دشت بحرانی است و سطح 
آب زیرزمینی آن افت کرده اســت.در ســال آبی گذشته، 
میزان بارندگی در مشــهد با افت قابل توجهی روبه رو شد 
و حدود ۶۷ درصد نســبت به سال قبل و ۶۲ درصد نسبت 
به دوره آماری بلند مدت کاهش یافت.۹۹ درصد وســعت 
حوزه مشــهد در وضعیت خشکسالی قرار گرفته که نسبت 
به میانگین کشور و حتی استان دارای وضعیت وخیم تری 
در این خصوص اســت و شــرایط بی ســابقه ای را در ۵۰ 
سال گذشــته بوجود آورده و کاهش بارندگی نیز به شدت 
منابع تأمین آب را متاثر کرده است.محمد عالیی گفت: در 
اردیبهشت میزان آب ذخیره شده در پشت سد های استان 
۶۸۱ میلیــون مترمکعب بود که این رقم در مدت مشــابه 
ســال گذشــته هزار و ۱۹۸ میلیون متر مکعب بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: در 
سالی که میزان بارندگی خراسان رضوی ۶۷ درصد کاهش 
را نسبت به سال گذشته نشان می دهد، گرمای زودرس هوا 
نیز مزید بر علت و موجب افت ســطح آب در آبخوان های 
اســتان به دلیل برداشت از ســفره های زیرزمینی توسط 
چاه های کشاورزی و شــرب شده است.عالیی گفت: وجود 
۱۶ هــزار و ۵۴۴ حلقه چاه مجاز با برداشــت ســه هزار و 
۹۰۹ میلیون مترمکعــب آب و همچنین پنج هزار و ۱۴۳ 
حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده با برداشت ۱۳۱ میلیون 
مترمکعب در ســال، دلیلی بر کاهــش بیش از حد ذخایر 
آب های زیرزمینی اســت.او گفت:  طرح ســازگاری با کم 
آبی با مشــارکت نهاد های مزبور، پارسال ۴۶۰ میلیون متر 
مکعب آب از سفره های آب زیرزمینی استان کمتر برداشت 
شــد همچنین انســداد هزار و ۸۵۲ حلقه چاه غیرمجاز از 
ابتدای سال ۹۹ در استان، تجهیز تمامی چاه ها به شمارشگر 
هوشــمند و رصد برخط میزان برداشــت از چاه ها توسط 
شبکه مانیتورینگ چاه ها نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته 
برای جلوگیری از اضافه برداشت ها در سطح استان خراسان 
رضوی اســت.طبق آمار اعالم شده از سوی آب و فاضالب 
خراسان رضوی، تابستان امســال هزار روستای باالی ۲۰ 
خانواری اســتان و ۳۰ شهر این اســتان در مرز تنش آبی 
قرار دارند.حسین اســماعیلیان گفت: شناسایی انشعابات 
غیرمجــاز نیز نقش مهمــی در کاهش مصــرف دارد، در 
اســتان شهر های نیشابور، طرقبه و شاندیز، گلبهار، چناران 
و خلیل آباد به عنوان کانون های ســاخت و ســاز باغ ویال، 
بیشترین آمار انشعابات غیرمجاز استان را دارند.مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب مشهد گفت: سال گذشته پنج هزار 
انشعاب غیرمجاز آب در مناطق شهری و روستایی خراسان 
رضوی شناسایی شد.او گفت: مشترکان می توانند با مدیریت 
مصرف و دســت اندرکاران و مدیران حوزه آب می توانند با 
مدیریت توزیع و تولید و جلوگیری از هدرفت آب تا حدود 

زیادی در عبور از چالش کم آبی و بی آبی موثر باشند.
اسماعیلیان گفت: با توجه به کاهش ۶۷ درصدی بارندگی 
از ابتدای سال آبی نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش 
ذخایر آب های سطحی و زیرزمینی، آینده سختی در انتظار 
تامین آب شــرب کالنشهر مشهد و روستا های الحاق شده 
به آن اســت.او گفت: طبق برآورد ها پیش بینی می شود در 

دوره اوج مصرف، نیاز آبی روزانه شــهر مشــهد ۱۲ هزار و 
۸۰۰ لیتر بر ثانیه باشــد براین اساس و برای جبران کمبود 
آب برنامه هــای گذر از تنش ســال ۱۴۰۰ در ســه محور 
مدیریــت تامین آب، مدیریت توزیع آب و مدیریت مصرف 
آب تدوین و در حال اجرا و اقدام اســت.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب مشــهد می گوید: از ابتدای سال ۹۹ با آغاز 
فرآیند یکپارچه سازی شــرکت های آب و فاضالب شهری 
و روســتایی تعداد ۲۲۲ روستا با جمعیت حدود ۲۴۵ هزار 
نفر تحت پوشــش این شــرکت قرار گرفت که در ابتدای 
تحویل گیری بر اســاس پایش صــورت گرفته تعداد ۱۴۰ 
روستا با تنش آبی مواجه بودند.به گفته او با اجرای عملیات 
اضطراری ســعی در کاهش و رفع مشکالت تامین آب این 
روستا ها شــد و در حال حاضر روستا های تحت پوشش به 
۲۶۲ روستا با جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفر رسیده است و 
تعداد ۱۱۳ روستا در شرایط تنش آبی قرار دارد.اسماعیلیان 
گفت: ســاخت ۱۰ باب مخزن به ظرفیــت چهار هزار متر 
مکعب، خرید و نصب ۶۰ دستگاه پمپ و الکتروپمپ، اجرای 
۴۰ کیلومتر شبکه توزیع، ۵۰ کیلومتر خط انتقال، تکمیل 
۶ باب ایســتگاه پمپاژ و همچنیــن حفر و جا به جایی ۲۹ 
حلقه چاه از جمله فعالیت های مهم این شرکت در راستای 
مدیریت تنش آبی در روستاهاســت.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب مشــهد گفت: همه آمار ها نشان می دهد به رغم 
این که کل کشور و استان ما در وضعیت هشدار قرار دارد، 
مشــهد در وضعیت ناخوشایندتری است. متاسفانه بیش از 
۹۸ درصد حوزه شهرستان مشهد و ۹۵ درصد استان درگیر 
خشکسالی است از این رو تقریبا می توان گفت کل محدوده 
مشــهد در وضعیت خشکســالی قرار گرفته است.او گفت: 
مهم ترین چالش کالن شــهر مشهد وابستگی ۵۰ درصدی 
آب به منابع آب سطحی و سدهاست. بارندگی های امسال 
تاکنون بر اساس آمار سازمان هواشناسی حدود ۱۳۵ میلی 
متر در مشــهد و در استان حدود ۱۲۰ میلی متر است که 
نسبت به سال های گذشته، شرایط اندکی بهتر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: جیره بندی 
بدترین سناریو برای مدیریت آب است و نباید اجازه بدهیم 
به این مبحث ورود کنیم از این رو با کاهش مصرف می توان 
این موضوع را مدیریت کرد. مقدار مصرف آب در مشــهد 
برای مشــترک خانگی به طور متوســط ۵.۱۱ متر مکعب 

در ماه است که در شــبانه روز ۱۲۰ تا ۱۳۰ لیتر می شود، 
استاندارد آب کشور تایید کرده که می توان با رعایت سطح 
بهداشــت و بدون هیچ گونه آســیب به سطح بهداشت تا 
۷۰ لیتر کاهش مصرف داشــت.به گفته اســماعیلیان، در 
حال حاضر حداقل ذخیره ســد ها را شاهد هستیم و حجم 
ذخیره ســد های مشهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۳۵ درصد کاهش یافته است، همچنین بیش از ۹۸ درصد 
حوزه مشــهد در وضعیت خشکسالی قرار دارد که این عدد 
در استان حدود ۹۵ درصد اســت.او گفت: هر ساله حدود 
۳۰ میلیون زائر به مشــهد مقدس سفر می کند که شرایط 
تامین آب را با مشــکالتی مواجه می کنــد، زیرا با افزایش 
فزاینده درخواست آب در مشهد روبه رو می شویم و در حال 
حاضر آب مشهد از حدود ۵۰۰ حلقه چاه تامین می شود.او 
گفت: مهمترین چالش توسعه شبکه فاضالب مشهد کمبود 
ظرفیت تصفیه خانه در این شهر است، همچنین مهمترین 
چالش آب در مشهد نیز وابستگی ۵۰ درصدی تامین آب از 

طریق منابع آب سد ها است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد گفــت: تعداد 
۳۲۶۹ روستا از روســتا های حوزه شهر مشهد با جمعیتی 
بالغ بر ۱۰۱ هزار نفر تحت پوشــش خدمات شرکت آبفای 
مشهد اســت، همچنین در حوزه روستایی بیش از ۲۶۰۰ 
کیلومتر شبکه آبرســانی، ۱۷۲ حلقه چاه، ۱۴ رشته قنات 
داریم.اســماعیلیان گفت: بارندگی های اخیر بخش کمی از 
کمبود آب ذخایر سد های استان را جبران کرد، اما همچنان 
وضعیت مضاعف و حادتری را نســبت به گذشــته شاهد 
هســتیم، بر اساس آمار ســازمان هواشناسی استان میزان 
بارندگی ها تا تاریخ ۵ اردیبهشــت امسال در مشهد حدود 
۱۳۵ میلی متر اســت. او گفت: متوسط میزان بارندگی از 
ابتدای امســال در سطح استان ۱۲۰ میلی متر بوده که این 
آمار نســبت به سال گذشته شرایط بهتری دارد، اما نسبت 
به دوره بلند مدت حدود ۲۸.۵ درصد کاهش یافته اســت، 
همچنین میزان بارندگی در مشهد نیز نسبت به دوره بلند 

مدت ۳۱ درصد کاهش داشته است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد گفت: علی رغم 
حدود ۳۰ میلی متر بارندگی طی هفته گذشــته همچنان 
بیش از ۹۸ درصد حوزه مشــهد در وضعیت خشکســالی 
قرار دارد که این عدد در اســتان حدود ۹۵ درصد اســت.

اســماعیلیان گفت: در حال حاضر حداقل شــرایط ذخیره 
سد ها را شاهد هستیم و حجم ذخیره سد های مشهد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته است. 
هم اکنون ذخیره سد های تامین کننده آب شرب مشهد به 
ترتیب ســد دوســتی با ۲۷ درصد ذخیره، سد طرق با ۳۲ 
درصد ذخیره، سد کارده با ۲۶ درصد ذخیره و سد ارداک با 
۳۴ درصد ذخیره است، دمای مشهد نسبت به دوره آماری 
بلند مدت حدود ۱.۱ درجه ســانتیگراد افزایش پیدا کرده 
است.او گفت: در فروردین امســال در اثر عواملی همچون 
افزایش حجم زائرین، افزایش دما، افزایش رشد شهرنشینی 
در مشــهد، حدود ۶ درصد افزایش مصرف آب نســبت به 
فروردین سال گذشته را شاهد بودیم.اسماعیلیان گفت: این 
در حالی اســت که میانگین مصرف آب در سال ۱۴۰۰ نیز 
حدود ۷ درصد نســبت به ســال ۹۹ افزایش داشته است، 
همچنین پیش بینی می شــود میانگین مصرف آب امسال 
حدود ۸ درصد افزایش داشــته باشد.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب مشــهد معتقد است، نیاز آبی مشهد در روز های 
پیک مصرف آب و روز های گرم ســال حدود ۱۳ هزار لیتر 

در ثانیه است. 
همچنین حــدود ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه معــادل ۲۰ درصد 
کمبود تامین آب در استان داریم.اسماعیلیان گفت: کمبود 
آب مانند کمبود برق نیست و جیره بندی بدترین وضعیت 
ممکن برای مدیریت مصرف آب اســت، بــه دلیل امکان 
ذخیره آب در منازل و زمانبر بودن پرآب شــدن لوله های 
آبرســانی نباید به مرز جیره بندی ورود پیدا کنیم.او گفت: 
بر اساس آمار ســال گذشته متوسط مصرف آب در مشهد 
برای هر مشــترک خانگی حدود ۱۱.۵ متر مکعب در ماه و 
حدود ۱۲۰ لیتر در طول شــبانه روز است، همچنین مردم 
باید برای دو ماه آینده و ورود به فصل تابستان آماده باشند، 
زیرا هر لیتری که اکنون صرفه جویی کنیم ذخیره ای برای 
تابستان است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: 
یکی از برآیند های جلسات سفر ریاست جمهوری به استان 
اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب مشهد است، 
همچنین بالغ بر ۵ هــزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش 
آب و فاضالب مشــهد در نظر گرفته شده است.به گفته او،  
بخشی از اعتبارات مورد نیاز تصفیه خانه دیگری که به دلیل 
شرایط اقتصادی خاص چند سال گذشته ساخت آن متوقف 
شــده بود با پیگیری های انجام شده توســط وزارت نیرو، 
استانداری خراسان رضوی به تایید رسید.اسماعیلیان گفت: 
تصفیــه خانه خین عرب دو با ظرفیت ۱۲۵ هزار مترمکعب 
و با اعتباری بالغ بر ۴۵.۵ میلیون یورو در ســفر ریاســت 
جمهوری به تصویب رســید، همچنین احداث تصفیه خانه 
دیگــری با مبلغ اولیه ۳۵۰ میلیــارد تومان نیز از مصوبات 
دیگری ســت که برای مشــهد در نظر گرفته شده است.او 
گفت: سال گذشته به رغم این که کم باران ترین سال آبی را 
پشت سر گذاشتیم، تقریبا ۳۶ درصد مصارف آبی مشهد را 
از سد ها و ۶۴ درصد دیگر را از منابع زیرزمینی استحصال 
کردیم، اما امســال به دلیل کاهش شدید ذخایر سد ها این 
نسبت به ۷۰ درصد آب های زیرزمینی و ۳۰ درصد از سد ها 
خواهد رســید. با یک برآورد ســاده باید اعالم کرد مصرف 
روزانه آب مشــهد در دوره اوج مصــرف بیش از ۱ میلیون 
و ۱۲۳ هزار متر مکعب در روز اســت که هم اکنون حدود 
۹۰۰ هزار مترمکعب آن قابل تأمین اســت و شهر مشهد با 
۲۲۳ هزار متر مکعب در روز کســری آب در روز های پیش 

رو مواجه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن خبر دادتابستان تشنه در انتظار مشهد
ارائه خدمات مطلوب به مردم منوط به پرداخت 

به موقع صورتحساب بهای برق مصرفی 
 گروه شهرستانها: محمد تقی مهدیزاده درحاشیه برگزاری دومین مانور سراسری 
و جهادی وصول مطالبات این شرکت اظهارداشت: در راستای اجرای دستورالعمل 
شرکت توانیر مبنی بر وصول حداکثری مطالبات معوق مشترکین برق، همزمان 
با سراسر کشور این مانور  طی دو روز و با حضور ۱۵۵ اکیپ در امورهای ۲۳ گانه 
این شــرکت و در تمامی شهرستان های استان گیالن با موفقیت به پایان رسید.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گفت:  ارائه خدمات 
مطلوب به مردم منوط به پرداخت به موقع صورتحساب بهای برق مصرفی توسط 
مشــترکان است و هرگونه تاخیر در این موضوع شرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن را با محدودیت در خدمات رســانی به مشترکان مواجه می کند.وی افزود: 
اپلیکیشن »برق من« آسان ترین و راحت ترین راه برای پرداخت غیرحضوری بهای 
برق مصرفی اســت. مهدیزاده اظهار داشــت: هم استانی ها می توانند با نصب این 
نرم افزار از کافه بازار یا ســایت شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن به نشانی 
www.gilanpdc.ir از خدمات متنوع این اپلیکیشــن مانند آگاهی از میزان 
مصرف برق، انتخاب پله مصرف، دریافت خدمات انشــعاب و گزارش خاموشــی 
بهره مند شوند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن در همین راستا 
تصریح کرد: آخرین نسخه  این اپلیکیشن موبایلی به امکان پردازش تصویر مجهز 
و بروزرساني شده است.وی اضافه کرد:  با این امکان ، تبدیل تصویر اعداد مصرف 
برق به متن و در نهایت صدور صورتحســاب انجام و مشترکان می توانند هرگاه 
تمایل داشته باشند از میزان مصرف و هزینه برق مصرفي خود اطالع پیدا کنند.
محمد تقی مهدیزاده افزود: به منظور استفاده از این قابلیت، مشترکان می توانند 
با نصب و راه اندازي نرم افزار برق من، در همان صفحه نخســت از طریق آیکون 
خوداظهاري، یا شماره درج شــده روي کنتورکه میزان مصرف را نشان می دهد 
وارد نمایند و یا پس از وارد شدن به بخش خوداظهاري، از طریق  آیکون »تطبیق 
اطالعات اشــتراک« نسبت به ثبت تصویر اقدام کنند. وی ضمن اشاره به شرایط 
ویژه صنعت برق در ســال جاری و ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور گفت: 
برای گذر از پیک سال ۱۴۰۱، تمرکز  اصلی اینشرکت بر هوشمندسازی مشترکان 
و قابلیــت کنترل پذیری، انعقاد تفاهم نامه با مشــترکان صنعتی و کشــاورزی، 
بکارگیری حداکثری مشــترکان خود تامین، دیزل ژنراتور ها و همچنین اشاعه 
فرهنگ مدیریت مصرف و صرفه جویی خواهد بود.رئیس هیئت مدیره شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان گیالن اظهار داشت:  طبق دستورالعمل شرکت توانیر، 
دســتگاههای اجرایی، ادارات و سازمان ها به کنتورهای هوشمند با قابلیت رؤیت 
پذیــری و کنترل پذیری تجهیز و میزان مصرف آنها پایش و به نهادهای نظارتی 
گزارش می گردد. وی در پایان ضمن تشکر از همراهی دستگاه های اجرایی اذعان 
داشت: مشارکت صحیح و هدفمند تمامی سازمان ها، ادارات و دستگاه های اجرائی 
اســتان جهت اجرای موثر طرح فوق مورد انتظار اســت و درصورت عدم رعایت 
موازین مورد نظر، این شــرکت پس از صدور اخطار، ملزم به ایجاد محدودیت در 

مصرف انرژی و متعاقبا قطع انشعاب این دستگاه ها خواهد بود.

زاینده رود ۲۶ اردیبهشت بسته می شود
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه 
کشت غله شــرق اصفهان تا ۱۵ خردادماه به ثمر برسد، گفت: جریان زاینده رود 
بعد از تحویل حقابه کشاورزان در نوبت چهارم، ۲۶ اردیبهشت ماه بسته می شود.
حسین وحیدا در گفت وگو با ایسنا، درباره تداوم جریان زاینده رود برای کشاورزان 
شــرق اصفهان، اظهــار کرد: با توجه به اینکه برای نوبت چهارم ســد زاینده رود 
شانزدهم اردیبهشت ماه باز شد، جریان زاینده رود تا ۲۶ اردیبهشت ماه ادامه خواهد 
داشت.وی افزود: البته آب به مدت ۱۰ روز در کانال های آبیاری کشاورزان نیست 
و محدودیت هایی وجود دارد.وی با بیان اینکه کشت های صورت گرفته در شرق 
اصفهان مرغوب نیست، گفت: بخشی از اراضی شرق اصفهان چرای دام و بخشی 
دیگر دچار تنش شــد، اما امیدواریم در نوبت پنجم تحویل حقابه کشــت ها به 
ثمر برسد.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان تاکید کرد: وضعیت 
کشــت ها مورد انتظار نیســت و به هر جهت باید همین میزان را به ثمر رساند.

وی با بیان اینکه نســبت به دوره سوم، وضعیت تحویل حقابه کشاورزان بهتر و 
برداشــت ها در بخش های مختلف کنترل شده اســت.وحیدا درباره آخرین دوره 
تحویل حقابه کشاورزان شرق اصفهان، گفت: بعد از ۲۶ اردیبهشت ماه زاینده رود 
در وقفه ای هفت روزه بسته می شود و بعدازآن از سوم خردادماه تحویل حقابه ده 
روزه کشــاورزان در نوبت پنجم انجام می شود و امیدواریم تا ۱۵ خردادماه کشت 

غله به نتیجه برسد.

نبود خوابگاه
 برای ۷۰۰ دانشجوی دانشگاه فرهنگیان خوزستان

رئیس دانشگاه فرهنگیان خوزستان با اشاره به کمبود خوابگاه برای ۷۰۰ دانشجو 
گفت: با استانداری خوزستان و آموزش و پرورش نامه نگاری کرده ایم اما تاکنون 
هیچ ظرفیت خوابگاهی به دانشگاه فرهنگیان خوزستان اضافه نشده است.دکتر 
حســن جرفی در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به کمبود ظرفیت خوابگاهی این 
دانشگاه، اظهار کرد: با استانداری خوزستان و آموزش و پرورش نامه نگاری کرده ایم 
اما تاکنون هیچ ظرفیت خوابگاهی به دانشگاه فرهنگیان خوزستان اضافه نشده 
و تصمیم گیری در این خصوص به جلســه با هیات امنای دانشگاه در خردادماه 
امسال موکول شده اســت.وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۰ دانشجوی دختر و 
۴۰۰ دانشجوی پسر مازاد بر ظرفیت خوابگاه دانشگاه داریم البته این ظرفیت نیز 
به شــرطی ثابت می ماند که حتی یک دانشجو هم برای امسال پذیرش نداشته 
باشیم.رئیس دانشگاه فرهنگیان خوستان گفت: وضعیت کمبود خوابگاه، نیازمند 
توجه استانداری، نوسازی مدارس و سازمان مدیریت و برنامه است تا با کمک این 
مجموعه ها، یا ساختمان های نیمه کاره تکمیل شوند و یا ساختمان های اجاره ای 
در نظر گرفته شود تا حداقل برای ۷۰۰ دانشجو خوابگاه تامین شود.وی افزود: در 
حال حاضر حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار دانشــجو در حال تحصیل در دانشگاه 

فرهنگیان در سطح استان خوزستان هستند.  

هیچ مشکلی از بابت کمبود آرد و نان
 در شهرستان البرز وجود ندارد

فرماندار البرز گفت: هیچ مشــکلی از بابت کمبود آرد و نان در شهرســتان البرز 
وجود ندارد و نیازی به تشــکیل صف های طوالنی در نانوایی ها نیســت و مردم 
اصال نگران نباشند.مصطفی غفوری در حاشیه بازدید سرزده از نانوایی های الوند، 
محمدیه و شــریفیه اظهار کرد: بازرســی از واحدهای نانوایی شهری و روستایی 
تشدید شده و با تخلفاتی همچون آرد فروشی، عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و کم فروشــی در صورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شــد.بنا بر اعالم روابط 
عمومی اســتانداری قزوین، وی ضمن تذکر به کلیه نانوایی ها به رعایت بهداشت 
و توزیع نان به صورت عادالنه گفت: این بازدیدها به صورت مســتمر ادامه خواهد 
یافت و هیچگونه کوتاهی در زمینه تهیه مواد اولیه، پخت یا عرضه نان قابل قبول 
نخواهد بود.فرماندار البرز همچنین از تمهیداتی در خصوص ۲ شیفت شدن بعضی 
از نانوایی ها در این شهرســتان خبر داد و اضافه کرد: در راستای رفاه حال مردم 
و همچنین تســهیل در تهیه نان در صبح و عصر با هماهنگی های صورت گرفته 
با اتحادیه خبازان چندین واحد نانوایی در سراسر شهرستان به صورت ۲ شیفت 

پخت می کنند.

پاک سازی تاالب بین المللی قوری گول
 با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان 
شــرقی از پاک ســازی تاالب بین المللی قوری گول با مشارکت نهادهای دولتی 
و مردمی خبــر داد.علیرضا بایرام زاده ضمن اعالم این خبر، گفت: پاک ســازی 
منطقه حفاظت شــده تاالب بین المللی قوری گل بــا همکاری اداره کل حفاظت 
محیط زیســت و کانون اتومبیل رانی استان و به همت خانه فعاالن محیط زیست 
و توســعه پایدار انجام شد.وی ادامه داد: عملیات پاک سازی منطقه حفاظت شده 
قوری گل با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیســت استان به همت جمعی از 
فعاالن زیست محیطی استان با هدف نهادینه کردن فرهنگ حفاظت و حراست از 
طبیعت، جلب مشارکت به  سوی مسائل زیست  محیطی، هم چنین ارتقا فرهنگ 
زیست محیطی در گروه های مردم نهاد و ترویج فرهنگ تفکیک زباله، انجام شد.به 
گزارش ایســنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان، بایرام زاده اظهار کرد: این تاالب در سال ۱۳۵۴ به  عنوان 
تاالب بین المللی در کنوانســیون رامسر به ثبت رسیده و از سال ۱۳۷۳ به منظور 
حفظ گونه های جانوری اطراف دریاچه جز مناطق شکار ممنوع و در سال ۱۳۹۰ 

به منطقه حفاظت شده مدیریت ارتقا یافت.

اخبار کوتاه

مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب هرمزگان 
خروجــی پســاب تصفیــه خانــه، خورها و 
ایســتگاه های پمپاژ فاضالب را سه منشاء بوی 
نامطبوع در بندرعبــاس عنوان کرد.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، عبدالحمید حمزه 
پور گفت:  در حال حاضر کارشناســان شرکت 
آبفا مشغول بررســی و انجام اقدامات الزم در 
این خصوص مــی باشــند و برآوردهای الزم 
برای نصب سامانه های حذف بو در اسرع وقت 

صورت می گیرد.وی گفت: با اجرای این پروژه 
شاهد حذف این بوهای نامطبوع از سطح شهر 
به طور کامل خواهیم بود .این مقام مســئول 
گفت: طرح تصفیه و انتقال پساب فاضالب شهر 
بندرعباس به صنایع غرب این شــهر به عنوان 
یکی از کارهــای خوب و مانــدگار بنگاه های 
اقتصادی هرمزگان اســت که شرکت تامین و 
توسعه زیر ساخت خلیج فارس به عنوان مجری 
طــرح، عملیات پروژه را طبق برنامه زمانبندی 

پیش می برد.حمزه پور گفت: شــرکت توسعه 
زیرساخت خلیج فارس متشکل از صنایع بزرگ 
واقع در غرب شهر بندرعباس به عنوان مجری 
طرح از سال گذشته وارد مرحله عملیاتی شده 
که در حــال حاضر با هماهنگی های طرفین و 
حمایت استاندار شاهد پیشرفت فراتر از پیش 
بینی این پروژه هستیم.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان گفت: شــرکت زیرساخت 
در قبــال تامین ســرمایه برای احــداث، ارتقا 
و توســعه تاسیســات جمــع آوری و تصفیه 
فاضالب، حق اســتفاده پســاب فــاز اول این 
تصفیه خانــه به روش بیع متقابــل را خواهد 
داشت. شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج 
فارس کنسرسیومی متشکل از هفت شرکت و 
صنعت شامل ســازمان ایمیدرو، شرکت فوالد 
هرمزگان، پاالیشــگاه بندرعباس، شرکت صبا 
فوالد خلیج فارس، شــرکت صنایع ملی مس 
ایران، شــرکت فوالد ستاره ســیمین هرمز و 
گروه سرمایه گذاری مادکوش است که با هدف 
ســرمایه گذاری مشترک برای تصفیه و انتقال 

فاضــالب بندرعباس به صنایع غرب اســتان 
تشکیل شده است.پساب فاضالب تصفیه شده 
شهر بندرعباس یا همان طالی خاکستری که 
بیش از ۲ دهه مهمان آبزیان خلیج فارس بوده 
و دریــا را آزار می دهد ؛ قرار اســت این بار با 
آغاز عملیات انتقال آن به صنایع غرب هرمزگان 
برای همیشــه به دغدغه مردم و مسووالن این 
اســتان پایــان دهد.عملیــات اجرایی مرحله 
نخست طرح ســاماندهی فاضالب بندرعباس 
دوم مردادماه ۱۴۰۰آغاز شــد که با این اقدام 
ســاماندهی فاضــالب بندرعباس با ســرمایه 
گذاری بیش از ۲هزار میلیارد تومان، توســط 
شــرکت زیرساخت متشــکل از صنایع بزرگ 
غرب بندرعباس، اجرایی شــد.در مرحله اول 
این طرح به طول هشــت کیلومتر خط انتقال 
و احداث ایســتگاه پمپاژ ۱۰ هزار مترمکعبی 
اســت که اجرای این طرح موجب جلوگیری 
از ورود فاضالب به دریــا در بندرعباس و رفع 
کامل این دغدغه زیســت محیطی می شــود.
بازســازی و افزایــش ظرفیت تصفیــه خانه 

فاضالب شهر بندرعباس به ۸۰هزار مترمکعب 
در شبانه روز، نوسازی و ارتقای ایستگاه پمپاژ 
اصلی، احداث تأسیسات انتقال پساب به طول 
۲۵کیلومتر و احداث تاسیسات تصفیه تکمیلی 
و نمک زدایی برای اســتفاده پساب در صنعت 
به ظرفیت ۸۰هزار مترمکعب در شبانه روز، از 
اقداماتی اســت که در این طرح اجرا می شود.
تصفیه خانه فاضالب بندرعباس که در سال ۸۲ 
برای جمعیت ۳۲۰ هزار نفری این شهر ساخته 
شده بود، در ابتدا توان تصفیه محدودی داشت 
اما پیش بینی برای خرید پساب آن نشده بود 
که رفته و رفته با افزایش شــمار مشــترکان و 
گسترش شــهر دیگر توان تصفیه ندارد لذا به 
صــورت نیمه خام وارد دریا می شــود.در حال 
حاضر پســاب تولیدی از تصفیه خانه فاضالب 
بندرعباس به ظرفیت ۱۱۰ هزار مترمکعب در 
شــبانه روز وارد دریا می شــود که این موضوع 
بسیار مورد انتقاد دوســتداران محیط زیست 
بوده و بارها و بارها اعتراض های بسیاری نسبت 

به آن صورت گرفته است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: زیستگاه 
پرنــدگان مهاجر بــه دلیل تأمین نشــدن حقابه رودخانه 
هریــرود در حال نابودی است.یوســف اربابی گفت: حقابه 
رودخانه مرزی هریرود از طرف افغانســتان به سمت ایران 
تأمین نمی شود و این باعث نابودی زیستگاه پرندگان مهاجر 
در آبگیر های دشت کاریز در مناطق مرزی تایباد شده است.
او گفت: همچنین این تأمین نشدن حقابه سبب ورود حیات 
وحــش از جمله گراز به مزارع شــده و نیز رطوبت منطقه 
تأمین نمی شــود.به گفته سرپرســت اداره حفاظت محیط 
زیست تایباد ، در گذشته تعداد درناها، عمده ترین پرندگان 

مهاجر در تایباد، که در آبگیر های دشت کاریز فرود می آمدند 
به بیش از سه هزار قطعه می رسید و در حال حاضر به ۲۵۰ 
تا ۵۵۰ قطعه کاهش یافته است.اربابی گفت: وقتی زیستگاه 
نابود شــود؛ جمعیت پرندگان و تنوع زیستی کاهش پیدا 
می کند و در نهایت محیط زیست به چالش کشیده می شود.

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: عالوه 

بر  تأمین نشــدن حقابه ایران از رودخانه هریرود، تغییرات 
اقلیمی، حضور دام، کاهش بارندگی، دخالت انسانی و شکار 
بی رویه از دیگر دالیل نابودی زیســتگاه های حیات وحش 

هستند.
اربابی گفت: مهمترین راه حفظ محیط زیست اطالع رسانی 
اســت که مردم را به سمت مسئولیت پذیری سوق می دهد 

و همچنین در کوچکترین تخلف و شــکار، سالح شکارچی 
ضبط می شود.

به گفته او، شهرســتان های تایبــاد و باخرز که با یک اداره 
مدیریت می شــوند، وضعیت خوبی در حوزه محیط زیست 
دارنــد؛ زیــرا منطقه مرزی و تردد انســانی کمتر اســت.
عرصه های طبیعی تایباد با شــروع فصل زمستان، میزبان 
پرندگان مهاجر از سیبری غربی هستند.گونه های پرندگان 
مهاجر در تایباد شامل درنای خاکستری، سیاه سینه، چنگر، 
اردک سرسبز، خوتکا، آبچلیک، حواصیل خاکستری، سنقر، 

عقاب صحرایی و هوبره هستند.

یکــی از تفریحــات پرطرفدار بوشــهری ها، 
اســتفاده از ساحل و شنا در آب دریا است که 
به خاطــر آلودگی های موجود در شــناگاه ها، 
یکی از تفریحات پرخطر محسوب می شود.به 
گزارش مهر، دریا و ســاحل یکی از مهمترین 
ظرفیت های اســتان بوشهر است که از شمال 
تا جنوب این استان را تحت پوشش قرار داده 
است که به عنوان یکی از مهمترین قابلیت های 
گردشگری محســوب می شود.در بوشهر که از 
نظر زیرســاخت های تفریحی و گردشگری با 
کمبودهــای فراوانی روبرو اســت، وجود دریا 
و ســاحل می تواند بســیاری از این کمبودها 
را جبران کند و محل مناســبی برای تفریح و 
گذران اوقات فراغت مردم محســوب می شود.
مردم در ایام مختلف سال با حضور در کنار دریا 
از مواهب آن بهره مند می شوند ولی هر ساله با 
شروع فصل گرم سال، حضور مردم بوشهر در 
سواحل این شهر افزایش می یابد و بسیاری از 
افراد به شنا در دریا می پردازند.سواحل بوشهر 

به خاطر ورود آلودگی هــای متعدد به دریا با 
مشــکالت فراوانی روبرو اســت و بسیاری از 
نقاط ساحلی این شهر از نظر سالمت وضعیت 
مناســبی ندارند.ورود فاضالب های خانگی به 
دریا در نقاط مختلف شهر بوشهر باعث شده تا 
بسیاری از شناگاه های بوشهر پرخطر و بحرانی 
معرفی شــوند و مردم بوشهر برای شنا در این 

مناطق با خطر سالمتی روبرو باشند.
رئیــس حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
بوشــهر پیش از ایــن اعالم کرده بــود که از 
شش شناگاه شهر بوشهر نیمی از آنها بحرانی 
و پرخطر هســتند.به گفته صادق پورســالم، 
مناطق ساحلی بوشهر که محل ورود فاضالب 
خام شهری است به محل شــناگاه پرخطر و 
بحرانی تبدیل شــده چراکه بار میکروبی دارد 
و ســبب بروز بیماری های میکروبی از جمله 
گوارشــی، روده ای و پوستی می شــود.وی با 
تاکید بر وصل شدن همه فاضالب های خانگی 
به شــبکه فاضالب افزود: با توجه به تسهیالت 

فراهم شدن صاحبان منازل الزم است فاضالب 
واحد مسکونی خود را به شبکه فاضالب متصل 
کنند تا شــاهد بروز مشــکالت در ســاحل و 
محیط بهداشتی نباشیم.رئیس حفاظت محیط 
زیســت شهرستان بوشهر با بیان اینکه کمیته 
پایش ساحل بوشــهر با حضور اعضا وضعیت 
شــناگاه های پاک و ناسالم را مشخص می کند 
گفت: در این راستا شهرداری با پرچم گذاری یا 
نصب دیگر عالئم، سالم یا ناسالم بودن شناگاه 
را برای مردم و اســتفاده کنندگان از ســاحل 

بوشهر مشخص می کند.
عضو شورای اسالمی شهر بوشهر در گفت وگو 
با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز فصل گرما 
یکی از تفریحات بوشهری ها شنا در دریا است 
و ممنوع کردن شناگاه ها به دلیل آلودگی باعث 
عدم استفاده از شناگاه ها نشده است.عبدالخالق 
برزگــرزاده اضافه کرد: انتظــار می رود ضمن 
پیگیری سالم سازی شناگاه ها، شهرداری سه 
شناگاه که از آلودگی کمتری برخوردار هستند 

با ســازهای دریایی متحرک تعیین و امکانات 
اولیه مثل رختکن، دوش و سرویس بهداشتی 
در آنها ایجاد کند.وی تاکید کرد: شرایط باید 
به گونه ای باشد تا شهروندانی که قصد استفاده 
از دریــا دارند بتوانند به راحتی از این محل ها 
استفاده کنند و سیما و منظر شهری نیز نازیبا 
نکند.عضو شــورای اسالمی شهر بوشهر افزود: 
بانــوان ما حق دارند از دریا اســتفاده کنند از 
این رو درخواســت دارم پالژ بانوان نیز جهت 
اســتفاده آنها آماده سازی شــود و با شرایط 

مناســبی در اختیار بانوان قرار گیرد.با توجه 
به کمبود زیرســاخت های تفریحی در شــهر 
بوشــهر انتظار می رود که مسئوالن امر ضمن 
جلوگیری از ورود آلودگی ها به دریا، محل های 
مناسبی را برای شنای خانم ها و آقایان در کنار 
ساحل فراهم سازند.تأمین سالمت مردم یکی 
از مهمترین موضوعاتی است که باید در ایجاد 
زیرساخت های ســاحلی مد نظر قرار گیرد و 
سالمت آب دریا با تصمیمات مناسب مد نظر 

باشند.

علت بوی نامطبوع در بندرعباس مشخص شد

سرپرست اداره حفاظت محیط  زیست تایباد

زیستگاه پرندگان مهاجر در حال نابودی است

شناگاه ها سالم سازی شوند

تفریح پرخطر بوشهری ها در فصل گرم سال


