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بخش عمده مصرف برق اســتان بوشــهر مربوط به وسایل
سرمایشی اســت که اگر صرفهجویی در روزهای گرم سال
انجام نشــود ،راهی جز خاموشی و نوبتبندی نخواهد بود.
به گزارش مهر ،بوشهر از گرمترین استانهای کشور است و
با توجه به شرایط خاص اقلیمیاین استان ،فصل گرم سال
زودتر آغاز میشود و نیمه اول سال برای مردم استان بوشهر
تابستان است.
از هفتــه دوم فروردیــن کولرهــای گازی کار خود را آغاز
میکنند و تــا مهر و گاهاً آبانماه گرمــا در نقاط مختلف
اســتان حکمفرما اســت؛ هر چند در برخــی نقاط بهویژه
جنوب اســتان گرما شــدت بیشتری داشــته و در پاییز و
زمستان هم به کولر گازی نیاز است.کولرهای گازی و البته
برخی سیستمهای نوین سرمایشی تنها راهکار مردم برای
فرار از گرما اســت و وسایلی همچون پنکه و کولرهای آبی
جوابگوی گرمای کمنظیر استان بوشهر و دیگر استانهای
جنوبی نیســت.کولرهای گازی مصرف برق بســیار زیادی
دارند و بسته به نوع و عملکرد آنها و البته سنوات فعالیتشان
مصرف برق متفاوتی دارند .تعدد وســایل سرمایشی در هر
خانه مصرف برق را به شــدت افزایــش میدهد.با توجه به
فرارسیدن تابستان و روشن شدن تعداد بیشتری از وسایل
سرمایشی ،مصرف برق استان بوشهر به سمت پیک میرود
و برای جلوگیری از خاموشــی و نوبتبندی برق ،همه افراد
باید صرفهجویی را مد نظر قرار دهند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشــهر در
گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :تابستان فصل برداشت
محصول برق در استان بوشهر است و وظیفه داریم که برق

کولرها برق بوشهر را میبلعند

را به بهترین شــکل در اختیار مردم قــرار دهیم.غالمرضا
حشمتی اضافه کرد :با گرمتر شدن هوا ،وسایل سرمایشی
بیشتری وارد مدار میشود و این افزایش مصرف برق فشار
مضاعفی را به شــبکه وارد میکند.وی با اشــاره به کمبود
میزان تولید و افزایش میزان مصرف خاطرنشان کرد :کاهش
میزان بارشها باعث کاهش تولید نیروگاههای برقآبی شده
است و این موضوع ناترازی بین مصرف و تولید را پی داشته
اســت.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با

اشاره به شکاف ایجاد شــده بین مصرف و تولید ادامه داد:
امسال با تالش دولت دو هزار و  ۵۰۰مگاوات به تولید برق
افزوده شده است ولی این میزان جوابگوی کمبودها نیست.
وی راهکار عبور از این مشــکالت و ناترازی مصرف و تولید
را صرفهجویی در مصرف دانست و بیان کرد :با برنامهریزی
صــورت گرفته و تغییــر ســاعت کاری ادارات و صنایع تا
حدودی شــاهد مدیریت مصرف در استان بوشهر هستیم.
حشمتی با اشاره به اینکه بوشهر استانی خاص است و بیش

اخبار کوتاه

احیای رشته نساجی سنتی
در دستور میراث استان مرکزی
از  ۸۰درصد مصرف برق مربوط به مشترکان خانگی است،
ادامه داد :میزان پیک مصرف در استان بوشهر دو هزار و تا
دو هزار و  ۲۰۰مگاوات است که هزار و  ۶۰۰مگاوات مربوط
به وسایل سرمایشی است.وی با اشاره به اینکه اصالح شیوه
مصرف باعث عبور موفق از بحران میشود افزود :مشترکان
برق اســتان بوشــهر با صرفه جویی در مصرف میتوانند
مبلغی را به عنوان تشویقی بگیرند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشهر بیان
کرد :مشــترکان برق در بخش خانگی که تا پایان شهریور
در مصرف بــرق صرفهجویی کنند بــه ازای هر کیلو وات
ساعت کاهش مصرف ۵ ،برابر تعرفه برق معادل  ۵۰۰تومان
پاداش پرداخت میشــود.وی اظهار داشت :الگوی مصرف
برق در اســتان بوشهر ماهانه ســه هزار کیلو وات ساعت
است و مشترکین برق خانگی که ماهانه  ۴۰۰تا  ۵۰۰کیلو
وات صرفهجویــی برق کنند قبض برق خانگی آنان رایگان
میشود.حشــمتی اضافه کرد :در صورتی که کشــاورزان
استان در زمان پیک بار روزانه ،پنج ساعت بین ساعت ۱۱
تا  ۱۸از برق برای آبیاری استفاده نکنند ،برق باقی ساعات
شبانه روز برای آنان رایگان محاسبه میشود.استاندار بوشهر
نیز پیش از این به وضعیت برق در اســتان بوشهر اشاره و
گفته بود :مدیریت مصرف آب و برق برای گذر از مشکالت
و بحرانها در حوزه آب و برق در اســتان بوشــهر ضروری
است.احمد محمدیزاده خاطر نشان کرد :مدیریت مصرف
بهترین و مؤثرترین راه برای جلوگیری از مشکالت در حوزه
تأمین آب و برق است و در این راستا دستگاههای اجرایی و
مشترکان در همه بخشها ،باید پای کار باشند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد خبر داد

 ۹۵درصد گستره دشت مشهد ،درگیر خشکسالی است
حجم ذخیره سدهای مشهد تنها  ۲۶درصد

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب مشهد ،تأمین آب شرب
را به خصوص در تابســتان از دغدغههای اصلی این شرکت
دانست و گفت :شــدت خشکسالی پارسال و امسال در ۸۰
سال گذشته سابقه نداشــته و کل حوزه شهرستان مشهد
در وضعیت خشکســالی قرار دارد .پیشبینی میشــود در
تابستان امسال  ۸درصد افزایش مصرف نسبت به سال قبل
ثبت شود .هم اکنون تنها حدود  ۲۶درصد از حجم ذخیره
سدهای مشهد آب دارد.حسین اسماعیلیان با اعالم این خبر
اظهار کرد :سال گذشته بدترین وضعیت بارندگی در استان
و ب ه ویژه در دشــت مشهد به ثبت رسید و کماکان به رغم
بهبود نســبی بارندگیها در بهار امسال ،همچنان با کاهش
 ۲۲درصدی بارندگی نسبت به دوره بلندمدت مواجه هستیم
و  ۹۵درصد گســتره دشت مشهد ،درگیر خشکسالی است.
وی افــزود :هم اکنون تنها حدود  ۲۶درصد از حجم ذخیره
ســدهای مشهد آب دارد .این رقم نســبت به مدت مشابه

پارسال کاهش  ۳۵درصدی داشته است.مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب مشــهد ادامه داد :در وضعیت خشکسالی اگر
برنامهریزی مناسبی برای تأمین آب وجود نداشته باشد ،در
آینده دچار مشــکل خواهیم شد.اسماعیلیان تصریح کرد:
بیش از  ۵۰درصد آب مشهد از طریق سدها تأمین میشود
و وضعیت بارندگی و خشکسالی ،تأثیر مستقیم و سریعی بر
حجم ذخایر آب سدها میگذارد و این در شرایطی است که
بیش از  ۹۸درصد گستره مشهد و  ۹۵درصد گستره استان
گرفتار خشکســالی اســت.وی تصریح کرد :نیاز آبی مشهد
از  ۵۰۰حلقه چاه ۲ ،رشــته قنات ،یک چشــمه و سدهای
دوستی ،کارده ،طرق و ارداک تأمین میشود و بر این اساس
این شهر عمدتاً به منابع آب سطحی وابسته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد اضافه کرد :با افزایش
دما ،میزان مصرف آب و تبخیر آن نیز افزایش مییابد و این
مهــم چالش کم آبی را مضاعف میکند که بر این اســاس

پیشبینی میشــود در تابســتان امســال ۸درصد افزایش
مصرف نسبت به سال قبل ثبت شود.اسماعیلیان خاطرنشان
کــرد :مدیریت مصــرف از مهمترین و در دســترسترین
راهکارها برای عبور از شــرایط تنش آبی اســت و با کاهش
 ۱۰تا  ۱۵درصدی مصرف روزانــه آب و اجرای برنامههای
تأمین آب ،میتوان شــرایطی را رقم زد که نیازی به جیره
بندی آب نباشد.
وی خاطرنشــان کرد :متوســط مصرف آب برای مشترک
خانگی حدود  ۱۲۰لیتر در روز اســت و این میزان مصرف
بدون وارد آمدن آسیب به شرایط بهداشتی و سالمت ،تا ۷۰
لیتر در روز قابل کاهش است .لذا مشترکان با مساعدت در
مدیریت مصرف ،کمک مهمیبه عبور از تابستان بدون جیره
بندی آب خواهند داشت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد با بیــان اینکه
جیرهبنــدی بدترین ســناریو وزارت نیرو و شــرکت آب و

فاضالب مشــهد اســت ،اظهار کرد :ایــن کار نه تنها باعث
کاهش مصرف نمیشود بلکه منجر به وارد آمدن آسیب به
تاسیســات نیز میشود؛ بنابراین همه تالش خواهیم کرد تا
وارد این مرحله نشویم.
اســماعیلیان گفت :در حوزه مدیریت تولیــد و توزیع نیز،
سال گذشــته برنامههای خوبی در دستور کار این شرکت
قرار گرفت که بخشــی از آن اســتانی و بخشی ملی است.
سعی بر این است که با مدیریت تأمین آب از منابع مختلف،
میزان ذخایر ســدها مدیریت شــود تا در شرایط بحرانی از
حجم ذخیره سدها استفاده بیشتری صورت گیرد.به گزارش
روابط عمومیشــرکت آب و فاضالب مشهد ،وی همچنین
خاطرنشان کرد :پروژه اجرای خطوط جمع آوری آب شرب
چاههای مشــهد نیز در دســت اجرا است که با تکمیل این
طرح ،میزان تأمین آب مشــهد ۹۰۰ ،لیتر در ثانیه افزایش
مییابد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن خبر داد

رفع تصرف  ۱۸۵هکتاری از اراضی ملی گیالن
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن ،از رفع تصرف  ۱۶۸هکتاری عرصه
هــای ملی ذیل ماده  ۵۵قانــون حفاظت و بهره بــرداری از جنگل ها و مراتع
خبر داد و گفت :در این راســتا  ۷۷۵فقره پرونده تشــکیل شد؛ همچنین ۳۵
فقره اجرای احکام و خلع ید به مســاحت  ۱۷.۵هکتار داشتیم.سرهنگ محمد
قربانی لرد در گفت وگو با ایســنا ،با اشاره به وضعیت مبارزه با قاچاق چوب آالت
جنگلی گیالن طی ســه ماهه بهار امســال ،اظهار کرد :طی مدت مذکور ۵۴۰
عملیــات مبارزه با قاچــاق چوب انجام دادیم که منجر به تشــکیل  ۵۴۰فقره
پرونده شد.
وی حجم چوب آالت کشــف شده را  ۳۴۳مترمکعب دانســت و افزود :در این
راســتا  ۶۹۶نفر را دستگیر و  ۳۳۱دستگاه وسیله نقلیه اعم از سواری و نیسان
و کامیــون را توقیــف کردیم.فرمانده یگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری گیالن ،از افزایش  ۷۹درصدی کشــفیات خبــر داد و تصریح کرد:
متاســفانه به دلیل مشــکالت اقتصادی و افزایش قیمت چوب ،شاهد افزایش
قاچاق هســتیم و قاچاقچیان حتی از تاکســی و کامیون یخچالدار برای حمل
چوب آالت جنگلی استفاده میکنند.

قربانی لرد ،از بسیج کلیه امکانات و تجهیزات یگان حفاظت برای مقابله با قاچاق
چوب های جنگلی خبر داد و بیان کرد :نیروهای یگان حفاظت شــبانه روزی در
عرصه ها فعال هســتند و گشت های خودرویی و موتوری ما ادامه دارد .در این
راســتا طی سه ماهه امسال چهار فقره درگیری با قاچاقچیان داشتیم که منجر
به مجروحیت پنج نفر از نیروهای حفاظتی استان شد.وی با بیان اینکه به زودی
کلیه عرصه های ملی و طبیعی گیالن را مجهز به تجهیزات الکترونیکی رصد و
پایش میکنیم ،متذکر شد :در مجموع  ۴۰پاسگاه در سطح استان داریم که به
صورت بلوک بندی اقدام به رصد و پایش عرصه ها میکنند و قطعا این پاسگاه
ها به تجهیزات الکترونیکی از جملــه پهباد جهت مانیتورینگ و تصویربرداری
هوایی حریق و قاچاق مجهز میشوند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن در ادامه از رفع تصرف  ۱۶۸هکتاری
عرصه های ملی ذیل ماده  ۵۵قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
خبر داد و گفت :در این راستا  ۷۷۵فقره پرونده تشکیل شد؛ همچنین  ۳۵فقره
اجرای احکام و خلع ید به مســاحت  ۱۷.۵هکتار داشتیم.وی  ۷۰درصد عرصه
های رفع تصرف شــده را جنگلی دانســت و اضافه کرد :روســتاهای استان در

با پیگیریهای استاندار خراسان جنوبی ،مقدمات بازگشایی
مجدد و فعال شــدن درب مشترک بازارچه مرزی ماهیرود
و ســایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی فراهم شــد.صادقی
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
جنوبی گفت :متأســفانه از اواخر سال گذشته و با توجه به
برخی محدودیتها و موانع ایجاد شــده از طرف افغانستان
که در ســال جاری تشدید شــد ،مبادالت تجاری در مرز
ماهیرود به شــدت کاهش یافت.او گفت :مهمترین نتیجه
ایجاد این موانع ،کاهش  ۵۴درصدی مبادالت تجاری در دو
ماهه اول سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته در
مرز ماهیرود بوده است.
صادقی گفت :این موانع با ممنوع کردن ترانشیپ سوخت

داخل یا مجاورت جنگل ها هســتند و لذا خرید و فروش اراضی ملی در تصرف
روستاییان توســط غیر بومیها تخلف محسوب میشود.قربانی لرد همچنین از
تشــکیل  ۱۰۹فقره پرونده در حوزه تصرف و تخریب و ساخت و ساز غیر مجاز
سنواتی و ...در اراضی ملی خبر داد که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است
و خاطرنشان کرد :از مجموع اراضی رفع تصرف شده  ۲۰هکتار مربوط به اراضی
ساحلی و تاالبی بوده است.

خصوصی در همین زمینه دیدارهایی هم با مسئوالن ذیربط
کشور افغانستان در کابل و فراه داشتند که نتایج خوبی هم
به همراه داشــت.به گفته صادقی خوشبختانه نتیجه تمام
این پیگیریها ،جلب نظر موافق دولت افغانستان در راستای
رونق مجــدد بازارچه مرزی ماهیرود بود.سرپرســت دفتر
هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی متذکر
شــد :بنا به مذاکراتی که صورت گرفته و قول مساعدی که
افغانســتان داده ،شرایط داد و ســتد و مبادالت تجاری در
بازارچه مرزی ماهیرود تسهیل میشود.
صادقی گفت :در همین راستا جلسهای هم به منظور بررسی
آخرین وضعیت مرز ماهیرود با حضور دستگاههای مرتبط
و با هدف ایجاد هماهنگیهای بیشــتر بین دســتگاهی و

توســعه تعامالت در جهت بازگشت رونق به بازارچه مرزی
ماهیرود ،روز گذشته برگزار شد.او گفت :انتظار میرود تمام
دســتگاههای اجرایی ذیربط و سازمانهای مستقر در مرز،
ضمن تعامل و همکاری با یکدیگر ،نسبت به رفع مسائل و
پیگیــری موضوعات مربوط به این موضوع ،تالش و جدیت
الزم را داشــته باشند تا شاهد توســعه و تسهیل مبادالت
تجاری با افغانســتان از طریق مرز مهم ماهیرود باشــیم.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
جنوبی گفت :بر اساس رایزنیهای صورت گرفته ،به زودی
یک مالقات مرزی ویژه هم به جهت تســهیل شــرایط ،با
حضور مســئوالن والیت فراه و گمــرک ابونصر فراهی در
ماهیرود برگزار خواهد شد.

حرکت ضد محیط زیستی ریزش فاضالب به کارون

ریزش فاضالب به رودخانه کارون یکی از اقدامات ضد محیط زیستی در خوزستان
و به ویژه اهواز اســت که بر اساس وعده مسئوالن قرار است تا اواخر سال ۱۴۰۱
به پایان برسد.روزانه هزاران متر مکعب فاضالب کالنشهر اهواز به رودخانه کارون
تخلیه میشود که عالوه بر آلودگی آب ،چهره آن را هم کدر و زشت میکند .اگرچه
به اعتقاد کارشناسان کدر بودن آب کارون در این مقطع به دلیل خاک است ،اما
به نظر نمیرسد فاضالب در سبز بودن رودخانه در مقطع اهواز موثر نباشد.کارون
خروشان که نماد خوزستان و ایران و بزرگترین رودخانه کشور محسوب میشود،
منظره آن به ویژه در فصل بهار با پل کابلی و پرندگان تصاویر ویژهای خلق میکند،
اما آب این رود ممکن اســت حتی سالمت پرندگان مهاجر را هم تحت تاثیر قرار
دهد.بر اســاس اطالعات حفاظت محیط زیست استان خوزستان در حال حاضر
میزان ریزش فاضالب شهری در مقطع اهواز حدود  ۱۸۵هزار متر مکعب در شبانه
روز است .اولین بازه بحرانی محدوه شــهر اهواز است؛ ورود فاضالبهای شهری
تصفیه نشده آلودگی شــدیدی را به رودخانه کارون تحمیل کرده است .دومین
بازه بحرانی شــاخه رودخانه گرگر اســت؛ تجمع واحدهای پرورش ماهی و ورود
زهابهای مربوطــه از یک طرف و پایین بودن دبی رودخانه گرگر از طرف دیگر
شرایط بحرانی را برای این شــاخه رودخانه کارون ایجاد کرده که تاثیر مستقیم

بر کیفیت آب کارون دارد .رئیس اداره آزمایشــگاههای ادارهکل حفاظت محیط
زیســت خوزستان میگوید :ورود فاضالبهای مختلف به رودخانه و آلودگیهای
ایجاد شده ناشــی از عوامل آالینده شامل ترکیبات ازت و فسفر ،فلزات سنگین،
دترجنتها و عوامل میکروبی عالوه بــر تاثیرات بلند مدت روی حیات آبزیان با
کاهش اکســیژن محلول باعث مرگ و میر ماهیان نیز خواهد شــد.او همچنین
گفت :زهابهای مکانیزه عمدتا به رودخانه کارون تخلیه نمیشوند و به مسیرهای
دیگری انتقال داده شده اند.البته صغری رستمیگفت  :صنایع و بیمارستانها نیز
با پیگیریهای متعدد انجام شده بیشترین پیشرفت را در کنترل آلودگی داشته
اند.هر چند بر همین اساس هنوز تعدادی از واحدهای صنعتی و بیمارستانی وجود
دارند که نیازمند سیستمهای کنترل آلودگی هستند.
ولی به گفته خانم رســتمیدغدغه اصلی فاضالبهای شهری است شرکت آب و
فاضالب اســتان «کمترین پیشــرفت» را در طی سالیان متمادی گذشته داشته
است.گفتهای که سازمان آب و فاضالب خوزستان برخالف آن نظر دارد و معتقد
است که روند کار به سرعت پیش میرود.
مدیر عامل شــرکت مهندســی آبفا خوزســتان به ما گفت که  ۲۴نقطه ریزشی
فاضالب به رودخانه کارون وجود دارد که همگام با پیشرفت طرح جامع فاضالب
در حال پیشــرفت اســت.او همچنین در خصوص مسدود ســازی نقاط ریزشی
فاضالب گفته که تا پایان ســال  ۱۴۰۱حداقل  ۱۹نقطه آن بســته خواهد شد
و باقی نقاط ریزشــی فاضالب به رودخانه کارون تا سال آینده برطرف میشود.در
کالنشــهر اهواز  ۲۴نقطه ریزشی فاضالب وجود دارد که حاال این پرسش مطرح
است که چرا یک به یک این نقاط مسدود نمیشوند؟آقای کرمینژاد در پاسخ به
این سوال میگوید :این نقاط به صورت کامل به یکدیگر وصل هستند.او میگوید:
تصفیه خانه افتتاح شــده و آماده بهره برداری است ،فقط باید خط اصلی ارتباط
دهنده خطوط فاضالب کالنشهر اهواز تکمیل شود و ایستگاه پمپاژ آن نیز کامل
شود.این مقام مسئول همچنین در خصوص انتقادات وارد شده به فاضالب اهواز در
خصوص روند کند اجرای شبکه فاضالب گفت که سرعت بیشتر هم شده که کمتر
نشده و  ۱۴۴نقطه فاضالب در حال انجام است .سید کریم حسینی نماینده مردم

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
مرکزی گفت :در ســال جاری به دنبال احیای رشــته نساجی سنتی در استان
مرکزی هستیم .همچنین احیای رشته نساجی سنتی به عنوان یکی از صنایع
دستی کهن در منطقه فراهان در دستور کار قرار دارد.به گزارش خبرنگار ایلنا،
قاســم کاظمیافزود :کرباسی بافی که یکی از شاخه های رشته نساجی سنتی
است در منطقه فراهان به شدت مرسوم بوده ،کارگاه های فعال داشته است که
متأسفانه در طول سالهای گذشته به دالیلی از بین رفت ،اما در پی احیای آن
در اســتان هستیم .وی ادامه داد :رشته قدک بافی در شهرستان دلیجان نیز از
دیگر رشــته های نساجی سنتی در اســتان مرکزی است که مجموعه میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با جدیت به دنبال احیای این رشته صنایع
دستی در استان است.معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی استان مرکزی اظهار داشت :قالی ایران هویت ایران است و تا دیر
نشده است باید دست به کار شد و جهت احیای نقشه های بومیو منطقه ای آن
اقدام کرد .کاظمیدر ارتباط با رشــته قالی بافی در استان مرکزی ،تصریح کرد:
قالی اســتان مرکزی یکی از پر سابقه ترین رشته های صنایع دستی در منطقه
مرکزی ایران بوده که نقشــه های بسیار منحصر به فرد و خاصی داشته است.
مناطق خاص در اســتان مرکزی که در حوزه قالی بسیار نام آور بوده و هستند
که شــامل ساروق ،جیریا ،مالمیر ،مشــک آباد ،بازرجان ،لیلیان است .وی بیان
داشت :در حالت مرســوم ،فرش دارای نقشه ای شطرنجی است ،اما در خمین
یک نوع قالی به نام «بند ریحان» بافته میشــد که نقشه آن شطرنجی نیست،
به صورت کام ً
ال ذهنی بافته میشود و تمام نقوش و نوع بافت آن نسل به نسل
منتقل شــده است که متأسفانه به دالیلی این طرح و نقشه رو به نابودی است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
مرکزی تأکید کرد :در طول سالهای اخیر تالش بسیاری در جهت احیای رشته
های صنایع دســتی اســتان مرکزی که دچار افول شده بودند ،صورت گرفت و
خوشبختانه در این مسیر برخی از رشته ها مجددا ً راه اندازی شدند .کاظمیابراز
داشت :رشــته هایی چون گره چینی در حوزه آثار چوبی ،مسگری و گلیم گل
برجســته ،از جمله هنرهای صنایع دستی استان مرکزی است که از بین رفته
بود ،اما خوشبختانه در طول سالهای اخیر احیا شد .وی اضافه کرد :سال گذشته
موفق به احیای رشته نقاشی روی شیشه شدیم که سبقه آن به دوران پیش از
اسالم باز میگردد .اما متأسفانه در طول سالهای گذشته به صورت کامل از بین
رفته بود .رشــته نقاشی روی شیشه به دلیل وجود کارگاه های شیشه گری در
منطقه ســاوه رونق بسیاری داشت که خوشبختانه یکی از کارگاه ها به صورت
کامل احیا شده است.

توقف پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به قزوین
در ایستگاه اعتبار

مدیرکل راهآهن شمالغرب گفت :پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به قزوین
هنوز در صف برای تامین اعتبار مورد نیاز قرار دارد.منوچهر صفری در گفتوگو
با ایســنا ،در رابطه با پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به قزوین ،اظهار کرد:
سال گذشته  ۸۰۰میلیارد تومان اعتبار برای پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان
به قزوین در ســفر هیئت دولت به استان زنجان پیشبینی شد.وی در رابطه با
جزئیات اعتباری که برای دو خطه کردن راهآهن زنجان به قزوین در نظر گرفته
شده اســت ،افزود ۵۰۰ :میلیارد تومان از محل سازمان مدیریت و برنامهریزی،
 ۱۵۰میلیارد تومان از مالیات مازاد اســتان زنجان و  ۱۵۰میلیارد تومان نیز از
فــروش اموال مازاد راهآهن به این امر اختصاص پیدا خواهد کرد.این مســئول
بــا بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز بــرای پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به
قزوین هنوز تزریق نشــده است ،خاطرنشان کرد :متاسفانه تاکنون با وجود ۹۰
درصد پیشــرفت فیزیکی این پروژه ،هنوز نقدینگی تزریق نشــده و تا حدودی
پروژه متوقف شده است.

حق آبه تاالب بینالمللی «شادگان»
مورد توجه قرار گیرد

شرایط داد و ستد و مبادالت تجاری در بازارچه مرزی ماهیرود تسهیل میشود
آغاز شد و در سال جاری به کلیه کاالها سوق داده شد ،با این
تصمیمات نادرست ،عم ً
ال رونق بازارچه مرزی ماهیرود تحت
الشعاع قرار گرفت.صادقی گفت :به جهت اهمیت موضوع و
به منظور رفع این ممنوعیتها ،پیگیریهایی از اواخر سال
گذشته صورت گرفت و نشستها و مکاتبات متعددی هم با
وزیر کشور ،وزیر امور خارجه و سفیرجمهوری اسالمیایران
در افغانستان انجام شد.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
جنوبی گفت :به موازات اقداماتی که در حوزه اداری و دولتی
در دســتور کار قرار گرفت ،فعاالن بخش خصوصی و تجار
ایران و افغانستانی هم که به شدت به این تصمیم معترض
بودند ،پیگیریهایی انجام دادند.او گفت :تجار و فعاالن بخش
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اهواز در مجلس نیز در این خصوص میگوید که طرح جامع فاضالب اهواز در حال
اجرا است که بخشی از آن نیز جلوگیری از سرریز شدن فاضالب به رودخانه کارون
است.او گفت :بخشهای زیادی از این طرح به اجرا در آمده و ما نیز برای تسریع
در اجرای این طرح مرتبا پیگیر آن هستیم.به گفته آقای حسینی با اجرای طرح
جامع فاضالب اهواز قطعا حداکثر نقاط ریزشــی فاضالب به کارون بسته خواهد
شــد.مقامات استانی پیشتر نیز وعدههایی مبنی بر تکمیل خطوط فاضالب اهواز
و راه اندازی تصفیه خانه داده بودند که اجرایی نشــد.البته شاید دلیل این مسئله
را بتوان بی توجهی شــهروندان به این معضل مهم هم دانســت ،مطالبه گری در
خوزســتان عمدتا مسیر درستی ندارد و مطالبه گران نیز بعضا خواستههای خود
را به درســتی بیان نمیکنند.تیر  ۱۴۰۰کارزاری به منظور توقف ریزش فاضالب
به رودخانه کارون راه اندازی شــد که به مدت  ۲ماه و تا مرداد امکان امضای آن
وجود داشت ،اما در این مدت تنها کمتر از یک هزار امضا از جمعیت بیش از یک
میلیون و  ۳۰۰هزار نفری کالنشــهر اهواز این کارزار اینترنتی را امضا کردند.این
مســئله نشان دهنده عمق ناآگاهی جامعه و کم کاری وسیع دستگاهها در جهت
آگاه سازی شهروندان برای مطالبه حق و حقوق خود است.
زمانی تمام توجهها به فاضالب اهواز جلب شد که در بارندگیهای فراوان سالهای
 ۹۷و  ۹۸عمده خیابانهای اهــواز دچار آبگرفتگی به دلیل پس زدگی فاضالب
اهواز شد.ظرفیت اندک فاضالب کالنشهر جوابگوی جمعیت رو به رشد آن نبوده و
همین مسئله مشکالت زیادی را ایجاد کرد.پس از آن بود که تصاویر و ویدیوهای
مربوط به آبگرفتگی خانه و کاشــانه مردم در شبکههای اجتماعی دست به دست
شــد و به سرعت سر از شبکههای خارجی در آورد تا اینبار آنها از این آب گل و
آلود ماهی خود را بگیرند.اما همین اتفاق بود که باعث شد با فشار مردم و رسانه
اعتبارات هنگفتی دوباره به آب و فاضالب اهواز تزریق شود تا یک بار برای همیشه
این معضل حل شــود.حاال نیز بر اساس دستور رئیس جمهور مقرر شده مشکل
فاضالب اهواز نهایتا تا یک ســال آینده برطرف شود.پیشــتر معین شده بود که
اجرای طرح جامع فاضالب اهواز طی  ۳سال به پایان برسد که با سفر سید ابراهیم
رئیسی و با دستور مستقیم او این زمان به  ۲سال کاهش یافت.

سرپرست فرمانداری شادگان گفت :حق آبه تاالب بینالمللی «شادگان» مورد
توجه قرار گیرد.جمال صالح زاده در جلســه اولین کمیته محلی تاالب شادگان
گفــت :عدم تامین حق آبه حیــات تاالب بین المللی «شــادگان» را به خطر
میاندازد.او با تاکید بر لزوم تامین حق آبه تاالب ها ،میگوید :در صورتی که حق
آبه تاالب شادگان به صورت مستمر و دائمیمحقق گردد ،میتوانیم بگوییم حال
تاالب شادگان بســیار خوب است ،در غیر این صورت باید منتظر اتفاقات بدی
باشیم.سرپرست فرمانداری شــادگان گفت :همانطور که مدافع تامین حق آبه
تاالب هستیم ،مدافع اشتغال مردم شادگان هم هستیم.این مقام مسئول گفت:
باید احیای تاالب و هم ارتقای زندگی و معیشت مردم شادگان دیده شود.صالح
زاده در پایان گفت :در برابر حفاظت از تاالب همه ما مســئول هســتیم که هم
تامین حق آبه تاالب و هم معیشت مردم در کنار تاالب مورد توجه قرار گیرد.

آزادسازی کاروانسرای تاریخی شهر سمنان
به کجا رسید؟

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت :تفاهمنامه بین ادارهکل میراثفرهنگی
و ادارهکل زندانهای اســتان برای آزادسازی کاروانســرای تاریخی مرکز شهر
ســمنان امضا شــد.آقای عبدالهی گفت :طبق تفاهمنامه مقرر شــده ،ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی استان ســمنان متولی آزادسازی
کاروانســرای تاریخی شهر سمنان اســت.رئیس کل دادگستری استان سمنان
میگوید :پس از تایید مرکز از تفاهمنامه امضا شــده آزادســازی کاروانســرای
تاریخی شــهر ســمنان تسریع خواهد شــد.آقای عبدالهی گفت ۲ :روز پس از
بازدید کاروانسرا و دستور حجت االسالم رییسی رییس وقت قوه قضاییه مبنی بر
آزادسازی کاروانسرا ،دستور انجام شد ،اما مقرر بود تا ساختمانی جایگزین برای
ادارهکل امور زندانهای استان سمنان تامین شود و این بند هنوز محقق نشده
است.رئیس کل دادگستری استان ســمنان میگوید :با وجود اینکه ساختمان
تحویل به دستگاه قضا استان آماده نبود ،دادگاه انقالب از محل در سال ۱۴۰۰
تخلیه شد.کاروانسرای تاریخی سمنان به عنوان یکی از  ۹۹۹کاروانسرای ساخته
شده کشور در دوران شاه عباس صفوی در مرکز شهر سمنان قرار دارد و دارای
 ۴۰۰سال قدمت است که در سال  ۱۳۵۲به ثبت ملی رسید.

تشدید برخورد با متخلفان
برگزاری تورهای گردشگری غیرمجاز در راین

مدیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی راین با اشاره به افزایش تورهای
غیرمجاز گردشگری در این بخش گفت :با متخلفان برگزاری تورهای غیرمجاز
گردشگری در بخش راین به صورت قانونی برخورد میشود.سید وحید طاهری با
اشاره به رشد قارچگونه تورهای غیرمجاز گردشگری در قالب تورهای کوهنوردی
اظهار کرد :متاسفانه اغلب این تورها با عنوان تورهای کوهنوردی وارد این بخش
میشــوند و از ارائه کارت کوهنوردی و مجوز تورگردانی ســرباز میزنند.مدیر
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی راین افزود :متاسفانه اجرای تورهای
غیرمجاز موجب بروز یکسری ناهنجاریها در جامعه میشود که امیدواریم این
معضل با همکاری هیئت کوهنوردی و متولیان ورزش استان کرمان رفع شود و
کسانیکه تصمیم بر اجرای تورهای کوهنوردی و گردشگری دارند با مجوزهای
الزم وارد مناطق گردشگری شوند.
او بیــان کــرد :بــرای جلوگیری هرچــه بیشــتر از اتفاقات ناخوشــایند باید
برگزارکنندگان تورهای گردشــگری قبل از ورود به روســتاهای گردشگری با
دهیار آن روستا هماهنگی الزم را انجام دهند و حتیاالمکان به فرهنگ و آداب
و رســوم روســتاییان احترام بگذارند.طاهری ادامه داد :با توجه به اینکه بخش
راین در فصل تابستان دارای آب و هوای مطبوعی است و در کنار آن از مناطق
گردشگری و آثار تاریخی متعددی هم بهره میبرد ،گردشگران زیادی از شهرها
و اســتانهای همجوار وارد این بخش میشوند بنابراین برای ایجاد فضایی امن
برای این عزیزان و همچنین ســاکنین روســتاهای هدف گردشگری ،شایسته
اســت همه مسئوالن مرتبط در این زمینه همکاری الزم را به عمل آورند.او در
پایان به جاذبههای تاریخی ،طبیعی و مذهبی بخش راین اشــاره و خاطرنشان
کرد :ارگ تاریخی ،آبشار (زر رود) ،دهان ه آتشفشانی ،کوه هزار ،امامزاده شیرخدا،
مســجد جامع ،امامزاده ســلطان سیدعلی و روســتاهای گردشگری همچون
گروه ،گشــیگان ،بابطاهونه ،دودران ،بابزنگی ،زیارتگاه ،خیرآباد ،ظهرود و...
از جمله این جاذبهها است که هرساله در فصل تابستان میزبان تعداد زیادی از
گردشگران هستند.

