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رشد قارچ گونه ساخت و سازها در شهر جهانی یزد و تالش 
برخی برای مدرنیزه ســازی این شهر موجب شده تا شاهد 
افزایش ســاخت و سازهای غیرمجاز باشیم که خطر جدی 
برای آینده شهر محسوب می شوند و خبر از وقوع اتفاقاتی 
نظیــر متروپل را می دهد.به گزارش خبرنــگار ایلنا از یزد، 
حوادث تلخی چون پالســکوی تهــران و متروپل آبادان و 
آبشار ناهارخوران و احتماال دومینوی این حوادث در سراسر 
کشور نتیجه نبود نظارت های دقیق و مستمر در ساخت و 
سازها و اســتفاده از مصالح استاندارد است.یزد اولین شهر 
جهانی خشــت و گل در کشور اســت اما همه بافت آن از 
خشــت و گل نیســت و جای جای این شهر را پیمانکاران 
و معمارانــی در حال ســاخت و ســاز هســتند، از منازل 
مســکونی تک واحده و به اصطالح ویالیی تا برج هایی که 
سر به آسمان گذاشته و باال می روند اما آنگونه که مسئوالن 
می گویند نه نظارت جدی بر این ساخت و سازها می شود و 

نه مجوز فعالیتی دارند.
عزیزاهلل ســیفی )رئیس شورای شهر یزد( با بیان اینکه باال 
بودن آمار ساخت و ساز در این شهر اگرچه نشان از توسعه 
شهرنشینی و عمران و آبادانی است اما این ساخت و سازها 
آفت مردم و مدیریت شــهری شده است.وی با بیان اینکه 
حدود ۷۰ درصد ســاختمان های یزد بدون پروانه ساخته 
می شــود، افزود: یزد در شــرایط خاصی قرار دارد و بخشی 
از ســاخت و سازها از کنترل شــهرداری و نظام مهندسی 
خارج اســت، اما در این حوزه باید تعامل بهتر و بیشــتری 
بین شهرداری و نظام مهندســی برای کنترل و نظارت بر 
ساخت و سازها شکل گیرد.سیفی با بیان اینکه برخی افراد 
ســودجو و امالکی های غیرمجاز اقــدام به تفکیک زمین و 
واگــذاری یک قطعه به افراد غیربومی و غیرآگاه می کنند تا 
بتوانند مابقی قطعات را واگــذار کنند، اضافه کرد: در این 
زمین ها ساخت و ســازهای مختلفی به صورت غیرقانونی 
انجام می شــود و نتیجه آن ایجاد ســاختمان های ناایمن 
خواهد بود.تصریح کرد: متاسفانه نظام ساخت و ساز حاکم 
در یزد دچار اشکال است و به نظر تنها ۳۰ درصد از افراد به 
هنگام ساخت و ساز به شهرداری و سازمان نظام مهندسی 

برای انجام مراحل قانونی ساخت و ساز مراجعه می کنند.
وی با بیان اینکه ســاخت و ســازهای بدون پروانه در یزد 
نهایتا در کمیسیون های ماده ۱۰۰ جریمه می شوند یا حکم 
تخریب می گیرند، عنوان کــرد: درصد اندکی هم که برای 
ساخت و ساز قانونی به شهرداری یا نظام مهندسی مراجعه 
می کنند در صرف زمان و صدور پروانه با مشکالت متعددی 

روبرو هستند که در نهایت شهروندان را به سمت ساخت و 
ساز غیر مجاز هدایت می کند.سیفی گفت: در این زمینه نیاز 
است نظام مهندسی و شهرداری و سایر ارگان های نظارتی 
و امنیتی با برگزاری جلسات متعدد، مشکل را ریشه یابی و 
با تعامل با یکدیگر زمینه صدور پروانه ســاخت و سازهای 
قانونی را فراهم کنند تا شــاهد اتفاقــات خوبی در زمینه 
ساخت و ســازها باشیم و مردم در امر ساخت و ساز مسیر 

قانونی را به راحت ترین شکل طی کنند.
ابوالقاســم محی الدینی )شهردار یزد( هم با اشاره به برنامه 
ریزی برای تســهیل شــرایط اخذ پروانه ساخت از افزایش 
چهار برابری جریمه برای ساخت و ساز فاقد پروانه خبر داد 
و اظهار کرد: خالف ســازی ها و اینکه پرونده ها برای جریمه 
و پرداخت عوارض راهی کمیســیون ماده ۱۰۰ می شــود 
در دو ســه سال گذشــته چندین برابر شده و مطمئنا این 
روند در امســال و ســال های آینده روند افزایشی خواهد 
داشــت.وی با بیان اینکه نگران ایجــاد گرفتاری مردم بعد 
از شروع ساخت و سازهای غیر مجاز هستیم، افزود: مطالبه 
مردمی نقش مهمی در توسعه خدمات شهری دارد و انتظار 
داریم خبرنگاران به عنوان چشمان بیدار جامعه این مهم را 
با رویکرد توســعه همه جانبه و منطقی در دستور کار خود 
قرار دهند.شــهردار یزد با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد، 
اظهار کرد: داشتن قوانین متناقض در حوزه مدیریت شهری 

زمینه الزم برای ســوء استفاده زمین خواران را ایجاد کرده 
که باید خیلی شفاف و دقیق نسبت به ساماندهی این مهم 

اقدام کنیم.
در یزد لیســتی از طرح های بزرگ عمرانی منتشــر شده 
که گفته می شــود از نظارت الزم برخوردار نیست و معاون 
دادستان مرکز استان یزد هم معتقد است که نظام مهندسی 
ســاختمان خیلی نمی تواند بر طرح های شهرداری نظارت 
داشته باشد.حمیدرضا جعفری با بیان اینکه نظارت ها بسیار 
ضعیف اســت و تقریبــا وجود ندارد، افــزود: در طرح های 
عمرانی کشــوری که دولت هزینه های آن را تامین می کند 
و براســاس ماده ۴۱ نظام مهندسی ضوابط ومقررات برنامه 
وبودجه حاکم است و نظارت عالیه بر شهرداری ها به جهت 
رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان برعهده 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد است.وی ادامه 
داد: در طرح هایی که از طریق بودجه داخلی و منابع داخلی 
شــهرداری تامین هزینه و اجرا می شود، نظارت عالیه طبق 
ماده ۳۵ نظام مهندســی برعهده وزارت راه و شهرســازی 
اســت و البته شــهرداری دفتر فنی دارد که مهندسان در 
آن دفتر نظارت دارند و مشاوران سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی می توانند از نظر این مهندسان استفاده کنند.معاون 
دادســتان مرکز اســتان عنوان کرد: در هــر صورت نظام 
مهندسی ساختمان خیلی نمی تواند بر طرح های شهرداری 

نظارت داشته باشد به دلیل اینکه در طرح هایی که از محل 
بودجه عمومی هزینه می شــود نظارت بر عهده مدیریت و 
برنامه ریــزی و در طرح هایی با منابع داخلی زیر نظر راه و 
شهرســازی است و البته دادستانی و بازرسی از نظر رعایت 

قوانین می توانند نظارت داشته باشند.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد هم با 
تایید عدم نظارت بر ســاخت و سازها در سطح شهر گفت: 
نظام مهندسی ساختمان و شهرداری، مسئولیت نظارت بر 
ایمن ســازی ســازه ها و طرح های بزرگ عمرانی را برعهده 
دارند.مجتبی فرهمند در خصوص لیســت منتشر شده از 
ســاختمان های فاقد نظارت اظهار داشــت: ساختمان های 
بزرگ که بیشــتر تجــاری و یا تفریحی هســتند در این 
لیســت بوده که از نظارت الزم برخوردار نیســت.فرهمند 
با بیان اینکه ســاختمان هایی که پروانه ســاخت دارند، بر 
اســاس قانون تحت نظارت مهندسان این سازمان هستند، 
گفت: بازرســی های دوره ای این طرح های بزرگ همراه با 
بازرسان سازمان شهرسازی انجام گرفته و تخلف های آنان 
به شهرداری گزارش شده است.به گفته رئیس سازمان نظام 
مهندســی ساختمان استان یزد، هم اکنون بیش از نیمی از 
ساخت و سازهای ســاختمانی در سطح استان بدون اخذ 

مجوز انجام می شود.
وی بــا انتقاد از عدم وجود پشــتوانه های قانونی الزم برای 
برخــورد با فعالیت افراد فاقد صالحیــت در حوزه طراحی 
و اجرای ســاختمان تصریح کرد: عدم تدوین آموزش های 
فرهنگــی - ترویجی الزم در حــوزه ارزش های معماری و 
مقررات ملی در رســانه های جمعی و اجتماعی برای مردم 
و همچنین عدم آشــنایی دانشــجویان معماری با مقررات 
ملی ســاختمان نیز یکی دیگر از مشکالت این حوزه است.
رئیس سازمان نظام مهندســی ساختمان استان یزد علت 
اصلی خواســته های بی حد و مرز کارفرمایان در استفاده از 
مصالح و فرم های ناسازگار با اقلیم و فرهنگ را کافی نبودن 
قوانین بازدارنده و اقدامات ضعیف دســتگاه های متولی در 
این زمینه عنوان کرد و افزود: عدم ورود کمیســیون ماده 
۱۰۰ و شــهرداری در این حوزه نیــز بیش از پیش به این 
موضوع دامن زده است.به گزارش ایلنا، آنگونه که پیداست 
رویش قارچ گونه ساختمان ها آینده تاریکی را برای شهر یزد 
ترسیم کرده و انتظار می رود متولیان امر در کنار برگزاری 
جلســات و کارگروه هــای موضوعی، مقطعــی و تکراری 
بی نتیجه، یک بار برای همیشــه مسئله ساخت و سازهای 

غیر مجاز و فاقد سند را حل کنند.

 ۷۰ درصد ساخت و ساز های یزد بدون پروانه و نظارت است

خطر ساخت و سازهای بدون نظارت تهدید جدی برای شهر جهانی یزد
ظرفیت ذخیره نزوالت جوی گیالن

 تا ۷ میلیارد مترمکعب در فصول غیر کشاورزی
مدیــرکل مدیریت بحران گیالن، با تاکید بر لزوم جمع آوری نزوالت جوی به 
ویژه در اســتان های شمالی، اضافه کرد: برآوردها نشان می دهد در فصول غیر 
کشاورزی ظرفیت ذخیره چهار تا هفت میلیارد مترمکعبی آب باران را از طریق 

آب بندان ها و سدهای الستیکی داریم که پاسخگوی نیاز آبی استان است.
امیر مرادی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به شــرایط ویژه اســتان در سال 
زراعی اســتان گیالن، اظهار کرد: با مدیریت اســتاندار گیالن به عنوان رئیس 
ســتاد پیشگیری و فرماندهی پاسخ به عملیات بحران از ابتدای سال تمهیدات 
ویژه ای برای تامین آب زراعی اندیشیده شد.وی با بیان اینکه  امسال با کاهش 
بارندگی مواجه بودیم، افزود: آب پشــت سد سفیدرود ۳۰ درصد کمتر از سال 
گذشــته است و لذا فرمانداران موظف به اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران 
هســتند.مدیرکل مدیریت بحران گیالن، از تشکیل ۱۷ قرارگاه جهادی آب در 
شهرســتان ها خبر داد و عنوان کرد: فرمانداران عملکرد خوبی داشتند و با به 
کار گیری امکانات دولتی و بخش خصوصی موفق به الیروبی ۱۰۰۰ کیلومتری 
انهار و کانال ها و بازسازی سردهنه ها و تعمیر و تجهیز و راه اندازی ۶۰۰ ایستگاه 
پمپاژ و وارد مدار کردن چاه ها با همکاری جهاد کشاورزی و آب منطقه ای در 

مناطق تنش زا شدیم.
مرادی با اشــاره به شناسایی نقاط آســیب پذیر کم آبی، عنوان کرد: از محل 
اعتبارات ملی و اســتانی سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۰ میلیارد تومان این مناطق را 
پوشش دادیم و هزینه کرد تا پایان تابستان ادامه دارد؛ همچنین امکانات ویژه 
برای کشــاورزان در نظر گرفتیم.وی از تخصیص بالــغ بر ۱۱۲ میلیارد تومان 
اعتبار ســازمان مدیریت بحران برای استمهال وام های کشاورزی، خاطرنشان 
کرد: کشاورزانی که وام دریافت کرده و به دلیل خشکسالی موفق به بازپرداخت 
نشــدند، از دولت کمک گرفتند. مدیرکل مدیریت بحران گیالن، با بیان اینکه 
تاکنون ۷۰۰۰ کشاورز درخواست اســتمهال دادند، گفت: تاکنون بالغ بر ۷۴ 
میلیــارد تومان جذب کردیم و فرمانداران جذب اعتبار باقی مانده را توســط 
بانک ها در دستور کار قرار دهند. وی با اشاره به پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
تا سقف ۲۰ میلیون تومان و سود چهار درصد به کشاورزان، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر همه استان های درگیر کم آبی هستند، اما گیالن استان کشاورزی 
است و برنج کاری موجب شده آب مصرفی استان باال باشد لذا نیازمند مدیریت 
منابع آب هستیم.مرادی، با تاکید بر لزوم جمع آوری نزوالت جوی به ویژه در 
استان های شمالی، اضافه کرد: برآوردها نشان می دهد در فصول غیر کشاورزی 
ظرفیــت ذخیره چهار تــا هفت میلیارد مترمکعبی آب بــاران را از طریق آب 
بندان ها و سدهای الستیکی داریم که پاسخگوی نیاز آبی استان است.مدیرکل 
مدیریت بحران گیالن همچنین از کشــاورزان خواست محصوالتشان را بیمه 
کنند و گفت: در ســال زراعی ۱۴۰۰ توانســتیم ۶۵ میلیــارد تومان از محل 
صندوق بیمه کشــاورزی جذب کنیم؛ امسال ۶۰ هزار کشاورز ثبت نام کردند و 

انتظار داریم به ۱۵۰ هزار نفر برسد.

برای احیای پروژه خلیج گرگان 
بیش از یک سال زمان نیاز است

مدیر بنادر و دریانوردی اســتان گلستان گفت: پروژه احیای خلیج گرگان، ۱۲ 
الی ۱۶ ماهه زمان نیاز دارد واعتبارت این پروژه به موقع پرداخت شــده است.
به گزارش ایلنای گلستان،اله یار اسعدی اظهارکرد : حدود هفت سال مطالعات 
در مورد خلیج گرگان و الیروبی کانال های خزینی، آشــوراده و چپاقلی انجام 
شــد که ماحصل آن دستور فوری رئیس جمهور برای آغاز عملیات اجرایی به 
منظور جلوگیری از تشــدید خشــکی این پهنه آبی بود.وی بیان کرد: مطابق 
دســتور رئیس جمهور، قرارگاه خاتم االنبیا)ص( به عنوان پیمانکار مشخص و 
ما تمهیدات این حضور را فراهم کردیم وی ادامه داد: در حال حاضر با رعایت 
الزامات محیط زیســت، احداث دو دایک)ســد خاکی( تعریف شده که محل 
تخلیه رســوبات حاصل از الیروبی کانال آشوراده خواهد بود.مدیر بنادر  گفت: 
شش دستگاه بیل مکانیکی مشغول احداث دایک هستند که بعد از این مرحله 
مطابــق زمانبندی، الیروب ها به منطقه وارد خواهند شــد و عملیات الیروبی 
آغاز خواهد شــد.وی اضافه کرد: اعتبارات این پروژه به موقع پرداخت شــده 
و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به 
حساب سازمان بنادر واریز کرده است.اسعدی با بیان این که مشکل تخصیص 
اعتبار نداریم، اضافه کرد: در همین راســتا قراردادی را با قرارگاه منعقد و برای 
ورود تجهیزات و کارگاه پیش پرداخت های اولیه به اســتناد الزامات و ملزمات 
قراردادی فی ما بین واریز شده است. مدیر بنادر و دریانوردی گلستان توضیح 
داد: چهار ماه از دستور رئیس جمهور مبنی بر آغاز عملیات الیروبی گذشته و 
ما منتظر تخصیص اعتبار و ترک تشــریفات انعقاد قرارداد بودیم ولی همزمان 
کار اجرایی را هم آغاز کردیم.طبق گفته وی مبلغ واریزی در مرحله اول ۲۵۰ 
میلیارد تومان بوده و برای اجرای این پروژه ۱۲ الی ۱۶ ماه به دلیل مالحظات 

زیست محیطی در نظر گرفته شده است.

فرسودگی خطوط توزیع و انتقال آب در هرمزگان
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت: برای بازســازی و توســعه 
خطوط توزیع و انتقال آب در استان به ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
است.عبدالحمید حمزه پور، اظهار کرد: ۶ هزار و ۷۹۲ کیلومتر از شبکه توزیع 
آب روســتایی و ۵ هزار کیلومتر از شبکه توزیع آب شهری به علت فرسودگی 
نیازمند توسعه و بازسازی است.وی تصریح کرد: ۲۵۱ کیلومتر خط انتقال آب 
شــهری و ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط انتقال آب روســتایی نیز باید توسعه و 
بازسازی شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خاطرنشان کرد: اعتبار 
مورد نیاز برای توسعه و بازسازی خطوط توزیع و انتقال مبلغ بسیار زیادی است 

و باید در طول چند سال تأمین شود.

ثبت ۱۰ اثر تاریخی آذربایجان غربی 
در فهرست آثار ملی و واجد ارزش کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از ثبت 
۱۰ اثر تاریخی اســتان در فهرست ملی میراث فرهنگی و واجد ارزش خبر داد.

به  گزارش ایلنا،جلیل جباری با اشــاره به ثبت ۱۰ اثر استان در فهرست ملی 
میراث فرهنگی و واحد ارزش گفت: کلیسای چمکی، مقبره اولیا ابوالبرالرضی و 
کلیسای مارگورگیز دیگاگله ارومیه، جداره تاریخی احمدخان افشار شاهین دژ 
و حمــام تاریخی امام زاده خوی، یک محوطه تاریخی و حمام ســاری قمیش 
بوکان از جمله آثار ثبت ملی هســتند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی آذربایجان غربی افزود: همچنین  مســجد امام جمعه، حمام 
قدیمی نجف آبــاد و خانه خردمند ارومیه به عنوان آثار واجد ارزش ملی به ثبت 
رسیدند. وی ادامه داد: با ثبت ملی آثار تاریخی قوانین و ضوابط میراث فرهنگی 
در ارتباط با آنها اجرا شده و هر گونه تعدی به حریم این بناها موجب برخورد 

قانونی خواهد شد.

اخبار کوتاه

دانشیار دانشکده مهندســی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز با 
اشاره به تاثیر سدســازی های ترکیه بر فعال شدن کانون های گرد و غبار پایین 
دســت گفت: تنها رودخانه های جاری در کشور عراق دجله و فرات هستند و با 
وجود احداث این ســدها و نگه داشت منابع آبی در باالدست و ممانعت از جاری 
شدن آب در کنار وجود ۱۷ تا ۱۸ سد دیگر، از ورود بیش از ۷۰ درصد منابع آبی 
این دو رودخانه که از بغداد تا بصره می رسید و در نهایت وارد تاالب هورالعظیم 
می شد، ممانعت شده است.دکتر جواد احدیان در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
تاثیر سدســازی بر خشکسالی، اظهار کرد: سد به خودی خود باعث خشکسالی 
نمی شــود بلکه بســتگی به این دارد که در کجا و چه اقلیمی احداث شده باشد.
وی افزود: باید دید که هدف اصلی سد کنترل سیل بوده یا فشارهای پیمانکاری. 
اینکه یک ســد با اهداف توسعه کشــور یا اهداف پیمانکاری ساخته شود بسیار 

متفاوت است.
وی افزود: اساس اینکه گفته می شود سدسازی باعث خشکسالی می شود، اشتباه 
است زیرا بسته به منطقه و شرایط اقلیمی می تواند وضعیت خشکسالی را بهبود 
ببخشــد و یا تشــدید کند. در برخی از حوضه های آبریز کشور نیاز به سد داریم 
به عنوان مثال سد کرخه که از سرشاخه استان های لرستان تأمین می شود و به 
دشت آزادگان و هورالعظیم می رسد، درباره این سد به ضرس قاطع می توان گفت 
نمونه بارز و الزم در این منطقه است.دانشــیار دانشــکده مهندسی آب و محیط 
زیست دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: در حال حاضر آب ورودی به کرخه 
به کمتر از ۶ متر مکعب بر ثانیه رســیده و کانال بسیار کوچکی است و خروجی 
آن حدود ۸۰ مترمکعب بر ثانیه اســت. اگر این سد وجود نداشت و آب ذخیره 
نمی شد، آب شرب شهر اهواز را هم نمی توانستند تأمین کنند.وی گفت: این سد 
عالوه بر اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان و قسمت جنوب غرب استان خوزستان 
را نیز تأمین می کند. در صورتی که این سد احداث نشده بود با مشکالت زیادی 
مواجه می شدیم و آب شرب باید از کارونی که مملو از فاضالب است و دلیل آن از 
قصور شدید وزارت نیرو است، تأمین می شد و فاجعه زیست محیطی و انسانی به 
وجود می آمد.احدیان در پاسخ به اینکه آیا ساخت سد باعث ممانعت از ورود آب 
به تاالب هورالعظیم در نتیجه فعال شدن کانون های گرد و غبار داخلی می شود؟ 
گفت: اگر بخواهیم به صورت کلی نگاه کنیم بله، درســت است زیرا منبع تغذیه 
تاالب هورالعظیم، آب فرات، دجله و کارون است و سدسازی باعث ممانعت ورود 
آب به تاالب می شــود.وی افزود: اما اگر آب کافی داشته باشیم سدسازی مانع از 
خشک شــدن تاالب نمی شود. یعنی اگر حق آبه زیست محیطی تاالب را تأمین 
کنیم به طور قطع مشــکلی از این بابت نخواهیم داشت در حالی که اگر حق آبه 
رعایت نشــود و کنترل و برنامه ریزی صحیحی وجود نداشــته باشد، قطعاً باعث 

تشدید فعالیت کانون های ریزگرد می شود.
احدیان بیان کرد: کانون های ریزگرد ســمت عراق به شــدت فعال شده اند. اگر 
باالدست رودخانه های دجله و فرات را در نظر بگیریم، حدود ۲۰ سد روی آن ها 
ساخته شده و سدهای ساخته شده به شدت باعث کاهش آورد به این رودخانه ها 
شــده اند.وی افزود: اگر در گذشته آورد ساالنه به سمت بصره حدود ۱۰ میلیارد 
مترمکعب بوده باشــد، اکنون این عدد به یــک میلیارد مترمکعب یعنی چیزی 
حدود یک دهم رسیده است.عضو هیات علمی گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه 
شهید چمران اهواز بیان کرد: یک سوم تاالب هورالعظیم در ایران و دوسوم آن در 
عراق واقع است بنابراین سدسازی ترکیه مستقیماً روی این تاالب تأثیر می گذارد؛ 
در واقع حق آبه دوســوم تــاالب از دجله و فرات تأمین می شــود اما آیا این آب 

تأمین می شــود؟ خیر و متأســفانه کانون های ریزگرد بحرانی شده و بالی جان 
مردم شده اند.

وی در خصوص تأثیر سدســازی ترکیه روی فعال شــدن کانون های گرد و غبار 
خارجی به ویژه کانون های عراق عنوان کرد: ترکیه از سال ۱۳۷۵ به بعد متأسفانه 
خیانت بزرگی به پایین دست کرده است و روی دجله و فرات دو سد بسیار بزرگ 
آتاتورک و ایلیســو را احداث کردند. سد آتاتورک ظرفیتی معادل تمام ظرفیت 
سدهای کشــور ما را دارد؛ حجم مخزن این ســد ۵۰ میلیارد مترمکعب است.
احدیان گفت: تنها رودخانه های جاری در کشور عراق دجله و فرات هستند و با 
وجود احداث این ســدها و نگه داشت منابع آبی در باالدست و ممانعت از جاری 
شدن آب در کنار وجود ۱۷ تا ۱۸ سد دیگر، از ورود بیش از ۷۰ درصد منابع آبی 
این دو رودخانه که از بغداد تا بصره می رسید و در نهایت وارد تاالب هورالعظیم 
می شــد، ممانعت شده است.وی افزود: درگیری کشور عراق با جنگ های اخیر و 
اتفاقــات منطقه از جمله فعالیت گروهک تروریســتی داعش، همگی  این موارد 
نیز در کنار هم در فعال شــدن کانون های مؤثر بودند.این متخصص ســازه های 
هیدرولیکی بیان کرد: متأسفانه جهت وزش باد به سمت کشور ما و خشک بودن 
خاک به دلیل پوک بودن آن منجر به ایجاد گرد و غبارهای اخیر  و حتی رسیدن 
آن به مشهد شده است.وی گفت: این وضعیت، هم کشور عراق و هم کشور ما را 

درگیر کرده و  اکوسیستم منطقه به طور کامل به هم ریخته شده است.
دانشیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور 
شد: سدســازی ترکیه، بزرگ ترین نابودکننده محیط زیست منطقه است. خود 
کشــور ترکیه در شرایط بارشی بسیار خوبی قرار دارد؛ متوسط بارش این کشور 
حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلی متر در ســال اســت که به دلیل جریان های همرفتی 
و بارشــی دریای مدیترانه اســت.وی بیان کرد: بنابراین این کشور سرسبز است 
اما نواحی خشــکی که شامل کشــور عراق و کشور ما است به شدت تحت تأثیر 
سدســازی های ترکیه قرار گرفته است.احدیان افزود: در یکی دو ماه اخیر هوای 
شهرهای مختلف به دلیل گرد و غبار به شدت ناسالم بوده است. البته نه تنها ما 
بلکه کشورهای عربستان، امارات و قطر نیز درگیر شده اند و تاکنون سابقه نداشته 
که این گرد و غبارها تا این حد تداوم داشته باشد.وی گفت: این ها فاجعه است و 

نشان می دهد که اکوسیستم منطقه به هم خورده است.
عضو هیات علمی گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: 
در این شرایط اینکه سدسازی باعث خشکسالی می شود، در این مورد قطعاً صدق 
می کند. کشور ترکیه پا را از مسائل بین المللی فراتر گذاشته و اصاًل هم گوشش 
بدهکار نیست بنابراین باید سازمان ملل و یونسکو را درگیر این مساله کنیم.وی 
بیــان کرد: یک زمانی بین النهرین و بابل خوش  آب  و هواترین مناطق دنیا بودند 
امــا امروز ببینید به چه روزی افتاده اند. اوضاع کنونی بصره به دلیل سدســازی 
ترکیه به شــدت بحرانی است. تمام قسمت غربی رودخانه فرات فاضالب رو شده 
است و این رودخانه نیز دچار شرایط کنونی رودخانه کارون ما شده است.وی در 
خصوص وضعیت کانون های داخلی گرد و غبار نیز بیان کرد: عالوه بر کانون های 
خارجی، کانون های داخلی جنوب شــرق اهواز نیز فعال شــده اند. در این بخش، 
تاالب منصوریه وجود دارد که آب آن باید از رودخانه جراحی تأمین شود اما در 
حال حاضر حق آبه آن تأمین نمی شــود که این مساله نیز به دلیل خشکسالی و 

برنامه ریزی غلط است.
احدیان عنوان کــرد: برنامه ریزی برای مطالعات گرد و غبار در ایران، غلط انجام 
شــده است. سازمان جهاد کشاورزی ســال ها پیش کانالی با نام کانال آبرسانی 

کانون ریزگرد احداث کرد اما به هیچ وجه موفق نبود زیرا مطالعات علمی درستی 
نداشــت و با وجود صرف هزینه بســیار زیاد، این کانال نتوانست وظیفه خود را 
انجام دهد.وی افزود: حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دالر از صندوق توسعه برای این کار 

هزینه شد اما متأسفانه هیچ کارایی نداشت.
دانشیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه 
داد: در مطالعات ریزگردها متأســفانه از دانشگاهیان استفاده نشد و در چندین 
جلســه با استاندار فعلی و استانداران ســابق و اسبق این موضوع را بیان کردیم 
و دالیل خود را ارائه دادیم.وی افزود: ســؤال اساســی این است تا کی باید نفت 
بفروشیم و صرف پروژه های غلط کنیم و جامعه از آن نفع نبرد؟ یکی از اشکاالتی 
که در دســتگاه های اجرایی وجود دارد این است که اهمیت درست و حسابی به 
مطالعات و تحقیقات داده نمی شود.احدیان گفت: وضعیت تحقیقات فاجعه است. 
هیچ دستگاه اجرایی پیدا نمی کنید که بخواهد درست از تحقیقات استفاده کند. 
مقام معظم رهبری نیز به خوبی این را تشــخیص دادند و امســال را نیز با نام 
دانش بنیان و کارآفرین نام گذاری کردند که نشــان دهنده اهمیت موضوع است. 
اشــکال در این است که در بدنه اجرایی کشور مسیر درست طی نمی شود.عضو 
هیات علمی  گروه ســازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان 
گفت: در بخش اجرایی مشکل اساسی داریم زیرا به تحقیقات، آموزش و پژوهش 
اهمیت داده نمی شود. امیدوار هستیم که این اتفاق در سال های  آینده بیفتد زیرا 
اگر از امروز شروع به کار کنیم با قاطعیت می توان گفت که تا ۱۰ سال آینده از 
این منظر قطب منطقه خواهیم بود همان طور که قباًل بودیم اما زیرسازی کنونی 

در بخش اجرایی مناسب نیست و باید اصالح شود.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شــرقی گفــت: اگر اتفاقات غیر قابل پیش 
بینی پیش نیاید قطعی آب نخواهیم داشت البته شهروندان نیز نباید مصرف های 
غیر ضرور و خارج از عرف داشــته از طرفی صرفه جویی پنج تا ۱۰ درصدی آنان 
موجب مدیریت مصرف آب می شــود و روند پایداری عدم قطع شــدن آب را در 
استان تقویت می کند.به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، یوسف غفارزاده خاطرنشان 
کرد: اولویت در جهت تامین آب شرب استان بوده که سدهایی مثل سد ستارخان 
برای تامین آب اهر، ســدعلویان برای تامین آب مراغه، ســد نهند برای تامین 
آب تبریز برنامه ریزی شــده و آب مازاد ســدهای آذربایجان شرقی برای بخش 

کشاورزی استان استفاده می شود.
وی اعــالم کرد: رینگ آب تبریز نیز در حال تکمیل اســت و از ۲۶ کیلومتر ۲۲ 
کیلومتر آن به اتمام رســیده که با پایان این طرح ۶۰۰ لیتر بر ثانیه بر توان آب 
تبریز افزوده می شود.وی با اشاره به اینکه آمادگی و برنامه ریزی انجام شده برای 
دوران اوج مصرف آب در تابستان امسال موجب عدم قطع آب در این استان شده 
است، اظهار کرد: سال گذشته رکورد آب تحویلی جهت استفاده شهروندان پنج 
هزار و ۷۰۰ لیتر بر ثانیه در اوج مصرف تابستان پارسال بوده که برخی مواقع با 
قطعی آب همراه بوده اســت اما امسال تاکنون به رغم اینکه رکورد آب تحویلی 
پنج هزار و ۸۸۰ لیتر بر ثانیه بوده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته ولی 

با قطعی آب روبرو نبوده ایم.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های کوتاه مدت و میان مدت از جمله بازسازی 
و تعمیر شبکه آبرسانی سد نهند تبریز با افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر بر ثانیه اکنون 
تا ۹۵۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته که عاملی برای تقویت پایداری بیشتر آب این 

کالنشهر بوده است.
غفارزاده افزود: در ۲ روز گذشته نیز ۲۰۰ تا ۵۰۰ لیتر بر ثانیه ایستگاه شماره ۵ 
آبرسانی تبریز با حضور استاندار آذربایجان شرقی تقویت شد که از دیگر اقدامات 
انجام شــده در جهت انجام طرح های کوتاه مدت و میان مدت در جهت تامین 
آب تبریز بوده است.وی ادامه داد: برای بلند مدت نیز طرح هایی وجود دارد که با 
هدف انجام کارهای اساسی برای تامین آب تبریز انجام می شود از جمله ساخت 
مخزن ذخیره آب ۱۰۰هزار لیتری در بلندترین نقطه تبریز که شهریور و آذر ماه 

امسال هر ۲ مخزن به پایان می رسد و به توان ذخیره آب افزوده می شود.
وی گفت: اگر اتفاقات غیر قابل پیش بینی پیش نیاید قطعی آب نخواهیم داشت 
البته شهروندان نیز نباید مصرف های غیر ضرور و خارج از عرف داشته از طرفی 
صرفه جویی پنج تا ۱۰ درصدی آنان موجب مدیریت مصرف آب می شود و روند 
پایداری عدم قطع شــدن آب را در استان تقویت می کند.مدیرعامل آب منطقه 
ای آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به دیگر طرح های دراز مدت برای تامین 
و پایــداری آب تبریز، خاطرنشــان  کرد: انتقال آب ارس بــه تبریز از مهمترین 
موضوعات منطقه اســت، اکنون از مســیر ۱۴۵ کیلومتری از ارس تا تبریز ۳۵ 

کیلومتر آن انجام شده است.غفارزاده یادآور شد: ۱۱۰ کیلومتر از این طرح باقی 
مانده است که جهت اجرای ادامه طرح به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شده است تا 
طی قرارداد ۶۰ ماه انتقال آب ارس به تبریز را محقق و شهرهای مسیر و روستاها 
نیز از این پروژه که خاص و زیر بنایی آذربایجان شرقی است بهره مند شوند.وی 
همچنین با اشاره به وضعیت بارندگی و منابع آبی آذربایجان شرقی گفت: بارش 
امسال استان نسبت به پارسال سه درصد پایین تر است و نسبت به متوسط آن 
۱۵ درصد کاهش دارد.غفارزاده ادامه داد: کمترین بارندگی در سال جاری مربوط 
به شهرســتان جلفا با ۱۲۱ میلی متر و بیشترین بارندگی مربوط به شهرستان 

ورزقان با ۳۰۵ میلیمتر است.

لزوم ورود سازمان ملل به مساله ریزگردها

سدسازی در ترکیه، گرد و غبار در ایران و عراق 

کاهش سه درصدی بارندگی در آذربایجان شرقی نسبت به سال گذشته

 انجام 35 کیلومتر طرح انتقال آب ارس به تبریز

آگهی تغییرات شرکت مباشران تجارت هوشمند امین سهامی خاص به شماره ثبت 585909 و شناسه 
ملی 14010471919 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/03/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
محمد طاهر رحیم نژاد به شماره ملی 5819927028 به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره آقای همایون احمد وند به شماره ملی 0056808860 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره آقای علیرضا احمدی جوزانی به شماره ملی 0020322755 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
خانم رویا سعادتمندراد به شماره ملی 0053143175 به سمت مدیر عامل ) خارج از هیئت مدیره ( برای مدت 
تصدی انتخاب وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هئیت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1343555(

آگهی تغییرات شرکت مباشران تجارت هوشمند امین سهامی خاص به شماره ثبت 585909 و شناسه ملی 
 14010471919

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/03/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیأت 
مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت و بدین ترتیب مادهمربوطه در اساسنامه اصالح گردید .

 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1343556(


