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زرینه رود و ســیمینه رود میانــدوآب رگ حیاتی و نگین 
خروشــان آذربایجان غربی هســتند که در گذشته یکی از 
تأمین کنندگان آب دریاچه ارومیه بودند، اما در چند ســال 
اخیر بــه دلیل تغییر اقلیم و خشــکیدگی ایران و کاهش 
بارش ها در اســتان، نه تنها خود شــان با بحــران کم آبی 
مواجهند که توانی هم برایشان باقی نمانده تا دریاچه ارومیه 
را از خشکی برهانند.به گزارش خبرنگار ایلنا، در این سال ها 
سیمینه رود و زرینه رود میاندوآب با مشکالت زیادی مانند 
آلودگی های زیســت محیطی و ورود فاضالب های خانگی 
و صنعتی در آن، برداشــت غیر قانونی شن و ماسه توسط 
سودجویان، تجاوز به حریم و بستر و… روبرو است.در این 
بیــن توجه به زرینه رود در ابعــاد مختلف نه تنها می تواند 
زیان های احتمالی ناشــی از خشــکیدن دریاچه را کاهش 
دهــد بلکه با توجه و حفظ آب کافی در بســتر آن، به طور 
مستقیم محاسن اقتصادی و فرهنگی نیز حاصل می شود که 
از آن جمله می توان به تقویت سفره های زیر زمینی آب در 
منطقه، حفظ اکوسیســتم زرینه رود، حفظ و ایجاد زیبایی 
طبیعی و امکان احیا تاالب های پایین دست و حتی تقویت 
طبیعت گردی منطقه، تلطیف آب و هوای منطقه و ایجاد 
زیبایی بصری و شادابی اجتماعی، ایجاد روحیه امید و رفع 

نگرانی از نابودی کشاورزی منطقه اشاره کرد.
پروفســور ناصر آق عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه دلیل 
وضعیــت بحرانی دریاچه ارومیه را به طور عمده ناشــی از 
افزایــش دمای جهانــی، کاهش بارش ها، سدســازی های 
بی رویــه در حوزه آبریز آن، توســعه بی رویه کشــاورزی و 
برداشت بیش از حد آب در مناطق اطراف و دستکاری های 
غیرکارشناسی در ساختار دریاچه و برنامه ریزی نادرست و 
مدیریت غلط دانســته و می گوید: این موضوعی اســت که 
تحلیلگران محیط زیســت بر آن اتفاق نظر دارند.آق ادامه 
می دهد: در طول این ســال ها که ســتاد احیــای دریاچه 

ارومیه ایجاد شــد، پروژه های زیادی بــرای احیای دریاچه 
ارومیه اجرا شــده، اما برای کاهــش تبخیر آب در دریاچه 
برنامه ای وجود ندارد. پیشــنهاد من که از سال ۱۳۸۵ آن 
را ارائــه دادم، »کوچک کردن ســطح دریاچه ارومیه« بود. 
چون فقط با کوچــک کردن دریاچه می توان میزان تبخیر 
را کم کرد. متاسفانه از همان دوره با این پیشنهاد مخالفت 
شد. دلیل شان هم این بود که باید دریاچه را به همان شیوه 
سابق احیا کنیم.این پژوهشگر با تاکید بر اینکه ستاد احیای 
دریاچــه ارومیه در دولت قبل، تــراز اوکولوژیکی و احیای 
الکولوژیک دریاچه ارومیه را تعریف کرد که بر اســاس آن 
دریاچه حدود ۴ هزار و ۳۰۰ کیلومترمربع وسعت و حدود 

۱۵ میلیارد متر مکعب آب خواهد داشــت، ادامه می دهد: 
برای اجرای این طــرح برنامه ریزی و پروژه های زیادی هم 
شروع شــد. اما از همان ابتدا روشــن بود که این پروژه ها 
جوابگوی قطعی احیای دریاچه ارومیه نخواهند بود چون به 

تغییرات ژئومورلوژیکی بستر دریاچه توجه نشده بود.
پروفسور آق می گوید: کف دریاچه ارومیه به خاطر رسوبات 
بسیار زیاد به خصوص رسوبات نمک خیلی باال آمده است. 
قدیم وقتی این دریاچه بزرگ بود و عمق متوســط ۶ متر 
داشــت، کف آن لجن بــود و ما در کف، نمک نداشــتیم 
درحالی که هم اکنون حدود ۷ میلیارد تن رســوبات نمک 
بستر دریاچه را پوشانده اســت.وی افزود: هم اکنون عمق 

متوســط دریاچه ارومیه حدود یک متر است که این عدد 
از سال گذشته هم کمتر است، ما در سال ۱۴۰۰ بارندگی 
خیلی کمی داشــتیم و ورود آب به دریاچه خیلی کم بود. 
وقتی بارندگی کم باشــد، ذخیره آب پشــت مخازن سدها 
هم خیلی کم می شــود. مسئوالن مربوطه هم مجبورند آن 
مقدار آب را حفظ کنند. چون آب پشــت سدها فقط برای 
احیای دریاچه کاربرد ندارد؛ این آب هم برای شــرب، هم 
برای کشــاورزی منطقه و هم برای صنعت مصرف می شود 
و این کامال طبیعی اســت که باید به فکر نیازهای شهری 
و صنعت هم بود.این اســتاد دانشــگاه می افزاید: به دلیل 
چاه های زیادی که در منطقه حــوزه آبریز دریاچه ارومیه 
)از ناحیه آذربایجان غربی و شــرقی( حفر شده و نیز پایین 
رفتن تراز آب های زیرزمینی باعث شده که آب شیرینی که 
وارد دریاچه ارومیه می شود، شور شده و چاه های اطراف هم 
شــور شوند. پروفسور آق در ادامه می افزاید: در حال حاضر 
بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود. 
ستاد احیای دریاچه ارومیه خیلی تالش کرد تا این میزان 
را به ۴۰ درصد برساند. این که طرح تا چه حد موفقیت آمیز 
بــوده، من خبر ندارم اما اگر موفقیت آمیز بوده، اثرات آن را 
باید روی دریاچه مشاهده می کردیم و وضعیت دریاچه باید 

بهتر می شد.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شــورای اسالمی هم با 
اشاره به موضوع دریاچه ارومیه و ضرورت احیای آن، اظهار 
کرد: زرینه رود و ســیمینه رود میانــدوآب، دو رودخانه و 
زینت این شهرستان و حیات بخش دریاچه ارومیه هستند.
مهدی عیســی زاده افزود: زرینه رود )جغاتو( و ســیمینه 
رود )تاتائــو( میانــدوآب رگ های حیاتــی دریاچه ارومیه 
بوده و خروش زرینه و ســیمینه رود میاندوآب، نوید بخش 
زنده شــدن دریاچه ارومیه و کم آبی و از نفس افتادن این 

زینت های میاندوآب، به مثابه نابودی دریاچه ارومیه است.

این بار؛ زرینه رود و سیمینه رود میاندوآب

ادامه تراژدی تلخ خشکیدگی منابع آبی آذربایجان غربی
شهردار اصفهان مطرح کرد

حذف امضاهای طالیی و واسطه گری ها  
با ارائه خدمات هوشمند

گروه شهرستانها - عصمت صادقیان: شهردار اصفهان با بیان اینکه یکی از 
رویکردهای اساســی این دوره مدیریت شهری، حرکت به سمت هوشمندسازی 
ارائه خدمات اســت، گفت: کاهش زمان صدور پروانه، حذف امضاهای طالیی و 
واسطه گری ها از مزایای ارائه خدمات هوشمند به شمار می رود.علی قاسم زاده اظهار 
کرد: مهمترین اتفاقی که طی روزهای گذشته در شهر شاهد آن بودیم، رونمایی 
از یک هدیه برای شهروندان اصفهانی است.وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای 
اساسی این دوره مدیریت شهری، حرکت به سمت هوشمندسازی ارائه خدمات 
اســت، افزود: در حال حاضر بسیاری از دســتگاه ها با استفاده از سامانه های کار 
محور و خدمت محور خدمات الکترونیک ارائه می کنند، در حالی که سامانه های 
هوشــمند مخاطب و مردم محور است یعنی مردم راحت تر می توانند از خدمات 
به صورت شخصی استفاده کنند و نیازی به حضور در محل ندارد.شهردار اصفهان 
تصریح کرد: یکی از وظایف شــهرداری صدور پروانه های ساختمانی است، البته 
در ادبیات عمومی می شــنوید هر فردی که قرار است پروانه ساختمانی دریافت 
کند، باید چند روز مرخصی بگیرد، کفش آهنین بپوشــد یا آشنایی داشته باشد 
تا بتواند امور اداری را راحت تر به ســرانجام برساند و به همین جهت شهروندان 
ابهاماتی جهت دریافت پروانه ساختمانی داشتند که با هوشمندسازی مشکالت 
آنها رفع شــده اســت و مردم از خانه به راحتی می توانند وارد سامانه شوند و با 
ثبت درخواست، اطالعات الزم در ارتباط با پالک خود را دریافت و مبلغ عوارض 
ساخت وساز را در خانه مشــاهده و پرداخت کنند.وی ادامه داد: با بهره مندی از 
خدمات الکترونیک دیگر نیازی نیست شهروندان برای دریافت پروانه به شهرداری 
مراجعه کنند، زیرا اگر مدارک الزم را به موقع در سامانه بارگذاری کنند، بالفاصله 
پروانه ســاختمانی صادر خواهد شد.قاسم زاده گفت: ارائه خدمات غیرحضوری و 
هوشمند بودن این سامانه به این معنا است که با ورود به آن فرد در مقابل شما 
جوابگو نیســت، بلکه ربات جوابگو اســت، لذا دخالت عنصر انسانی از این میان 
حذف شــده است.وی خاطرنشــان کرد: ویژگی دوم سامانه سرای ۱۰ این است 
که خدمات در هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز ارائه می شود و دیگر نیازی 
نیست در ساعات خاصی شــهروند به شهرداری مراجعه کند، همچنین کاهش 
زمان صدور پروانه، حذف امضاهای طالیی و واســطه گری ها از دیگر مزایای ارائه 
خدمات هوشمند به شمار می رود.شهردار اصفهان با بیان اینکه سامانه هوشمند 
ارائه خدمات، بابت پرداخت مبلغ عوارض به کاربر فاکتور ارائه می دهد، اضافه کرد: 
این اقدام امنیت خاطر و ســرعت عمل ایجاد می کند که امیدواریم هر سه هفته 

یکبار هدیه ای در خور شهروندان داشته باشیم.

پساب جایگزین آب شرب
 برای آبیاری فضای سبز مشهد می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: تأمین آب مورد نیاز فضای 
سبز مشــهد از آب شرب شــهری پایان خواهد یافت.به گزارش ایلنا از مشهد، 
علیرضا طاهری گفت: شهرداری مشهد عمده ترین مصرف کننده آب شرب برای 
فضای ســبز به میزان ۲۶ میلیون مترمکعب است که به زودی پساب، جایگزین 
آب شــرب برای آبیاری فضای سبز در این شهر می شود.او گفت: ۶ طرح آبی که 
به تامین آب استان کمک خواهند کرد که این طرح ها شامل طرح تعادل بخشی 
آب های زیرزمینی، ســد شــوریجه، طرح انتقال آب از هزار مسجد، خط انتقال 
آب از غرب مشــهد، انتقال آب از خلیج فــارس و دریای عمان و جایگزینی آب 
شرب با پساب در صنایع بزرگ غیرغذایی است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی گفت: در بحران خشکسالی حجم آب ذخیره شده در بزرگترین 
سد استان )سد دوستی( تنها ۲۹۱ میلیون مترمکعب آب است، زیرا مشهد بدون 
دوستی باید به مردم معرفی شود.طاهری گفت: عملیات اجرایی پروژه انتقال آب 
از کوه های هزار مســجد از یک ماه آینده کلید می خورد.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای خراســان رضوی گفت: آب های سطحی استان تحت تاثیر خشکسالی 
قرار گرفته است، تامین آب برخی روستا ها از چشمه بوده که اکثر آن ها خشک 
شــده است در حال حاضر ۹۰۰ روســتا با تانکر آبرسانی می شود.طاهری گفت: 
میزان پساب جایگزین شده در سال گذشته ۲۸.۵ میلیون مترمکعب بوده است. 
میزان حجم صرفه جویی آب ناشی از انسداد چاه ها غیر مجاز در سال گذشته ۴۰ 
میلیون مترمکعب، انســداد چاه های غیر مجاز در سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۵۰۸ 

مورد بوده است.

گرد و غبار، ۶۲ خوزستانی را راهی ICU کرد
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز از مراجعه ۵۳۲ بیمار 
دارای عالئم تنفســی و قلبی به مراکز درمانی خوزستان در پی وقوع گرد و غبار 
در ۲۴ ساعت خبر داد.دکتر حبیب حی بر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در پی 
وقوع پدیده گرد و غبار، از ســاعت ۸ صبح یکشنبه ۱۲ تیرماه تا ساعت ۸ صبح 
دوشنبه ۱۳ تیرماه، ۵۳۲ نفر با عوارض گرد و غبار اعم از عالئم تنفسی و قلبی و 
... به مراکز درمانی خوزســتان مراجعه کردند.وی افزود: ۴۵۳ نفر از این افراد به 
صورت سرپایی درمان و ۱۷ نفر در بخش های عادی بیمارستان ها بستری شدند. 

۶۲ نفر نیز در بخش های ویژه بستری شده اند.

رکورد مصرف برق در خراسان جنوبی شکسته شد
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهار کرد: رکورد مصرف 
برق در تابستان ۱۴۰۰ یکبار دیگر در خراسان جنوبی شکسته شد.مهدی دادگر 
به رســانه های گروهی گفت: با افزایش بی سابقه دما در خراسان جنوبی رکورد 
مصرف برق اســتان روز یک شنبه شکســته و باالترین میزان مصرف در بیست 
سال گذشته ثبت شد.به گزارش ایسنا، وی، مصرف برق استان را در ساعت ۱۳ 
روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱، ۳۰۲ مگاوات و در ســاعت ۲۲ ، ۳۱۸ مگاوات عنوان کرد 
و افزود: این عدد تاکنون در اســتان بی سابقه بوده و نسبت به بیشترین میزان 
ثبت شده سال گذشته، حدود چهار درصد افزایش داشته است.مدیرعامل شرکت 
توزیع برق خراســان جنوبی با اشــاره به اینکه آخرین رکورد ثبت شده مصرف 
برق اســتان در ۷ تیرماه امسال ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه صبح معادل ۲۹۹ مگاوات 
و ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه شب، ۳۱۳.۵ مگاوات بوده است، افزود: علی رغم افزایش 
محســوس دمای هوا و به تبع آن افزایش بی سابقه مصرف برق، شبکه های برق 
در استان در وضعیت پایدار قرار دارند و خوشبختانه تاکنون هیچ گونه خاموشی 

برای مشترکین خانگی اعمال نشده است.

اخبار کوتاه

تکمیل پروژه کریدور بزرگراهی غرب در خوزستان به کندی 
پیش می رود طرحی که تاکنون ۱۰ سال به طول انجامیده 
است.به گزارش مهر، کریدور بزرگراهی غرب کشور به عنوان 
نقطه اتصال دسترسی قفقاز به آب های آزاد و خلیج فارس 
از مرز بازرگان در آذربایجان غربی شــروع شده و با عبور از 
آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و لرستان به خوزستان 
رســیده و در بندر امام خمینی خاتمه می یابد، طول مسیر 
یــک هزار و۵۳۰ کیلومتر اســت که به صــورت دوبانده و 
بزرگراهی احداث می شــود.این کریــدور از مرز بازرگان تا 
بندر امام خمینی امتداد دارد و ضمن کاهش زمان ســفر و 
ســهولت جابه جایی بین استان های شمال غرب به جنوب 
غرب موجب تســهیل ترانزیت کاال و مســافر از کشورهای 
ترکیه و عراق به آب های آزاد می شود.خبرگزاری مهر قصد 
دارد در سلسله گزارش هایی، آخرین وضعیت و تحوالت این 
پروژه مهم و کلیدی را در استان های مرتبط با این بزرگراه 

مورد رصد و بررسی قرار دهد.
پیش از این کریدور استان آذربایجان غربی )اینجا(، کریدور 
استان کردستان )اینجا(، کریدور استان کرمانشاه )اینجا( و 
کردیدور لرســتان )اینجا( در خبرگزاری مهر بررسی شده 
بود و اکنون نوبت به کریدور خوزستان رسیده است.ارتباط 
خوزستان با خارج از کشــور از طریق آب های آزاد حاصل 
شــده اســت و نتیجه آن ایجاد بنادر بزرگی همچون بندر 
خرمشــهر، بندر آبادان، بندر امام خمینی و بندر ماهشهر 
بوده اســت که عالوه بر استان پتانســیل مناسبی را برای 
کشور ایجاد کرده است.شبکه منظم و گسترده حمل ونقل 
به عنوان اســاس تجارت در این اســتان مهیا است. وجود 
اتوبان های احداثی، راه آهن و فرودگاه ها و بنادر از الزمه های 
ســرمایه گذاری محسوب می شــوند که این استان از آن ها 
برخوردار اســت. از طرف دیگر چنانچه طرح اتصال راه آهن 
خرمشــهر به شهر بصره در کشور عراق به اجرا درآید باعث 
خواهد شــد تا از این طریق استان با عراق و کشور سوریه و 
نهایتاً به دریای مدیترانه متصل شــود و امکانات الزم برای 

صادرات و ارائه خدمات به اروپا از این طریق فراهم آید.
یکی از مشــکالتی که در خوزســتان وجود دارد، پرتردد 
بــودن جاده های این اســتان اســت که دالیــل مختلفی 
دارد. واردات ۹۰ درصد کاالهای اساســی )۶۵ میلیون تن 
کاالهای اساســی( کشــور از مبادی خوزستان، نزدیکی به 
۷۰ درصد مراکز جمعیتی و صنعتی کشــور در پس کرانه 
بنادر خوزستان، سهم بیش از ۲۰ درصدی تردد حمل ونقل 
بارهای ســنگین کشــور، صــادرات بیــش از ۹۰ درصد 

محصوالت و مواد پتروشــیمی از طریق راه های این استان، 
بازدید از یادمان های شهدا )بازدید حدود ۵ میلیون زائر در 
سال های قبل از همه گیری کرونا( مسیر پیاده روی مشتاقان 
امام حســین )ع( در اربعین حسینی، واردات ۵۰ درصدی 
کاالهــای کانتینری از طریق بنــادر، نزدیکی به بازار عراق 
و انتقال کاال از بنادر اســتان به کشورهای حوزه مدیترانه 
و ســهم حدود ۳۳ درصدی ترانزیت خارجی کشور از بنادر 
اســتان )این میزان از طریق راه های زمینی به بنادر منتقل 
شوند( از جمله دالیل شــلوغی جاده های خوزستان است.

عبور پــروژه کریدور غرب از اســتان های ترانزیتی به ویژه 
خوزستان که یک استان مرزی و دارای یکی از چهار جایگاه 
اول از نظر صادرات و همچنین بندر امام خمینی )ره( قطب 
واردات کشور اســت، منجر به توسعه صنعت حمل ونقل و 

تجارت )صادرات و واردات( می شود.
با وجود نقش پررنگ خوزســتان در ترانزیت کاال و مسافر 
ســایر اســتان ها، افتتاح طرح کریدور غرب در استان که 
در یک بخش )ســهم شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور( یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و در بخش 
دیگر )ســهم اداره کل راه و شهرسازی خوزستان( نیز یک 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارد، همچنان 
بالتکلیف مانده اســت.با وجود اینکه شاید عمر کلنگ زنی 
این پروژه در استان خوزستان به ۱۰ سال نزدیک می شود 
ولــی هنوز هم رفع معارض از اراضی کشــاورزی در مقطع 
اندیمشــک که در این طرح واقع شده به سرانجام نرسیده 
اســت.معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهای حمل ونقل کشــور در گفت وگو با خبرنگار مهر 
عنوان می کند: کریدور بزرگراهی غرب کشــور با طول کل 
یک هزار و ۴۸۲ کیلومتر از مرز بازرگان تا بندرامام خمینی 
با عبور از پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، 
لرستان و خوزستان با ایجاد کریدور شمال به جنوب کاهش 
طول مسیر، زمان سفر، مصرف سوخت، تصادفات، افزایش 
ایمنی و همچنین سهولت جابجایی بین استان های یاد شده 
و سهولت ترانزیت از کشــورهای ترکیه و عراق به آب های 
آزاد توسط شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور هدف گذاری شده است.خیراهلل خادمی ادامه می دهد: 
از طول مســیر مذکور جمعاً ۹۰۰ کیلومتــر برای اجرای 
عملیات به مجری کریدور بزرگراهی غرب کشور ابالغ شده 

است.
وی بیان می کند: پروژه های واقع در اســتان خوزستان در 
طرح مذکور شــامل کمربندی غــرب و جنوب غرب اهواز 

به طــول کل ۳۷ کیلومتر )۱۲ کیلومتــر بهره برداری، ۱۲ 
کیلومتر در دســت اجرا و ۱۳ کیلومتر در دســت مطالعه( 
و کمربندی غرب اندیمشک به طول ۲۱ کیلومتر در دست 
اجرا اســت.خادمی تصریح می کند: اعتبار مــورد نیاز برای 
تکمیل هــر دو پروژه فوق ۱۸ هزار میلیارد ریال و در حال 
حاضر پیشرفت میانگین دو پروژه در حدود ۳۵ درصد است.

وی یادآور می شــود: با اتمام ساخت پروژه های فوق االشاره 
بخشــی از ترافیک ترانزیت، بار و کاال وارد شهرها نشده و 
متعاقب اهداف تعیین شــده برای احــداث کریدور محقق 

می شود.
سرپرســت معاونت مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرســازی خوزســتان در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان 
می کند: طرح ســاخت بزرگراهی کریدور غرب کشــور در 
استان خوزستان دو پروژه احداث کمربندی غرب اندیمشک 
و احداث کمربندی شمال غرب و غرب شهر اهواز را شامل 
می شــود.رضا امیرپور عنــوان می کند: با توجــه به اینکه 
کمربندی شهرها نقش بسزایی در هدایت و تفکیک ترافیک 
درون شهری با ترددهای عبوری و ترانزیتی کاال و مسافر از 
شهرهای واقع در مســیر اتوبان های کشور دارد در استان 
خوزســتان نیز در اولویت های وزارت راه و شهرسازی بوده 
اســت.وی می افزاید: از آن جایی که اتصال آزادراه خرم آباد، 
پل زال، اندیمشــک به آزادراه اهــواز - بندر امام خمینی 
تاکنون محقق نشده اســت بار ترددی آزادراهی بندر امام 
خمینی به شمال و مرکز کشور بر بزرگراه اهواز – اندیمشک 
و شــهرهای واقع بر این محور تحمیل شده است که عالوه 
بر اســتهالک و هزینه های نگهداری باال، سانحه خیز شدن 
این محور را نیز در پی داشــته است به همین دلیل تحقق 
پروژه های تعریف شــده در طرح ساخت بزرگراهی کریدور 
غرب کشور برای استان خوزستان بسیار حائز اهمیت است.
امیرپــور در خصوص کمربندی غرب اهواز شــهر اهواز نیز 
می گوید: با تکمیل این کمربندی، رینگ کامل دور شــهر 
اهواز برقرار می شود و در مسیر خود دارای تقاطع های غیر 
هم سطح با محورهای اهواز – اندیمشک، اهواز – حمیدیه، 
دب حــردان، اهواز – خرمشــهر و اهــواز – آبادان خواهد 
داشــت و در نهایت اتصال کمربندی شمالی و جنوبی اهواز 
را در ضلع غربی برقرار می کند.سرپرست معاونت مهندسی 
و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی خوزســتان عنوان 
می کند: هم اکنون هزینه های احــداث پروژه های کریدور 
غرب کشــور در استان خوزســتان توسط شرکت توسعه و 
ســاخت آزادراه های کشور تأمین اعتبار می شود که احداث 
کمربندی اندیمشــک به طول ۲۱.۵ کیلومتر به اداره کل 
راه و شهرســازی استان خوزســتان تفویض شده و احداث 
کمربندی غرب اهواز مســتقیماً توسط این شرکت ساخت 
دو کارســازی می شــود.امیرپور ادامه می دهد: کمربندی 
اندیمشــک در دو قطعه در حال اجراست که قطعه اول به 
طول حدود ۱۳.۵ کیلومتر است که عملیات اجرایی آن در 
سال ۹۵ آغاز شــده است و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 
پنج درصد در حال اجرا اســت و قطعــه دوم به طول ۷.۷ 
کیلومتر در ســال ۹۲ آغاز شده اســت و حدود ۴۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزســتان نیز در گفت وگو با 

خبرنگار مهر در خصــوص ظرفیت های صادراتی اداره کل 
بنادر و دریانوردی این اســتان بیــان می کند: قرار گرفتن 
مهم ترین مراکز تولیدی، صنعتی و کشــاورزی کشــور در 
پس کرانه بنادر اســتان خوزستان قابلیت ها و ظرفیت های 
صادراتی بســیاری بــه وجــود آورده که صــادرات انواع 
محصوالت پتروشــیمی، فوالدی، مصالح ساختمانی، مواد 
معدنی، محصوالت کشاورزی و شیالت از آن جمله هستند.
بهروز آقای ادامه می دهد: طی سالیان گذشته هر سال بیش 
از ۲۰ میلیون تُن انواع کاال از بنادر خوزستان صادرات شده 
و این میزان با توجه به پتانســیل های تولیدی کشور و نیز 
ظرفیت های بنادر تا ۴۰ میلیون تُن در ســال قابل افزایش 
اســت.وی در خصوص وضعیت مســیرهای ارتباطی بندر 
امام خمینی )ریلی و جاده ای( نیز می گوید: بنادر اســتان 
خوزســتان از دیرباز نقش بســیار مهــم و تأثیرگذاری در 
حمل ونقل کشور داشته و تالش شده تا زیرساخت های الزم 
برای این موضوع فراهم شــود؛ اولین خط راه آهن سراسری 
کشــور در ابتدای سده ۱۳ شمســی از بندر امام خمینی 
کشیده شده اســت.مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان 
با اشــاره به اینکه در حال حاضر زیرســاخت های مناسب، 
اســتاندارد و ایمن حمل ونقل جــاده ای و ریل به این بندر 
متصل شــده در خصوص فرآیند صــادرات اظهار می کند: 
در بنادر استان خوزســتان تالش شده تا با فراهم ساختن 
زیرساخت ها )اسکله، عمق مناســب برای پهلوگیری انواع 
شناور و مسیرهای دسترسی ریل و جاده( و روساخت های 
مناســب بندری )محوطه ها، انبارها، مخازن، ســیلو، انواع 
تجهیــزات راهُبردی و غیراســتراتژیک، تخلیه و بارگیری 
انواع کاال( و نیز بهبود فرآیندهای عملیاتی با همکاری سایر 
ســازمان های مرتبط تسهیل و تسریع در صادرات را فراهم 

کند.
وی در خصــوص اثرات اجرای پروژه جاده ســازی کریدور 
غرب بر فعالیت های تجاری از مســیر بنــدر امام خمینی 
می گویــد: از آنجایی که مهم ترین مراکز صنعتی، جمعیتی 
و کشاورزی کشور در پس کرانه بنادر استان خوزستان واقع 
شده اند، لذا تأمین زیرساخت های مناسب حمل ونقل )جاده 
و ریل( می تواند با افزایش دسترسی، کاهش زمان و کاهش 
هزینه حمل ونقل شرایط الزم را به منظور استفاده بیشتر از 
ظرفیت های حمل ونقل دریایی بنادر استان خوزستان فراهم 
کند.مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزســتان اضافه می کند: 
اجرای کریدور جاده ای غرب کشــور که از آذربایجان غربی 
شروع و پس از عبور از اســتان های کردستان و ایالم وارد 
خوزستان شده و به بندر امام خمینی متصل می شود، ضمن 
کاهش زمان ســیر و هزینه حمل با بهره گیری از قابلیت ها 
و ظرفیت های حمل ونقل کریدور بین المللی شمال، جنوب، 
شــرق و همچنین غرب موجبات توسعه و تقویت ترانزیت 
کاال از کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و سایر 
کشــورهای حوزه قفقاز و آســیای میانه را دارد.به گزارش 
خبرنگار مهر، به نظر می رسد اجرای طرح بزرگراهی کریدور 
غرب کشور عالوه بر منافع بی شمار اقتصادی که برای کشور 
به همراه دارد، باعث احیای جاده های اســتان هایی که در 
این مســیر واقع شده است می شود و تسریع در آن باید در 

اولویت کاری دولت قرار گیرد.

معاون محیط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان همدان اعالم کرد: خشکسالی 
و کاهش نزوالت جوی در سال آبی گذشته بر روی تاالب ها 
اثر گذاشته و تاالب های استان شرایط خیلی خوبی ندارند.
مهدی صفی خانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرایط 
خشکسالی شرایط خاصی را برای تاالب ها ایجاد کرده است 
و عمــده منابع آبی طبیعی یا خشــک شــده اند و یا رو به 

خشکی می روند.
وی با اشاره به تاالب آق گل در مالیر و پیرسلمان و چم شور 
در اســدآباد به عنوان سه تاالب طبیعی اصلی استان گفت: 
تاالب آق گل به عنوان بزرگترین تاالب طبیعی اســتان به 
علت مناســب نبودن بارش ها آبگیری نشد، در بهار امسال 
انتظار بر آن بود که از طریق سیالب های بهاره این اتفاق رخ 
دهد که متأسفانه بارش خاص و چشمگیری نداشتیم و در 

نهایت آبگیری آق گل صورت نگرفت.
معاون محیط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی اداره کل 
حفاظت محیط زیست اســتان همدان تصریح کرد: تاالب 
فصلی چم شــور هم چند سالی اســت که خشک بوده و 

شرایط تاالب آق گل را دارد.
وی با اشاره به تاالب پیرسلمان اسدآباد نیز بیان کرد: تاالب 
پیرســلمان اسدآباد سال ها بود شرایط خوبی داشت و هیچ 
ســالی آب آن کم نشده بود و همیشه پر آب بود اما شرایط 
خاص امســال موجب شد از اول خردادماه آب آن شروع به 

پایین رفتن کند که اوج اُفت آب آن در  یک ماه گذشــته 
بوده اما از شــرایط و وضعیت عمومی تاالب به نظر می آید 
که ایــن تاالب در حال تغییراتی در باال آمدن ســطح آب 
اســت.صفی خانی مطرح کرد: علت این تغییر در باال آمدن 
سطح آب تاالب پیرسلمان می تواند عدم استفاده از چاه های 
آب کشــاورزی در زمین های اطراف تاالب بــرای آبیاری 
محصوالت باشد که موجب شده  برداشت آب از سفره های 
آب زیرزمینــی در اطراف تاالب کمتر اتفاق بیفتد و اثر آن 
را روی باال آمدن آب تــاالب بگذارد و اگر این قضیه ادامه 
داشته باشد پس به طور قطع علت آن همین بوده است در 

غیر این صورت باید بررسی بیشتر کرد.
وی در ادامــه از الیروبی تاالب پیرســلمان اســدآباد برای 
نخستین بار در ســال جاری خبر داد و گفت: امسال برای 
نخســتین بار تاالب پیرســلمان اســدآباد با همکاری بین 
دستگاهی ادارات شهرســتان از جمله فرمانداری، شرکت 
آب منطقه ای اســتان و شهرستان و راهداری شهرستان با 
اســتفاده از امکانات و ماشین آالت دستگاه ها با پشتیبانی 

محیط زیست الیروبی شد.
صفی خانــی با بیان اینکه در حــال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد 
الیروبی تاالب پیرســلمان انجام شده اســت، اظهار کرد: 
امیدواریــم ادامه فعالیــت را نهایی کرده و شــرایط برای 
زمان آبگیری تاالب مهیا شــود تا برای ســال بعد وضعیت 
عمومی تاالب به لحاظ زیســتگاهی شــرایط بهتری داشته 

باشد.وی با بیان اینکه برخی تاالب های مصنوعی دیگر نیز 
چون ســدها در استان وجود دارد که به مرور زمان کارکرد 
تاالبــی پیدا کرده اند و جزء تعاریف تــاالب می توان آنها را 
گنجاند، افزود: آبشینه، شیرین سو، اکباتان و کالن از جمله 
سدهای آب شرب اســتان هستند که کارکرد تاالبی دارند 
و براســاس تعاریف اطالق کلمه تــاالب برای آنان بی ربط 
نیســت.صفی خانی با اشــاره به اینکه با توجه به شرایط و 
میزان مصرف وضعیت این تاالب های مصنوعی مشــخص 

اســت، خاطرنشان کرد: سد آبشــینه تقریباً خشک شده و 
اکباتان هم با توجه مصرف آن برای آب شرب شهر همدان 
رو به خشــکی است.وی یادآور شد: ســد کالن به واسطه 
مصرف کم آب که از آن انجام شده و اتفاق افتاده همچنان 
شرایط خوبی دارد و شیرین سو هم به واسطه عدم استفاده 
فعاًل شرایط آن بد نیســت اما در ادامه سال هر چه جلوتر 
برویم افزایش دما و خشکی درجه دما و رطوبت هوا به طور 

قطع ممکن است موجب خشکی آن شود.

طرحی که ۱۰ سال طول کشید

تکمیل کریدور غرب در خوزستان در بالتکلیفی

حال تاالب های همدان خوب نیست

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۰۷۱۵ هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نساء روانستان 
فرزند محبوب در ششــدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۸۵/۶۵ مترمربع قسمتی 
از پــالک ۵۲۰۳ فرعی از ۱۲ اصلی بخــش ۹ واقع در ۲۰متری طالب علیمردانی ۲۳ 
سمت راست کوچه ۲ متری دوم درب روبرو پالک ۶۴ اعیان متعلق به خود متقاضی و 
عرضه موقوفه آستانقدس رضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
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تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/29
بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد
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