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مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه هر سیل به طور 
میانگین ۴۵۰ میلیارد تومان خسارت به همراه دارد،گفت: 
فعالیت آبخیزداری و تغذیه آبخوان ها کمک می کند ســیل 
وخسارات ناشــی از آن را ۷۰ درصد کاهش یابد.به گزارش 
ایسنا،آبخیزداری یکی از موثرترین اقدامات برای کاهش آثار 
خشکســالی و خسارات سیل است. مقام معظم رهبری نیز 
با توجه به اهمیت آبخیزداری در کنترل پدیده های طبیعی 
به پیگیری آن تاکید داشــته اند. از ســال ۹۷ تا ۹۹  نیز به 
اذن مقــام  معظم  رهبری اعتبارات قابل توجهی برای انجام 
عملیات آبخیزداری و آبخوان داری از محل صندوق توسعه 
ملی اختصاص پیدا کرده بود که این بودجه موجب رشــد 
چند برابری عملیات آبخیزداری در کشور شد این درحالی 
ســت که اخیرا توجه زیادی به این موضوع نشده است؛ در 
صورتی که به گفته مدیرکل دفتــر آبخیزداری و حفاظت 
خاک ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با ایجاد 
آبخیزداری و تغذیه آبخوان ها تا ۷۰ درصد میزان خسارات 

ناشی از سیل کاهش می یابد.
هوشــنگ جزی در گفت و گو با ایسنا، درباره فعالیت های 
انجام شــده در حوزه آبخیزداری اظهار کرد:در حال حاضر 
۳۹ میلیون هکتار مطالعه آماده به اجرا در این حوزه داریم 
که از این میزان ۱۹ میلیون هکتار مطالعه  شــده ولی اجرا 
نشده و یا اجرای آن نیمه کاره است. از ۱۲۵ میلیون هکتار 
مســاحت کشــور که تایش آبی دارد، ۹۰ میلیون هکتار از 
عرصه آبخیزداری کشــور مورد مطالعه قرار نگرفته اســت 
که باید مطالعه و به تناســب آن فعالیت آبخیزداری انجام 
شــود.جزی درباره افزایش هزینه  اقدامــات آبخیزداری در 

ســال ۱۴۰۱ اظهار کرد: طی امســال عملیات آبخیزداری 
در هــر هکتار با هزینه ۲.۵ میلیون تومان انجام می شــود 
و اگر بخواهیم در مســاحت ۱۹ میلیون هکتار باقی مانده 
کــه مطالعات در آن ها انجام شــده، عملیات آبخیزداری را 
انجام دهیم، ۴۷ هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز اســت. برای 
انجام فعالیت ها یک برنامه ســه ساله و یک برنامه تا پایان 
برنامه هشتم آماده شده اســت که در برنامه سه ساله ۱۹ 
میلیون برنامه مطالعه شــده اجرایی خواهد شد و تا پایان 

برنامه هشــتم نیز مطالعه ۹۰ میلیون هکتار باقی مانده به 
سرانجام می رسد.

وی افزود: طبق برنامه های تعیین شــده هم اعتبار عملیات 
اجرایی و هــم اعتبار مطالعه بر مناطــق باقی مانده تامین 
خواهد شد و امکان تبیین را به وزارت جهاد کشاورزی ارسال 
کردیــم که درهیأت دولت تایید شــود و به مرحله اجرایی 
برســد.مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشــور درباره میزان خسارات 

وارد شده توســط سیل گفت: با توجه به اینکه در بسیاری 
از موارد همچون تلفات جانی، نمی توان ارزش گذاری مادی 
کرد، حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان تنها در بخش کشاورزی 
طی سیل  مردادماه خســارت وارد شد که به نظر می رسد 
این میزان خســارت افزایش یابد. به طور متوسط برآورد ما 
از خسارت هر ســیل حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است.وی 
درباره تاثیرات مثبت آبخیزداری هنگام سیل و خشکسالی 
گفت: برای هر هکتار فعالیت آبخیزداری حدود ۲.۵ میلیون 
تومان هزینه می شود و در این شرایط می توان در کشوری 
که به طور دائم در ســیل و یا خشکسالی است ساالنه ۷۰۰ 
متر مکعب آب استحصال کرد همچنین با این میزان هزینه 
می توانیم ســاالنه ۹ تن فرسایش را کاهش دهیم. علوفه و 
آب قنات ها و چاه ها نیز افزایش می یابد عالوه بر آن به تغذیه 
آبخوان ها کمک می کنیم و ســیل وخسارات ناشی از آن را 
۷۰ درصد کاهش می دهیم. این اقدامات موجب می شــود 
حــدود ۴.۷ برابر فعالیت و هزینه  مصرفی ســود می کنیم.
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشــور ادامه داد: به آبخیزداری نباید 
تنها به عنوان یک فعالیــت نگاه کنیم. مدیریت حوزه های 
آبخیز و عملیات آبخیزداری یک فعالیت حاکمیتی اســت 
بنابراین نباید همچون فعالیت های سدسازی، پتروشیمی و 
فوالد در انتظار ســود و کسب درآمد از آبخیزداری باشیم.
جزی در پایان تصریح کرد: این عملیات در نهایت به حفظ 
خاک و آب و امنیت غذایی و اجتماعی کشور ختم می شود 
عــالوه براینکه نباید نگاه تجاری به آن داشــت، باید منابع 
مالی مورد نیــاز در اختیار قرار گیــرد، درغیر این صورت 

هرساله شاهد خسارات وحشتناکی خواهیم بود.

بازگشایی دستکند »ارزانفود« فرسایش آبی در ۱۲۵ میلیون هکتار مساحت کشور
به شرط تخصیص اعتبار

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
همدان با اعالم اینکه در حال حاضر بستر بازگشایی دستکند ارزانفود در دو 
کارگاه فراهم است، گفت: اگر اعتبارات به موقع تخصیص یابد امسال فاز اول 
این دستکند راه اندازی خواهد شد.علی خاکسار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه در ســال های اخیر بازگشایی دستکندهای سامن و ارزانفود یکی از 
اولویت های مهم میراث فرهنگی همدان بوده است، افزود: متاسفانه به دلیل 
عــدم تخصیص اعتبار بــه موقع، تاکنون موفق به بازگشــایی این دو جاذبه 

ارزشمند گردشگری نشده ایم.  
وی بــا بیان اینکه افزایش هزینه های مرمــت، مواد و مصالح و تامین نیروی 
انسانی نیز به عدم بازگشایی دســتکند ارزانفود دامن زده است، اظهار کرد: 
در حال حاضر بستر بازگشایی این شهر زیرزمینی در دو کارگاه فراهم است.

خاکســار با اشــاره به اینکه این دو کارگاه ۷۰ تا ۸۰ درصد آماده بازگشایی 
اســت، اظهار کرد: عالوه بر این اگر اعتباراتی که از امور پایگاه ها درخواست 
کرده ایم به موقع اختصاص یابد در ارزانفود هزینه می شود.معاون گردشگری 
اداره کل میــراث فرهنگی اســتان همدان اضافه کــرد: ورودی و خروجی 
دســتکند ساماندهی شده است، همچنین ساختمانی برای معرفی و استقرار 
عوامل انسانی ساخته شده که ۹۰ درصد پیشرفت دارد و یکی از ورودی های 

اصلی مجموعه نیز از همین مکان تعبیه شده است.
وی تصریح کرد: اگر امسال اعتبارات سال ۱۴۰۱ در مرداد یا اوایل شهریورماه 
تخصیص پیدا کند این مجموعه امســال راه اندازی می شــود، از طرفی برای 
تجهیز و راه اندازی فاز اول دســتکندهای سامن و ارزانفود دو میلیارد تومان 
پیشنهاد داده ایم اما تاکنون خبری نشده است.خاکسار در پایان مطرح کرد: 
مدیــر کل میراث فرهنگی همدان برای دیگر دســتکندهای اســتان ردیف 
بودجه ای را پیشــنهاد داده اســت که اگر تخصیص یابد پیشرفت خوبی در 

تجهیز و راه اندازی دستکندهای استان صورت می گیرد.  

پیش بینی خیزش گرد و خاک در خوزستان
مدیرکل هواشناســی خوزستان از تداوم موج گرما و خیزش گرد و خاک در 
استان خبر داد.محمد سبزه زاری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در بررسی 
نقشــه های هواشناســی تا اواخر هفته موج گرما دست کم در سطح استان 
خوزســتان تداوم دارد که ســبب وقوع دماهای ۵۰ درجه و باالتر در اغلب 
نقاط استان می شود.وی افزود: در نیمه شرقی تا فردا جریانات جنوبی سبب 

افزایش رطوبت و شرجی صبحگاهی خواهد شد.
ســبزه زاری افزود: در این ایام در بعد از ظهرها به دلیل شــاخص های باالی 
ناپایداری احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، تندبادهای لحظه ای در ارتفاعات 
شــرقی، جنوب شرقی و شمال شــرقی وجود دارد و تا اواخر هفته در برخی 
ســاعات وزش باد متوسط تا نسبتا شــدید در نیمه غربی، مرکزی و جنوبی 
پیش بینی می شــود که در این مدت به صورت متناوب احتمال خیزش گرد 

و غبار در استان به ویژه نواحی مرزی مورد انتظار است.

پتروشیمی  شیراز 
جزو صنایع آالینده فارس است

معاون محیط زیســت انسانی اداره محیط زیست فارس فارس اعالم کرد که 
مجتمع پتروشیمی شــیراز در فهرست صنایع آالینده استان فارس قرار دارد.

قاسم نهاوندی بیان کرد: با توجه به آلودگی های محیط زیستی در حوزه های 
مختلف و توجه نشــدن به الزامات قاونونی محیط زیســت، ۵ پرونده قضایی 
طی سال های اخیر علیه مجتمع پتروشیمی شیراز تشکیل و به مراجع قضایی 

ارجاع شده است.
به نقل از محیط زیســت فارس، نهاوندی افزود: همچنین بر اساس مقررات 
و دســتورالعمل های ســازمانی نام واحد به علت آلودگی در فهرست صنایع 
آالینده اســتان درج شده و این شرکت موظف به پرداخت عوارض آالیندگی 
به وزرات کشــور )شهرداری مرودشت( است که اجرای آن از طریق سازمان 

امور مالیاتی استان به صورت مستمر انجام می گیرد.
معاون محیط زیســت انســانی اداره کل محیط زیســت فارس با اشاره به 
دستورالعمل ذیل ماده۱۲ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، خاطرنشان 
کرد: ایــن واحد به علت انتشــار آالینده های هوا مشــمول جرایم مربوطه 
شده اســت.نهاوندی گفت: کارشناســان اداره کل حفاظت سازمان محیط 
زیســت استان و اداره شهرستان مرودشت براســاس وظایف ذاتی محوله به 
منظورحفاظت از محیط زیســت نســبت به پایش و نظارت همه واحدهای 
سطح اســتان، به ویژه صنایع بزرگ و آالینده اهتمام ویژه داشته و براساس 
ضوابط ومقررات محیط زیســتی، آنها را با اجــرای طرح خوداظهاری، اندازه 
گیری از طریق آزمایشــگاه اداره کل و ســامانه آنالین، تحت پایش مستمر 

قرار می دهند.

رفع ۱۰ نقطه پرحادثه در محور مسجدسلیمان - اللی
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل مسجدســلیمان از اجرای پروژه رفع ۱۰ 
نقطه پرحادثه در محور این شهرســتان به اللی خبــر داد.ایمان صادقی در 
گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: اجرای پروژه رفع ۱۰ نقطه پرحادثه در محور 

مسجدسلیمان به اللی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژه به صورت امانی و با اســتفاده از ماشــین 
آالت اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای مسجدســلیمان در حال اجرا 
اســت، افزود: رفع این نقاط پرحادثه به صورت تراشــه برداری خواهد بود و 
تــا دو ماه آینده به پایان خواهد رســید.رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
مسجدســلیمان گفت: رفع این نقاط پرحادثه باعث افزایش دید رانندگان و 
کاهش سوانح رانندگی خواهد شــد.صادقی عنوان کرد: امیدواریم با اجرای 
چنین طرح هایی در محورهای مواصالتی شهرستان شاهد کاهش تصادفات 

و افزایش ایمنی محورها و تردد ایمن شهروندان باشیم.

»صید ترال« مشکل قدیمی صیادان بوشهری است
اســتاندار بوشهر گفت: صید ترال و خارج از فصل در آب های استان به عنوان 
یک مشکل قدیمی صیادان و تخلف به شمار می رود که سازمان شیالت ایران 
به دنبال ســاز و کاری است تا به صورت نهادینه جلو این کار را بگیرد.احمد 
محمــدی زاده در آئیــن اعزام لنج های صیادی برای صید میگو در اســکله 
جاللی بوشــهر با تاکید بر سخت و زیان آور بودن حرفه صیادی، اظهار کرد: 
در زمان حاضر اقدامات الزم برای شــناخته شــدن سخت و زیان آور بودن 
حرفه صیادی انجام شــده که سازمان شــیالت ایران به دنبال انجام این کار 
اســت و قرار اســت این طرح به مجلس رفته و تبدیل به قانون شود.وی از 
ساماندهی اسکله های صیادی خبر داد و افزود: اسکله های صیادی در استان 
دارای سن زیادی هســتند و در بیشتر آن ها ِگل و الی قابل توجهی رسوب 
کرده، به همین دلیل الیروبی اســکله ها یکی از مهمترین برنامه های استان 

برای ساماندهی آن ها است. 
همچنین تالش می شود با ارائه امکانات و خدمات مناسب در اسکله ها زمینه 
کار برای صیادان در اسکله ها روان تر شود.استاندار بوشهر گفت: صید ترال و 
خارج از فصل در آب های استان به عنوان یک مشکل قدیمی صیادان و تخلف 
به شمار می رود، که ســازمان شیالت ایران به دنبال ساز و کاری است تا به 
صورت نهادینه جلو این کار را بگیرد و تالش می شود با تشکیل کارگروه هایی 

پی گیری های الزم برای جلوگیری از این شیوه صید مخرب انجام شود.
محمدی زاده باتاکید بر فراهم شدن شرایط بیمه ملوانان شناورهای صیادی 
گفت: بیمه صیادان در حال پیگیری اســت و با تصویب در مجلس شــورای 
اسالمی به قانون تبدیل می شود.وی با اشاره به ۱۷ مرداد روز خبرنگار، گفت: 
نقش خبرنگاران در جمهوری اســالمی همان نقش حضرت زینب )س( است 
و این ها پیام رسان مجاهدت های مردم، شهدا و رهبر معظم انقالب هستند.
وی گفت: این خبرنگاران هستند که آنچه شهدا و مردم در دفاع از سرزمین، 
انقالب، کشــور و ناموس خود انجام می دهند را بازگو می کنند و همیشه این 

گروه عالوه بر نقش پیام رسانی نقش رزمنده خط مقدم را نیز داشته اند.
اســتاندار بوشــهر با اشــاره به نقش خبرنگاران در مقابل این هجمه بزرگ 
رســانه ای دشــمن تاکید کرد: اگر امروز انقالب اســالمی در مقابل دشمن 
محکم ایســتاده و نقش خود را ایفا می کند بخشــی از آن را مدیون تالش 
خبرنگاران در انعکاس فعالیت مردم و مسئوالن هستیم.محمدی زاده اضافه 
کرد: خبرنگاران از لحاظ مالی، بیمه ای و شغلی در شرایط خوبی قرار ندارند 

و تالش دارم اگر بتوانم کاری برای آن ها انجام دهم.

اخبار کوتاه

ورود شــیرابه های صد ها تن زباله شــهری و 
فاضالب های خانگی حیات بابلرود را در معرض 
خطر قرار داده است.سالهاست که ساکنین و 
کســبه منطقه پل تاریخی محمد حسن خان 
بابــل از بوی بد در کنــار رودخانه بابلرود در 
اثر تخلیه شیرابه های سکوی زباله شهرداری و 
فاضالب های خانگی رنج می برند، شیرابه هایی 
که چندین سال به صورت نهر آبی بطور مداوم 
فعال اســت و در دل بابلرود سرازیر می شود.
محمودی یکی از اهالی منطقه می گوید: تا ۲۰ 
سال قبل نه تنها از آب این رودخانه برای شنا 
و ماهی گیری استفاده می کردیم بلکه مادران 
ما هم برای شستن لباس از همین آب استفاده 
می کردند، اما امــروزه نمی توانیم حتی از ۱۰ 

متری این رودخانه تردد کنیم.
او روز هایی را به خاطر می آورد که در نیزار های 
این رودخانــه قوها، مرغابی هــا و ابچلیک ها 
زندگــی می کردند و می گویــد: آلودگی های 
ناشــی از ورود فاضالب ها و شیرابه های ناشی 
از دفن پســماند ها بــه ایــن رودخانه مرگ 
ماهیان را بدنبال داشــته اســت و ماهیگیری 
در ایــن رودخانه را به خاطره ســال های دور 
تبدیل کرده است.حســن پور یکی از بازاریان 
منطقه است که در کنار پل محمدحسن خان 
مغازه دارد و می گوید: روزانه چندین کامیون 
فاضالب هــای خانگی و حتی انســانی را در 

نهر های منتهی به بابلرود خالی می کنند.
او می گویــد: این نهر ها قبال به عنوان نهر های 
کشــاورزی برای انتقال آب به اراضی منطقه 
استفاده می شــد، اما تخلیه فاضالب ها باعث 
شــده ایــن نهر های کشــاورزی اکنــون به 

جوی های فاضالب تبدیل شوند.
این شهروند بابلی می گوید: ورود فاضالب های 
خانگی و انسانی به رودخانه معضلی زشت، اما 
از آن بدتر این است که انگار کسی مسؤولیت 
این فاجعه را قبول نمی کند تا این رودخانه که 
روزی حیات شهر به آن وابسته بود هر روز به 
مرگ نزدیک تر شود.بابلرود یا رود بابل یا باُول 
رود، با حدود ۸۸ کیلومتر طول و آورد ساالنه 
۵۶۰ میلیون متر مکعــب یکی از بزرگ ترین 
رودخانه های مازنــدران و به گفته برخی های 
یکی از آلوده ترین رودخانه ها اســت، این رود 
از ترکیب سه رودخانه آذررود، کارسنگ رود و 
اسکلیم رود در سد البرز به وجود می آید و پس 
از گذر از شهرستان های سوادکوه شمالی، بابل 
و بابلسر به دریای خزر می ریزد.دفع نادرست 
فاضالب ها، شــیرابه هایی که از سکوی انتقال 
زباله به داخل رودخانه بابلرود جاری می شود 
و هدایت فاضالب های خانگی به این رودخانه 
خصوصا در فصول بهار و تابستان که آب این 
رودخانه کاهش می یاید باعث آلودگی زیست 
محیطی میکروبی و تهدید آبزیان شده است.
حیدرپور رئیس اداره محیط زیست شهرستان 
بابل می گوید: از ابتدای پل محمدحسن خان 
تــا میدان مادر حــدود ۲۵ لوله فاضالب وارد 
رودخانه می شود که پیگیری شدیم و مشخص 
شدیم برخی ها را شهرداری برای جمع آوری 
آب های ســطحی احــداث کرده اســت، اما 
مشاهده می شــود که از داخل بسیاری از این 

لوله های فاضالب بیرون می آید.
او می گوید: برای ســاماندهی به این اوضاع به 
اداره آب و فاضالب و شهرداری بابل می گویم، 

اما آن ها اعالم می کنند مربوط به آن ها نیست 
و مــا هــم نمی دانیم مدیریــت فاضالب های 
خانگی و فاضالب های شهری مربوط به کدام 
اداره و دســتگاه اجرایی است.حیدرپور افزود: 
ســطح آب های زیرزمینی در بابل باال است و 
متاســفانه برای مدیریت فاضالب های خانگی 
در مجتمع های مسکونی هم با مشکل مواجه 
هستیم به گونه ای که عمق چاه های فاضالب 
متناســب با ظرفیت مجتمع مسکونی نیست 
و به همین دلیــل در برخی موارد فاضالب ها 
در جوی های آب شهری می ریزند.رئیس اداره 
محیط زیست شهرســتان بابل گفت: بیشتر 
جوی های شــهری بابــل به فاضــالب آلوده 
هســتند، آلودگی هایی که به همراه آب های 

سطحی به رودخانه بابلرود منتقل می شوند.
حیــات روخانه بابلرود را چنــد عامل تهدید 
می کند، آلودگی شهری و خانگی که می گویند 
بیــش از صد مجرای تخلیه فاضالب خانگی و 
شهری از پل موزیرج تا مصب رودخانه وجود 
دارد، فاضالب هــای ناشــی از فعالیت هــای 
صنعتی ماننــد واحد های موزاییک ســازی، 
سنگ بری ها و کارگاه های سرویس خودرو و 
کارواش ها که با فاضالب های آن ها با خاصیت 
اسیدی و قلیایی خورندگی بیشتری نیز دارند 
و آلودگی های کشــاورزی ناشــی از استفاده 
از ســموم و کود که از طریــق چندین کانال 
در محدوده هــای پل موزیرج تا پل بابلســر 
وارد رودخانــه بابلــرود می شــود و اخیرا نیز 
شــیرابه های ایستگاه انتقال زباله شهری بابل.
پورچالی رئیس کمیســیون خدمات شــهری 
شورای شهر بابل می گوید: معضل ورود شیرابه 

به رودخانه بابلرود از همان زمانی که این مکان 
برای سکوی زباله شهرداری انتخاب شده بود 
وجود داشت و متاسفانه تصفیه خانه ای که از 
قبل طراحی شده بود به دلیل اختالفات میان 
شــهرداری و پیمانکار به مرحله اجرا نرســید 
و برخــی ناهماهنگی ها مانــع از اجرای طرح 

تصفیه خانه شد.
او می گوید: مشــکل دیگر تزریــق اعتبارات 
قطره چکانــی برای اجرای طرح های مدیریت 
فاضالب های خانگی و شــهری اســت که به 
دلیــل زمان بر بودن و کم بودن این اعتبارات 
برخی طرح ها مانند تکمیل شــبکه فاضالب 
شــهری نیز به کندی پیش می رود.پورچالی 
ادامــه داد: بــا کمک دانشــگاه نوشــیروانی 
بابل مشــکل شــیرابه های منطقه انجیلسی 
تا حدودی برطرف شــده اســت و روزانه ۴۰ 
مترمکعب از شــیرابه های این منطقه تصفیه 
می شــود که می توان همین طــرح را درباره 

سکوی زباله نیز اجرا کرد.
رئیس کمیســیون خدمات شــهری شورای 

شــهر بابل به مشکل دیگری نیز در این رابطه 
اشــاره کرد و گفت: هرگونه مزایده یا مناقصه 
برای اجــرای طرح باید در ســامانه تدارکات 
الکترونیکــی دولت یا توکن ثبت شــود، اما 
دانشگاه نوشــیروانی شــرایط حضور در این 
سامانه را ندارد که بتوان از ظرفیت علمی این 
دانشگاه برای حل مشکل شیرابه های سکوی 
زباله اســتفاده کرد.او ادامــه داد: حل برخی 
مشــکالت با هماهنگی بین دســتگاهی قابل 
اجرا است که معموال به سختی اتفاق می افتد.
بابل رود که روزگاری نماد اصلی شهر بابل بود 
و با نام این شــهر هم گره خورده اســت، این 
روز هــا حال خوبی ندارد شــاید بخاطر اینکه 
برخی ها می خواهند بــا ریختن فاضالب های 
انسانی و خانگی و کشاورزی مشکل خود را به 
آسان ترین شکل ممکن حل کنند و برخی ها 
نیــز همچنان می خواهند نظــاره گر تخلفات 
زیست محیطی باشند بی خیال مرگ رودخانه 
و بوی تّعفن آوری که سال هاست اهالی منطقه 

را به ستوه آورده است

هر چند منشــأ ورود آلودگی هــای نفتی به 
ســاحل کنگان هنوز دقیق مشــخص نشده 
ولــی ارزیابی های اولیه بیانگــر ورود آلودگی 
از شــناورها و نفتکش هــا اســت.به گزارش 
مهر، اســتان بوشــهر از شــمال تا جنوب در 
احاطه شــرکت ها و تأسیســات نفت و گاز و 
پتروشــیمی قرار گرفته و این شرکت ها بیش 
از آنکه ســودی برای مردم داشــته باشــند، 
ضررهایشــان به اســتان و مردمش می رسد.

آلودگی های نفتی موضوع جدیدی در استان 

بوشــهر نیســت و آلودگی های مختلفی که 
راهی دریا می شــوند در روزهای مختلف سال 
مشکالتی را برای محیط زیست دریایی استان 
ایجاد می کنند.عالوه بر تأسیسات نفتی و گازی 
که در ســواحل استان و همچنین در آب های 
خلیج فارس قرار دارند، شــناورها و نفتکش ها 
نیــز نقش اساســی در ورود آلودگی ها دارند.
در روزهای اخیــر ورود آلودگی های نفتی به 
سواحل کنگان خبرساز شده و هر چند منشأ 
آلودگی به صورت دقیق هنوز اعالم نشده است 

ولی گفته می شــود که شناورها و نفت کش ها 
مهمتریــن متهــم در ایــن زمینه هســتند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
در گفت وگــو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: 
آلودگی های نفتی به عنوان یکی از مهمترین 
تهدیدها در خلیج فارس محســوب می شود 
که هر ســاله شــاهد ورود اینگونه آلودگی ها 
هســتیم.فرهاد قلی نــژاد برخــورد قانونی و 
قاطع با ورود ایــن آلودگی ها را یک ضرورت 
دانست و خاطرنشان کرد: هر گونه تخلیه مواد 
آالینده به اکوسیستم دریایی ممنوع است و با 
متخلفین طبق قانون برخورد می شــود.وی با 
اشاره به ورود لکه های نفتی به ساحل کنگان 
موجب ایجاد آلودگی محیط زیست در دریا و 
ساحل اضافه کرد: لکه های نفتی موجب ایجاد 
آلودگی در ساحل کنگان شده است.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اســتان بوشهر گفت: 
بررسی اولیه نشان دهنده تخلیه مواد نفتی از 
شناور و کشتی های نفتکش است که اقدامات 
الزم برای شناسایی منشأ و کشتی متخلف با 
همکاری ارگان های متولی آغاز شــده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
از عموم شهروندان درخواست کرد تا پاکسازی 
کامل محــدوده آلوده به لکه هــای نفتی در 
حدفاصل بندر تمبک تا شهر کنگان از ورود به 
ساحل خودداری و از شنا در محدوده آلوده به 

لکه های نفتی خودداری کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز 
در این زمینه اظهار داشت: آلودگی های نفتی 
به شکل گلوله های نفتی همانند قیر در طول 
ده ها کیلومتر ســاحل کنگان موجب آلودگی 
این مناطق شده است.محمد شکیبی نسب از 
پایش تصویر هوایی در بررسی محدوده آلوده 
در ســواحل کنگان خبر داد و اضافه کرد: در 
ارزیابــی اولیه انتقال نفت خام از کشــتی به 
کشتی منشــأ این آلودگی ارزیابی شده است.
وی با اشــاره به اعزام تیــم مقابله با آلودگی 
به ســواحل کنگان خاطرنشــان کرد: نیاز به 
مشــارکت و همکاری مردم ساحل نشین بندر 
کنگان، سایر دستگاه ها و صنایع در پاکسازی 
آلودگی نفتی در ســاحل داریم.مدیرکل بنادر 
و دریانوردی اســتان بوشهر تصریح کرد: تیم 

پاکســازی ایــن اداره کل توجه ویــژه ای به 
جلوگیــری از آلودگی، پاکســازی و حفاظت 
دریایی و سواحل دارد.وی بیان کرد: امکانات 
و تجهیزات پاکسازی و مقابله با آلودگی اداره 
کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر افزایش 
یافته و در این راستا در طول سال تمرین های 
مختلــف تخصصی بــرای مقابله بــا آلودگی 
خلیج فارس در محدوده اســتان بوشهر انجام 
می شود.شــکیبی نسب بی توجهی به آلودگی 
ســاحل کنگان را ســبب صدمات به محیط 
زیست دانســت و اظهار کرد: سازمان بنادر و 
دریانوردی ایران در ســنوات اخیر بیش از ۱۰ 
هزار میلیارد تومان تجهیزات، امکانات و شناور 
برای پاکســازی سواحل خریداری کرده است 
تا محیط زیســت کمتر دچار آسیب شود.وی 
با تأکید بر ضرورت احســاس مسئولیت تمام 
دســتگاه های متولی برای مقابلــه با آلودگی 
دریایی ادامــه داد: در حوزه محیط زیســت 
دریایی باید همکاری گروهی و گســترده در 
راســتای حفظ محیط زیست دریایی افزایش 

یابد.

جاده راور - دیهوک که زائران چهار استان را به سمت مشهد 
الرضا متصل می کند یکی از فراموش شــده ترین جاده های 
کشور اســت که تلفات جانی بسیاری به جای می گذارد.به 
گزارش مهر، یکی از مطالبات اصلی مردم کرمان در آستانه 
سفر دولت به این استان بهسازی جاده راور - دیهوک است، 
این جاده شــهر راور در جنوب کویر لوت را به شهر دیهوک 
نخســتین مرکز جمعیتی استان خراســان جنوبی متصل 
می کند و تنها جاده ای اســتان که مردم استان های کرمان، 
هرمزگان، یزد و سیســتان و بلوچستان را به شهر مشهد و 
زیارت امام رضا )ع( می رساند.اما عبور از این جاده کار ساده 
ای نیســت، دمای هوا در این جــاده در طول روز به باالی 
۵۰ درجه ســانتیگراد می رســد و هیچ امکاناتی به جز یک 
مجتمع بین راهی نچندان آبرومند به نام »دیگ رســتم« و 
چندین آب انبار خالــی در این جاده از آب ندارد.این جاده 
کم عرض و مملو از دســت انداز از یکی از بی آب و سوزان 
ترین مناطق کویری ایران می گذرد، طی ماه های اخیر تعداد 
باالی تصادفات رانندگی و سوانح در این جاده به حدی بود 
که صدای نمایندگان کرمان و راور در مجلس را نیز در آورده 
اســت و حتی رئیس دادگستری اســتان کرمان نیز به این 
مساله ورود کرده است و خواستار بهسازی فوری این جاده 
شده است اما با وجود مطالبات مردم و مسئوالن قوه قننه و 
قضائیه اما در بخش اجرایی گویی مسئوالن اصاًل این جاده 
را نمی بینند.کار بهسازی این جاده در بخش هایی اندک در 

دست اجراست که بســیار طوالنی شده است، آسفالت این 
جاده به حدی دچار مشــکل شده است که عبور و مرور در 
این محور که ترانزیتی هم محسوب می شود را بسیار مشکل 
کرده اســت. رئیس کل دادگســتری استان کرمان، حجت 
االسالم و المسلمین ابراهیم حمیدی در این خصوص گفت: 
شهرســتان راور یکی از موقعیت های جغرافیایی حساس و 
خاص اســتان کرمان را دارد و در مسیر ترانزیتی جنوب به 
شمال است و عمده کامیون های مسیر بندرعباس به سمت 
کشــورهای آسیای میانه از این مســیر حرکت می کنند و 
عالوه بــر آن زائران امام رضا )ع( نیز عمدتاً از این مســیر 
عبور می کنند و از این نظر زیرساخت های مورد نیاز فراهم 
نیست.او با اشاره به این مطلب که جاده های مواصالتی بین 
راور و کرمان و راور و دیهوک از اســتانداردهای مناســب 
برخوردار نیست و نقاط حادثه خیز فراوانی دارد، افزود: رفع 
این مشکل چندین ســال است که در دستور کار قرار دارد 
و توجه خاص مســئوالن برای تأمین اعتبار دو بانده کردن 
این مســیر را می طلبد تا نقاط حادثه خیر برطرف شــده و 
شاهد حوادث باشــیم.حمیدی تصریح کرد: قطعاتی از این 
مســیر در خراسان جنوبی در حال مناقصه و کار است و در 

اســتان کرمان نیز باید موضوع پیگیری شده و ادامه یابد و 
این مشکل برای مردم شرق کشور و جنوب شرقی کشور که 

از این جاده تردد می کنند، برطرف شود.
محمــد رضا پور ابراهیمی، نماینده مــردم کرمان و راور در 
مجلس نیز در گفتگو با مهر یکی از درخواســت های اصلی 
نمایندگان کرمان را بهسازی این جاده عنوان کرد و افزود: 
متأســفانه طی ماه های اخیر چندین تصادف دلخراش در 
این محور روی داده اســت و کشــته های زیــادی به جای 
گذاشته اســت.وی ادامه داد: باید دولت اقدامات الزم برای 
بهســازی این جــاده را انجام دهند و بانــد دوم این جاده 
تکمیل و اصالحات الزم برای انجام شود.وی از پیگیری برای 
اختصاص اعتبار مورد نیاز برای ترمیم این جاده خبر داد و 
گفت: با توجه به خسارت های سنگین جانی باید اصالح این 
جاده در اولویت قرار گیرد.وی با اشــاره به اینکه زائران امام 
رضا از این جاده اســتفاده می کنند گفت: باید اقدامات الزم 
برای اصالح جاده فوراً انجام شود تا مردم با آسودگی خاطر 

به سفر زیارتی بروند.
میثم علیخانی از شــهروندان کرمانی است که به تازگی از 
این جاده عبور کرده اســت و به خبرنگار مهر می گوید: بعد 

از عبور از فردوس به ســمت دیهوک جاده کویری می شود 
و به مرور به به سمت دیهوک نزدیک می شوید جاده دچار 
افت کیفیت شدید تر می شود.وی عنوان کرد: شهر دیهوک 
بســیار کوچک و امکانات ابتدایی دارد و اما همین شهر در 
کویر بی آب و علف و ســوزان منطقه غنیمت است چون از 
بعد از این شــهر تا راور امکاناتی در این جاده وجود ندارد و 
هر چند کیلومتری یک آب انبار در کنار جاده است که هیچ 
گونــه آبی در این انبارها وجود ندارد و مدتهاســت متروکه 
شده است.وی گفت: دما در این منطقه به ۵۰ درجه می رسد 
و به دلیل نظارت اندکی که می شــود تخلفات رانندگی هم 
بســیار زیاد است، فقط مجتمع بین راهی کوچک در دیگ 
رســتم وجود دارد که وضعیت بهداشتی و ارائه خدمات در 
این منطقه بسیار اندک اســت.وی عنوان کرد: مردم سعی 
می کنند به دلیل شــدت گرما در طول شب در این مسیر 
رانندگی کنند که به دلیــل کویری بودن و نبود مجتمعی 
که بتوانند دقایقی اســتراحت کنند دچار خســتگی و گاه 
واژگونی خودرو می شــوند.وی افزود: اینکه چرا در جاده ای 
که مردم چندین استان استفاده می کنند و مسیر ترانزیتی 
ماشین های سنگین از بندر چابهار به سمت خراسان رضوی 
و ســرخس است سوالی است که مســئوالن باید پاسخگو 
باشند.مردم انتظار دارند در سفر دولت به استان کرمان رفع 
مشکل این جاده که در دولت های گذشته انجام نشده است 

در اقدامی جهادی و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

بابلرود هم دارد به خاک سیاه می نشیند 

آلودگی بابلرود از زمین و زیرزمین

لکه های نفتی در ساحل کنگان

 پای شناورها و نفتکش ها در میان است

جاده کویری کرمان دیده نمی شود

لزوم بهسازی جاده راور - دیهوک


