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پروژه راه آهن بوشــهر علیرغم اهمیت بســیار زیاد، به علت 
عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز پس از ۱۵ سال همچنان 
کمتر از ۱۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد اما قرار است در 
دولت سیزدهم گره باز شود.به گزارش مهر، راه آهن یکی از 
مهمترین زیرساخت های حمل و نقل محسوب می شود که به 
عنوان یکی از نیازهای اساسی برای توسعه و پیشرفت به ویژه 
در عرصه اقتصادی مورد نیاز است.اســتان بوشهر علی رغم 
موقعیت و جایگاه استراتژیکی که در عرصه اقتصادی کشور 
دارد، هنوز به خط ریل سراسری متصل نشده است و پروژه 
راه آهن بوشــهر- شیراز در ایســتگاه بی پولی متوقف مانده 
اســت.در حالی ۱۵ سال از زمان آغاز پروژه راه آهن بوشهر- 
شــیراز می گذرد که پیشرفت فیزیکی آن به ۱۰ درصد هم 
نرسیده است.پروژه راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه با طول 
۶۵۵ کیلومتر در ۱۱ قطعه تعریف شده است که قطعات ۹ 
تا ۱۱ در اســتان بوشهر و مابقی در استان فارس واقع شده 
است.از این ۱۱ قطعه، دو قطعه از سمت شیراز به طول ۱۰۰ 
کیلومتر، ۵۰ درصد در زیرسازی پیشرفت فیزیکی دارد و از 
سمت بوشهر نیز قطعه ۱۱ که به بوشهر متصل می شود، به 
طول ۴۰ کیلومتر حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
دو قطعه سخت این مســیر ریلی در استان بوشهر به طول 
۲۵ کیلومتر قرار دارد. در این قطعه مسیر ۵.۵ کیلومتر پل 
و تونل وجود دارد و مســیر شرایط توپوگرافی بسیار سختی 
دارد.این قطعه از پروژه، ۱۰ تونل و ۹ دستگاه پل خاص دارد 
که موجب شده است که این ۲۵ کیلومتر از اهمیت خاصی 

برخوردار باشد.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان بوشهر در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اتصال 
استان بوشهر به خط ریل سراسری بیان کرد: تکمیل راه آهن 
بوشهر را نباید یک مطالبه استانی دید بلکه این پروژه برای 
کل کشور ارزش بسیار باالیی دارد.غالمحسین کرمی اضافه 
کرد: ســال ها از آغاز پروژه راه آهن بوشهر - شیراز می گذرد 
ولــی هنوز این پــروژه تکمیل نشــده و علیرغم وعده های 
مسئوالن و دولت های مختلف، اعتبارات مورد نیاز برای آن 
تکمیل نشده است.وی با اشاره به اینکه انتظار داریم مسئله 

راه آهن بوشــهر جدی تر دنبال شود ادامه داد: نیاز است که 
موضوع تأمین اعتبار راه آهن بوشهر - شیراز جدی تر از سوی 
دولت دنبال شود.رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در 
مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه این پروژه مطالبه 
طوالنی مردم استان بوشهر است افزود: این طرح را به عنوان 
پروژه بوشهر و شیراز و منطقه ای نبینیم و باید به صورت ملی 
دیده شود.وی تاکید کرد: اگر به صورت منطقه ای و استانی 
به این پروژه نگاه شود، پیشرفتی را شاهد نخواهیم بود ولی 
مسئله مهم این است که پروژه راه آهن بوشهر - شیراز برای 
کل کشور مفید اســت و باید ملی دیده شود.مدیرکل راه و 
شهرســازی استان بوشهر نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
اشــاره به برنامه دولت برای تکمیل راه آهن بوشهر - شیراز 
اظهار داشت: دولت عزمی جدی برای تکمیل پروژه راه آهن 
بوشهر شــیراز دارد و شاهد تصمیمات خوبی در این زمینه 

هستیم.
سید محمود دستغیبی با اشاره به استفاده از تهاتر نفتی برای 

تأمین اعتبارات پروژه راه آهن بوشــهر - شیراز خاطرنشان 
کرد: رئیس جمهور و هیئت دولت در سفر به استان بوشهر 
بر تأمین اعتبارات این پروژه تاکید کردند.وی بیان کرد: طول 
محور راه آهن شــیراز - بوشهر- عسلویه ۶۵۵ کیلومتر است 
که حدود ۱۴۰ کیلومتر از مســیر شــیراز بوشهر در استان 
بوشــهر قرار دارد و محور بوشهر به سمت عسلویه به طول 

۲۰۵ کیلومتر طراحی شده است.
امام جمعه بوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
یکی از مطالبات جدی و دیرینه مردم استان بوشهر، اتصال 
به خط راه آهن سراسری است که تاکنون از این مهم محروم 
مانده اند.آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشــهری به مشــکالت 
تأمین اعتبار پروژه راه آهن بوشهر - شیراز اشاره کرد و افزود: 
انتظار داریم که زمینه تأمین اعتبار و تسریع در تکمیل این 
پروژه مهم انجام شــود.وی با اشاره به ارزش راهبردی پروژه 
راه آهن بوشــهر - شیراز تاکید کرد: استان بوشهر در عرصه 
اقتصادی دارای ظرفیت بسیار باالیی است و اتصال به راه آهن 

نقش مهمی در این زمینه خواهد داشــت.نماینده ولی فقیه 
در اســتان بوشهر بیان کرد: در سفر اول دولت این پروژه در 
دستور کار بود ولی به نتیجه نرسید و در سفر دوم پیشنهاد 
شد که این پروژه جدی تر دنبال شود.مهرداد بذرپاش وزیر راه 
و شهرسازی نیز در نشست شورای برنامه ریزی استان بوشهر 
اظهار داشــت: یکی از مطالبات اساسی مردم استان بوشهر 
اتصال به شبکه ریلی اســت که در این راستا اقدامات الزم 
صورت می گیرد.وی با اشاره به قرار گرفتن اعتبار مورد نیاز 
برای تکمیل خط ریلی بوشهر به شیراز در پروژه های تهاتری 
وزارت راه و شهرســازی بیان کرد: این یک پروژه راهبردی 
است که چهار قطعه آن در حال واگذاری به پیمانکار است.
وزیر راه و شهرســازی بیان کرد: خط ریلی بوشهر به شیراز 
دارای ۴۵۰ کیلومتر طول ریل گذاری بســیار سنگین است 
که به ۱.۲ میلیارد یورو اعتبار برای تکمیل شــدن نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه این پروژه ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، افزود: پیگیری الزم برای تسریع در تکمیل این پروژه 

مهم و زیرساختی با جدیت دنبال می شود.
رئیس جمهور نیز در صحبت های خود در دور دوم ســفر به 
بوشــهر تکمیل این خط راه آهن را یکی از مطالبات اصلی 
مردم بوشــهر عنوان کرده و البته به مردم این مژده را داده 
اســت که اعتبار مورد نیاز به این طــرح اختصاص می یابد 
و این راه آهن از بن بســت خارج خواهد شــد.آن گونه که 
رئیس جمهور از مسئوالن مربوطه مطالبه کرده است به نظر 
می رسد طی ســال های آتی این پروژه تکمیل می شود و به 
یکی از مهمترین زیر ســاخت های کشور برای انتقال کاال و 
حمل و نقل از بنادر جنوبی به مرکز کشور تبدیل می شود.

اســتان بوشهر با برخورداری از ظرفیت های فراوان در حوزه 
انرژی، بنادر و گمرکات، کشاورزی، انرژی هسته ای، معادن 
و… نقش مهمی در تولیــد ناخالص ملی و تأمین نیازهای 
کشــور ایفا می کند ولی همچنان در زمینه زیرساخت ها با 
مشــکالت فراوانی روبرو اســت.انتظار مــی رود با پیگیری 
مســئوالن استان بوشهر، وعده های رئیس جمهور و اعضای 
هیئت دولت در مورد پروژه راه آهن بوشــهر با جدیت دنبال 

شده و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.

پیشرفت ۱۰ درصدی طی ۱۵ سال

توقفراهآهنبوشهردرایستگاهبیپولی
دشت کاشمر 

یکی از بحرانی ترین دشت های ایران است
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشــمر گفت: دشــت کاشمر بین دو 
دشــت ازغند و دشت بردســکن تا محل رودخانه ششــطراز واقع  شده و یکی 
از بحرانی ترین دشــت های ایران است.میثم روشــنی در گفت و گو با ایسنا از 
افتتاح پروژه بزرگ آبخیزداری غرب کاشــمر همزمــان با هفته منابع طبیعی 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: این پروژه در حوزه آبخیز روســتای کسرینه این 
شهرســتان به بهره برداری رســید.وی با بیان اینکه کار و هزینه در حوزه های 
آبخوان و آبخیزداری در واقع هزینه نیســت بلکه سرمایه گذاری برای نسل های 
آینده اســت، بر لزوم همکاری و تعامل بیش از پیــش مردم با مجموعه منابع 
طبیعی و آبخیزداری تاکید کرد.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشمر 
گفت: تغییرات اقلیمی تمامی حوضه های آبخیز منطقه را درگیر کرده لذا اجرای 
پروژه های آبخیزداری با هدف کنترل ســیل و رسوب و تقویت پوشش گیاهی و 

همچنین تقویت سفره های آب زیرزمینی اجرایی شده  است.
وی همچنین افزود: امیدواریم با مشــارکت مردم در اجــرای این پروژه ها گام 
بلندی در راســتای ارتقاء ســطح فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی 
برداریم.رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشــمر نیــز در ادامه گفت: 
پروژه های آبخیزداری عالوه بر کنترل سیالب های مخرب فصلی و پیشگیری از 
تخریب زیرساخت ها و خسارت های احتمالی حاصل از سیل در تغذیه سفره های 
زیر زمینی چشمه ها و قنوات، کنترل فرسایش خاک و حمل رسوب، استحصال 
آب ناشــی از بارش های ساالنه، افزایش رطوبت سطحی خاک و تقویت پوشش 
گیاهی تأثیر فراوانی خواهد داشــت.وی در ادامه با اشــاره به جذب حدود ۳۵ 
میلیارد ریال در ســال جاری از ردیف تعادل بخشــی بــرای اجرای پروژه های 
آبخیزداری در حوزه کســرینه شهرســتان افزود: با بهره برداری از این طرح ها 
بخش زیادی از کشاورزان و بهره برداران در پایین دست از مزیت های طرح های 
مذکور بهره مند می شوند.روشنی ادامه داد: اجرای یک بند خاکی پخش سیالب 
با خاکریزی ۳۸ هزار متر مکعب، اجرای یک سازه ترکیبی گابیون سنگ مالت 
در خروجــی زیر حوزه کالته نادر با حجم حــدود ۱۰۰۰ متر مکعب و تکمیل 
ســرریز سنگ و مالت بند خاکی محمدیه خروجی زیر حوزه شماره ۷ با حجم 
حــدود ۴۰۰ مترمکعب از جمله طرح هایی هســتند کــه همزمان هفته منابع 
طبیعی به بهره برداری رسیده است.وی خاطرنشان کرد: با پیگیری های مستمر 
اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری و نماینده محترم منطقه در مجلس شــورای 
اسالمی، فرماندار و مسئولین شهرستان و استان، اعتبارات خوبی در سال جاری 
از محل منابع ملی احیا و تعادل بخشــی منابع آب به پروژه های آبخیزداری در 
حوزه آبخیز کسرینه )غرب کاشمر( اختصاص یافت.رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان کاشمر تصریح کرد: در سال های گذشته سه سازه شامل 
یک بند خاکی با حجم ۱۸ هزار مترمکعب و ســرریز سنگ مالت با حجم ۳۵۰ 
مترمکعب و یک بند ســنگ و مالت با حجم هزار مترمکعب در باالدست کالته 

روحانی و یک سازه گابیونی با حجم ۷۰۰ مترمکعب نیز اجرا شده است.
روشنی در ادامه با بیان اینکه دشت کاشمر بین دو دشت ازغند و دشت بردسکن 
تا محل رودخانه ششطراز واقع شده و یکی از بحرانی ترین دشت های ایران است، 
گفت: بیش از ۹۵ درصد تغذیه ســفره آب زیرزمینی دشت کاشمر از حوزه های 
آبخیز شــمالی که شــامل ارتفاعات صخره ای و منطقه کوهستانی است، انجام 

می گیرد.
وی افزود: از ابتدای دهه ۷۰، مطالعه، بررسی و اجرای پروژه های آبخیزداری بر 
روی این حوزه های آبخیز شــروع شده که نتیجه آن مطالعات کامل آبخیزداری 
در حوزه آبخیز آبخوان بهاریه با ســطح حدود ۲۰ هزار هکتار، حوزه شــهری 
کاشمر )شرق ســید مرتضی( با وسعت ۶۰۰۰ هکتار، حوزه آبخیز سنگ نصوح 
با وســعت ۵۰۰۰ هکتار و حوزه کسرینه )غرب کاشمر( به وسعت ۷۰۰۰ هکتار 
انجام شده است.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشمر با بیان 
این که حوزه های آبخیز کوچکتری مانند آبخیز فرشــه و آبریز قوچ پلنگ نیز به 
 صورت موردی بررسی و عملیات کنترل سیالب در آن انجام شده است؛ تصریح 
کرد: با پیگیری های انجام شــده و اعتباراتی که در سال های گذشته تخصیص 
داده شده، عملیات کنترل سیل پخش و نفوذ سیالب در ۸۰ درصد این منطقه 
به خصوص منطقه شــمال شرق شهرستان کاشمر به سرانجام رسیده است.وی 
عنوان کرد: با اقدامات کنترلی انجام گرفته عالوه بر حفاظت شهر و روستاهای 
دشت کاشــمر، اراضی کشــاورزی و باغات، راه ها و تأسیســات پایین دست از 
تهدید سیل، هرساله میلیون ها مترمکعب از سیالب رودخانه های شمال دشت 
کاشمر مهار و به سفره آب زیرزمینی منطقه تزریق می شود.روشنی عنوان کرد: 
برای تکمیل عملیات آبخیزداری در این حوزه، آبخیز فاز ۲ پخش ســیالب در 
باالدست روستای سرحوضک با حجم عملیات خاکی ۴۰ هزار مترمکعب و ۴۰۰ 
مترمکعب سریز سنگ مالت، هم چنین یک مورد بند خاکی و یک سازه سنگ 

مالت در رودخانه سرخرود اجرا خواهد شد.
وی یادآور شــد: با تکمیل این پروژه بیش از ۹۰ درصد ســیالب منطقه غرب 
و شمال غرب شهرستان کاشــمر مهار و به سفره آب زیرزمینی منطقه تزریق 
خواهد شــد که حداکثر بهره برداری از سیالب و روان های منطقه برای تقویت 
ســفره های آب زیرزمینی صــورت خواهد گرفت.رئیــس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان کاشمر با بیان اینکه در ســال ۱۴۰۱ با اعتباری بالغ بر 
۵۰ میلیارد ریال پروژه  هایی احداث شــد، گفت: فاز یک پخش سیالب در قالب 
احداث یک تورکینســت با حجم عملیات خاکــی ۳۷ هزار مترمکعب و حجم 
سریز سنگ مالت حدود ۴۰۰ متر مکعب در باال در سطح روستاهای زنده جان، 
کسرینه و حاجی آباد، بند خاکی محمدیه که در باالدست روستای محمدیه واقع 
که حجم عملیات خاکریزی آن ۱۷ هزار متر مکعب و حجم عملیات سنگ مالت 
ســرریز آن بالغ بر ۴۰۰ متر مکعب و بند ترکیبی گابیونـ  مالتی با حجم بیش 
از ۱۲۰۰ متر مکعب سنگ مالت و گابیون از آن جمله بوده است.وی ادامه داد: 
پروژه های آبخیزداری نه  تنها برای تغذیه سفره های زیرزمینی بسیار مفید است 
و از تبخیر آب جلوگیری می  کنند بلکه سیالب ها هم ایمن سازی می شوند، اگر 
طرح های آبخیزداری اجرا نشود، از شمال غرب و شمال شرق کاشمر مورد تهدید 
سیالب هستیم.روشنی تصریح کرد: احداث پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری 
در قالب بندهای ســنگ مالتی یا تورگابیون در سرشــاخه ها و باالدست حوضه 
آبریز و احداث بندهای تغذیه مصنوعی در دامنه ها و ورودی دشــت ها بهترین 
گزینه اســت.وی همچنین مساحت کل مطالعه شده کال دره گرگ و دره گور 
را بالغ بر ۵۱۲۶ هکتار اعالم و اظهار کرد: این ۲ کال روان آب های بسیار زیادی 
دارد، به  طوری  که برای کال دره گرگ در بارندگی های حداکثری ۵۰ ساله روان 
آبی ۳۶ متر مکعب در ثانیه و حداکثر ســیالبی که برای کال دره گور برآورده 
شــده، ۵۰ متر مکعب در ثانیه اســت که اگر این سیالب ها در مسیر کال ادامه 
یابد، در شهر کاشمر و حسین آباد تخریب های زیادی را بر جای خواهد گذاشت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشمر خاطرنشان کرد: علی  رغم این که 
پوشــش گیاهی در کنترل روان آب ها نقش بسزایی دارد اما توسط برخی افراد 
که به ارتفاعات می روند، این پوشــش گیاهی تخریب  شده و از بین می رود.وی 
عنوان کرد: با توجه به سنگالخی بودن منطقه اگر مردم رعایت کنند و گیاهان 
بالشــتکی مانند چوبک، کاله میرحسن، گون، بادامشک و... را تخریب نکنند و 
چرای بیش از حد دام هایشــان را نداشته باشــند، این گیاهان در کنترل روان 

آب ها مؤثر است.

کرمانشاه یک ماه بدون »متکدی« می شود
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری کرمانشاه از جمع آوری 
متکدیان شهر در نوروز پیش رو خبر داد.شیرزاد عباسی در گفت و گو با ایسنا، با 
اشاره به شروع طرح »استقبال از نوروز« شهرداری کرمانشاه از ۱۵ اسفند، گفت: 
در این طرح جمع آوری متکدیان بر عهده اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شــهری شهرداری کرمانشــاه قرار داد.وی از آماده سازی اردوگاه چشمه سفید 
برای پذیرش متکدیان خبر داد و افزود: در حال حاضر ظرفیت این اردوگاه ۱۱۰ 
نفر اســت که ۹۰ نفر آن به مــردان و ۲۰ نفر به زنان اختصاص دارد.وی افزود: 
بــا توجه به تعداد باالی متکدیان و لزوم جمع آوری آنها در ایام نوروز، ظرفیت 
اردوگاه چشــمه سفید به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد و تمام امکانات برای 
پذیرش دو برابری افراد در این اردگاه مهیا شده است.عباسی گفت: عالوه بر این 
همکاری خوبی با نیروی انتظامی و اداره کل بهزیستی داریم تا در صورت لزوم از 
اماکن آنها هم برای نگهداری متکدیان استفاده شود.مدیرکل پیشگیری و رفع 
تخلفات شــهری شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: عمده متکدیان با معضل 
اعتیاد هم درگیر هســتند و معتاد متجاهر محسوب می شوند، بنابراین بسیاری 
از آنها راهی مرکز ماده ۱۶ بهزیســتی خواهند شد.عباســی در خصوص جمع 
آوری متکدیــان گفت: در طرح جمع آوری این افراد، عمده تمرکز بر چهارراه ها 
و خیابانهای اصلی، مراکز تفریحی و گردشــگری و بازارهای شهر خواهد بود.به 
گفته عباســی، متکدیان جمع آوری شده تا ۱۵ فروردین ماه در محل نگهداری 

خواهند ماند.

گزارش

خبر

سرپرســت میراث فرهنگی خور و بیابانک گفت: بیاضه به 
عنــوان تنها قلعه  ۶ طبقه ایران به دلیــل بی مهری و کم 
توجهی بــه این اثر ملی در حال تخریب و نابودی اســت.
فرامرز ظفرمند حالج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 
روستای بیاضه با وجود تنها قلعه ی ۶ طبقه، خندق پیرامون 
آن و گذر قنات از داخل مجموعه و نخلســتان های اطراف 
آن جــزو آثار فاخــر و بی نظیر ایران و جهان اســت و در 
مسیر ثبت جهانی قدم بر می دارد، اظهار کرد: قلعه باستانی، 
مستحکم و استوار بیاضه که تنها قلعه ی ۶ طبقه ی خشتی 
باستانی جهان واقع در شهرستان خوروبیابانک استوار است 
در شــرایط نامطلوبی از منظر نگهداری به ســر می برد.وی 

ادامه داد: این قلعه ارزشمند تاریخی که هویت و شناسنامه 
بالنده و غرور آمیز مردم ایران باالخص اهالی روستای بیاضه 
است، امروزه بخاطر بی مهری و کم توجهی به این اثر فاخر 
و یادگار ملی کشــور در حال تخریب و نابودی اســت و در 
صورت تخریب و آســیب ، شاهد خسارت برگشت ناپذیری 
خواهیم بود که افسوس و فغان هیچ سودی در پی نخواهد 

داشت.
سرپرســت میراث فرهنگی گردشــگری وصنایع دســتی 

شهرستان خوروبیابانک خطاب به میراث دوستان بیان کرد: 
از میراث دوستان و دلســوزان میراث فرهنگی درخواست 
داریم که پیش از اینکه شــاهد سرنوشــت غم انگیز برای 
یادگارهای ملی و نشــانه های هویتی مردم با فرهنگ ایران 
که در حال نابودی اســت، باشیم با همدلی برای ایستایی و 
استحکام بخشــی آن گام بردارند تا شاهد سرنوشت اندوه 
باری نباشیم.وی افزود: هویت و شناسنامه افتخارآمیز مردم 
منطقه و یادگار نیاکان پاک سرشــتمان در دل تاریخ، حائز 

اهمیت است و همچنان استوار و پابرجا می ماند.
ظفرمنــد حالج تصریح کرد: به دلیــل بارش های اخیر در 
شهرســتان، برخی از قســمت های بناهای تاریخی آسیب 
دیده بود که اهالی و شــورای روســتای بیاضه به مرمت و 
تعمیر آن همت گماشتند که قابل تقدیر است.گفتنی است، 
شهرســتان خوروبیابانک با بیــش از ۱۰۰ اقامتگاه، قطب 
اقامتگاه بوم گردی استان اصفهان و کشور است. روستاهای 
مصر، گرمه، آبگرم، جندق، مهرجان، اردیب، ایراج و بیاضه 
از جاذبه های مهم گردشــگری و اکوتوریســم نائین است؛ 
همچنین دریاچه نمک خور یکی از جاذبه های گردشگری 

این شهرستان به شمار می رود.

معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار مازندران با بیان 
اینکه ۸۸ درصد آب های ســطحی اســتان مدیریت نشده 
اســت، گفت: ذخیره آبی استان شــش میلیارد مترمکعب 

است.
به گــزارش خبرنگار مهر، رضا علیخانــی با بیان اینکه در 
مازندران ذخیره آبی شش میلیارد متر مکعب است که ۴ و 
نیم میلیارد آب های سطحی یک و نیم میلیارد مترمکعب 
نیز زیر زمینی است، اظهار کرد: با وجود اینکه در استان ۸۸ 
درصد روان آب از کنار زمین های کشــاورزی جریان دارد، 
اما به دلیل مدیریت نشدن، کشاورزان نمی توانند استفاده 
بکنند.وی با اشــاره به اینکه ۹۰ درصد آب شرب استان از 
ســفره های زیر زمینی تهیه می شود که با فروکش کردن 
ســطح آب چاه ها، موجب پیشروی آب دریا در الیحه های 
زیرین و شور شــدن آن می شــود، افزود: کاهش نزوالت 
آســمانی، افزایش دما، از دست رفتن منابع آبی، ضعف در 
زیرساخت های جمع آوری آب های سطحی، کاهش آب های 

زیر زمینی و افزایش جمعیت و سفر به استان موجب برهم 
خــوردن رابطه عرضه و تقاضا در مدیریت منابع و مصارف 
در استان شده اســت.معاون عمرانی استاندار مازندران از 
کمبود آب های ذخیره ای استان خبر داد که موجب تنش 
آبی شد، یاد آورشد: با استفاده از فناوری نوین و بهره گیری 
از تجربیات آبخیــزداری و آبخوان داری و زیرســاخت ها، 
اعمال رویه و روش های مؤثر و فرهنگ سازی حداکثر بهره 
برداری برای جلوگیری از هدر رفت منابع آبی رقم بخورد.

علیخانی حل مشــکل فعلی آب، حفظ محیط زیســت و 
اکوسیســتم و توجه به نیاز آیندگان را از اهداف مدیریت 
منابع آبی دانســت و تصریح کرد: ذخیره سازی و مهار آب 
و ایجاد مجتمع های آبی در استان برای توزیع عادالنه آب 

حائز اهمیت است و طرح های آبخیز داری و آبخوان داری، 
و نیــز مدیریت منابع و مصــرف آب گام مؤثری در جهت 
حفظ ذخایر آبی و ایجاد شــرایط تأمین پایدار و کافی در 
سطح اســتان می باشد.وی با بیان اینکه بهره برداری بهینه 
منابع آبــی و تأمین آب کافی و پایدار در اســتان محقق 
شود و طرح های آبخیزداری و آبخوانداری موجب بازگشت 
آب های ســطحی به زیرزمین می شــود، خاطرنشان کرد: 
مهندسی جریان آب باالترین مهندسی است و نباید اجازه 
داده شــود آب های باالدست شســته و به دریا برود بلکه 
از همان باال دســت باید مهار و به چرخه آبی ســفره های 

زیرزمینی الحاق گردد.
معاون عمرانی استاندار مازندران کنترل، مهار و ذخیره آب 

در مواقعی که فراوان است و توزیع آب در بازه زمانی فصول 
مختلف جدی گرفته شود، گفت: جریان آب های زیرزمینی 
باید مدیریت شــود و حفــظ مدیریــت، هدایت آب های 
ســطحی، زیرزمینی و چشمه ها با طرح جامع همراه باشد.

علیخانی با اشــاره به اینکه در پی کاهش نزوالت آسمانی 
از هدر رفت آب جلوگیری و الگوی کشــت و زراعت تغییر 
یابد، افزود: طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در راستای 
مدیریت منابع و مصرف و در نهایت مدیریت بحران اســت 
که با برنامه ریزی صحیح مدیریت منابع آبی به درســتی 
محقق می شــود.وی یادآور شــد: طرح های آبخیزداری و 
آبخونداری به واســطه اهمیت آن در هدایت چرخه آب و 
مدیریت منابــع و مصارف آبی باید مبتنی بر تدبیر خرد و 
هوشــمندانه باشد.مقرر شد در نشست بعدی شیوه نامه ای 
با رویکرد راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی تدوین شــود و در 
این شــیوه نامه چشم انداز اهداف نقشه راه نقش و وظایف 

دستگاه ها تبیین شود.

صبــح دیروز با وجــود تمام مخالفت های کارشناســان و 
مسئوالن زیست محیطی و تعدادی از نمایندگان مجلس، 
سد چمشیر گچســاران در استان کهگیلویه و بویراحمد با 
حضور جمعی از مسئوالن استانی و اصحاب رسانه آبگیری 
شــد.به گزارش خبرنگار ایلنا ، معاون اجرایی طرح ســد و 
نیروگاه چمشیر گچســاران از موفقیت در مرحله نخست 
آبگیری این سد با حجم ۳۵۰ میلیون متر مکعب  خبرداد 
و اظهار داشــت: سد و نیروگاه چمشــیر بزرگترین طرح 
برق و آبی در کشــور بوده که با هدف ذخیره ۲.۳ میلیارد 
متر مکعب آب و بهبود کیفیت و کنترل ســیالبها بر روی 

رودخانه زهره ساخته شد.
محمــد فاضل در حاشــیه آییــن آغاز عملیــات آبگیری 
سدچشــمیر به رســانه ها گفت: این ســد با هدف تولید 
۴۸۰ گیگاوات ســاعت انرژی برق آبی در ســال احداث و 
هم اکنون ۱۵ درصد از ظرفیت این ســازه آبی پر شــده 

است.وی باتشــریح شرایط فنی سد چمشــیر گچساران 
در اســتان کهگیلویه و بویراحمد، خاطرنشان کرد: آورده 
متوســط درازمدت رودخانه ُزهره بیش از یک هزار و ۷۰۰ 
میلیون متر مکعب بوده و هدف از ســاخت سد نیز ذخیره 
سیالب ها و استفاده از آب ذخیره شده برای توسعه و بهبود 
فعالیت های کشاورزی در اســتان های بوشهر و خوزستان 
است.معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چمشیر گچساران، 
شــروع عملیات اجرایی این طرح با اخــذ مجوز های الزم 
از جمله مجوز زیســت محیطی را از ســال ۱۳۹۱ ذکر و 
یادآورشــد: پیشــرفت فیزیکی این طرح هــم اکنون ۹۵ 
درصد اســت.فاضل با اشــاره به اینکه مرحله اول آبگیری 

طرح شــامل اجرای پالک تونل انحراف، تســت و بررسی 
دریچه های تخلیــه کننده، ارزیابــی و پایش کیفیت آب 
مخــزن به همراه کنتــرل و تنظیم میزان رهاســازی آب 
مخزن با موفقیت انجام شد، اظهارداشت: با تکمیل آخرین 
لیفــت بُتن تونل انحراف در اوایل این هفته آبگیری ســد 
وارد مرحله بعدی خواهد شــد که در ایــن مرحله امکان 
ذخیره ســازی آب تا ارتفاع نرمال ســد همراه با پایش و 
کنترل لحظه ای خواهد بود.وی در ادامه سخنان خود به به 
کشاورزان پایین دست سد چمشیر گچساران در دشت های 
زیدون و هندیجان استان خوزستان قول داد با وارد شدن 
مرحله جدید آبگیری طرح و ذخیره ســازی مناسب آب، 

می تــوان در تابســتان و پاییز ، آبی مناســب را از لحاظ 
کیفیت و کمی برای آنهــا تنظیم کند.معاون اجرایی طرح 
سد و نیروگاه چمشیر گچســاران،تأمین آب آشامیدنی و 
صنعتی، بهره مند شدن ۸۵هزار هکتار زمین های کشاورزی 
استان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و بوشهر، تولید 
۴۸گیگا وات برق آبی، ایجاد زیرساخت مناسب برای تولید 
صنعت آبزیان و صنایع وابسته، ایجاد بستر مناسب جهت 
توسعه گردشــگری منطقه، کنترل ســیالب ها و استفاده 
بهینه از آب و جلوگیری از بروز خســارات سیالب،اشتغال 
زایی،کنترل شوری آب رودخانه زهره و احیاء اراضی پایین 
دســت را از مهمترین اهداف این طرح اقتصادی برشمرد.
 ) RCC ( به گفته فاضل، این ســد از نوع بُتنــی غلتکی
اســت که مطالعه احداث سد چم شــیر در سال ۱۳۷۳ از 
ســوی سازمان آب منطقه ای فارس، بوشهر و کهگیلویه و 

بویراحمد انجام گرفت.

فرودگاه زرقان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز 
مهم تفریحی، آموزشــی و هوانوردی کشور به 
شمار می رود اما از حدود ۶ ماه پیش )شهریور 
۱۴۰۱ ( بــه دلیــل عدم بروزرســانی و ایجاد 
زیرســاخت های ایمنی و امنیتی تعطیل شده 
اســت.به گزارش ایلنا، ظاهرا مسئوالن شرکت 
فرودگاه های کشــور تمایلی برای حفظ و بروز 
رســانی آن ندارند زیــرا در اقدامی عجیب این 
فرودگاه از سوی شرکت فرودگاه های کشور به 
عنوان اموال مازاد جهت تغییر کاربری به مسکن 
ملی اعالم شده است که با مخالفت شدید مردم 
و برخی نماینــدگان مجلس تغییر کاربری آن 
به مســکن ملی منتفی می شــود امــا مجددا 
زمزمه فروش یا واگذاری آن به گوش می رسد.

رئیس شورای شهر زرقان ضمن ابراز نگرانی از 
آخرین وضعیت تنها فرودگاه تفریحی،آموزشی 
و گردشگری جنوب کشور گفت: چگونه ممکن 
اســت فرودگاهی که دارای ثبــت بین المللی 
ICAO اســت و از معروفیت جهانی با عنوان 
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است، این گونه مورد بی توجهی مسئوالن قرار 
بگیرد و آینده آن برای هیچکس مهم نباشد و 
به راحتی زمزمه هایی مبنی بر تغییر کاربری و 

یا واگذاری آن به گوش برسد.
قاســم جمالی با اشــاره به اینکه این فرودگاه 
از بدو تاســیس به عنوان یکی از فرودگاه های 
اصلی کشــور در زمینه آمــوزش خلبانی بوده 
اســت، گفت: از زمان تعطیلی ایــن فرودگاه، 

دانش آموخته های رشــته خلبانی که در حال 
گذراندن دوره های آموزشــی خــود بوده اند، با 
بالتکلیفی ادامه دوره های خود مواجه شده اند.

وی تصریح کرد: بر اساس اعالم کارکنان سابق 
این مجموعه، ســالیانه بیــش از ۱۰۰ نفر در 
دوره های آمــوزش خلبانی این فرودگاه حضور 
داشــته اند.جمالی با اشــاره به اینکه در بهمن 
ماه ۱۴۰۱ مخالفت شــدید خــود را با تغییر 
کاربری و یا واگذاری این مجموعه به شــرکت 
فرودگاه های کشــور اعالم کرده ایم، گفت: در 
ابتــدا موضوع واگــذاری این فــرودگاه جهت 
استقرار مسکن ملی مطرح بوده است و اکنون 
هم زمزمه واگذاری آن به گوش می رسد که به 
نظر می رسد شرکت فرودگاه های کشور عالقه 
ای برای حفظ آن نداشته و این در حالی است 
که در همین استان فارس فرودگاه هایی وجود 
دارند که به هیچ عنــوان قابلیت های فرودگاه 
زرقان را نداشته، لیکن با پیگیری های مسئوالن 
آن شهرستان ها و حمایت نمایندگان مردم آن 
حوزه انتخابیــه در مجلس با صرف هزینه های 
بســیار زیاد توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران تجهیز و توســعه یافته است.قاسم 
جمالی گفت: البته در این خصوص با ۴ نماینده 
شــیراز و زرقان نشست هایی برگزار کرده ایم و 
همه نمایندگان بویژه پــاک فطرت موضوع را 
به صورت ویژه تا حصول نتیجه دنبال خواهند 
کرد.حجت االســالم ربانی شیرازی امام جمعه 
زرقان نیز در خطبه های نمازجمعه ۱۲ اسفند 

مــاه ۱۴۰۱ضمن انتقاد از واگــذاری و یا مولد 
ســازی این فرودگاه گفت: انتظار مردم زرقان 
توسعه این فرودگاه است و فراتر از وضع فعلی 
می بایست به آن توجه شود.نماینده ولی فقیه 
در شهر زرقان با بیان به اینکه این فرودگاه رونق 
شهرستان زرقان اســت و منافع بسیاری دارد، 
تصریح کرد: این چه کاری است که بیاییم آن 
را واگذار کنیم و یا اســم مولد سازی روی آن 

بگذاریم؟ 
وی تصریح کرد: همه مسئوالن اعم از استاندار، 
نماینــدگان مجلــس، فرماندار و خــود بنده 
می بایســت تالش کنیم و اجــازه ندهیم این 
ســرمایه بزرگ ملی دستخوش تغییرات شود.
نماینده شــیراز و زرقان با بیان اینکه موضوع 
فروش فرودگاه زرقان از دو الی ســه ماه پیش 
مطرح شــد، می گویــد: در آن زمان شــورا و 
شــهردار زرقان با بنده تماســی را داشتند که 
بــا پیگیری هایی که انجام دادم مقرر شــد تا 
موضوع فروش فرودگاه زرقان از دســتور خارج 
شــود.علی رضا پاک فطــرت در گفت و گو با 
ایلنا با اشــاره به اینکه به دلیل صنعتی بودن 
شــهر زرقان و آلودگی این شهر نباید در مکان 
فرودگاه پروژه های مسکونی و صنعتی اجرا کرد، 
می افزاید: با توجه به اینکه فرودگاه زرقان به ۵۰ 
ســال پیش تعلق دارد بنابراین قدمت زیاد این 
مجموعه یک برند برای استان فارس و جنوب 
کشــور است و خلبان های زیادی در این مکان 
آموزش دیــده اند که این مــکان می تواند به 

عنوان یک مکان برای آموزش اقدامات مناسبی 
را به جامعه هوایی کشور ایفا کند.نماینده شیراز 
و زرقــان با بیان اینکه در صورتی که از تحریم 
خارج شویم بسیاری از افرادی که دارای هواپیما 
شخصی دارند جهت آموزش می توانند از فضای 
مناسب فرودگاه زرقان استفاده کنند، می گوید: 
قطعا این فرودگاه می تواند محلی برای کســب 
در آمد مردم باشد و طی صحبتی که با ریاست 
فرودگاه های کشور داشــتم مقرر شد که این 

مجموعه را به افراد اهل اجاره دهند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه با 
اشاره به اینکه وجود اقامتگاه ها و رستوران ها و 
کافی شــاپ در این فرودگاه و اختصاص زمین 
جهت ورزش می تواند باعث افزایش اســتقبال 
مردم از این مجموعه عظیم شود، بیان می کند: 
در شــرایط فعی مسئوالن شهر زرقان به دلیل 
همجــواری این شهرســتان با شــیراز باید از 
ظرفیت این کالنشهر به نحو احسنت استفاده 
کنند.وی ادامــه داد: قطعا اجازه نمی دهیم که 
فرودگاه شهر زرقان به عنوان یک سرمایه ملی 

فروش رود.به نظر می رسد شرکت فرودگاه های 
کشور نسبت به این فرودگاه نگاه ویژه ای داشته 
باشد و تا از سرگیری مجدد پروازها، ایرادات و 
نواقص موجــود را برای عالقه مندان به صنعت 
هوانوردی و گردشگری رفع کند.به گفته برخی 
خلبانان و عالقه مندان به هوانوردی در فارس، 
این فرودگاه می تواند در صورت تجهیز و توسعه 
در خصوص ارائه خدمات پروازهای مســافری 
 commuter کوتــاه برد با هواپیماهــای رده
 vip وcip زیر ۱۸ نفر( و همچنین پروازهای(
خدمات قابل توجهی را ارائــه کند.به گزارش 
ایلنا، فرودگاه زرقان سال ۱۳۵۲ احداث شده و 
بدلیل قرارگرفتن در مسیر دروازه ملل )دروازه 
قرآن-تخت جمشید( عالوه بر استفاده آموزشی 
و تقریحی به عنوان یک مرکز گردشگری فوق 
العاده جهت پرواز در مناطق تاریخی پارســه از 
یکسو و تماشای جاذبه های طبیعی دیگر مانند 
دریاچه بختگان، ســد درودزن، شــالیزارهای 
کامفیروز و منطقه حفاظت شده بمو از سویی 

دیگر بسیار حائز اهمیت است.

قلعه »بیاضه« در مسیر تخریب

عدم مهار ۸۸ درصد آب های سطحی

مازندران با تنش آبی روبرو است

به رغم مخالفت کارشناسان و مسئوالن زیست محیطی و مجلس

سد چمشیر گچساران آبگیری شد

نباید در مکان فرودگاه پروژه های مسکونی و صنعتی اجرا کرد

فرودگاه زرقان از تعطیلی تا فروش در طرح مولدسازی


