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گزارش از دور و نزدیک

کوتاه از شهرستان ها  

مجتمع فرهنگی، ورزشی توانبخشی ایثار سنندج با حضور 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افتتاح شد.

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران کردستان در مراسم افتتاحیه 
ایــن مجتمع اظهار کرد: کلنگ این مجتمع در زمینی به مســاحت 20 
هزار مترمربع در 3 فاز ورزشــی، فرهنگی و توانبخشــی در سال 87 به 

زمین زده شد.
محمد ســلیمانی افزود: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات سفر رهبر 
معظم انقالب تامین شده و برای احداث آن نزدیک به 14 میلیارد تومان 

صرف شده است.
وی بخش ورزشــی این مجتمع را شامل اســتخر، سالن بدن سازی، 
سالن ورزشی چندمنظوره در 3 طبقه در زیربنای 5 هزار  و 655 مترمربع 

عنوان کرد.
سلیمانی خاطرنشان کرد: فاز توانبخشی این مجتمع نیز به مساحت 3 
هزار و 500 متر مربع در قالب 23 واحد اقامتی، سالن آمفی تئاتر، فضای 

توانبخشی و غیره است.

و  گردشــگری  معــاون 
سرمایه گذاری اداره کل میراث 
و  دســتی  صنایع  فرهنگی، 
گردشــگری استان بوشهر از 
برنامه ریزی تورهای گردشگری 
کوچک به جزیره خارگ خبر 

داد.
امیــرزاده گفت: جزیره  ناصر 
خارگ بــه دلیل موقعیت ویژه ای 
کــه دارد امکان تــردد به راحتی 
در آن برای همگان میسر نیست، 
اما درحال مکاتبه بــا فرمانداری 
شهرستان بوشهر به منظور فراهم 
کــردن شــرایطی بــرای حضور 
گردشگران در این جزیره هستیم 
و این تورهای گردشگری حداکثر 
بایــد با 50 نفر برگزار شــود. وی 
درباره امکانات گردشگری موجود 
در این جزیره گفــت: از آنجا که 
جزیره خارگ یک شــهر صنعتی 
است از امکانات و زیرساخت های 
اولیه نظیر فرودگاه، مکان اقامتی، 
راه دسترسی مناسب و... برخوردار 
است و با ورود گردشگران به جزیره 
خارگ به طور قطع سرمایه گذاران 
بخش خصوصی برای ساخت هتل 

در این جزیره اقدام خواهند کرد.

این مقام مســئول در استان 
بوشهر اظهار داشت: سفر به جزیره 
می تواند  گردشگران  برای  خارگ 
به صورت هوایی و دریایی صورت 
گیرد و امکان سفر دریایی به جزیره 
خارگ از بندر بوشهر و بندر گناوه 

می تواند فراهم شود.
و  ی  شــگر د گر ن  و معــا
اداره کل میراث  ســرمایه گذاری 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
تصریح  بوشهر  استان  گردشگری 
کرد: درحال حاضــر امکان تردد 
به جزیره خارگ برای گردشگران 
وجود ندارد و تنهــا در ایام نوروز 
انقالب  از سوی سپاه پاســداران 
اسالمی تورهای ســفر به جزیره 
خارگ در قالــب تورهای کاروان 
راهیان  نور برگزار می شود. جزیره 
خارگ از مناطق بســیار قدیمی 
استان بوشهر و دارای آثار تاریخی 
و باستانی متعددی است که گور 
معبدهای پالمیران مربوط به دوره 
اشکانیان، معبد پورئیدون، آتشکده 
زرتشتیان، باغ پرندگان، دره آذرپاد 
و بقعــه میرمحمد حنیفه مربوط 
به قرن هشــتم هجری قمری از 

جاذبه های این جزیره است.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان در جلسه شورای 
اداری شهرســتان گفت: مسکن مهر شهرستان سمیرم یکی از 
ناموفق ترین پروژه های استان است که 333 واحد پروژه مسکن 
مهر در حد 15 درصد پیشــرفت و به لحاظ پرداخت نشدن سهم 

آورده متقاضیان انجام نشده است.
حجت اهلل غالمی اعالم کرد: طبق صورت جلسه منعقده با بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی کل پروژه در قالب مسکن محرومین به بنیاد مسکن واگذار 

شده است.
وی بــا اعالم اینکه تاکنــون یک میلیارد و 400 میلیون ریال در این 
زمینه هزینه شــده افزود: زمین به صورت رایگان در اختیار بنیاد مسکن 
قرار خواهد گرفت که این بنیاد متعهد شده تا بخشی از هزینه هایی را که 
متقاضیان پرداخت کرده اند به آنان برگشت داده و اعضا در صورت تمایل 

در قالب مسکن محرومین سکونت یابند.
غالمی در خصوص عدم تکمیل 105 واحد مسکن مهر تعاونی های این 
شهرستان گفت: این واحدها با پیشرفت 70 درصد انجام و به لحاظ عدم 
پرداخت ســهم متقاضی تکمیل نشده که جهت برطرف کردن مشکالت 

این پروژه ها می بایست برنامه ریزی شود.
وی اظهار کرد: در بخش معماری و شهرسازی طرح جامع 3 شهر حنا، 

کمه و ونک ابالغ شده و شهر سمیرم در مرحله بازنگری است.
وی اظهار کرد: اعتبارات پیش بینی شده برای سال 94 به منظور ایمنی 
و بهسازی راه ها، توسعه و تعریض، روکش آسفالت محورهای اصلی و رفع 
نقاط پرحادثه 119 میلیارد ریال است که این اعتبارات از بخش اعتبارات 

ملی و سازمان راهداری تامین می گردد.
غالمی افزود: در بخش راه، کمربندی جنوب و شمال شهرستان سمیرم 
با احداث تقاطع های همسطح و غیرهمسطح آن به اتمام رسیده و روکش 

آسفالت محور سمیرم-شهرضا نیز آغاز شده است.
وی با اشــاره به پروژه های نیمه تمام این شهرستان اعالم کرد: محور 
4 کیلومتری فخرآباد- مهرگرد ضمن زیرســازی انجام شده برای تکمیل 
نیاز به اعتبار دارد که امید است با پیگیری های انجام شده و با اعتبارات 

راه های روستایی عملیات اجرایی آن آغاز شود.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاون نظارت و پایش اداره 
زیســت  محیط  کل حفاظت 
تلف شدن  از  اصفهان  استان 
افزون بر یکصد میلیون انواع 
گونه های بچه ماهی در رودخانه 

زاینده رود خبر داد.

ســعید یوســف پور افزود: بر 
اســاس برآوردهــای اولیه در پی 
خشک شــدن رودخانه زاینده رود 
میلیون ها بچه ماهی در انواع شیر، 

زردپر و کپور تلف شدند.
وی اظهــار کــرد: کار نجات 
باقی مانده ماهی های گیرافتاده در 

مانداب ها نیز با همکاری شهرداری، 
مــردم و ســازمان های مردم نهاد 
دوســتدار محیط زیست کماکان 

ادامه دارد.
معاون نظــارت و پایش اداره 
کل حفاظت محیط زیست اصفهان 
افزود: با توجه به وضعیت مانداب ها 

که رو به خشکی کامل است و آمار 
باالی ماهیان گرفتار شده در این 
مانداب ها از دو دستگاه تانکر مجهز 
به اکسیژن برای انتقال این آبزیان 
به مکان های مناســب اســتفاده 

شده است.
رودخانــه  خشــک  بســتر 

فعالیت های  وجــود  با  زاینده رود 
مردمی و دولتی همچنان شــاهد 
به گل نشســتن میلیون ها آبزی 
و انــواع ماهیان اســت که حضور 
چشمگیر دوستداران محیط زیست 
بــرای نجات آبزیان باقی مانده در 
گودال ها و مانداب ها، چشــمگیر 

است.
رودخانــه  در  آب  جریــان 
زاینده رود بهمن ســال گذشــته 
پس از 18 ماه بی آبی و خشــکی 
جاری شد و از آن زمان تاکنون با 
نوسانات زیادی مواجه بوده اما این 
بار به طور کامل خشک شده است.

به دنبال خشک شدن زاینده رود

100 میلیون انواع بچه ماهی در زاینده رود تلف شدند

گردشگرانبهجزیرهخارگمیروند

با حضور رئیس بنیاد شهید

مجتمعفرهنگی،ورزشیوتوانبخشی
ایثارسنندجافتتاحشد

مسکنمهرشهرستانسمیرمیکیاز
ناموفقترینپروژههایاستاناست

مدیر حفاظت محیط زیست 
مالیر گفت: با دســتور مقام 
قضایی یک واحد سیلیس کوبی 
آالینده در منطقه ازندریان از 
تعطیل  این شهرستان  توابع 

شد.
وحید عالمــی علت تعطیلی 
این واحد را آلودگی شــدید هوا 
و محیط زیســت اعــالم کرد و 
گفت: کارشناســان بخش پایش 
اداره محیط زیست مالیر اقدام به 

بررسی میزان آلودگی واحدهای 
مختلف  بخش هــای  تولیــدی 
کرده کــه در صــورت باالتر از 
حد اســتاندارد بودن، برای رفع 
آالیندگی اخطاریه صادر می شود. 
چنانچه واحدی در زمان تعیین 
شــده نســبت به رفع معایب و 
کاهش آالیندگــی اقدامی نکند 
طبق ضوابط، پرونده آن به مراجع 
قضایی ارســال و با دستور مقام 

قضایی تعطیل می شود.

قائم شهر- خبرنگار کیهان:
ســه تن از ورزشکاران قائمشهری مدال های طالی خود را به 

شهدای گمنام غواص تقدیم کردند.
در مراســم تشییع پیکر 30 تن از شهدای غواص در قائمشهر، هادی 
خناری نژاد قهرمان ژیمناستیک، جابر صادق زاده قهرمان طالیی کشتی 
پهلوانی جهان و مجید لشــکری قهرمان پارالمپیک و والیبال نشسته و 
آورنده مدال طالی این رشــته، نشــانه های قهرمانی خود را به شهدای 

گمنام عواص تقدیم کردند.

قهرمانانقائمشهریمدالهایخودرا
بهشهدایغواصتقدیمکردند

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مسئول هماهنگ کننده 
استان  اعضای  پیوند  تیم 
بختیاری  و  چهارمحــال 
گفت: اعضای بدن دو بیمار 
مرگ مغزی درا ین استان 
به 6 نفــر نیازمند پیوند 

زده شد.
زهرا ســیاح افــزود: یک 
جوان 23 ساله ساکن شهرکرد 
به نام »میالد شیریان« که در 
شهرکرد  کاشانی  بیمارستان 
بســتری بود پــس از تأیید 
پزشکان  توسط  مغزی  مرگ 
با رضایــت خانــواده کبد و 
کلیه های وی بــرای اهدا به 
نیازمند جداســازی  بیماران 

شد.
وی اضافه کرد: همچنین 
بیمار 1/5 ســاله دیگری به 
موالیی« ساکن  »کامران  نام 
خوزستان که در اثر جراحت 
تصادف در جاده های اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری به 
شهرکرد  کاشانی  بیمارستان 
انتقال یافته بود، مرگ مغزی 
این بیمار نیز توسط پزشکان 
تأییــد و با رضایــت خانواده 
کلیه ها و کبد وی جداسازی و 
برای پیوند به بیماران نیازمند 
انتقال  به شــیراز و اصفهان 

یافت.

اهدای عضو 
2 مرگ مغزی 

به 6 بیمار 
نیازمند

تخریب اماکن غیرقانونی
الیگودرز - خبرنگار کیهان: در مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال در 
شهرستان الیگودرز فرماندار الیگودرز بر لزوم ارتباط مدیران با خبرنگاران 
تاکید کرد و گفت: اگر این ارتباط نظام مند باشد تاثیر بسزایی در برطرف 
کردن مشکالت دارد. ولی اهلل میرزایی با اشاره به تخریب گردشگری منطقه 
کمندان گفت: این اماکن غیرقانونی احداث شده و اثرات منفی بر سالمت 

مردم الیگودرز و ازنا داشت لذا با حکم قضایی این اماکن تخریب شدند.
پایان بافت پرده فرش

درچه - خبرنگار کیهان: طی مراسمی که با حضور مسئوالن و مردم 
شهر درچه برگزار شد پرده فرش در ورودی ایوان طالی حرم امیرالمومنین 
علی)ع( از روی دارقالی بریده شــد. این پرده فرش توسط بانوان درچه ای 
طی یکصد روز بافته شده و قرار است بزودی به عتبات عالیات ارسال شود. 
واقف این فرش گفت: پرده فرش بافته شده از ابریشم خالص و در 20 رنگ 

است و ابعاد آن 4 متر در یک متر و 20 سانتیمتر است.
تکمیل طرح های نیمه تمام

زرین شهر - خبرنگار کیهان: شهردار فوالدشهر گفت: اولویت کاری 
شــهرداری اتمام طرح های نیمه تمام اســت لذا باغ بانوان، پارک پرنیان، 
پارک جنگلی، پساب فاضالب و پارک ترافیک از جمله طرح هایی هستند 
که باید به پایان برســد. عباس مرادی افزود: 40 درصد بودجه شهرداری 
فوالدشهر به فضای سبز و خدمات شهری اختصاص یافته است. به گفته 
وی، شــهرداری فوالدشــهر درصدد واگذاری گام به گام فضای شهری به 

بخش خصوصی است.
اعزام دانشجویان جهادگر به مناطق محروم

شهرکرد - خبرنگار کیهان: مسئول بسیج دانشجویی چهارمحال و 
بختیاری از اعزام 6 گروه جهادی دانشجویی به مناطق محروم این استان 

خبر داد.
احمد راستینه در حاشیه اعزام دانشجویان جهادگر به مناطق محروم، 
گفت: 500 نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
استان، در قالب 6 گروه جهادی به منظور ارائه خدمات در حوزه آموزش، 

عمران، مشاوره و هنری به مناطق محروم اعزام شدند.
وی افزود: این گروه های جهادی در دهســتان موگویی در شهرستان 
کوهرنگ، مشایخ و دورک در شهرستان کیار و میانکوه و منطقه عشایری 

اورگان در شهرستان اردل خدمت رسانی می کنند.
راســتینه ارائه خدماتی همچون واکسیناسیون و غربال گری 8 هزار 
راس دام، دندانپزشکی، چشم پزشکی، مشاوره و بهداشت محیط را از دیگر 
اقدامات این گروه ها عنوان کرد. وی اضافه کرد: تا پایان تابســتان ســال 
جاری یکهزار و 700 دانشجو در قالب 22 گروه جهادی به مناطق محروم 

در استان چهارمحال و بختیاری اعزام می شوند.
تقدیر از 2 خبرنگار کیهان در اهواز

اهواز - خبرنگار کیهان: در آئین گرامیداشــت روز خبرنگار که در 
اهواز برگزار شــد بر اساس رای هیئت داوران دو تن از خبرنگاران کیهان 
در اهواز به عنوان خبرنگاران برتر شناخته شدند. بر همین اساس »فاطمه 
زورمند« به عنوان برگزیده بخش مدافعان حرم به خاطر گزارش »شــهید 
کجباف«،منتطر نباشید پیکرم باز نمی گردد« و »فائزه دوس علی وند« حائز 
رتبه سوم برای خبر »خوزستان امسال تنها دو روز هوای پاک داشت« شدند.

همچنین در دیداری که اعضای بسیج رسانه استان خوزستان با امام 
جمعه موقت اهواز و نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری 
داشتند آیت اهلل دکتر سیدمحسن حیدری گفت: شجاعت، صداقت و تقوا 
از ویژگی های یک خبرنگار است لذا خبرنگاری که شجاع نباشد، نمی تواند 
با اصحاب قدرت در بیفتد و خبرنگاری که تقوا داشته باشد در برابر صدای 

سکه ها، صدایش خاموش نمی شود.

خانه غضنفــری واقع در 
شهرستان بشرویه در فهرست 
آثار ملی کشور به ثبت رسید.
به گــزارش اداره کل میراث 
و  فرهنگــی، صنایــع دســتی 
گردشــگری خراســان جنوبی، 
قدمــت این اثر بــه دوره صفویه 
برمی گــردد و در یکی از محالت 
قدیمی شــهر به نــام میانده در 
مجاورت تعدادی از بناهای باارزش 

بافت قرار دارد.
این بنا ترکیب خاصی از یک 
خانــه چهارایوانی در منطقه را با 
معماری خاص به نمایش گذاشته 
و عــالوه بر ایوان ها که در اضالع 
اصلــی قرار گرفته اند و در اضالع 
فرعی آن نیز باز شــوهایی برای 

خانهغضنفریبشرویهدرفهرستآثارملیبهثبترسید

الیگودرز- خبرنگار کیهان: 
مرتضی عابدینی کارگر یکی از پمپ  بنزین های الیگودرز 40 

میلیون تومان طالی گم شده را به صاحبش بازگرداند.
خانواده ای اهل شهرستان دزفول که برای حضور در مراسم عروسی به 
شهرستان الیگودرز عزیمت کرده بودند کیف دستی خود حاوی مدارک و 
مقداری طال به ارزش 40 میلیون تومان را در سرویس بهداشتی یکی از 
جایگاه های عرضه بنزین جا گذاشتند که مرتضی عابدینی کارگر پاکدست 
این جایگاه پس از پیدا کردن کیف و جست وجوی فراوان صاحبش را پیدا 
کرد و کیف را تحویل آنها داد. گفتنی است، تعدادی از مسئوالن با حضور 

در جایگاه بنزین از این کارگر تقدیر کردند.

کارگرپمپبنزیندرالیگودرز
طالیگمشدهرابهصاحبشبازگرداند

تهرانی  نخبه  دانش آموزان 
و  جهادی  گروه  تشــکیل  با 
کمک های مالی یک خیر، یک 
از  یکی  در  آموزشــی  واحد 
روستاهای محروم بخش شاوور 
شوش در اســتان خوزستان 

ساختند.
دانش آموزان یک دبیرســتان 
غیردولتی در منطقه 12 تهران با 
کمک های مالی یک خانواده خیر 
در مدت 4 ماه، دبستان چهارکالسه 
روستای حسین غلیم بخش شاوور 
شهرستان شوش را احداث کردند.

این واحد آموزشی در زمینی 
به مســاحت 300 متر مربع و با 
زیربنای 150 متر مربع ســاخته 

شده است.
این خانواده خیر مدرسه ساز 
افزون بر یــک میلیارد ریال برای 
ساخت این مدرسه کمک کردند.

معــاون فرماندار شــوش در 
آیین گشایش این واحد آموزشی 
بــا تجلیل از اقــدام دانش آموزان 
جهادگر و کمک خیر مدرسه ساز 
گفت: رفع کمبودهای آموزشــی 
شهرستان شــوش نیازمند کمک 

افراد خیر است.
عبدالرضــا مانعــی احــداث 
واحدهــای آموزشــی در مناطق 
روستایی شهرســتان شوش را از 
نیازهای ضروری این شهرســتان 

برشمرد.

دانشآموزانتهرانیدرشوش
مدرسهساختند

تعطیلیواحدسیلیسکوبیآالینده
درمالیر

فاضالب شهر ایذه به تاالب 
شهرستان  این  زیبای  بسیار 
سرازیر شده و عالوه بر آلوده 
کردن این تاالب متأســفانه 
ویژه  بــه  جانوری  حیــات 
پرندگان مهاجــر را به خطر 

می اندازد.
جنوب  در  میانگــران  تاالب 
غربی کوهپایه زاگرس و در فاصله 
یک و نیم کیلومتری شهرستان 
ایذه در شــمال شــرقی استان 
خوزســتان واقع شده است. این 
تــاالب کــه از تاالب های مطرح 
ایران اســت به طور میانگین دو 

هزار و 500 هکتار وسعت دارد.
این تاالب به نام های پرچستان 
)گورویی و اورک شالو(، شیخان، 
فاروم )قلعه گــژدم( و منقار نیز 
نامیده می شود. در اطراف تاالب 
میانگران  جمله  از  روســتاهایی 
علیا، خنــگ کرمعلیوند، خنگ 
یارعلیوند، میانگران سفلی، خنگ  
اژدر، پرچستان فاضل، پرچستان 
علی، پرچستان گورویی، پرچستان 
اورک، کول فرح، راسوند و بلوطک 

شیخان وجود دارد.
نماینده مردم ایذه در مجلس 
شورای اسالمی اظهار می کند: این 
تاالب می توانست فواید بسیاری 
داشــته باشد ولی متأســفانه با 
وضعیت فعلی نه تنها فایده ندارد 
بلکــه به یک عذاب برای مردم و 
جانوران تبدیل شده با گسترش 
وســعت تاالب در فصل بارندگی 
اکثــر زمین های کشــاورزی را 

بندرعباس- خبرنگار کیهان:
شــرکت  مدیرعامــل 
شهرک های صنعتی هرمزگان 
از  گفت:  خبرنگاران  در جمع 
تاکنون 5  ابتدای سال جاری 
و  احیا  تعطیل،  واحد صنعتی 

به بهره برداری رسیده است.
بهمن غالمپــور افزود: افزون 
بر 50 درصــد واحدهای صنعتی 
هرمزگان با کمتــر از 70 درصد 
ظرفیت درحال فعالیت هســتند 
که برای رســاندن این واحدها به 
حداکثر ظرفیت تولید برنامه داریم.

وی با بیــان اینکه از مجموع 
445 واحد صنعتی، 100 واحد به 
دالیل مشــکالت تعطیل هستند 
ادامه داد: 63 درصد علت تعطیلی 
واحدهــای صنعتــی بــه دلیل 

مشــکالت نقدینگی است که در 
ایــن زمینه با رایزنــی با صندوق 
کارآفرینی امید، طی تفاهم صورت 
گرفته، بــرای واحدهای صنعتی 
تعطیل تا سقف یک میلیارد ریال 
تسهیالت با کارمزد 4 درصد درنظر 

گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتــی اســتان همچنین بیان 
داشــت: برای تکمیــل ظرفیت 
واحدهــای فعال نیز بــه عنوان 
سرمایه در گردش تا سقف 500 
میلیون ریال تســهیالت با نرخ 4 

درصد پرداخت می شود.
غالمپور افــزود: همچنین به 
منظــور رفع مشــکل وثیقه نیز 
محل اجرای طرح به رهن گذاشته 
می شود که این امر نقش مهمی در 

رفع مشکل واحدهای صنعتی برای 
دریافت تسهیالت دارد.

وی ادامــه داد: برای پرداخت 
تسهیالت با نرخ 18 تا 22 درصد 

نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد.
وی یــادآور شــد: در بخش 
بخشــودگی جریمــه تأخیر و یا 
دیرکرد نیز بانک ها تا قســط آخر 
منتظر خواهند مانــد و چنانچه 
واحدهــا به تعهــدات خود عمل 
کنند این جریمه تأخیر بخشیده 

می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان ابراز داشت: احداث 
4 شــهرک صنعتی خصوصی در 
اســتان در دســتور کار است که 
منتظر دریافت پاسخ استعالمات 

از دستگاه های مختلف هستیم.

مرگ پرندگان در تاالب میانگران

فراگرفته است.
درویش پــور  حجــت اهلل 
می افزاید: ایــن بارندگی ها راه ها 
را مسدود کرده و در تابستان که 
کم کم خشک می شود باعث تلف 
شــدن صدها پرنده شده و بوی 
تعفــن آنها مردم شــهر را اذیت 

می کند.
وی عنــوان می کند: بارها به 
محیط زیست خوزستان که ضعیف 
عمل می کند، گفتیم محدوده را 
مشخص کنند و در آن محدوده، 
آب به گونه ای ســاکن شــود تا 

بتوانیم تفریحگاه بزنیم.
نماینده مردم ایذه در مجلس 

می گوید: متأسفانه محیط زیست 
اســتان توانایی صدور ممنوعیت 
ورود فاضالب به تاالب را ندارد و 
بارها به شهردار هم تذکر دادیم که 
نباید فاضالب به تاالب وارد شود 
جون پرنده ها را مریض و تاالب را 

نیز کثیف می کند.
حاشــیه  مردم  درآمد  منبع 
تاالب میانگران از طریق دامداری 
و کشــاورزی به خصوص کشت 

گندم، جو، ماش و برنج است.
از جملــه مشــکالت تاالب 
می تــوان به نبــود مراکز اقامتی 
در مجــاورت تاالب، کم شــدن 
ســطح آب تاالب در فصل گرم 

سال و همچنین ورود پساب های 
کشاورزی درون تاالب اشاره کرد. 
از دیگر مخاطراتی که حیات این 
تاالب را به خطر می اندازد خشک 
شدن پی درپی تاالب و افزودن آن 
به اراضی کشاورزی، ورود فاضالب 
و پساب های اراضی کشاورزی و 
از همه مهم تر تصمیم به برداشت 
آب در طرحــی به نــام آبیاری 
اراضی اطراف تــاالب میانگران 
اســت که مصرف بی رویه آب از 
این تاالب در سال 1376 منجر به 
خشک شدن طبیعت باستانی این 
تاالب و حمله میلیون ها قورباغه 

به شهر ایذه شد.
محیط زیســت  مدیــرکل 
خوزستان در گفت وگو با خبرنگار 
مهر می گوید: احداث تصفیه خانه 
این شــهر بایــد در اولویت قرار 

بگیــرد تــا از ورود فاضالب به 
تاالب میانگران جلوگیری شود. 
مطالعــات احــداث تصفیه خانه 
انجام و جانمایی هم دو بار انجام 
شــده بود ولی هر دو بار پروژه 
به مشــکل برخورده و در نهایت 
هم اکنون نیازمند تأمین اعتبارات 

وزارت هستند.
احمدرضا الهیجان زاده یادآور 
شد: حاشــیه تاالب میانگران در 
استفاده  برای کشاورزی  گذشته 
می شد ولی در گذشته چون تاالب 
آب کافی داشت محدوده تاالب 
حفظ می شــد اما در سال اخیر 
مساحت آن کاهش چشمگیری 

داشته است.
وی عنوان می کند: با متجاوزان 
به تاالب برخورد قطعی می شود و 
درحال راه اندازی یک پاسگاه )مقر 
انتظامی( در کنار تاالب هستیم 
که تا پایان امسال احداث می شود.
شهردار ایذه نیز می گوید: قبل 
از اینکه فاضالب به تاالب میانگران 
برسد به زمین فرو می رود. ضمناً 
بحث ریختــن فاضالب هایی که 
به تاالب می ریــزد را باید از آبفا 
پیگیری کرد چون دفع فاضالب 

بر عهده آنها است.

اضافه می کند:  باباپور  مهران 
جمع آوری فاضالب برعهده اداره 
آب و فاضــالب اســت. ســاالنه 
همه هزینه های شــهرداری ایذه 
صرف دفع و جمع آوری فاضالب 
شــهر می شــود و آبفا در زمینه 
جمــع آوری و رفع فاضالب ایذه 

فعالیت کمرنگی دارد.
ایــذه  آبفــا  اداره  رئیــس 
بیــان می کند: از ســال 1380 
کار مطالعــات اجرایــی احداث 
شروع  ایذه  فاضالب  تصفیه خانه 
شــده و پروژه آن در سال 1387 
درحال  اســت.  شده  کلنگ زنی 
حاضــر 50 کیلومتر از این پروژه 
اجرا شده و حدود 250 کیلومتر 

طول کل پروژه است.
می افزاید:  داریوش خادمــی 
درحــال حاضــر مشــکل عدم 
پیشــرفت این پروژه عدم تأمین 

نقدینگی است.
وی عنــوان می کنــد: تمام 
فاضالب شهرستان ایذه به سمت 
تاالب میانگران سرازیر نمی شود و 
باید تصفیه خانه شهر ایذه احداث 
شود که نبود نقدینگی تنها مشکل 

عدم اجرای پروژه است. 
رئیس اداره آبفا ایذه در پایان 
بخشــنامه  براســاس  می گوید: 
تا زمانی که این شــهر شــبکه 
استاندارد دفع فاضالب را نداشته 
باشد باید کما فی سابق کار دفع 
فاضالب برعهده شهرداری باشد.

* نبود مراکز اقامتی در 
مجاورت تاالب، کم شدن 
سطح آب تاالب در فصل 

گرم سال از جمله مشکالت 
تاالب میانگران است.

* ورود فاضالب شهر ایذه به تاالب میانگران باعث 
آلودگی این تاالب و به خطر افتادن حیات پرندگان مهاجر 

شده است.

واحدهایصنعتیتعطیلهرمزگانبستهحمایتیدریافتمیکنند

معاون راه روســتایی و سرپرست معاون حقوقی و امور 
مجلس وزیر راه و شهرسازی گفت: به منظور آسان سازی 
تردد عشــایر، راه های روستایی خوزستان واقع در پاشنه 
زاگرس به استان های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و 

بویراحمد متصل می شود.
سیدحســین میرشــفیع در بازدیــد از جاده های روســتایی 
خســارت دیده ناشی از سیالب اوایل امســال در خوزستان شامل 
جاده های روستایی موری، شیمبار، بازفت، چلو، کتک للر و امامزاده 
سادات گفت: راه های روستایی دزفول به اردل چهارمحال و بختیاری، 
از سوسن ایذه خوزستان به بازفت و از صیدون باغملک به دیشموک 
کهگیلویه و بویراحمد وصل می شود تا روستاهای پاشنه زاگرس )از 
سردشت دزفول تا ایذه و اللی و مسجدسلیمان( از محرومیت درآیند 

و ارتباط استانی از طریق راه های روستایی برقرار شود.
میرشفیع با اشاره به نقش راه های روستایی در ارتقای گردشگری 
افزود: مناطق روستایی که گردشگری هم هستند نقش بسزایی در 
اشتغال و توسعه کشــاورزی و دامپروری استان دارند بنابراین در 
چارچوب این امر ارتباط بین استانی از طریق راه های روستایی به 
عنوان یکی از اولویت های وزارت راه و شهرسازی کمک شایانی به 

این مسئله خواهد کرد.
وی همچنین گفت: اولویت وزارتخانه تکمیل پروژه های نیمه تمام 
و با پیشــرفت فیزیکی باالســت و در کنار این مسئله به بهسازی، 
نوســازی و ایمن سازی راه های روستایی به همراه روکش آسفالت 

این راه ها توجه خاصی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

اتصالراهروستاییخوزستان
بهدواستانهمجوار

مدیرکل آب منطقه ای اســتان البرز 
گفت: سه هزار و 200 واحد آالینده شامل 
مسکونی، تجاری و مکان های پذیرایی در 
کنار رودخانه کــرج وجود دارد که الزمه 

تخریب آنها اختصاص اعتبار الزم است.
بهزاد پارســا با اشــاره به اینکه دو هزار و 
500 واحد آنها در روســتاهای حاشــیه جاده 
کرج - چالوس و رودخانه قرار گرفته افزود: برای 
کاهش آالیندگی ها و رفع تصرفات غیرقانونی در 
بستر رودخانه کرج، از یک سال گذشته شرکت 
مشاور به کار گرفته شده است تا حجم و میزان 

تصرفات را مشخص کند.
پارســا خاطرنشــان کرد: برای جمع آوری 
پساب حاشیه رودخانه کرج 450 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است که 200 میلیارد ریال آن صرف 
ساماندهی بستر رودخانه و 250 میلیارد ریال 
دیگر برای ایجاد شبکه های فاضالب روستایی 

باید هزینه شود.

وی، کل اعتبارات آب منطقه ای البرز را در 
سال جاری 10 میلیارد ریال عنوان کرد که در 
مقایسه با نیازهای اعتباری این دستگاه اجرایی 

ناچیز است.
مدیرکل آب منطقه ای البرز با اشاره به اینکه 
برای رفع تصرف حوضــه آبریز رودخانه ریالی 
اعتباری وجود ندارد، افزود: می بایســت برای 
رودخانه کرج یک ردیف اعتباری اختصاص یابد 

تا بتوانیم تخریب ها را انجام دهیم.
وی اظهــار کرد: 170 پرونــده قضایی در 
زمینه ساخت و ســازهای غیرمجاز در حوضه 
آبریز رودخانه کرج تشــکیل شده که بخشی از 

این بناها تخریب شده است.
پارســا با اشاره به اینکه در ماه های گذشته 
حکــم  قضایــی 20 بنای غیرمجاز در بســتر 
رودخانه روســتای سیل زده ســیجان واقع در 
حاشیه جاده چالوس اخذ شد، گفت: سه واحد 
بنای غیرمجاز قبل از سیل تخریب شد اما برخی 

مسئوالن محلی با این ادعا که رودخانه خشک 
است و خطری ندارد از اجرای برخی تخریب ها 

جلوگیری کردند.
وی ادامه داد: البته همه متوجه تبعات منفی 
ساخت و ساز غیرمجاز در کنار رودخانه سیجان 

در زمان وقوع سیل اخیر بودند.
مدیــرکل آب منطقه ای البــرز، بزرگترین 
معضل در ایــن ارتباط را جــرم تلقی نکردن 
ساخت وسازها دانست و افزود: اگر برای ساخت 
و سازهای غیرمجاز ضمن لحاظ کردن جریمه 
سنگین، موضوع جرم تلقی شود، از تکرار آن در 

جامعه جلوگیری به عمل می آید.
این مســئول خاطرنشــان کرد: در مصوبه 
شــورای امنیت ملی فاصله 150 متری آن هم 
برای ســاخت و ســاز مجاز در حریم رودخانه 
حفاظت شده کرج تعیین شده و این بدان معنا 
است که هرچه بنا در کمتر از این فاصله وجود 

دارد باید تخریب شود.

مدیرکل آب منطقه ای البرز:

3200واحدآالیندهرودخانهکرجبایدتخریبشود

فضاهای دیگر بنا در نظر گرفته 
شــده و به حیاط بنــا مرکزیت 
بیشتری در پالن بخشیده است.

بادگیر 6 دهانــه و یک اتاق 
کوچــک در زیر آن، چهار ایوانی 
بودن بنا، حیــاط مرکزی بودن 

بنا، رعایت شــدن سلسله مراتب 
معماری اســالمی در بنا به دلیل 
حفظ محرومیــت درون خانه را 
می توان به عنوان شــاخصه های 
خاص بــرای این بنای تاریخی و 

فاخر ذکر کرد.

رئیس حفاظت محیط زیست مهدیشهر سمنان از ثبت تصاویر جدید 
از 2 قالده پلنگ ایرانی در این شهرستان خبر داد.

عباس زارع گفت: تیزبینی و تالش محیط بانان منطقه حفاظت شده 
پرور باعث ثبت تصاویر دو قالده پلنگ ایرانی در این منطقه شد.

وی افزود: مأموران پاسگاه محیط بانی صیدوا در منطقه حفاظت شده 
پرور شهرستان مهدیشهر، حین گشت و کنترل مناطق، موفق به مشاهده 
دو پلنگ ایرانی شدند و توانستند از این گونه ارزشمند جانوری، فیلمبرداری 

و تصاویری را ثبت کنند.
زارع خاطرنشــان کرد: سخت کوشی محیط بانان در برقراری امنیت و 
آرامش در این مناطق، باعث شــده اســت حیات وحش منطقه حفاظت 
شده پرور در این شهرستان استان سمنان احساس امنیت باالیی کنند و 
مشاهده مکرر گونه های مختلف جانوری، حتی در مسیرهای رفت و آمد 

مردم در این منطقه، به همین دلیل است.
فیلمبرداری از پلنگ در طبیعت به خاطر تراکم پایین و رفتار مخفی 
کارانه این جانور، بسیار دشوار است و مطابق آخرین ارزیابی اتحادیه جهانی 
حفاظت از طبیعت )IUCN( در سال 2008، پلنگ در فهرست سرخ و 

به عنوان گونه در خطر انقراض قرار دارد.
کاهش طعمه به دلیل شــکار غیرمجاز، تغییر زیســتگاه ها به دلیل 
فعالیت های جاده سازی و معادن، آتش سوزی، چرای دام های اهلی و شکار 
این گونه توسط شکارچیان به خاطر پوست آن، از عوامل در معرض خطر 
انقراض قرار گرفتن پلنگ اســت. ایران از مهم ترین پناهگاه های جمعیت 

پلنگ در منطقه خاورمیانه به شمار می رود.

مشاهده2قالدهپلنگایرانی
درمهدیشهرسمنان

بازوی بارگیری کشتی های نفتکش برای نخستین بار در ایران 
توسط محققان جهاد دانشگاهی البرز ساخته شد.

مراســم رونمایی از اولین بازوی بارگیری کشــتی های نفتکش در 
ایران صبح دیروز با حضور رئیس شرکت ملی نفت ایران، رئیس جهاد 
دانشگاهی کشور، مسئوالن استانی البرز در پارک علم و فناوری البرز 

برگزار شد.
عطــااهلل ربانی رئیس پارک علــم و فناوری البرز در این باره اظهار 
کرد: در این بازوی بارگیری از دو سیســتم تلفیقی استفاده شده است 

که در دنیا تاکنون به صورت تلفیقی انجام نشده بود.
وی خاطرنشــان کرد: این بازوی بارگیری کشتی های نفتکش در 

آینده به صورت تولید انبوه ساخته خواهد شد.

ساختبازویبارگیریکشتیهاینفتکش
توسطمحققانایرانی


