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مدیرعامل سازمان فردوسهای شهرداری
مشهد خبر داد:

هدررفت بالغ بر  2میلیون لیتر
آب با شستوشوی قبور

سمنان -گروه استانها :مدیرعامل شرکت آبمنطقهای سمنان گفت :میزان مصرف آب در بخشهای مختلف در ایران نیز به این
گونه است که بیشترین مصرف با 92.5درصد در بخش کشاورزی است؛ همچنین در بخش شرب و صنعت نیز به ترتیب  6و 1.5درصد
مصرف میشود .ایرج حیدریان افزود :مصرف آب در بخش کشاورزی در کشورهای توسعهیافته 30درصد است و بخش عمدهای از
آب در بخش صنعتشان مصرف میشود .میزان مصرف آب در بخش صنعت در کشورهای توسعهیافته 59درصد و میزان مصرف آب
در بخش شرب نیز 11درصد است .وی ،میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در کشورهای درحالتوسعه را نیز 82درصد عنوان کرد
و گفت :در کشورهای درحالتوسعه ،تنها 10درصد از آب در بخش صنعت و 8درصد نیز در بخش شرب مصرف میشود و بر عکس
کشورهای توسعهیافته ،میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در کشورهای درحالتوسعه بسیار باالست.

بروجرد -گروه استانها :رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت لرستان از افتتاح خطوط بازسازیشده خودروسازی بروجرد
در هفته دولت خبر داد .محمدرضا صفیخانی با اشاره به آخرین وضعیت کارخانه عظیم خودرو بروجرد بیان کرد :از سالهای
گذشته تاکنون تالش زیادی برای احیای مجدد کارخانه عظیم خودرو بروجرد انجامشده که با ورود سرمایهگذاری جدید بخش
زیادی از مشکالت این واحد تولیدی برطرف شده و اکنون نیز شاهد پیشرفت مناسب عملیات اجرایی نصب خطوط جدید
در این واحد تولیدی هستیم .صفیخانی اظهار کرد :اکنون با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده ،تمام تجهیزات موردنیاز
و خطوط جدید این واحد خودروسازی نصبشده است .وی افزود :با قول سرمایهگذار پروژه این واحد تولیدی فعالیت خود را
بهصورت رسمی از پایان مردادماه آغاز خواهد کرد و شاهد فعالشدن خطوط تولید در آن هستیم.

استانها
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مشهد – زهرا آخوندی

متأســفانه چیزی حدود 85درصد از آب شــرب
مصرفی توســط مراجعان ،برای شستوشوی قبور
استفاده میشود؛ درحالیکه تمامی بلوکها و مزارها
بهطورمرتب توسط ســازمان فردوسها نظافت و
نگهداری میشوند و شستوشوی قبور تنها منجر به
هدررفتآبمیشود.مدیرعاملسازمانفردوسهای
شهرداری مشهد گفت :در هفته بیش از دو میلیون و
 700هزار لیتر آب شــرب در آرامستانهای مشهد
مصرف میشود که دو میلیون و  300هزار لیتر آن
هدر میرود .حجتاالسالموالمســلمین مهدوی
دامغانی در این خصوص گفت :تقریباً تمام حجم این
مصرف مربوط به آرامستان بهشت رضا(ع) بهعنوان
بزرگترین آرامستان مشهد اســت که با توجه به
شــرایط بحرانی کمبود آب ،این عدد نگرانکننده
است.وی ضمن درخواست از شهروندان و مراجعان
آرامستانهایمشهدبرایپرهیزازمصرفبیرویهآب
تصریح کرد :بهطورمیانگین حضور بیش از500هزار
نفر در هفته در آرامستانهای مشهد به ثبت میرسد
و میزان مصرف آب در روزهای عادی بین 200هزار
تا 400هزار لیتر است که این میزان در دو روز پایانی
هفته به 600هزار لیتر نیز میرسد .مهدوی دامغانی
خاطرنشان کرد :با اقدامات صورت گرفته در یک ماه
گذشتهازجملهمدیریتمصرفدروسایلسرمایشی،
روشنایی و خاموشکردن آبنماها27هزار کیلو وات
درمصرفبرقآرامستانهایمشهدصرفهجوییشده
که این روند همچنان ادامه دارد.

رونمایی از نقشهراه توسعه
بومگردی در آذربایجان شرقی

آذربایجان شــرقی -گروه استانها :نقشهراه
توســعه بومگــردی و کتابچههای گردشــگری
شهرستانهای استان رونمایی شد .مرتضی آبدار در
جلسهرونماییازنقش هراهتوسعهبومگردیآذربایجان
شــرقی ،اظهار کرد :آذربایجان شــرقی با دارابودن
ظرفیتهای طبیعی ،تاریخی و تنوع آدابورسوم در
شهرها و روستاهای خود از جلوههای نابی برخوردار
است؛ ازهمینرو ادارهکل میراث فرهنگی استان در
حوزه روستا و طبیعتگردی با تدوین نقش هراه توسعه
بومگردی ،درصدد ترویج طبیعتگردی و آشنایی
گردشــگران با جاذبههای طبیعی استان است .وی
افزود :رفتار مسئوالنه در قبال طبیعت از مهمترین
آیتمهایی است ،در این راستا آموزشهای مستمر
فعاالن و ذینفعان این صنعت را بهجد پیگیر هستیم
و یقین داریم گردشگری بدون توجه به فاکتورهای
توسعه پایدار ،طبیعت و زندگی جوامع روستایی و
عشایری را به خطر خواهد انداخت.

 تغییر در تعرفه مسافرتهای
دریایی نیازمند تدبیر است

در رقابتهای بازیهای آسیایی جاکارتا

لزوم   مشخصشدنسهمورزشاستان  ایالم

ایالم – کوثر موسوی
ادامه داد :ادارهکل ورزش و جوانان استان با
mosavi.kavsar@yahoo.com
اعزام ورزشکاران استان به مسابقات کشوری،
رقابتهــای بازیهــای آســیایی جاکارتا آســیایی ،بینالمللی و جهانی ،شرکت در
مردادماه سال جاری در حالی برگزار میشود اردوهای آمادگی ،ضمن حمایت همهجانبه،
کهسهماستانایالمورزشکارانیدررشتههای اعتبارهای مالی مناسبی نیز در نظر گرفته
وزنهبــرداری ،کاراته ،کبــدی ،تیراندازی و است.ویافزود:حضورمسئوالنارشداستانی
رزمی است .مدیرکل ورزش و جوانان استان درکنارورزشکارانبرایکسبمدالتأثیرگذار
ایالم با اعالم این خبر گفت :از ابتدای ســال است و ادارهکل با در نظر گرفتن جوایز مادی
جاری تاکنون  ۱۲۴ورزشکار خانم و آقا ،در همواره آنان را موردحمایت قرار داده است.
رشتههای مختلف ورزشــی به اردوی تیم وی در ادامه شناسایی و پرورش استعدادهای
ملی دعوتشــدهاند .بهروز حیــدرزاده در ورزشی را از اولویتهای مهم ورزش و جوانان
ادامه ورزشکاران ایالمی تیم ملی را  ۳۴نفر استان دانست و گفت :توجه به این موضوع
عنوان کرد و گفت :این افراد در طول ســال مهم ،آینده ورزش قهرمانی و حرفهای استان
با اعزام به مســابقات بینالمللی ،آسیایی و را تضمین خواهد کرد .مدیــرکل ورزش و
جهانی موفق به کسب مدالهای متعددی جوانان ایالم تالش برای جذب حامی مالی با
شدهاند .وی در ادامه سهم ورزشکاران ایالم توجه به وجود استعدادهای بسیار در استان را
در مسابقات آســیایی جاکارتا را هفت نفر از دیگر برنامههای این اداره کل برای حمایت
عنوان کرد و بیان داشت :سهم ورزشکاران از ورزش قهرمانی و ورزشکاران اعالم کرد.
استان در مسابقات آســیایی در دوره قبل
نالمللیدر
میزبانیمسابقاتبی 
چهار الی شش نفر بود که با توجه به کسب
استان ،فرصتی برای توسعه
مدالهای مختلف ورزشکاران این تعداد در
سالجاریافزایشیافت.ویخاطرنشانکرد :ورزش است
ورزشکاران ایالمی در رشتههای تیراندازی ،بهروز حیدرزاده گفت :برگزاری مســابقات
وزنهبرداری ،کبدی ،رزمی و کاراته برای تیم کشوری و بینالمللی در استان ،توجه جوانان
ملی در مسابقات آسیایی جاکارتا مردادماه و نوجوانان را به رشــتههای ورزشی جلب
سالجاریبهکشوراندونزیاعزامخواهندشد میکند؛ همچنین سبب میشود ورزشکاران
و به رقابت خواهند پرداخت .بهروز حیدرزاده استانباانگیزهبیشتریبهرقابتبپردازند.

شهردار اندیشه:

saboori.fatemeh313@gmail.com
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کوتاه از استانها

نیاز امروز شهر اندیشه
مصرف بهینه انرژی است

اندیشه  -ســحر مصطفوی آرام:
نشســت هفتگی شــهردار با معاونین و
مدیران شهرداری شهر اندیشه جهت رصد
شد.
بیشتر مشکالت شهر اندیشه برگزار 
به گزارش روابطعمومی شورا و شهرداری
اندیشه جلسه شهردار با معاونین و مدیران

با حضور اعضای شــورای اســامی شهر
اندیشه  30تیرماه ســال جاری در سالن
جلسات برگزار شد .در این جلسه شهردار
ضمن تأکید بر مصرف مناسب برق و آب
توسط سازمانها و معاونتهای شهرداری
و شهروندان اندیشه گفت :در این روزها که
با وضعیت ویژهای در خصوص قطعی آب
و برق شــهرها بهویژه شهر اندیشه روبهرو
هستیم،جهتحفظمحیطزیست،استفاده
بهینه و بهرهوری مناسب از انرژی نیاز است

برگزاری نشست هماهنگی مجمع نمایندگان مردم
استان مرکزی با مدیرانعامل صنعت آب
اراک -رضوان داودیجم
News.arak93@gmail.com

نشست هماهنگی مجمع نمایندگان مردم
شهرستانهای اســتان مرکزی در مجلس
شورای اسالمی با حضور مهندس مقدسی و
دکتر کریمی نمایندگان مردم شهرستانهای
اراک ،کمیجــان و خنداب ،ســردار رضایی
نماینده مردم شهرســتان خمین ،مهندس
حســینی نماینــده مردم شهرســتانهای
تفرش ،آشتیان و فراهان و مهندس ابراهیمی
نماینده مردم شهرستان شــازند در مجلس
شورای اسالمی با مدیران عامل شرکتهای
آبوفاضالب ،آبمنطقهای و آبفا روســتایی
استان مرکزی برگزار شد .مقدسی ،نماینده
مردم شهرستانهای اراک ،کمیجان و خنداب
درمجلسشورایاسالمیدراینجلسهبااشاره

به اینکه آرامش نسبی شرایط کنونی درزمینه
تأمین آب اراک ماحصل تــاش و اقداماتی
است که طی سالهای گذشته برای احداث
سد کمال صالح صورت پذیرفته است ،تأکید
کرد :بایستی استراتژی آب اراک برای 50سال
یدانستن
آیندهمشخصشود.ویضمنضرور 
استفاده از پساب خروجی تصفیهخانه فاضالب
اراک در بخش صنعت افزود :بهجای استفاده از
آبشرببرایصنعتبایستیازظرفیتپساب
تصفیهخانهها در این زمینــه بهره گرفت .در
ادامه ،حسینی ،نماینده مردم شهرستانهای
تفرش ،آشــتیان و فراهان در مجلس شورای
اسالمی ضمن قدردانی از وضعیت آبرسانی
و اجرای طرح فاضالب در این شهرســتانها
تأکیدکرد:طرحآبرسانیبهفرمهینباجدیت
دنبال شود و یکی از شــرکتها با استفاده از

ویگفت:درسالگذشتهاستانایالممیزبانی
 ۲۴مسابقات کشوری و بینالمللی داشته که
تالش میشــود این امر مهم در سالجاری
ادامه یابد و زمینه توسعه ورزش استان فراهم
شود .وی بیان داشت :در راستای ساماندهی
ورزش اســتان توجه به ورزش در ســطح
شهرســتانها ،برنامههای مناسبی تدارک
یافته که بدون شک موفقیت ورزش استان را
بههمراهخواهدداشت.حیدرزادهتصریحکرد:
با یاری مســئوالن و تقویت زیرساختهای
ورزشی میتوان زمینه شــکوفایی ورزش
اســتان در بحــث اعزامیها به مســابقات
را فراهم کرد.
اخذمجوز ۲۰چمنمصنوعیدر
استانایالم
مدیرکل ورزش و جوانان استان ایالم ادامه داد:
در سالجاری مجوز بیست چمن مصنوعی
در روســتاهای محروم و آسیبزای سطح
استان اخذشــده که بهزودی کار نصب آن
شروع خواهد شد .وی ادامه داد :این موضوع با
همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت نفت
صورت گرفته و در این راستا مبلغی نزدیک به
هفتمیلیاردتومانجذبشدهاست
سرانهورزشیایالمبهیکمتر
میرسد
مدیــرکل ورزش و جوانان ایــام در ادامه
اقتصاد

همه مسئولین شهری و شــهروندان در
مصرف آب و برق همکاری الزم را داشته
باشند؛چراکهنیازامروزشهراندیشهمصرف
بهینه انرژی توسط مسئولین و شهروندان
محترم است .کاویانی در ادامه این جلسه
که با حضور اعضای شورای اسالمی شهر
اندیشه جهت نگاه دقیقتر بر مشکالت و
معضالتبرگزارشد ،ضمناستماعگزارش
از معاونتها و ســازمانهای شــهرداری
درباره موضوعها و مشــکالت شــهری
اعتباری که برای این امر در نظر گرفته شده
اســت،این پروژه را اجرا کند .ســپس سردار
رضایی ،نماینده مردم شهرستان خمین در
مجلس شورای اسالمی از سه شرکت متولی
بخش آب در اســتان قدردانی و تصریح کرد:
ماحصل تالشهای این ســه دستگاه بهبود
وضعیت آب در شهرستان خمین است .دکتر
کریمی ،دیگر نماینده مردم شهرستانهای
اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای
اســامی نیز ضمن تأکید بر داشتن رویکرد
اقتصادی در بخش آب و مدیریت مصرف آن
برای جلوگیری از روبهروشدن با مشکل تأمین
آب در ســالهای آینده افزود :آب یک کاالی
اقتصادی اســت؛ بنابراین بایستی اقتصادی
مصرف شود؛ درغیراینصورت تداوم وضعیت
کنونــی امکانپذیر نیســت .در دنیا نیز یک
قاعدهای برای آن وجــود دارد .وی با تأکید بر
جداسازی آب شرب از سایر مصارف در کشور،
اجرای رینگ کمربندی شمال به جنوب اراک

شهری

عکس :نسل فردا

درحالیکه شهرداری شاهرود مسئول توسعه فضای
سبز و بازی کودکان و نگهداری از آنان است ،اما شاهد
ازبینرفتن وســایل کودک و فضای سبز در پارک
کودک هستیم .آیا شهرداری قصد حمله به فضای
شــادی کودکان را دارد؟ پارک کودک در بهترین
نقطه شاهرود رها شده و به همه چیز شبیه است غیر
از پارک کودک ،پارکــی که محل تفریح بوده و اکثر
مردم شاهرود و مسافران اوقات فراغت خود را در آن
میگذراندند .حال که با ذوق و شوق گذشته وارد این
پارک میشویم با مشــاهده چمنهای ازبینرفته و
باغچههای رهاشده و نیمهخاکی و ...بهجای شادی،
افسردگی و دلشکســتگی بهسراغ شــهروندان
میآیــد .در ورودی پارک المان (بــره ناقال) گوش
شکسته ،فضای سبز فراموش شده ،پازلفرشهای
غیراســتاندارد و بهصورت غیرکارشناسی رهاشده
درکنار وسایل بازی کودکان ،برخی درختان کاج و
چنارهای سرخشــک و درحال نابودی دل آدمی را
به درد میآورد .اخیرا ً شهرداری شاهرود در اقدامی
غیرکارشناسی با حصارکشــی دور درخت و ایجاد
نیمکت باعث جلوگیری از رشــد عرضی درختان
شده اســت که جای تعجب دارد .شاید شهرداری
میخواهد یکماه یکبار این حصارها را جمعآوری و
سایز عرضی آن را اضافه کند!؟ قابل توجه این است که
بهجایلذتبردنودیدنگلوسبزهبایدازچمنهای
ویرانشــده و باغچههای خاکی این پارک افسوس
خورد!شهروندان انتظار دارند شــهرداری شاهرود
همچون گذشته به فضای سبز و سیمای ظاهری این
پارکرسیدگیکند.

92.5درصد آب ایران در کشاورزی فرو میرود

خودروسازی بروجرد جان دوباره گرفت

گفت :در بخش لومار نیز یک استادیوم کامل
و اســتاندارد احداث خواهد شد ،در بخش
سیروان نیز یک ســالن ورزشی در چشمه
رشید کارزان که کار آن رو به پایان است ،در
هفته دولت افتتاح خواهد شد .حیدرزاده بیان
داشت :در ســایر شهرستانها نیز به همین
شکل پروژههای در دست اجرا و آماده افتتاح

و بهرهبرداری است.
وی اضافه کرد :هماکنون سرانه ورزشی در
استان از معیار کشوری بســیار باالتر بوده،
سرانه ورزشــی اســتان به ازای هر نفر ۸۴
سانتیمتر است که با احداث و بهرهبرداری
از این پروژهها نزدیک به یک متر هم خواهد
رسید.

خاطرنشان کرد :رفع مسائل و مشکالت
شهری نیاز به ایثار  ،وجدان کاری و تعهد
دارد و تأثیر آن ،در اولین فرصت ،آن را به
نقطه مطلوب میرساند که البته امروز همه
مدیران در این راستا گام برمیدارند .شایان
ذکر اســت ،در این جلسه اعضای شورای
اسالمی نیز ضمن نظارت و بررسی بیشتر
مشکالت مطرح شده ،بر رفع آن ،به  جهت
رفاه بیشــتر شــهروندان شــهر اندیشه
تأکیدکردند.
برای توزیع بهتر آب کمال صالح ،آبرســانی
به شهر جدید امیرکبیر و استفاده مناسبتر
از پساب تصفیهخانه فاضالب اراک را از موارد
قابلپیگیریتوسطدستگاههایمتولیبخش
آب عنوان کرد و افزود :برای نیل به این اهداف
نمایندگان نیز پیگیریهای الزم را از وزارت
نیرو و شرکت مهندسی آبوفاضالب کشور
میکنند .در ادامه مهندس خلیلی ،مدیرعامل
شرکت آبوفاضالب اســتان مرکزی ضمن
قدردانی از مجمع نمایندگان اســتان برای
پیشبردبرنامههایشرکتدراستفادهازظرفیت
بخش خصوصی و دعوت از ســرمایهگذاران
تصریح کرد :تاکنون شش قرارداد در این زمینه
بسته شده است و امیدواریم سه قرارداد دیگر
نیز بسته شود .مهندس خلیلی از تالشهای
سه شــرکت متولی حوزه آب اســتان برای
مواجهنشــدن با تنش آبی یاد کــرد و افزود:
شرکت آبوفاضالب اســتان از آذرماه سال
گذشــته با برنامهریزی و انجام اقدامات الزم

بندرعباس -گروه استانها:نماینده مردم
بندرعباس در مجلس گفــت :هرگونه تغییر در
تعرفه مسافرتهای دریایی طی شرایط کنونی
نیازمندتدبیروکارکارشناسیدقیقاست.حسین
هاشمیتختیبااشارهبهمباحثمطروحهپیرامون
افزایش تعرفه شناورهای مسافری در هرمزگان،
اظهارکرد:خطدریاییقشمبندرعباسوبالعکس
درحالحاضرپرترافیکترینخطدریاییمسافری
کشور بهشمار میرود؛ بهنحویکه روزانه هزاران
نفر از این خط برای دســتیابی به مرکز استان،
دریافت خدمات و مراجعه به محل کار و دانشگاه
خود اســتفاده میکنند .وی با بیــان اینکه این
خط بهنوعی بهمثابه خطی درونشهری است،
اضافه کرد :درست است از این خط استفادههای
گردشگری نیز میشــود ،اما این خط ،در دسته
خطوط مســافری دریایی لوکس دستهبندی
نمیشود و از همین روســت که افزایش تعرفه
جابهجاییها در این خط همــواره مورد دغدغه
و توجه خانوادهها و ســاکنان قشم و بندرعباس
قرار دارد .عضو کمیســیون عمــران مجلس با
بیان اینکه هرگونه افزایش یا تغییر تعرفهها در
مبحث حملونقل نیازمند کار کارشناسی دقیق
است ،افزود :با توجه به تورم موجود و مشکالت
اقتصادی کشــور ،تغییر هرگونه تعرفه در خط
دریایی مسافری قشم بندرعباس میتواند منجر
به نارضایتی استفادهکنندگان از این خط شود و
از طرفی با توجه به محدودیتهای ورود کاال به
قشم ،میتواند افزایش قیمت خدمات و کاال را نیز
سبب شود .هاشمی تختی تصریح کرد :بیان این
دیدگاهبهمنزلهایننیستکهتعاونیشناوردارانو
فعاالن این حوزه حقوحقوقی ندارند ،بلکه منظور
کلیایناستکهبایدکارکارشناسیصورتگیرد
و حتی در صورت نیاز و امکان ،دستگاههای متولی
حملونقلدریاییوسازمانمنطقهآزادقشم،باید
بهسمتتأمینیارانهبرایتعادلتعرفههاورضایت
طرفینپیشبروند.

دود حریق هورالعظیم ،اهواز
را کام ً
ال درگیر کرده است

با صرف 25میلیارد ریال هزینه ســعی کرده
است در تابستان امسال مردم استان با قطع آب
مواجه نشوند .مدیرعامل شرکت آبوفاضالب
استان مرکزی تغییر و اصالح ساختار کنونی
آب را الزمه رفع مشکالت آن عنوان کرد و از
نمایندگان خواســتار پیگیری برای تشکیل
یک تیم جهت تغییر ساختار آب در کشور با
فوریت شــد و افزود :جای پای علم در بخش
آب کشور خالی است .بایستی بتوانیم از دانش
و تکنولوژی روز استفاده کنیم .ما در کشوری
کمآب زندگی میکنیم و الزم است با اقدامات
مؤثر در تمامی بخشهــا و همکاری مردم در
اســتفاده درســت از آب با کمآبی سازگاری
کنیم .مدیرانعامل شرکتهای آبوفاضالب
روســتایی و آبمنطقهای استان مرکزی نیز
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد
شرکتهایحوزهفعالیتخودووضعیتمنابع
آب استان درخواستهای خود را برای پیگیری
از سوینمایندگان مطرحکردند.

محیطزیست

نرخ ایرالینها برای پرواز بندرعباس -قطر منطقی نیست

دریاچه ارومیه مجدد قرمز شد

هرمزگان -گروه استانها:رئیس میز صادرات
کاال به کشور قطر گفت :سرمایهگذاری برای ایجاد
خط پرواز بندرعباس -دوحه نیازمند حمایتهای
ویژه استاندار است و الزم است مسئوالن ارشد استان
بال این پرواز را نگهدارند تا بهخاطر مشکالت مالی
در جایگاه سابق سقوط نکند.مجید رنجبری با بیان
اینکه پس از پیگیریهای انجامشده سرمایهگذار با
ایرالینهای مختلفی مذاکره کرده است ،اظهار کرد:
هنوز در بخش هواپیمایی کشوری مشکالتی وجود
دارد که عزم جدی مسئوالن و استاندار هرمزگان را
جهت حمایت جدی از این کار میطلبد تا باعث رونق تجاری بین هرمزگان و دوحه قطر شود .وی تصریح کرد :بارها خطوط
هوایی در مسیرهای بندرعباس به سایر نقاط فعا ل شده است؛ اما بهسبب عدمحمایتهای الزم این مهم پایدار نمانده و به
وضعیت قبلی بازمیگردد .رنجبری اضافه کرد :با توجه به اینکه سرمایهگذار ریسک الزم را پذیرفته و با قیمت باالی ایرالینها
روبهروست،خاطرنشانکرد:اگرحمایتدولتینباشدچارترکنندهبااینقیمتغیرمنطقیدرماهاولبامشکلمواجهخواهد
شدوبهسرنوشتخطوطقبلیدچارمیشود.رئیسمیزصادراتکاال بهکشورقطرتأکیدکرد:بااختیاراتوپیگیریاستانداری
ایرالین میتواند قیمت منطقی پیشنهاد دهد یا اینکه یارانهها به ایرالین یا چارترکننده پرداخت کنند تا خط هوایی موردنیاز
که از ضرورتهای صادرات بهشمار میرود ،ساری و جاری باشد.

ارومیه -گروه استانها :مدیردفتر استانی ستاد
احیای دریاچه ارومیه گفت :قرمزشــدن دریاچه
ارومیه ناشی از رشد جلبکهای شورپسند دونالیال
سالیناست .فرهاد ســرخوش با بیان اینکه در پی
گرمایشدیدهوارشدجلبکهایشورپسندبهعلت
اشباع نمک و کاهش اکسیژن افزایش مییابد ،افزود:
گدانههای قرمزرنگ
با رشد این جلبکها و ترشح رن 
دریاچهارومیهنیزقرمزرنگمیشود.ویبابیاناینکه
قرمزشدن رنگ آب دریاچه ارومیه در هرسال ،یکبار
تکرار میشــود و تا آغاز فصل بارش ادامه مییابد،
گفت :افزایش دما و تبخیر باالی آب دریاچه ارومیه سبب افزایش غلظت نمک و مرگ جلبکهای سبز و رشد جلبکهای
شورپسند شده و رنگ دریاچه تغییر میکند .سرخوش با بیان اینکه این تغییر رنگ تا فصل پاییز و ورود آب بههمراه افزایش
اکسیژن آب دریاچه ارومیه تداوم مییابد ،عنوان کرد :قرمزشدن رنگ دریاچه ارومیه یک پدیده کام ً
ال طبیعی است و هیچ
مشکلبهداشتیدراینرابطهوجودنداردومردمنگراننباشند.مدیردفتراستانیستاداحیایدریاچهارومیهگفت:تغییررنگ
دریاچه ارومیه نشاندهنده غلظت باالی نمک در دریاچه است و تنها زنگ خطر برای آرتمیاست که این موجود زنده نیز برای
بقا در این شرایط بهسمت ورودی دریاچه ارومیه تجمیع میشود که با بازگشت دریاچه ارومیه مجدد به شرایط عادی باز
میگردد.

خوزستان -گروه استانها :مدیرکل حفاظت
محیطزیست خوزستان با بیان اینکه دود حریق
مجددبخشعراقیتاالبهورالعظیماهوازراکام ً
ال
درگیر کرده است ،گفت :این بحران تنها متعلق به
مدیریتبحرانیاحفاظتمحیطزیستخوزستان
نیست؛ زیرا این مشــکل در یک کشور خارجی
رخ داده است و همه دستگاهها باید در مهار این
آتشسوزی کمک کنند .احمدرضا الهیجانزاده
در جلسه ستاد مدیریت بحران خوزستان که در
خصوص بررســی وضعیت آتشسوزی مجدد
بخشعراقیتاالبهورالعظیمومشکالتزیستی
محیطی بهوجود آمده ناشی از آن برای شهروندان
در برخی شهرهای خوزستان برگزار شد ،اظهار
کرد :مجدد دود در ســطح شــهر اهواز و برخی
شهرهای دیگر خوزستان منتشر شد و بهتدریج
غلظت دود نیز افزایش یافت .وی با اشاره به اخبار
ضدونقیض در خصوص منشأ دود انتشاریافته در
شهرهای خوزستان افزود :شنبه ششم مردادماه
آتشســوزی در تاالب هورالعظیم در «چذابه»
رخ داد؛ اما آتش پس از چند ســاعت مهار شد و
وسعتزیادینداشت؛بنابراینبایدمنتظردریافت
تصاویر ماهوارهای میشدیم .با توجه به اینکه هوا
گردوغبار بود تصویر ماهوارهای ساعت 13 :30
روز هفتم مرداد بهوضوح تصاویر گذشته نبود؛ اما
کام ً
ال مسیر و منشأ دود در این تصویر مشخص
شــده اســت .مدیرکل حفاظت محیطزیست
خوزســتان گفت :دو نقطه بخش عراقی تاالب
هورالعظیم یکی در عمق  ۵تــا  ۱۰کیلومتری
فاصله مرز در خاک عراق و نقطه دیگر در عمق
 ۲۰تا  ۲۵کیلومتری و همچنین دو نقطه دیگر با
فاصلهبیشترودرحدودعمق ۲۰تا ۳۰کیلومتری
خاک عراق دچار آتشسوزی شده است؛ اما دودی
که اهواز و دیگر شهرهای خوزستان را در بر گرفته
ناشی از آتشسوزی دو نقطه حدود عمق  ۵و ۲۰
کیلومتریمرزاست.الهیجا نزادهبیانکرد:مسیر
دود آتشسوزی از مرز طی شده و تا جنوب اهواز
و سپس به سمت جنوب شرق ادامه یافته و کام ً
ال
شهرستان اهواز را درگیر کرده است .وی گفت:
پسازاتمامعملیاتاطفایحریقدربخششرقی
تاالب هورالعظیم در هفته گذشته ،اعالم کردیم
که حتی اگر آتش بهصورت صددرصد مهار شود،
اما با توجه به اینکه سه رأس مثلث آتش شامل باد
شدید ،دمای باال و نیزار وجود دارد ،ممکن است
آتشسوزی مجدد رخ بدهد .همچنین با توجه به
اینکه فعل و انفعاالت شیمیایی در بستر تاالب رخ
میدهد ،وجود گاز متان و ترکیبات آلی میتواند
شــرایط محیط را برای آتشسوزی مجدد مهیا
کند.

