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آلودگی آب «سرخون» پس از یک دهه همچنان باقیست

10میلیارد تومان پاداش
برای مدیریت مصرف برق در مشهد

بارشهای اخیر به کمک تاالب گمیشان آمد

بارشهــای چند روز اخیر باعث شــد ،تا بیش از  60درصد از وســعت پهنه آبی
تاالب بینالمللی گمیشــان در گلســتان آبگیری شــود .به گزارش ایســنا« ،امیر
عبدوس» ،مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان اظهار داشت :در چند سال
اخیر به سبب پایین رفتن سطح آب دریای خزر ،تغذیه این تاالب از سوی دریا
به حداقل ممکن و در یکســال اخیر به صفر رسیده بود؛ تقریباً تمام سطح این
تاالب در فصول گرم ســال کامالً خشــک و در زمســتان نیز بخش اندکی زیر آب
قرار داشــت .عبدوس خاطرنشــان کرد :ســال گذشــته و از محل اعتبارات طرح
حفظ و احیای تاالبها و دریاچههای کشــور ،عملیات مسدودسازی آبراههایی
که توسط صیادان بین این تاالب و دریا ایجاد شده بود ،به اتمام رسید.

 «فرهــاد ســرخوش» ،رئیــس دفتر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیه در
آذربایجــان غربــی گفــت :تراز دریاچــه ارومیــه روز یکم بهمن مــاه در حالی به
یکهزار و  270متر و  63سانتیمتر رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته
 32سانتیمتر افزایش سطح داشت.
 بهگفته «عبدالمالک شــنبهزاده» ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری اســتان ایالم 5 ،بنای تاریخی شهرســتان دره شهر که نیاز به مرمت
اضطراری داشت ،با هزینه  5میلیارد ریال بهسازی ومرمت شد.
 «حســین حســین پور» ،مدیرکل امورعشــایر خراســان جنوبی اظهارداشــت:
روزانه به 604محله عشایری استان آبرسانی سیار انجام میشود.

 «ســید حســین احمدی ســلیمانی» ،مدیرعامــل مجتمع فوالد خراســان در
نیشــابور تصریح کرد :امسال برای نخستین بار صادرات شمش فوالد بهعنوان
محصول نیمه نهایی این مجتمع از مرز  100هزار تن گذشت.

 «علیرضاهنرور» ،مدیر حوزه طرحهای شــرکت ســاخت وتوسعه زیربناهای
ل ونقل کشــور در خراســان شــمالی در خصوص ســاخت کنارگذرشــمالی
حم 
بجنورد ،خاطرنشان کرد :تکمیل این کنار گذر  60میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

زندگی را به کارون بازگردانیم

مدیر کل دفتر فنی استانداری خوزستان :تکمیل و راهاندازی تصفیهخانهها با اعتبارات استانی میسر نیست
زهره افشار
خبرنگار

بزرگتریــن رودخانه کشــور مدتهاســت
حــال خوشــی نــدارد؛ «کارون» کــه زیــور
بسیاری از شهرهای خوزستان بویژه اهواز
اســت ،دیگر صفای گذشــته را نــدارد .هر
چند این رودخانه که شاهرگ اصلی این
استان جنوبی به شــمار میرود هنوز هم
بخشــنده اســت و با کرم همیشــگی خود
عــاوه بــر تأمیــن آب شــرب ،چرخهــای
تولیــد کشــاورزی و صنعت این اســتان را
هــم میچرخانــد ،امــا بایــد بپذیریم که
در مقابــل ایــن مواهبــی کــه «کارون» به
مــا میدهــد ،آنقدرها هم بــا آن مهربان
نیستیم و شاید آنچه از «کارون» میبینیم
آیینــه تمامنمای غفلت مــا در برابر این
ثــروت خــدادادی اســت .کارون کــه یــک
ســرمایه ملی به شمار میرود تنها رودی
در کشــورمان اســت کــه در بخشــی از آن
میتوان کشتیرانی کرد و به همین جهت
میتوانــد عالوه بربســتری بــرای حمل و
نقــل دریایی کــه ارزانترین شــیوه حمل و
نقــل در جهان اســت فرصــت بیبدیلی
بــرای جذب ســرمایه و ایجــاد مکانهای
تفریحی دریایی باشــد.اما مدتهاســت

کــه کارون رونق گذشــته را نــدارد و خبری
از چشــماندازهای زیبای این رودخانه در
غروبهای کارون نیست و بیشتر کسانی
کــه دیروز و امــروز آن را دیدهانــد با هر بار
تجدید دیدار اندوهگین میشوند و به یاد
گذشتههای خوب کارون میافتند.
ëëتالشبرایحفظاینثروتملی
«احمد رضا الهیجــانزاده» مدیرکل
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
توگو با «ایران» با اشاره
خوزســتان در گف 
به اینکه کارون از چند جهت اهمیت ملی
دارد ،تصریــح میکنــد :از آنجا که جوامع
بشــری قرنها پیش در کنار این رودخانه
شــکل گرفتــه ،برای مــا اهمیــت تاریخی
دارد و ایــن رودخانه هماهنگکننده بین
اقــوام مختلــف خوزســتان در قرنهــای
متمــادی بــوده اســت .وی میافزایــد :از
ســوی دیگــر ،کارون نقــش شــاخصی در
اقتصــاد منطقــه دارد ،بــه گونــهای کــه با
تأمیــن  70درصــد آب مورد نیاز کشــت و
زرع خوزســتان جایگاه ویــژهای در بخش
کشاورزی استان دارد .در بحث سدسازی
نمیتوانیــم نقــش آن را نادیــده بگیریم
و در واقــع تأمینکننــده هــزاران مگاوات
بــرق نیروگاههــای برقیآبــی اســت .در
همیــن حال ،آب مورد نیــاز صنایع فوالد

و  21کارخانه پتروشیمی را تأمین میکند
و تأمیــن بخش بزرگ آب شــرب اســتان
نیــز برعهــده کارون اســت و در واقع اینها
بخشــی از ظرفیت خدادادی کارون برای
مردم خوزستان است .ما نه تنها به اندازه
کافی بــرای حفظ این ثــروت ملی تالش
نمیکنیــم بلکــه خودمــان در صــف اول
صدمه زنندگان به کارون هســتیم .وی با
اشــاره به اینکه در حال حاضر آب شــرب
چند میلیون نفر از طریق رودخانه کارون
تأمیــن میشــود ،میافزایــد :در مقابــل
ما فاضــاب شــهری ،زهاب کشــاورزی و
فاضالب صنعتی را به سوی این رودخانه
روانه میکنیم و جالب است باز هم توقع
آب زالل از رودخانه کارون را داریم.
ëëورود  10مترمکعب فاضالب شــهری در
ثانیهبهکارون
بــه گفته مدیــر کل ســازمان حفاظت
محیط زیســت خوزســتان ،متأســفانه در
حــال حاضر در هــر ثانیــه  10مترمکعب
فاضالب شــهری و  60تــا  80متر مکعب
زهاب کشاورزی به کارون میریزد.
وی البته از کارهایی هم که برای سر پا
نگه داشــتن کارون انجام شده نیز سخن
میگویــد و تصریــح میکنــد :از ســال 79
شــورای حفاظت کیفی از رودخانه کارون

عکس :مهر

«بهروزاسودی» رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
دو خط استان سمنان با اشاره به اینکه اجرای طرح نظارتی و پایش
خـــبر بــازار ویژه نــوروز با بازدیدهــای روزانــه از واحدهای صنفی
اســتان آغاز شــد ،افــزود :دراین طرح که تــا پایــان فروردین ماه ســال  98ادامه
خواهد داشت ،وضعیت بازار کنترل میشود.

عکس :ایرنا

گروه ایران زمین 10 /میلیارد تومان مشــوق به مشــترکان
بــرق صنعتــی ،ادارههــا و کشــاورزی (چاههای کشــاورزی)
اخبار
شهرســتان مشــهد که مصــرف برقشــان را در ســاعات اوج
مصــرف مدیریــت کردهانــد ،از ابتدای امســال داده شــده اســت« .از این طریق
امسال تاکنون در مشهد  95مگا وات برق صرفه جوئی شده است».
توگو با «ایران»
«علیرضا کاشی» سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در گف 
تصریحکرد:ایناقدامدرراستایایجادانگیزهبرایمشارکتمشترکاندرمدیریت
مصرف بویژه در ایام تابستان در نظر گرفته شده است .وی افزود :میزان هدیه در
نظر گرفته شده برای هر مشترک درقبض برق آنها لحاظ میشود .به گفته وی در
سال  96نیز به این دسته از مشترکان  7میلیارد تومان هدیه داده شده بود.

موضوع آلودگی آب و محیط زیست شهر
ســرخون در چهارمحــال و بختیــاری کــه
سالهاست این منطقه را تهدید میکند،
بزودی در شــورایعالی سالمت و امنیت
غذایی کشور مطرح و بررسی میشود.
«مجیــد شــیرانی» ،رئیــس دانشــگاه
علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری
توگــو با ایرنــا ،افزود :بیــش از یک
در گف 
دهــه قبل بــر اثر شکســتگی خــط انتقال
نفت خام از خوزســتان بــه اصفهان ،آب

و محیط زیســت منطقه سرخون به نفت
خــام آلــوده شــد و تاکنــون اقــدام مؤثری
برای رفع این مشکل انجام نگرفته است.
وی ادامــه داد :وســعت آلودگی به حدی
اســت که در پی هر بارشــی شدت آلودگی
در زمینهای منطقه و اطراف آن افزایش
مییابد و عــاوه بر اینکه آب آشــامیدنی
مردم منطقه را آلوده کرده ،فعالیتهای
کشــاورزی و صنایع شــیالت منطقه را نیز
تحت تأثیر خود قرار داده اســت .شیرانی

تصریح کــرد :آلودگی منطقه بــه گونهای
اســت کــه در آزمایشهــای انجام شــده،
آلودگی تأیید شــده است .چنانچه نشتی
نفت به آب چشــمه ســرخون رفع شــود،
برای احیای محیط زیســت و منابع آب و
خاک منطقه بــه زمان زیادی نیاز اســت.
وی ،تخلیــه خــاک منطقه ورفــع آلودگی
آب ازطریــق روشهــای میکروبیولوژی را
از راهکارهای پیشــنهادی رفع این مشکل
عنــوان کــرد و گفت :امید اســت بــا طرح

ایــن مشــکل بــه دبیرخانــه شــورایعالی
ســامت و امنیت غذایی کشــور بتوان آن
را بزودی برطرف کرد .به گفته مســئوالن
جهاد کشاورزی جلســات متعددی برای
رفع این مشــکل برگزار شــده ،اما شرکت
نفت حاضر بــه پرداخت خســارت وارده
به مــردم نیســت و عنوان میکنــد مردم
منطقه بــه مراکز قضایی شــکایت کنند و
چنانچــه ایــن شــرکت در دادگاه محکوم
شد ،حاضر به پرداخت خسارت میشود.

شکل گرفته و از حق نگذریم در این مدت
فعالیتهای خوبی بــرای کنترل آلودگی
ایــن رودخانــه انجــام داده ،امــا حقیقت
این است که حجم کار با میزان اعتبارات
اختصــاص یافتــه همخوانــی نــدارد و به
نظر میرسد ،تصمیمات باید فرا استانی
باشــد .در ســال  94نیــز یک طــرح جامع
برای کاهــش آلودگی رودخانــه کارون در
شــورایعالی آب ارائــه شــد و در همــان
سال مصوبه گرفت؛ ماحصل این اقدام،
اختصــاص  8هــزار و  700میلیارد تومان
در تمــام حوزههــای شــهری و صنعتی و
کشاورزی بود.

الهیجانزاده میافزاید :در این راســتا
توانســتیم در بودجه ســال  95ردیف 100
میلیــارد تومانــی و در ســال  96ردیف 60
میلیارد تومانی نیز بگیریم ،اما متأسفانه
در بودجــه ســال  97ردیفــی در ایــن
خصوص به مــا ندادند .الهیجــانزاده با
اشــاره به اینکه با بودجهای که ســالهای
قبــل بــرای کنتــرل آلودگــی کارون داده
شــد تاکنون تصفیهخانه شــرق اهــواز به
پیشرفت  90درصدی و تصفیهخانههای
شــادگان ،آبادان ،خرمشهر و ماهشهر به
حدود  70درصد پیشرفت رسیده ،اظهار
امیــدواری میکنــد :مســئوالن ذیربط در

بودجه ســال  98ردیف ویــژهای را در این
زمینه لحاظ کنند تا این طرحها اســتمرار
یابد.
ëëنیازبهحمایتهیأتدولت
درهمیــن حــال« ،هدایــتاهلل زارع
زاده» مدیــر کل دفتــر فنــی اســتانداری
توگــو بــا «ایــران»
خوزســتان نیــز در گف 
تأکید میکند :برای نجات بخشــی کارون
بایــد از  2منظر مشــکل را بررســی کنیم؛
نخست اینکه در سالهای گذشته بهدلیل
خشکســالیهای متوالی و رهاســازی آب
پشــت سدها نتوانستهایم حقابه کارون را
بــه طور کامل بدهیم که این مســأله آورد
کارون را پایین آورده اســت .ازسوی دیگر،
میبینیم عالوه بر ورود فاضالب شهری،
پساب نیشکر و فاضالب صنعتی ساحل
کارونبانخالههایساختمانیوزبالههای
شهری هم نازیبا و آلوده میشود.
وی خاطرنشــان میکنــد :تکمیــل و
راهانــدازی تصفیهخانههــای خوزســتان
بــا اعتبــارات اســتانی میســر نیســت و
نیازمنــد حمایــت هیــأت دولــت در این
زمینــه هســتیم .تصفیهخانــه شــهرهای
اندیمشــک ،شــوش ،بســتان و ایــذه نیــز
مدتــی اســت بــا فاینانــس کشــور چیــن
کارهای اجرایی خود را آغاز کردهاند.

