www.iran-newspaper.com

سال بیستوچهارم شماره 6823
چهارشنبه  20تیر 1397

editorial@iran-newspaper.com

دود هورالعظیم  140کیلومتر از خوزستان را فراگرفت

سید باقر موسوی

زهره افشــار /دوشنبه شــب بار دیگر دود
غلیظی شــهر اهواز را فراگرفت و هر چند
بــرای مــردم ایــن دیار نداشــتن آســمان
آبــی و بــدون ســتاره چندی اســت عادی
شده ،اما دود به حدی بود که فاصله بین
شــهرهای اهواز تا ماهشهر را فرا گرفت و
در ســاعات اولیــه موجب نگرانــی مردم
شــد .این دود غلیــظ که با بوی ســوختن
همراه بــود ،تنفس را برای مــردم اهواز و
ماهشهر که دیروز روز گرمی را با دمای 49

درجه ســانتیگراد داشتند ،سخت کرد اما
پس از چند ساعت مشخص شد این دود
ناشی از سوختن تاالب هورالعظیم است.
«احمــد رضــا الهیجــان زاده» مدیــر کل
توگــو
محیــط زیســت خوزســتان در گف 
بــا «ایــران» اعالم کــرد :بخشــی از تاالب
هورالعظیــم کــه در کشــور عــراق اســت،
طــی هفتــه گذشــته دچــار آتشســوزی
شــده ،امــا در  5روز (روزهــای قبــل از 18
تیرماه) وزش باد به سمتی بود که دود را

به طرف شهرهای جنوبی عراق میبرد.
با این حال ،از صبح روز دوشــنبه گذشته
باد غالب از سمت شمال غرب به جنوب
شرق این کشور وزید و شدت آن به حدی
شد که دود ناشی از سوختن هورالعظیم
را از خود اهواز تا  140کیلومتر آن طرفتر
یعنــی تــا ماهشــهر بــرد و کل این مســیر
بــا دود پوشــیده شــد .وی افــزود :از صبح
دیروز(سهشنبه) ســمت وزش باد تغییر
کــرد و شــرایط بهتر شــد ،اما بازهــم دود

در دید افقی اهواز وجود داشــت .به گفته
وی تاالب هورالعظیم دهها هزار کیلومتر
وســعت دارد و بهدلیــل خشکســالی آب
زیادی ندارد و این منطقه بهدلیل نیزارها
و پوشــش گیاهــی مســتعد آتشســوزی
اســت .روز یکشــنبه گذشــته نیــز دود
هورالعظیمبخشیازشهرهایخوزستان
را فراگرفت ،اما به این گستردگی نبود.
«ایــرج نظــری» رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی خوزســتان نیــز در ایــن بــاره بــه

«ایــران» گفــت :چنیــن شــرایطی بــرای
اســتان عــادی شــده و متأســفانه زندگی
سختی را برای مردم رقم زده ،تا جایی که
آمار رسمی ما نشان میدهد بیماریهای
تنفســی بویــژه آســم در اســتان دو برابــر
میانگین استانهای دیگر است .به گفته
وی در مدتــی کــه دود غلیــظ در منطقــه
حاکــم بــود ،در هویــزه کــه نزدیکتریــن
منطقه بــه محل بــوده 15 ،نفــر به دلیل
مشکالتتنفسیمراجعهکنندهداشتیم.

گــروه ایران زمیــن128 /میلیارد ریــال ازمطالبات چایــکاران گیالن
و مازنــدران دیــروز بــه حسابشــان واریــز شــد« .حبیــب جهانســاز»
رئیس ســازمان چای کشــور گفت :با واریز این مبلغ ،ســهم دولت و
کارخانجات بابت خرید برگ ســبز چای تا پایان خرداد ماه به مبلغ
 96میلیارد و  700میلیون تومان تســویه شــد .وی با اشــاره به اینکه
چیــن تابســتانه برگ ســبز چــای تا پایــان هفتــه ادامــه دارد ،افزود:
چایکاران از اول اردیبهشــت ماه تاکنون  73هزار تن برگ سبز چای
به ارزش  155میلیارد تومان برداشت کردهاند که نیمی از آن درجه
یک و نیمی دیگر درجه دو است.

امسال اولین سالی است که برای اصالح شبکه آبرسانی خوزستان 10میلیارد تومان در نظر گرفته شده است

 90روستای مسجدسلیمان از آب شرب لوله کشی
برخوردار میشوند

عکس :مریم باستانی

شــیما جهــان بخــش« /بــا وجــود
بارندگیهــای مناســب ســال  97بویــژه
در اردیبهشــتماه ،همچنــان بــه
طــور متوســط بــا کاهــش 27درصــدی
بارشها نسبت به ســال گذشته مواجه
هســتیم .این موضوع سبب شده مردم
استانهایی چون سیستان و بلوچستان،
هرمــزگان ،بوشــهر ،کرمــان ،فــارس و
خوزســتان در مقایســه با ســال گذشــته
کاهــش بیــش از  75درصــدی نــزوالت
جوی را تجربه کنند».
اینهــا صحبتهــای «رضــا اردکانیــان»
وزیــر نیــرو در حاشــیه جلســه هیــأت
دولــت در واکنش به شــایعات پیرامون
جیرهبندی آب در کشــور بوده که حاکی
از نبــود قطــع آب برنامهریــزی شــده
برای شهرهای مختلف کشور است ،اما
اردکانیــان بر لزوم صرفهجویی از طرف
همــه بخشها بویــژه بخش کشــاورزی
تأکید کرده و گفته اگر همه مردم کمک
نکنند نمیتوانیم از تابستان بدون جیره
بنــدی گــذر کنیم.زمزمههایــی کــه ایــن
روزهــا از اســتانهای مختلــف به گوش
میرســد صحهای بر صحبتهای وزیر
نیرو اســت .چرا که آمــار مصرف آب به
علت گرما بســیار بــاال رفته و زنگ خطر
جیرهبنــدی در برخــی نقــاط کشــور بــه
صــدا در آمــده است.خوزســتان یکی از

این استانهاست که در چند روز گذشته
مســأله تأمیــن آب یکــی از اصلیترین
دغدغههای مردم و مســئوالن آن بوده
است .با وجود آنکه بهرهبرداری از طرح
(غدیــر )2دغدغــه مــردم اســتان را در
خصوص شــوری آب تا حــد زیادی رفع
کرده ،امــا همچنان قطــع و جیرهبندی
آب در ایــن اســتان موضوعی اســت که
بازار شایعه آن گرم است.
ëëکیفیــت آب آشــامیدنی ،دغدغــه اصلی
مردم
وی افزود :بیشترین مشکل در خوزستان
بخصــوص نوار ســاحلی خلیــج فارس
(خرمشــهر و آبــادان) کیفیــت آب
آشــامیدنی اســت کــه آن نیزبــا اصالح
شــبکه آبرســانی تــا حــد قابــل توجهی
حــل شــدنی اســت .از ســال  91تــا 95
هیــچ بودجــهای در خصــوص اصــاح
شــبکه آب به اســتان پرداخت نشــده و
بــا پیگیریهــای انجام شــده و حمایت
دولــت ،امســال اولیــن ســالی اســت که
اســتاندار خوزســتان  10میلیــارد تومــان
برای این موضوع در نظر گرفته است.
ëëاصالح شبکه آب خوزستان
مدیرعامــل شــرکت آبفــای خوزســتان
خاطرنشــان کــرد :بــا اختصــاص ایــن
بودجــه در نظــر داریــم در یــک برنامــه
3ســاله تمام شبکههای آبرسانی استان

گــروه ایــران زمین /پــس از  4روز ،آب در خطوط آبرســانی
شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان بوشهر جاری شد.
کـوتـــاه
بــر این اســاس از ســاعت  4صبح دیروز (سهشــنبه) آب با
ازایران
فشــار خــوب در این خطوط جاری شــد .به علــت کاهش بیــش از  50درصدی
ورودی آب دشتســتان از خــط آبرســانی کازرون چند روزی بود که ســاکنان این
شهرســتان و بویژه شهر برازجان با مشــکل کم آبی مواجه شده بودند .مدیران
حــوزه آب اســتان بوشــهر آبرســانی از خــط کوثر ،حفر چاه و آبرســانی ســیار به
برخی مناطق را راهکار رفع مشکل کم آبی در منطقه دشتستان میدانند .شهر
برازجان  110هزار نفر جمعیت دارد.

پرداخت مطالبات چایکاران گیالن و مازندران

عبور خوزستان از تابستان پر تنش با صرفهجویی
را اصالح کنیم .اگر تمام وعدهها محقق
شــود بــه طــور حتــم بعــد از  3ســال به
متوسط کشــوری خواهیم رسید .تاکنون
تنها  ۸۳میلیارد تومان اعتبار اختصاص
داده شــده ،ایــن در حالــی اســت که این
شــرکت  ۳۰۰میلیارد تومــان دیون دارد.
وی ادامــه داد :متأســفانه شــبکه توزیــع
آب شهرهای خوزستان شرایط مطلوبی
نــدارد .هزینههــای زیــادی بــرای تأمین
آب تــا ورودی شــهرها صرف میشــود،
امــا بیتوجهــی بــه ایــن موضوع ســبب
هدررفــت 40درصــدی آب در اســتان
میشــود در حالــی که متوســط کشــوری
هدر رفت آب  ۲۵درصد است.
ëëتأسیسات شبکه توزیع آب عمری باالی
 60سال دارد
حقیقیپــور بــا بیــان اینکــه در دوران
دفاع مقدس زیرســاختهای بســیاری
بخصــوص در حــوزه آب و فاضــاب
استان از بین رفت ،افزود :شرکت آبفای
اســتان  ۱۰هــزار کیلومتر شــبکه توزیع و
خطــوط انتقال تحــت پوشــش دارد که
بیــش از  ۶۰درصــد آنهــا عمــری باالی
 ۶۰ســال دارد و بــه همین دلیــل میزان
هدررفت آب در استان باالست.
ëëتأمیــن آب آشــامیدنی در اولویــت
است
این مقام مســئول افزود :در حال حاضر

جاری شدن آب در خطوط آبرسانی
برازجان

برنامه ای برای جیره بندی آب نداریم

«صــادق حقیقیپــور» مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب (آبفا) اظهار
برش
داشــت :در حال حاضــر برنامهای
در خصــوص جیرهبندی آب در استان نداریم ،اما با
توجه بــه گرمای زودرس میزان مصرف آب در برخی
یکــی از مهمتریــن اولویتهای شــرکت
آبفــای اســتان ،تأمیــن آب آشــامیدنی
برای مردم است و بخشهای صنعتی و
کشاورزی در درجههای بعدی قرار دارد.
شــهرهای پایین دست اســتان از جمله
اهــواز ،آبــادان ،خرمشــهر و ماهشــهر با
وجودی که در کنــار رودخانههای بزرگ

مناطــق بشــدت افزایش داشــته و در بعضی ســاعات
شب افت فشار و گاهی قطع آب اتفاق میافتد .اگر بنا
باشــد قطع آب با برنامهریزی انجام شود حتماً مردم
را در جریان این موضوع قرار میدهیم و اطالعرسانی
کامل خواهیم کرد.

قرار دارند ،از نظر کیفیت آب آشامیدنی
بــا مشــکل مواجــه هســتند و شــهرهای
شــمالی نیــز دچــار ناپایــداری کمی آب
هســتند .شــهرهایی کــه از منابــع آب
ســطحی اســتفاده میکننــد ،عمومــاً در
پایین دست استان در جنوب و مرکز قرار
دارنــد که  19شــهر از رودخانه کارون13 ،

شــهر از کرخــه و مابقی از مــارون و زهره
تأمین آب میشود .وی خاطرنشان کرد:
بارشهــای بهــار تنها بخــش کوچکی از
عقب افتادگی ســالهای قبــل را جبران
کــرده و کمــاکان بــرای جلوگیــری از
جیرهبندی آب ،صرفهجویی و مدیریت
مصرف شرط اصلی است.

مسجدســلیمان  -خبرنگار«ایــران» /عملیــات انتقــال آب از دریاچــه ســد
مسجدســلیمان از طریق لوله کشــی به  90روستای این شهرستان در مراسمی با
حضورغالمرضا شــریعتی استاندار خوزستان شــروع شد« .درویشعلی کریمی»
مدیرعامل آبفا روستایی خوزستان در این باره گفت :با آغاز این پروژه مجموعاً۶۰
روســتای مسجدســلیمان بــا جمعیتــی بالــغ بر۷هــزار نفــر از طریــق عملیــات
۱۱۲کیلومتری به وسیله لوله گالوانیزه از دریاچه سد مسجدسلیمان از آب شرب
برخوردار خواهند شــد .ســال گذشــته نیز درجهت محرومیتزدایی و جلوگیری
ازخالی شدن روستاها  ۱۷۰روستا در خوزستان دارای آب لوله کشی سالم شدند.

وجود  ۳۰۰منطقه ممنوعه شنا
در نوار ساحلی خزر

ساری  -خبرنگار«ایران»/بیش از  300نقطه آسیب پذیر و خطرناک
برای شــنا در طول نوار ســاحلی دریــای خزر وجود دارد« .ســیدتقی
حســینی» ،فرمانده دریابانی مازندران با اشــاره بــه اینکه طرح دریا
در شــمال کشــور و در  3اســتان گلســتان ،گیــان و مازنــدران از 25
خردادمــاه آغاز و تا  5مهرماه امســال ادامــه دارد ،گفت :از مجموع
 487کیلومتر سواحل دریای مازندران ،بیش از  300منطقه ممنوعه
شنا وجود دارد .وی با اشاره به اجرای بیش از  200طرح در  110نقطه
از ســواحل دریا در شمال کشور ،که سهم آن در مازندران  178طرح
اســت ،تصریح کرد :در این طرحها بیــش از  5هزار نیرو به کارگیری
میشوند.

