6

شهرستانها

سهشنبه  24مرداد  22 -1 396ذیقعده  15 - 1438آگوست  - 2017سال شانزدهم  -شماره 4389

خبر

لبخند سنگی به مرگ تدریجی پیرازمیان

آغاز ثبت نام یازدهمین دوره مسابقات سراسري
(ع)
خواهران دارالقرآن امام علي
گروه شهرستانها:
یازدهمیــن دوره از
مســابقات سراســري
دارالقرآن امام علي(ع) در
بخش خواهران ،همانند
سال گذشته به مناسبت
عیــد ســعید غدیر طي
روزهاي هجده الي بیست
و چهــارم شــهریورماه
سال ۱۳۹6در رشــتههاي حفظ ،قرائت و ترتیل قرآن درتهران برگزارميشود.
مرتضي نجفي قدسي مسئول برگزاري مسابقات سراسري دارالقرآن امام علي(ع)
با اعالم این خبر اظهار داشت :این مسابقات قرآني در  6رشته حفظ کل ،حفظ
بیست جزء ،حفظ ده جزء ،حفظ پنج جزء ،قرائت و ترتیلخواني قرآن کریم در
دو مقطع سني زیر شانزده سال و باالي آن ویژه خواهران برگزار خواهد شد.وي
افزود :این مســابقات از تاریخ شنبه هجدهم شهریور ماه همزمان با عید سعید
غدیرخم آغاز و تا جمعه بیســت و چهارم شهریورماه سال  ۱۳۹6ویژه خواهران
در مرکز فرهنگي شــهداي انقالب اســالمیواقع در تهران ،بهارستان ،چهارراه
سرچشمه ،کوچه شــهید صیرفي پور ،یادمان شهداي هفتم تیر برگزار خواهد
شــد.نجفي قدســي گفت :زمان ثبت نام از دیروز ماه آغاز شده وتا ساعت ۲۴
ســي و یکم مرداد ماه جاري ادامه خواهد داشت ،ضمنا داوطلبان بایستي براي
شــرکت در این مسابقات ،حتما داراي حساب بانکي بوده (ترجیحا بانک ملت)
و سپس به سایت دارالقرآن عالمه طباطبایي(  )www.dqat.irمراجعه کرده
و فرمهــاي ثبتنام را پر نمایند و پــس از پایان فرصت ده روزه ثبت نام ،از اول
شهریورماه جهت چاپ کارت شرکت در جلسه مجددا به سایت مراجعه نمایند،
زیرا در زمان حضور در مســابقات ،داشتن کارت چاپ شده ثبتنام الزامیاست،
همچنین تاکید شده است پس از پایان مهلت ثبت نام ،به هیچ عنوان زمان ثبت
نام تمدید نخواهد شد.وي تاکید کرد :مســابقات دارالقرآن امام علي(ع) جنبه
مردمیو غیردولتي دارد و این دارالقرآن تاکنون از هیچ بودجه دولتي اســتفاده
نکرده اســت و تمامیهزینهها توســط خیر محترم آقاي حــاج محمد انصاري
موسس ،باني و مدیرعامل دارالقرآن امام علي(ع) که خود از جمله قاریان و تالیان
قرآن کریم است ،تامین ميشود.مسئول دارالقرآن امام علي(ع) تصریح کرد :در
این دوره از مســابقات ،کلیه حافظان کل قرآن کریم که حدنصاب نود امتیاز را
در صحت حفظ از یکصد امتیاز بیاورند ،مبلغ ششــصد هــزار تومان به عنوان
هدیه دریافت خواهند کرد.همچنین حافظان بیســت جزء ،ده جزء و پنج جزء
در صــورت اخذ حدنصاب نود امتیاز از یکصد امتیاز در صحت حفظ ،به ترتیب
مبالغ چهارصدهزار تومان و ســیصد هزار تومان و دویست هزار تومان دریافت
خواهند کرد.وي افزود :داوطلبان رشــتههاي قرائت و ترتیل قرآن نیز در صورت
اخذ حدنصاب هشتاد امتیاز از یکصد امتیاز به ترتیب مبالغ چهارصد هزار تومان
و سیصد هزار تومان دریافت خواهند کرد.وي اضافه کرد :کلیه حافظان قران در
همه رشــتهها در صورتي که حد نصاب حســن حفظ آنها بین  ۸۵تا  ۹۰باشد
نیز نصف جوایز اعالم شده فوق را دریافت میکنند  .همچنین قاریان و مرتالن
قرآن ،که حد نصاب امتیاز آنها از  ۷۵تا  ۸۰باشــد نیز نصف جوایز اعالم شــده
را دریافت میکنند .مرتضي نجفي قدســي مسئول برگزاري مسابقات سراسري
دارالقرآن امام علي(ع) در خصوص جوایز نفرات برتر این مسابقات اظهار داشت:
نفرات اول رشته حفظ کل مبلغ سه میلیون تومان ،نفرات دوم مبلغ دو میلیون
و پانصد هزار تومان و نفرات ســوم مبلغ دو میلیون تومان جایزه نقدي دریافت
خواهندکرد.در رشته حفظ بیســت جزء قرآن نیز ،نفرات اول مبلغ دو میلیون
تومان ،نفرات دوم یک و نیم میلیون تومان و نفرات سوم یک میلیون و دویست و
پنجاه هزار تومان دریافت خواهند کرد .در رشته حفظ ده جزء نیز ،نفرات نخست
تا سوم به ترتیب مبالغ یک میلیون و پانصد،یک میلیون و دویست و پنجاه و یک
میلیون تومان دریافت خواهند کرد.در رشــته حفظ پنج جزء نفرات اول تا سوم
مبالــغ هفتصدو پنجاه هزار ،پانصد هزار و چهارصد هزار تومان دریافت خواهند
کرد .وي افزود :دررشته قرائت قرآن کریم نیز نفرات اول تا سوم به ترتیب مبالغ
دو میلیون ،یک میلیون وهفتصدو پنجاه هزار و یک میلیون وپانصد هزار تومان
دریافت خواهند کرد.همچنین در رشته ترتیلخواني هم نفرات برگزیده اول تا
سوم به ترتیب مبالغ یک میلیون وپانصد ،یک میلیون و دویست و پنجاه و یک
میلیون تومان به عنوان جایزه دریافت ميکنند.

احداث مزرعههاي خورشیدي  10مگاواتي
در آینده نزدیك در استان كردستان

گروه شهرستانها  -سهیال مرادی :مدیر عامل شرکت نیروي برق استان
کردســتان در سمینار بهینه سازي مصرف انرژي با رویکرد انرژي خورشیدي از
احداث چند مزرعه خورشــیدي در استان در آینده نزدیک خبر داد .به گزارش
خبرنگاراستان کردســتان محمد مصطفي نجفیان گفت :با حضور یک شرکت
فرانسوي مطالعات و مقدمات احداث چند نیروگاه خورشیدي در استان کردستان
انجام شده است و اولین مزرعه خورشیدي با ظرفیت تولید  ۱۰مگاوات در آینده
نزدیــک در منطقه چهاردولي بین قروه و دهگالن احداث میشــود.نجفیان با
اشــاره به روند روز افزون مصرف برق درکشــور تأکید کرد :وزرات نیرو در این
روزهاي گرم تابســتان شرایط ســختي را براي تأمین برق مورد نیاز مشترکین
تحمل میکند و با تجه به پیش بیني افزایش مصرف قطعا در ســالهاي آینده
شــرایط بسیار سخت تري در پیش اســت و الزم است از هم اکنون همگان در
جهت رفع این مشکل اقدام کنند.وي با بیان اینکه مصرف برق در کشور  ۲.۵تا
 ۳برابر متوســط جهاني است :بخش عمده اي از برق کشور در بخش خانگي و
غیر مولد مصرف میشود و اگر مصرف برق در بخش خانگي کنترل نشود ناچار
به قطع برق صنایع و کارخانجات قطع هســتیم کــه صدمات زیادي به بخش
تولید کشور وارد میکند .مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
یادآور شــد :موضوع کمبود انرژي فقط براي ساعات اوج مصرف مطرح میشود
و ایجاد ظرفیتهاي جدید نیروگاهي براي تأمین این روند غیر معمول افزایش
مصرف در ساعات پیک ،هم مستلزم سرمایه گذاري هنگفت مالي ،مصرف منابع
فروان سوختهاي فسیلي و هم ورود گازهاي مخرب و آالینده به محیط زیست
اســت که این شــرایط نه عاقالنه اســت و نه منطقي و از این رو تنها چاره کار
مدیریت مصرف و ایجاد نیروگاههاي مجازي میباشــد.نجفیان افزود :امسال با
توجه به پیشبیني افزایش پیک مصرف در ســاعات روز از طرف دولت به کلیه
ادارات و دستگاههاي اداري تکلیف شد ضمن کاهش  ۱۰درصدص مصرف برق،
ژنراتورهاي دیزلي تولید برق اضطراري خود را در ساعات پیک روز از ساعت ۱۱
الي  ۱۵وراد مدار کنند و از این روز  ۲نیروگاه  ۲۳۰کیلوواتي شرکت توزیع برق
در ساختمان ستاد و شهرستان ســنندج وارد مدار شد و اداراتي هم که داراي
ژنراتور بودند در این موضوع با شرکت توزیع برق همکاري کردند.

حال تاالب «تنوردر» خوب نیست

رئیس اداره حفاظت محیطزیست دورود گفت :تاالب تنوردر وضعیت خوبی
ندارد.
امیر زلقی در گفتوگو با خبرنگار ایســنا اظهار کــرد :تاالبها محیطهایی
هســتند که مشــخصاتی مابین خشــکی و آب داشته و مشــخصه اصلی آنها
ماندگاری نسبی آب در آنهاست.وی با بیان اینکه تاالبها در تمام کشور مظلوم
واقع شــدهاند ،گفت :متأسفانه به علت حاصلخیزی خاک این زیستگاهها ،زمین
آنها زهکشــی شده و مورد استفاده کشاورزی قرار میگیرد .برخی افراد به بهانه
توسعه کشــاورزی این اراضی را تصرف کرده و باعث بر هم خوردن تعادل این
زیستگاهها شدهاند و در نهایت با خشک شدن آنها مواجهیم.رئیس اداره حفاظت
محیط زیســت دورود با بیان اینکه تاالب تنــوردر وضعیت خوبی ندارد ،گفت:
اراضی این تاالب نیز مانند دیگر تاالبهای کشــور مورد زهکشــی قرار گرفته و
تغییر کاربری داده شدهاند که باعث شده هم اکنون شرایط خوبی نداشته باشد.
متأســفانه برای این اراضی سند صادر شده و به مالکیت افراد درآمدهاند و برای
بازپس گیری آنهاباید اعتباری درنظر گرفته شده تا خریداری شوند .قرار است از
طریق منابع طبیعی ،سایر اراضی که واگذار نشدهاند را شناسایی و اقدامات الزم
را جهت احیای این تاالب انجام دهیم.

قدیمیترین اثر باستانی شناخته شده در اردبیل منطقه
پیرازمیان است که نه تنها از طرح حفاظتی جامعی برخوردار
نیست بلکه کمبود اعتبار بهانه فرسایش این اثر کهن و هفت
هزار ســاله شده است.به گزارش مهر ،بیش از نیم دهه است
که رسانهها از وضعیت نامطلوب منطقهای باستانی در استان
اردبیل میگوینــد .منطقهای که به تعبیر پژوهشــگران در
دنیا بینظیر اســت و قبل از آنکه ارادهای برای کشــف رموز
آن باشــد ،بیتدبیری موجب شــده به فرســایش و نابودی
تدریجی گرفتار شــود .منطقه باستانی و تاریخی معروف به
«شــهریری» با بیش از  ۴۰۰هکتار وســعت در شمال غربی
روستای پیرازمیان در  ۳۱کیلومتری شرق شهرستان مشگین
شــهر در کنار رود قره ســو قرار داشــته و از سه قسمت دژ
نظامی ،معبد و «قوشــا تپه» تشکیل میشود .طی سالهای
اخیر کاوشهای باستانشناسی نام این منطقه را ورد زبانها
کرد و با وجود اینکه کاوشهای معاصر بیش از  ۱۰سال است
که در این منطقه انجام میشــود ،مطالعات جامع و کافی از
قدمت باستانی آن صورت نگرفته است.برخی باستانشناسان
تاریخ سه هزار و  ۵۰۰ساله و برخی هفت هزار ساله را به این
منطقه نســبت میدهند .برخی معتقدند پیچیدگیهای یک
تمدن کهن در این منطقه وجود دارد و گروهی پیرازمیان را
یک رصدخانه در دوران باستان و زمانی که اولین ساکنان این
منطقه سکونت داشتند ،قلمداد میکنند.به نظر میرسد این
منطقه هرچند به تعبیر پژوهشگران شگفتیآفرین است ،برای
مسئوالن اهمیت خاصی نداشــته است .بطوریکه اشتباهات
در نگهداری از اســتلهای ســنگی این منطقه موجب شده،
کارشناسان از فرسایش و نابودی تدریجی یکی از قدیمیترین
آثار باستانی کرهزمین ابراز نگرانی کنند .این منطقه در چهار
هزار هکتار برای اولین بار در ســال  ۱۹۴۷توسط چارلز برنی
باستانشــناس مــورد کاوش قرار گرفــت و بهعنوان «قلعه
ارجق» از سوی وی معرفی شد.در فصلهای بعدی کاوش در
سالهای  ۸۲تا  ۸۴چهار منطقه در شهر یری شناسایی شد
و رموزی که گمان میشــد برنی در شناخت آن موفق عمل
کرده اســت با مطالعات بیشتر به یافتههای جدیدی رسید تا
اعالم نظر در خصوص این منطقه را بااحتیاط بیشــتر همراه
سازد.چهاربخشــی که در منطقه شهر یری کاوش شده است
شامل محدوده قلعه ،گورســتان عصر آهن ،معبد و محوطه
قوشــا تپه اســت .مهمترین بخش این منطقه باستانی که
رموز آن هنوز کشــف نشده سنگ افراشتههایی است که در

میراث۷هزارسالهنابودمیشود

معرض باد و باران قرار گرفته اســت .باستانشناس علیرضا
هژبری نوبــری در این خصوص گفته اســت زمانی میتوان
در خصــوص اعجاز ایــن منطقه گفت کــه درمجموع ۵۳۷
استل در معبد به دســت آمد که در هیچ کجای دنیا مشابه
نــدارد و بهعنوانمثال در ترکیه فقط  ۳۰عدد ،در آذربایجان
یک عدد و در مغولســتان هرچند زیاد اما بهصورت انفرادی
اســت.بیتوجه به اهمیت استلها در ســالهای گذشته با
کجسلیقگی مدیران وقت سنگ افراشتهها از دل خاک بیرون
کشیده شد .تبلیغات پشت تریبون از قدمت و سابقه باستانی
این منطقه و بدون تدارک الزامات امنیتی مدتی استلها را از
گزند سوءاستفاده ،تخریب و حتی سرقت در امان نگذاشت.تا
جایی که حتی موزهها نیز یک نمونه از سنگ افراشتهها را به
مجموعه خود میافزودند تا آثارشان زیباتر شود.غافل از اینکه
طرز قرارگیری ســنگ افراشتهها ،تعداد آنها حتی جنسیت
زن و مرد سنگ افراشتههای خندان با یک خنجر کوچک در
غالف بیانگر رموزی بود که قرار بود انسان امروزی کاشف آن
باشد.ســنگ افراشتهها که به تعبیر مدیرکل میراث فرهنگی
اســتان اردبیل هزاران ســال در دل خاک بودند و با شرایط
طبیعت هم هوا شــده بودند ،با ســوتدبیرها بیرون کشیده
شــدند و در معرض جریان هوا قرار گرفتند.کریم حاجیزاده
تصریح کرد :ســنگوارهها هزاران سال در دل خاک بوده و با

امالح و مواد خاک و در مجموع شرایط طبیعت تنظیم شده
بودند که با بیرون کشیدن و در معرض جریان هوا قرار دادن
شاهد تغییراتی در سنگوارهها شدیم .وی متذکر شد :بنده در
سالهای  ۸۳و  ۸۴مجددا ً برای حفاظت از سنگوارهها نسبت
به دفن مجدد آنها اقدام کردم ،اما بعدها دوباره ســنگوارهها
بدون اینکه برنامه حفاظتی برای آنها ترســیم شود از خاک
بیرون کشیده شدند .حاجیزاده تأکید کرد :اینکه دوباره برای
حفاظت ســنگوارهها را دفن کرد در این مقطع زمانی صحیح
نیست و به دلیل تنظیم شدن سنگها با شرایط طبیعت این
اقدام به تخریب ســنگها منجر میشود.وی معتقد است در
این مقطع زمانی تنها راهکار حفاظت شــیمیایی و ممانعت
از بیماریهای سنگ است و روشهای حفاظتی نیز نیازمند
مشاوران قدری است که بتوانند بهترین راهکار را ارائه دهند.
در کل منطقه باستانی پیرازمیان خبری از نگهبانی جدی،
دوربینهای مداربســته و تمهیدات امنیتی نیست .مواریث
تاریخی و باستانی حتی به اندازه پارکینگ خودروها بها ندارد.
بطوریکه ضعف نگهداری موجب شده تخریبها و حتی گاهی
سرقت سنگ افراشتهها برای پژوهشگران به افسوس تبدیل
شــود.هر چند مردم محلی معتقدند از تعداد استلها کاسته
شده و برخی به دلیل بیتوجهی گردشگران و بازدیدکنندگان
تخریب شــده اســت ،اما حتی مدیران و متولیــان نیز نظر

همســویی در این خصوص ندارند.فرماندار مشــگین شــهر
معتقد است مدیریت و حفاظت منطقه باستانی پیرازمیان در
مشگین شهر مطلوب نبوده و ضروری است در این خصوص
بازنگری شــود.میرعلی رحیمی زاد بــه خبرنگار مهر گفت:
متأسفانه سنگوارهها در وضعیتی از دل خاک بیرون کشیده
شــدهاند که عمــ ً
ال حفاظت از آنها مطلوب نیســت و عدم
برخورد مناسب متولیان را در این خصوص شاهد هستیم.وی
تأکید کرد :زمانی که قدرت اجرایی و حفاظتی الزم در اختیار
نبود نباید سنگوارهها از خاک بیرون کشیده شده و در فضای
آزاد رها میشــدند .از سویی مدیرکل میراث فرهنگی استان
در خصوص وضعیت حفاظت این منطقه گفت :در ســه سال
گذشته هیچ سرقتی گزارش نشده و تعداد و اندازه سنگوارهها
مســتند نگاری شده و کسی قادر به سرقت نیست.وی افزود:
در سه سال گذشته حتی تخریبی نیز در سنگوارهها مشاهده
نشــده است و متأسفانه به دلیل کمبود اعتبار طرح جدیدی
برای حفاظت سنگوارهها اجرا نشده است.
به عقیده متولیان میراث فرهنگی استان هرگونه مداخله
در ساماندهی پیرازمیان نیازمند تأمین اعتبار است .سؤال این
جاســت که چرا اهمیت پیرازمیان در سطح ملی طرح نشده
و از ســوی نمایندگان اعتباری برای این منطقه درخواست
نمیشود .کمتحرکی و بیتوجهی مســئوالن استانی نیز در
خصوص پیرازمیان مشهود است .بطوریکه مسئوالن تنها در
انتظار بهبود شــرایط مالی ،تخصیص اعتبار و سپس هزینه
کرد آن هستند.به تعبیر خودشان با وضعیت نامطلوب مالی
در بخش مرمت آثار باســتانی و تاریخی کشور نمیتوان در
آینــده نزدیک اعتبار مطلوبی برای این منطقه کســب کرد.
پیرازمیان هویت تاریخی و باستانی اردبیل و قدیمیترین اثر
شناخته شده آن اســت .قبل از آنکه شرایط فرصت مطالعه
جدی ،بازدیدهای علمی و تخصصی ،اطالعرسانی و معرفی در
سطح ملی و جهانی و مهمتر از همه تبدیل آن به یک جاذبه
باستانشناسی فراهم شــود ،بیتدبیری و در ادامه سکون و
سکوت به جان سنگ افراشــتهها افتاده است.تاکنون حتی
مســئولی به ضرورت توجه به این منطقه تأکید نکرده و تنها
برای رفع تکلیف در مقابل افکار عمومی کمبود بهانه را پیش
کشــیدهاند .این در حالی اســت که باید از همین مسئوالن
پرســید اگر پیرازمیان متعلق به مردمان کشورهای همسایه
یا حتی اســتانهای همســایه بود برای حفاظــت از آن چه
میکردند؟

غلظت ذرات معلق هوای سیستان  1۴برابر حد مجاز
داســتان تکراری طوفان شــن و وزش بادهای  ۱۲۰روزه
منطقه سیســتان انگار این روزها عالوه بــر اینکه برای مردم
این منطقه عادی شده ،مسئولین دولتی را نیز دچار بیتفاوتی
کرده است .به گزارش مهر ،داستان تکراری طوفان شن و وزش
بادهای  ۱۲۰روزه منطقه سیســتان انگار این روزها عالوه بر
اینکه برای مردم این منطقه عادی شده است ،مسئولین را نیز
دچار بی تفاوتی کرده اســت وظاهرا برای هیچ کسی موضوع
مشکالت مردم منطقه سیستان اهمیتی ندارد.
این روزها دیگر خبر «تداوم وزش باد شــدید همراه با گرد
و خاک در منطقه سیستان» تبدیل به یک تیتر ثابت در همه
خبرگزاریها شده و هر از چندگاهی فقط خبرهایی مبنی بر
مراجعه چند صد نفر به مراکز درمانی به آن اضافه میشــود،
آن هم در صورتی که مسئولین منطقه لطف کنند و مصاحبه
کنند و آمار را اعالم کنند.
اما در دل مردم منطقه سیستان این روزها دیگر از طوفان
شــن ،ذرات معلق هوا ،آلودگی هوا و اثرات مخرب آن نیست
بلکه مردم مظلوم سیستان حاال غصه شان بی تفاوتی مسئوالن
اســت .مهدی شهرکی یکی از ســاکنان منطقه سیستان در
گفتوگو با مهر ،اظهار داشت :ظاهرا منطقه سیستان و مردم
آن به کلی فراموش شــده اند و هیچ کس به یاد ما نیســت و
مسئولین دولتی نیز با ما قهر کرده اند.
وی افزود :مسئولین به ما میگویند منطقه را ترک نکنید
و حتی به ما اجازه حمل وســایل منزل را نمیدهند اما سوال
من از مســئولین است ما چگونه بدون درآمد و حتی سالمت
زندگی کنیم.
وی گفت :مشــکل خشکسالی  ۲۰ســال است که مردم
منطقه ما را آزار میدهد اما به راستی در این سالها چه کسی
بــرای احقاق حق آبههامون از دولت افغانســتان تالش کرده
است .این شهروند سیســتانی ادامه داد :امیدواریم مسئوالن
از خواب غفلت بیدار شــوند و چــاره ای برای بهبود وضعیت
معیشتی مردم منطقه پیدا کنند.
وی خاطــر نشــان کرد :ما ایــن روزها دیگــر امیدی به
کشــاورزی ،آب و اشــتغال نداریم الاقل یک نفر فقط بیاید و

سیستان فراموش شده است

به درد دل ما گوش کنــد .البته این گالیهها در حالی مطرح
میشود که حاال اوضاع خیلی وخیم تر از قبل شده و در برخی
از روزها بر اثر شدت طوفان شن برخی از روستاها و مناطق در
محاصره شنهای روان قرار میگیرند و حتی راههای ارتباطی
آنها نیز مسدود میشود .فرماندار شهرستان زهک در گفتوگو
با مهر ،اظهار داشت :روز گذشته با تالش نیروهای امدادی ۱۵
مسیر روستایی بسته شده بر اثر شنهای روان ناشی از طوفان
گرد و خاک در محدوده شهرستان زهک بازگشایی شد.
وی افزود :برخی از این مســیرها از روز پنجشــنبه هفته
گذشته براثر طوفان شن بسته یا تردد به کندی در آنها انجام
میشد که روز گذشته با تالش راهداران بازگشایی شدند.
فرماندار شهرستان زهک خاطر نشان کرد :همچنین طی
این مدت بیش از یک هزار و  ۵۰۰عدد ماسک توسط نیروهای
هالل احمر در روستاهای «قلعه کنگ» و «محمد شاکرم» این
شهرستان توزیع شد.
وی تصریــح کــرد :تمامینیروهای امــدادی ،راهداری و
همچنین ادارات مرتبط شهرستان زهک در آماده باش کامل
به ســر میبرند و در صورت بروز هرگونه مشــکلی بالفاصله
اقدامات الزم انجام میشــود .اما از این موضوعات که بگذریم
مهمترین مشکلی که امروز سالمتی مردم منطقه سیستان را
به شدت تحت تاثیر قرار داده است موضوع غلظت ذرات معلق
هوا در شمال سیستان و بلوچستان است.
میزان غلظت ذرات معلق هوا در این منطقه مدتها است
که از حد مجاز و بحرانی گذشته است و بارها به بیش از چند
برابر حد مجاز رسیده و این در حالی است که طبق آمار وزارت
بهداشت و درمان منطقه سیستان کانون بیماریهای تنفسی
از قبیل ســل و آسم اســت .نکته عجیب تر اینکه مسئوالن
دانشگاه علوم پزشکی زابل همواره سعی میکنند از ارائه آمار
دقیق میزان مراجعهکنندگان به مراکز درمانی خودداری کنند،
حاال دلیل این تصمیم چیســت ،نکتهای است که باید حتما
مورد واکاوی قرار بگیرد.
علی مالشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر ،اظهار داشت:
روز گذشــته ســرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در زابل،

زهک ،هیرمند،هامون و نیمروز به حدود  ۸۳کیلومتر بر ساعت
رســید که موجب شــد غلظت ذرات معلق در هوای منطقه
سیستان به یک هزار و ۱۲۱میکروگرم بر متر مکعب برسد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه حد مجاز ذرات معلق در هوا
 ۱۵۰میکروگرم بر متر مکعب است این میزان از ذرات معلق
در هوای منطقه سیستان نشــان دهنده این است که دیروز
میــزان غلظت ذرات معلق به  ۱۴برابر حد مجاز و  ۵برابر حد
بحرانی رسیده است .وی با اشاره به اینکه سرعت طوفان روز
گذشته در منطقه سیستان به بیش از  ۸۰کیلومتر بر ساعت
رســید ،افزود :در پی این رخداد عالوه بر کاهش کیفیت هوا،
میــزان دید افقی در زهک به  ۲هزار متــر و در زابل به هزار
متر کاهش یافت .کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان
خاطر نشان کرد :طی این مدت در سایر نقاط استان سیستان
و بلوچستان افزایش غلظت غبار و در برخی ساعات باد نسبتا
شدید همراه با گردوخاک انتظار میرود.
وی با اشــاره به اینکه امروز از شــدت وزش باد کاســته
میشــود ،تصریح کرد :وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک
از روز پنجشــنبه هفته گذشته در شــمال استان سیستان و
بلوچستان آغاز شده و تا دیروز تداوم داشته است.
البتــه وقتی پای درد و دل مردم این منطقه مینشــینیم
میبینیم که خواستههای آنها بسیار جزئی و دست یافتنی و
حتی گاها برخی از آنها با یک دلداری هم خشنود میشوند.
ســید جواد حسینی یکی از شهروندان زابل در گفت و گو
با خبرنگار مهر ،اظهار داشــت :ما سالها است که با مشکالت
عدیده ای از قبیل ،بیکاری ،تورم ،خشکســالی ،گرمای هوا و
طوفان شــن دست و پنجه نرم میکنیم و همیشه هم مردانه
پای نظام و انقالب ایستاده ایم.
وی افــزود :اما گالیه این روزهای ما این اســت که ظاهرا
برخی از آقایان به ســبب آرایی که در انتخابات گذشــته به
صندوقها ریخته شده با مردم منطقه سیستان قهر کرده اند.
وی گفت :واقعا چگونه میتوان این همه مشکل و معضل را
دید و سکوت کرد و یا بی تفاوت از کنار آن رد شد.
وی ادامه داد :ســوال من از مســئولین استانی و کشوری

این است که آیا اگر خودشان و یا خانواده شان در این شرایط
بودند ،میتوانستند تحمل کنند.
این شهروند سیستانی تصریح کرد :به نظر میرسد برخی
از آقایان به دنبال تصویه حســابهای سیاسی هستند و اصال
اوضاع بحرانی مردم برای آنها اهمیت ندارد.
وی گفت :ما از نمایندگان مجلس هم گالیه داریم برخی از
آقایان بعد از این که رای آوردن به کلی سیســتان را فراموش
کردند و حتی زمانی که به آنها مراجعه میکنیم پاســخگوی
ما هم نیســتند .نکته قابل تامل در این میان این اســت که
طبق تجربه همواره پیشــگیری بهتر از درمان است اما ظاهرا
مســئوالن استان سیستان و بلوچستان منتظر این هستند تا
فاجعه اتفاق بیفتد و بعد به کمک مردم بروند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان در
گفت و گو با خبرنگار مهر ،اظهار داشت :از روز پنچ شنبه هفته
گذشــته تاکنون  ۲۲۰وعده غذایی به همراه یک هزار و ۵۰۰
عدد ماسک میان مردم طوفان زده روستاهای شهرستان زهک
توزیع شده است.
رسول راشکی با اشاره به آمادگی نیروهای جمعیت هالل
احمــر افزود :همزمان با آغاز وزش شــدید باد همراه با گرد و
خاک در منطقه سیســتان نیروهای عملیاتی و امدادی هالل
احمر با حضور در این منطقه به خدمت رسانی پرداختند.
وی با اشــاره به اینکه ارزش هر بســته غذایی توزیع شده
حدود یک میلیون ریال است ،ادامه داد :با توجه به شدت وزش
باد همراه با گرد و خاک در منطقه امدادرسانی به مردم شمال
استان همچنان ادامه دارد.
در مجموع به نظر میرســد این غصه پر قصه برای مردم
سیســتان همچنان ادامه دارد و قرار نیست که فکری به حال
مردم مظلوم این منطقه شــود و در حال حاضر هم که تقریبا
توجه همه مسئوالن و نمایندگان مجلس به رای اعتماد کابینه
اســت .امیدواریم دولت دوازدهم فارغ از هرگونه نگاه سیاسی
و جناحی واقعا به فکر برطرف کردن مشــکالت مردم استان
سیستان و بلوچستان از شمال تا جنوب باشد تا بتوان ذرهای
از مشکالت این مردم صبور را برطرف کرد.

پروژه ای كه همچنان نافرجام است

راهآهن تا كرمانشاه آمد ولی به ایالم نرسید
راهآهن در حالی وارد استان های غربی مثل همدان و کرمانشاه شد که هنوز این
مهم برای اســتان ایالم در حد آرزو بوده و وعده های گذشــته مسئوالن کشوری و
استانی بی نتیجه مانده است.خبرگزاری مهر-گروه استان ها ۱۴ :مردادماه امسال ریل
قطار در کرمانشاه افتتاح شد و این استان به جمع استان های ریلی کشور پیوست،
همدان نیز ماه های گذشته به این مهم دست یافت اما خبری از اجرای ریل قطار در
اســتان ایالم نیست.مسئوالن که طی سالیان گذشته وعده های فراوانی برای ایجاد
ریل قطار در استان ایالم دادند ،هیچ کدام محقق نشد تا اینکه دولت تمام شد و حاال
نوبت دولت یازدم است ولی باز خبری از اجرای پروژه راهآهن استان ایالم نیست۱۷.
مردادماه  ۱۳۹۵رئیس جمهور دستور ویژه برای راه اندازی راه آن صادر می کند ولی
بازهم این پروژه بعد از یک سال به جایی نرسید ،استاندار ایالم بعد از آن دیدار گفت:
طی دیدار با ریاست جمهوری قول مساعد داده شد که رییس جمهور شخصاً اتصال
ایالم به شبکه ریلی کشور را پیگیری کند.وی گفت :امید است فاز اول این پروژه به
طول  ۷۰کیلومتر توسط قرارگاه خاتم االنبیا به زودی اجرایی شود و قرار است روند
اجرایی کار از سوی وزارت راه و شهرسازی طی نامهای اعالم شود.
وزیر راه و شهرسازی نیز طی سال های گذشته در دیدار با مسئوالن استان وعده
راهآهن ایالم را بارها عنوان کرده ولی متاسفانه هنوز روی کاغذ مانده و خبری از کار
اجرایی در زمینه راهآهن نیســت.راهآهن که سالها قرار بوده در استان ایالم اجرایی
شود ،هرسال بهانهای برای اجرایی نشدن این پروژه در میان بود ،یکی دیگر از وعده
های مســئوالن اجرای پروژه از طریق فاینانس خارجی بود که این مهم نیز محقق
نشــد و ســرمایه گذاری حاضر به اجرای این طرح نشــد.فقدان راه های مواصالتی
اســتاندارد در استان ایالم از مشــکالت اصلی و اساسی این استان به شمار می رود
به طوری که متاســفانه هرساله شاهد تصادفات زیادی در مسیرهای مواصالتی این
استان هستیم.کوهستانی بودن استان ایالم سبب شده بهسازی راه های این استان
نیازمند تخصیص اعتبارات کالن ملی باشد که متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده

است ،با توجه به مشکالت راه های این استان یکی از اساسی ترین راه حل ها برای
رفع مشکالت تردد و کاهش تصادفات افزایش پروازهای فرودگاهی و همچنین اجرای
پروژه راهآهن در این اســتان اســت .محمدرضا مروارید استاندار ایالم هفته گذشته
اعالم کرد :در تالشیم تا پایان سال جاری استارت راهآهن ایالم زده شود تا از طریق
ایوان به راهآهن اســالم آباد متصل شود.اســتاندار ایالم تصریح کرد :تالش و رایزنی
های بســیاری برای آغاز عملیات اجرایی اتصال اســتان به شبکه راهآهن سراسری
داشــته ایم و بسیار امیدواریم امسال روند اجرای این پروژه که مورد خواسته عموم
مردم استان است ،آغاز شود.وی گفت :این خط راهآهن از اسالم آباد به ایوان -چوار و
سپس به مرز مهران خواهد رسید.مروارید تصریح کرد :خط دوم راهآهن که از طریق
اندیمشک -دهلران -مهران است نیز در دستور کار است و پس از اجرای مسیر اسالم
آباد تا مهران ،این مسیر نیز اجرا خواهد شد.
اما حجت االســالم محمد نقی لطفی روز گذشــته در بازدید از زیرساخت های
مرز مهران خواســتار اتصال ریلی استان ایالم به خطوط ریلی کشور تاکید کرد.وی
درجریان بازدید از راه های شهرستان مهران گفت :یکی از خواسته های مردم استان
ایالم موضوع اتصال اســتان یه خطوط راهآهن اســت که قرارگاه خاتم االنبیا باید
نســبت به این مهم نگاه ویژه ای داشــته باشــد.نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه ایالم با اشــاره به تردد زائران اربعین حســینی از شهرستان مهران به عتبات
عالیات ،گفت :با تســهیالت و اقداماتی که قرارگاه خاتم االنبیاء انجام داده امســال
بهتر از ســالهای گذشته از زائران ابا عبداهلل الحســین (ع) استقبال و پذیرایی می
شود.هماکنون استان ایالم دارای  ۳۱کیلومتر بزرگراه 6۳۰ ،کیلومتر راه اصلی۸۹۱ ،
کیلومتر راه فرعی و یک هزار و  ۷۷۰کیلومتر راه روستایی است و طول کلی راههای
اســتان نیز سه هزار و  ۷۸۰کیلومتر اســت ،نبود راههای ارتباطی مناسب و آزادراه
و کمبود پروازهای فرودگاه تنها فرودگاه اســتان هم باعث شــده این استان در بین
کوههای زاگرس در حصار قرارگرفته باشــد.در سالهای اخیر مصوباتی برای خارج

کردن اســتان از بنبست جغرافیایی ازجمله اتصال اســتان به راهآهن غرب کشور
تصویب شد که باوجود تالشهای فراوان هنوز اجرایی نشده ،در دولت گذشته حتی
کلنگ این طرح نیز زده شــد ولی در حد همان ماند و االن بعد از چهار سال بدون
هیچ پیشرفتی خاک میخورد.

مهندس شمسایی ،مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان:

در دوران وزارت بیطرف بیشترین
خدمات آب و برق به خوزستان شد

بعد از اینکه حبیباهلل بیطــرف به عنوان گزینه وزارت نیرو مطرح گردید در
فضای مجازی و برخی رسانههای محلی خوزستان مخالفتهایی با این موضوع
صورت گرفت و پیــکان انتقادات در زمینه مدیریــت دوران قبل بیطرف در
وزارت نیرو بوده اســت .در همین زمینه نظر مهندس شمســایی مدیرعامل
ســازمان آب و برق خوزستان را در حاشیه جلسهای در استانداری خوزستان
جویا شدیم.
وی اظهار داشت همه نظرات بنده را در خصوص موضوع انتقال آب می دانند
اما اعتقاد دارم در حق مهندس بیطرف بیانصافی شده است.
وی افزود :بیشــترین خدمات در زمینههای آب و برق در اســتان خوزستان
در بعد و قبل از انقالب در دوره هشــت ساله وزارت آقای بیطرف شده است

و کارشناســان صنعت آب و برق آن دوره طالیــی را هرگز از یاد نمیبرند و
زحمات مهندس بیطرف را ارج میگذارند.

