
   آذربايجانشرقي: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
آذربايجان شرقي گفت: منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس از موقعيت مناسب 
جغرافيايي برخوردار اس��ت، كه اين فرصت در كنار جاذبه هاي طبيعي و 
تاريخي، اين منطقه را به يك مقصد دلخواه براي گردشگران تبديل كرده 
است.  مرتضي آبدار افزود: »توسعه فعاليت هاي گردشگري در مناطق آزاد، 
يكي از راهبردهاي مهم توسعه پايدار منطقه است، به ويژه در مناطقي كه 
از موقعيت استراتژيك و ظرفيت هاي بالقوه طبيعي برخوردار باشند؛ زمينه 

رشد و شكوفايي اقتصادي از طريق جذب گردشگران مهياست. 
   كردستان:مديركل ميراث فرهنگي كردس��تان گفت: 11 روستاي 
منطقه هورامان در دو شهرستان س��نندج و سروآباد در فهرست آثار ملي 
كشور ثبت شد.  سيدمحسن علوي افزود: در جلسه شوراي ثبت ايران به 
رياست معاون ميراث فرهنگي كشور 11 روستاي استان كردستان در منطقه 
هورامان به ثبت ملي رسيدند.  وي ادامه داد: روستاهاي بيساران، تنگي سر، 
نير، دل، دلمرز، ديوزناو، ناو، كلجي، عباس آباد، بلبر و كماله در فهرست آثار 
ملي كشور ثبت شد.  علوي گفت: اين امر پس از چند ماه تالش كارشناسان 
پايگاه ميراث فرهنگي هورام��ان و همكاري و حماي��ت اداره كل ميراث 

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان به نتيجه رسيده است. 
   میناب:رئيس اداره منابع طبيع��ي و آبخيزداري ميناب  گفت: هجوم 
كرت هاي دريايي مهاجم به س��طح 40 هزار هكت��ار از اراضي بخش هاي 
مركزي و بندزرك ميناب به آفتي تبديل ش��ده كه بايد با آن مبارزه كرد.  
خسرو بهرامي نژاد با اشاره به اجراي 10 پروژه بزرگ آبخيزداري با اعتباري 
بالغ بر 3 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي در سطح شهرستان خبر 
داد و افزود: يك پروژه بزرگ ديگر نيز در حوزه آبخيزداري در بخش سندرك 
با اعتباري بالغ بر 500 ميليون تومان در دست اجرا و سه پروژه ديگر هم در 

دست مطالعه و بررسي قرار گرفته است. 
   مركزي: دبير اجرايي زيست بوم اس��تان مركزي گفت: شركت امالح 
معدني ايران س��االنه 18 ميليارد تومان به تاالب ميقان اراك خسارت وارد 
مي كند.  حميد اخوان با اشاره به اينكه مصرف اصلي سولفات سديم در دنيا در 
توليد پودرهاي شوينده است كه البته بازار شوينده هاي مايع به سمت عدم 
استفاده از سولفات سديم حركت مي كند، افزود: اين روند كار نشان از آن دارد 
كه مي توان سولفات سديم را در توليد شوينده ها جايگزين كرد و اگر توسعه 
شركت امالح معدني ايران انجام نگيرد در واقع مشكل حادي بروز نمي كند. 
   هرمزگان: اس��تاندار هرمزگان از افتتاح فاز نخست طرح ساماندهي 
خط س��احلي جزيره هرمز و هتل جزيره هرمز با حضور وزير كش��ور خبر 
داد.  فريدون همتي افزود: در قالب اين طرح اقداماتي همچون زيبا سازي و 
ساماندهي مبلمان شهري، روشنايي، ايجاد فضاي سبز و امكانات مناسب 
براي گردشگران در خط ساحلي جزيره هرمز ايجاد شده است.  وي با بيان 
اينكه همچنين در سفر وزير كشور، هتل سه س��تاره هرمز با ظرفيت ۶0 
مسافر و براي هزينه ساخت ۶ ميليارد توماني نيز به بهره برداري مي رسد، 
اظهار كرد: بازديد از طرح هاي توسعه اي كه با همكاري بنياد بركت در جزيره 

هرمز در حال اجراست، ديگر برنامه  سفر وزير كشور به اين جزيره است.

كمتر از 10 روز به جشن سال نو باقي مانده است. 
تمام م��ردم در تكاپوي خريد س��ال نو و چيدن 
س��فره هفت سين هس��تند. س��فره اي كه طي 
چند دهه اخير ماهي قرمز هم به آن اضافه شده 
است. ماهيان كوچكي كه نياز كمي به اكسيژن 
دارند، اما به دليل ش��رايط نگهداري نامناس��ب 
هر ساله بيش از 10 ميليون قطعه از آنها قرباني 
خودخواهي و ناآگاهي برخي از مردم مي شوند. 
سنتي كه بر گرفته از فرهنگ ايراني نيست و طي 
چند دهه اخير از سال نو چيني به هفت سين وارد 
شده اس��ت. بنابراين مدتي است كه دوستداران 
محيط زيست با راه اندازي پويش مردمي »نه به 
خريد ماهي قرمز« س��عي در حذف اين فرهنگ 
بيگانه و محافظت از اين جانداران كوچك دارند. 
از همين رو براي كس��اني كه هنوز هضم بيگانه 
بودن اين فرهنگ سخت است، ماهي هاي سفالي 

يا رزيني نقاشي شده  ساخته مي شود. از اين رو به 
نظر مي رسد طي اين يكي دو دهه اخير با تبليغات 
گسترده دوستداران محيط زيست كمي از حجم 
خريد و فروش ماهي هاي قرمز كاسته شده باشد؛ 
اما متأسفانه اتفاق جديدي در حوزه حيات وحش 
رخ داده اس��ت، آن هم خريد و فروش گونه هاي 

ديگر جانداران است. 
در حال حاضر در بازار تهيه ملزومات شب عيد 
جانداراني چون س��مندر لرستاني، الك پشت و 
مارآبي هم خودنمايي مي كنند. جانداراني كه در 
كمتر از پنج سال اخير خريد و فروش آنها ممنوع 
اعالم شده است. چراكه با استقبال برخي از مردم 
براي خري��د آنها، گونه هاي مذك��ور در معرض 
خطر انقراض ق��رار گرفته ان��د. بنابراين ادارات 
استاني سازمان حفاظت از محيط زيست به اين 
موضوع ورود كرده اند و با گشت هاي نامحسوس 

در بازار اس��تان ها با متخلف��ان به صورت جدي 
برخورد مي كنند. 

   افزايش349درصديتخلفات
گفته مي شود كه در سال گذش��ته تنها ۶ هزار 
۶00 پرونده تخلف در سطح كشور تشكيل شده 
بود كه امس��ال اين رقم با رشد 349 درصدي به 
بيش از 29 هزار پرونده رس��يده اس��ت. در اين 
خصوص فرمانده يگان حفاظت اداره كل حفاظت 
محيط زيست لرستان با اشاره به ممنوعيت خريد 
و فروش سمندر لرستاني مي گويد: »امسال قرار 
است براي صيانت از سمندر لرستاني برنامه هاي 
وي��ژه اي را به مرحل��ه اجرا در بياوريم.« قاس��م 
دلفاني با اش��اره به اينكه در آستانه شروع نوروز 
قاچاق سمندر لرستاني نيز شدت مي گيرد، اضافه 
مي كند: »ايجاد دو پاسگاه سيار در مناطق وژن 
آب )تنگ هفت( و كركي از جمله اقداماتي است 

كه براي جلوگيري از انقراض اين گونه جانوري 
در برنامه داريم.« در كنار سمندر لرستاني، گونه 
ديگري كه در معرض خطر انق��راض قرار دارد، 
الك پشت اس��ت. در اين راس��تا فرمانده يگان 
حفاظت محيط زيس��ت همدان،  بيان مي كند: 
»گرفت��ن حيات وح��ش از زيس��تگاه طبيعي و 
انتقال به بازارهاي خريد موجب مي شود كه گونه 
در محل اصلي به تدريج با كاهش جمعيت و خطر 
انقراض روبه رو شود.« جواد نوري ادامه مي دهد: 
»با توجه به اينكه نگهداري حيات وحش مستلزم 
صرف هزينه و وقت زياد اس��ت و بع��د از مدتي 
توس��ط خريداران در طبيعتي غير از زيس��تگاه 
اصلي رها مي شود كه آن گونه مي تواند در مكان 
جديد به آفت و گونه مهاجم تبديل شود.« الزم به 
ذكر است كه در كنار سمندر و الك پشت خريد 
و فروش مارآبي هم جرم محسوب مي شود و اين 

گونه هم در معرض خطر انقراض قرار دارد. 
  اللهواژگونجاييرويسفرههفتسینندارد

با اين تفاسيرهرگونه خريد و فروش و نگهداري 
جانداران در معرض انق��راض نه تنها غيرقانوني 
است بلكه متخلفان بر اساس ماده 10 قانون شكار 
و صيد حم��ل، عرضه، فروش و ص��دور جانوران 
وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها جرم محسوب 
ش��ده و مرتكبين اعمال فوق مشمول پرداخت 
جزاي نقدي از مبل��غ 3 تا 15 ميلي��ون ريال و 
حبس از يك تا شش ماه هستند. البته اين روزها 
مشكل محيط زيس��ت به همين جا هم منتهي 
نمي شود و فقط گونه هاي حيات وحش نيستند 
كه در مع��رض خطر قرار دارن��د، بلكه طي چند 
سال اخير رس��م عجيب و جديد ديگري هم در 
بين مردم در حال گس��ترش است. رسمي كه با 
قطع الله ه��اي واژگون و ق��رار دادن گل آنها در 
سفره هفت سين همراه اس��ت. گونه  اي گياهي 
كه در مناطق كمي از ايران همچون شهرستان 
بوئين و مياندشت در استان اصفهان، شهرستان 
اليگودرز در استان لرستان، كوهپايه هاي روستاي 
دهنو در استان مركزي، روستاي كمهر در استان 
فارس، شهرستان كوهرنگ در استان چهارمحال 
و بختياري، شهرستان گرمه در استان خراسان 
شمالي رش��د مي كند و طي چند س��ال اخير با 
هجوم گردش��گران به اين مناطق و چيدن گل، 
از خاك بيرون كشيدن پياز گل و لگدمال كردن 
آنها توسط گردش��گران در معرض انقراض قرار 
دارد. بنابراين انتظار مي رود سازمان حفاظت از 
محيط زيست، سازمان گردشگري و رسانه ملي 
به كمك اين گونه ها بيايند و با برنامه ريزي جامع 

جلوي انقراض آنها را بگيرند. 

چند سالي است كه دوستداران محيط زيست با راه اندازي پويش هاي 
مردمي »نه به خريد ماهي قرمز« نه تنها س�عي در حذف اين فرهنگ 
بيگانه دارند، بلكه مي خواهند از اين ماهيان سرخ نيز محافظت كنند؛ 
اما هنوز اين پويش تكميل نشده و تمام مردم به آن نپيوسته اند برخي 
از س�ودجويان با فروش س�مندر لرستاني، الك پش�ت، مارآبي و الله 

واژگون س�عي در كس�ب درآمد مضاع�ف دارند. درآم�دي كه اكنون 
به احتمال انق�راض اين گونه ه�اي جانوري و گياهي قوت بخش�يده و 
پاي س�ازمان حفاظت از محيط زيس�ت را هم به ميان كش�يده است. 
گفته مي ش�ود كه از س�ال گذش�ته تاكن�ون تخلفات ح�وزه خريد و 
فروش جانداران غيرمجاز با افزايش 349 برابري روبه رو بوده اس�ت. 

بانزديكشدنبه
سجاد مرسلی
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س�الن�وبح�ث
و مس�افرتها
گردشگريآنقدرداغميشودكهبهموضوعاول
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استبلكهرشدورونقآنباچالشهايمختلفي
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ميزنند.اتفاقيكهتوانستهاينشهررابهمقصد
اولگردشگرانسالمتدرخاورمیانهتبديلكند.

    
كارشناسان گردشگري سالمت معتقدند ايران با 
توجه به پيشرفت هاي حاصله در علم پزشكي و دارا 
بودن جاذبه هاي طبيعي مانند آب هاي معدني از 
ظرفيت هاي بس��يار در حوزه گردشگري سالمت 
يا »توريس��م درماني« برخوردار است.  براي اثبات 
اين ادعا مي توان به آمار و ارقامي مراجعه كرد كه به 
صورت مستند وجود دارد. در همين رابطه و براساس 
اظهارات سركنسول كشور عراق در مشهد، امسال 2 
ميليون زائر عراقي براي زيارت به اين شهر مقدس 
سفر كردند كه 200 هزار نفر آنان به عنوان گردشگر 
سالمت در بيمارستان هاي مشهد تحت خدمات 
درماني قرار گرفتند.  گرچه خدمات گردش��گري 
سالمت در كالنشهر مذهبي مشهد و ساير مناطق 
كشور با اقبال عمومي از سوي گردشگران خارجي به 
ويژه كشورهاي عربي روبه روست اما حفظ كيفيت و 
نحوه ارائه خدمات در اين نوع از گردشگري از سوي 
كارشناسان مورد تأكيد قرار گرفته است.  سرپرست 
معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري خراس��ان رضوي با اشاره به 
ظرفيت هاي درماني مشهد مي گويد: »عالوه بر اين 

زيرساخت هاي مراكز درماني براي جذب بيماران 
كشورهاي ديگر در مشهد مهياست، زيرساخت هاي 
مراكز گردش��گري و تفريحي مورد عالقه اين نوع 
گردشگران نيز در مشهد و شهرهاي اطراف فراهم 
اس��ت.« يوس��ف بيدخوري ادامه مي دهد: »طي 
يك سال گذش��ته اقدامات خوبي براي جلوگيري 
از فعاليت دالالن در اين زمينه فراهم شده است و 
با تشكيل كارگروه گردش��گري سالمت در استان 
با حضور تمام فعاالن بخش خصوص��ي و دولتي، 
جذب و ارائه خدمات مطلوب به گردشگران سالمت 
ساماندهي شده است.«  با اين تفاسير سودجويي 
دالالن و واسطه هاي غير مجاز، مداخالت پزشكي 
از س��وي افراد غير متخصص مانند آرايش��گران، 
بي توجهي به گردشگري تندرستي از قبيل استفاده 
از جاذبه هاي طبيعي و عدم ساماندهي مراكز درماني 
داراي مجوز از جمله چالش هاي صنعت گردشگري 

سالمت به شمار مي رود. 
  مشهدمقصدگردشگرانسالمت30كشور

بي شك مهم ترين مزيت شهر مشهد وجود بارگاه 
ملكوتي حضرت ثامن الحجج )ع( اس��ت، از سوي 
ديگر پزش��كان و كادر درماني مجهز و هزينه هاي 
اندك درماني در اين زمينه نقش بس��زايي دارند.  
بنابر اين گردشگري س��المت يكي از فرصت ها و 

مزيت هاي كشور و استان خراسان رضوي به شمار 
مي رود كه مش��هد در اين زمينه ب��ه عنوان قطب 
گردشگري س��المت شناخته شده اس��ت.  مدير 
گردشگري سالمت دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
با بيان اينكه شمار گردشگران سالمت در مشهد 
طي سال جاري نسبت به سال گذشته 30 درصد 
افزايش داشته اس��ت، مي گويد: »ساالنه افزون بر 
150 هزار گردشگر سالمت در كلينيك ها و مراكز 
درماني س��رپايي نظير درمانگاه ه��اي تخصصي 
چشم، درمان ناباروري، ژنتيك، زيبايي، پوست و 
مو خدمات مي گيرند كه اين تعداد امسال به دليل 
نوسانات ارزي به شدت افزايش داشته است.« دكتر 
محمد اسماعيل خيامي ادامه مي دهد: »گروهي از 
گردشگران سالمت نيز در بيمارستان هاي مشهد از 
خدمات بستري برخوردارند كه اين تعداد از ابتداي 
امسال تاكنون بيش از 10 هزار نفر برآورد مي شود.« 
وي تعرفه پزشكي گردشگران سالمت را دو برابر 
اتباع ايراني در بخش خصوصي عنوان كرده و تأكيد 
مي كند: »در بخش دولتي مش��روط به استفاده از 
ظرفيت مازاد تخت ها، اين تعرفه حدود س��ه برابر 
است.« هم اكنون 12 بيمارستان در مشهد مجوز 
نهايي گردشگري سالمت را اخذ كرده اند و تعداد 
ديگري هم در مراحل ارزيابي هستند. همچنين 

چند مركز جراحي محدود در مرحله ارزيابي براي 
دريافت مجوز ايجاد دپارتمان بيماران بين الملل 
)IPD( ق��رار دارند.  بررس��ي ها نش��ان مي دهد 
گردشگران سالمت از 30 كشور جهان در مشهد 
حضور دارند اما بيشترين گردشگران اين حوزه به 
ترتيب از كشورهاي عراق، افغانستان، تركمنستان 

و كشورهاي حاشيه خليج فارس هستند. 
  توزيعسفردرتمامشهرهايخراسان

با نزديك ش��دن به ايام عيد و تعطيالت نوروزي 
پيش بيني مي ش��ود خيل عظيمي از هموطنان، 
مش��هد را به عنوان مقصد خود ب��راي گذراندن 
چند روز از تعطيالتشان انتخاب كنند. به همين 
خاطر مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري خراسان رضوي از آمادگي اين استان 
براي ميزباني از زائران و گردشگران نوروزي خبر 
مي دهد.  ابوالفضل مكرمي فر ب��ا بيان اينكه طي 
يك سال گذش��ته تالش ش��ده تا امكانات و زير 
س��اخت هاي الزم براي توزيع س��فر در خراسان 
رضوي ب��ه خوبي تأمين ش��ود، ادام��ه مي دهد: 
»به همي��ن خاطر طرح هر ش��هر ي��ك موزه در 
دستور كار قرار گرفته و در بيشتر شهرهاي استان 
امكان بازديد از موزه فراهم شده است.« اقدامات 
ميراث فرهنگي و گردش��گري اس��تان مي تواند 
عالوه بر كمك به مس��افران داخلي، گردشگران 
خارجي را هم به س��مت اماكن و مناطق ديدني 
خراسان رضوي س��وق دهد.  جايي كه مديركل 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
خراس��ان رضوي با بيان اينكه در راستاي توزيع 
سفر در شهرستان هاي استان، ايجاد و راه اندازي 
اقامتگاه هاي بوم گردي در شهرهاي كوچك و به 
ويژه روستاها اجرا شده است، مي گويد: »تاكنون 
حدود4۶ اقامتگاه بوم گردي در حال بهره برداري 
است و در بيشتر شهرستان هاي خراسان رضوي 
اقامتگاه بوم گ��ردي وج��ود دارد. اقامتگاه هاي 
بوم گردي عالوه بر اينكه موجب توزيع س��فر در 
شهرستان ها خواهد ش��د، موجب رونق و توسعه 
اقتصادي مبتني براقتصاد گردشگري در روستا ها 
مي ش��ود و به نوعي تمركز زدايي از مش��هد نيز 
صورت مي گي��رد و موج��ب مان��دگاري زائر در 

شهرستان هاي خراسان رضوي مي شود.«

مشهد مقصد اول گردشگري سالمت در خاورميانه
 گردشگران سالمت از 30 كشور جهان در مشهد حضور دارند كه عراق، افغانستان، تركمنستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس

 بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند
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 آذين سفره هاي هفت سين
 با گياهان و جانوران در حال انقراض، ممنوع!

حبس و جزاي نقدي در انتظار فروشندگان سمندر لرستاني، الك پشت، مارآبي و الله واژگون

88498441سرويس  شهرستان

 سايت بالن سواري گرگان 
تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد     

سايتبالنسواريشهرگرگانتاپايان    گلستان
امس�الدرزمینه�ايبل�وارش�هید

صیادشیرازيبهبهرهبرداريميرسد.
سخنگوي شوراي اسالمي شهر گرگان با بيان اين خبر  كه در افق 1404 
گرگان، شهري توانمند در جذب گردشگر و پيش��رو در فناوري اطالعات 
خواهد بود، گفت: رويكرد جديد مديريت ش��هري گرگان، دست يابي به 
توسعه متوازن و جلب مش��اركت شهروندان براي رس��يدن به اين هدف 
است.  حميدرضا آقاماليي با اشاره به جاذبه هاي طبيعي متعدد شهر گرگان 
براي جذب گردشگر افزود: طرح هاي مختلفي براي استفاده مطلوب از اين 
ظرفيت ها پيش بيني شده است كه خدمات رساني به شهروندان و گردشگران 
را ارتقا مي دهد.  به گفته وي احداث جاده سالمت، خريد ماشين هاي برقي 
پارك جنگلي النگدره، خريد 20 دستگاه اتوبوس، احداث ميدان دانشجو و 
رونمايي از اپليكيشن شهر يار از جمله اقداماتي است كه مديريت شهري 
گرگان در يكسال اخير آنها را اجرايي كرده است.  وي با اشاره به بهره برداري 
از 20 پروژه عمراني ش��هري در روزهاي اخير در شهر گرگان بيان داشت: 
پارك مسكن مهر سعدآباد، پيس��ت موتورسواري، زمين چمن مصنوعي 
شهرك ش��هريار، مرحله نخست باغ مزار اس��تاد لطفي، كف سازي محله 
سرچشمه و جداره سازي تكاياي سرچشمه با هدف احياي بافت تاريخي و 

غيره پروژه هايي بود كه در روزهاي اخير به بهره برداري رسيد.

 رتبه برتر بوشهر در كاهش آمار
 تلفات رانندگي طي سال 97  

استان بوشهر درراستايكاهشتصادفات    بوشهر
جادهاي)فوتيوجرحي(طيس�ال97
نسبتبهمدتمشابهسالقبلدارايكس�بمقامبرتردركشورشد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان بوشهر با اعالم 
اين خبر گفت: اين رتبه را نشان از همكاري و تعامل همه جانبه بين بخشي 
و درون سازماني دستگاه هاي متولي و مرتبط دانست و مي بايست در جهت 
پايداري اين جايگاه همچنان تالش بيشتر نمود.  الماس گشتاسبي سه عامل 
جاده، انسان و خودرو را از مهم ترين علت هاي تصادفات رانندگي برشمرد و 
افزود: »نهادهاي مسئول در جهت توسعه راه ها و اصالح و رفع موانع موجود 
و كارشناسي شده در حوزه عوامل جاده اي و در جاده هاي برون شهري نقاط 
حادثه خيز را شناسايي و در صدد رفع آنها گام بردارند.« وي ادامه داد: در 
كنار اهميت توسعه بزرگراه ها در راستاي كاهش تصادفات جاده اي بحث 
ايمني خودرو و ترويج فرهنگ صحيح رانندگي، فرهنگس��ازي، آموزش، 
بهره مندي از فناوري روز دنيا همچني��ن افزايش ايمني راه ها و خودروها 
از جمله مواردي اس��ت كه در كنار تدوين قواني��ن مي تواند نقش مهمي 
در كاهش تصادفات جاده اي و به تبع آن آمار كشته شدگان داشته باشد.  
گشتاسبي اضافه كرد: با نصب دوربين هاي كنترل سرعت و پايش تصويري 

ديگر در بسياري از نقاط شاهد كاهش تلفات انساني خواهيم بود.

ميترا شهبازي
   گزارش يك

 فاضالب شهرهاي ساحلي هرمزگان
نياز به ساماندهی دارد

 شكست آب شيرين كن ها
 از فاضالب هاي مسموم

كاهش بارندگي ها در كنار ادامه دار شدن خشكسالي ها موجب شده تا 
تأمين آب بسياري از استان ها با بحران مواجه شود به حدي كه استفاده 
از آب درياي عم�ان و خليج فارس ب�راي تأمين نياز آب�ي اين مناطق 
پيشنهاد داده شده است.  با وجود اينكه اقدامات مهمي ازجمله استفاده 
از آب شيرين كن ها براي قابل استفاده كردن آب دريا مورد بهره برداري 
قرار گرفته اس�ت، با اين حال رها شدن پس�اب هاي شهرهاي ساحلي 
استان هرمزگان خصوصاً بندرعباس به داخل خليج فارس موجب شده 
تا به راحتي اين آلودگي ها كار را دشوارتر و زنگ خطر انقراض آبزيان را 
به صدا درآورد.  حاال  سرپرس�ت معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي 
اس�تانداري هرمزگان با هش�دار نس�بت به اين مس�ئله اعالم كرده: 
»دستگاه هاي اجرايي به ويژه شركت آب و فاضالب شهري استان بايد روند 
تكميل پروژه ساماندهي فاضالب شهرهاي استان را سرعت بخشند.«

    
نزديكي ش��هرهاي منتهي به خليج فارس موجب ش��ده ت��ا به راحتي 
فاضالب هاي شهري و پساب هاي صنعتي ش��هرهاي استان هرمزگان 
خصوصاً بندرعباس وارد دريا شود.  هر ثانيه ورود 700 ليتر پساب آلوده 
از بندرعباس به خليج فارس موجب ش��ده تا بس��ياري از كارشناس��ان 
محيط زيست در اين خصوص هشدار دهند.  پساب خانگي و صنعتي كه اين 
روزها از راه رودخانه هاي بندرعباس به خليج فارس سرريز مي شوند، عالوه 
بر آلودگي و كشتار آبزيان و مرجان ها باعث كاهش جاذبه هاي گردشگري 
شده اند.  اين درحالي است كه هزينه باالي تصفيه پساب هاي توليدي آنقدر 
باالست كه هيچ كسي حاضر نيست اين هزينه را بپردازد و عمالً دليلي براي 

رهايي اين مواد آلوده مضر به دريا شده است. 
  لزومنیازبهاستفادهازتصفیهفاضالب

بحراني ش��دن ورود آلودگي ناش��ي از توليد پس��اب ها و فاضالب ها كه 
مس��تقيماً به خليج ف��ارس مي ريزد موجب ش��د تا برخ��ي از مديران 
شهري اس��تان هرمزگان به اين مهم واكنش نش��ان دهند.   سرپرست 
معاونت سياس��ي، امنيتي و اجتماعي اس��تانداري هرمزگان با اشاره به 
اهميت ساماندهي فاضالب شهرهاي استان در اين خصوص مي گويد: 
»ساماندهي فاضالب شهرهاي استان به ويژه شهر بندرعباس مطالبه اي 
عمومي است و ضروري است دستگاه هاي اجرايي روند تكميل پروژه هاي 
مربوط به ساماندهي فاضالب شهرهاي استان به ويژه شهرهاي ساحلي 
را سرعت بخشند.«  ايرج حيدري مي افزايد: »اقدامات مناسبي در حوزه 
ساماندهي فاضالب شهرهاي استان به ويژه شهر بندرعباس توسط شركت 
آب و فاضالب استان صورت پذيرفته است ولي تا رسيدن به نقطه ايده آل 
فاصله داريم.« به گفته وي، شهرداران استان به ويژه شهرداران شهرهاي 
ساحلي بايد در جمع آوري آب هاي سطحي محالت شهرها و جلوگيري 
از ورود فاضالب هاي خانگي به خورها با دس��تگاه هاي اجرايي همراهي 
نمايند.  سرپرس��ت معاونت سياس��ي، امنيتي و اجتماعي استانداري 
هرمزگان تصريح مي كند: »شهرداري بندرعباس در موضوع انعقاد قرارداد 
خريد پساب فاضالب شهر بندرعباس با شركت آب و فاضالب استان براي 

تأمين آب مورد نياز فضاي سبز شهر اقدامات خود را تسريع كند.«
  ورودروزانه۶0میلیونلیترپسابخانگيوصنعتيبهخلیجفارس

همانطور كه گفته شد بي توجهي به تصفيه فاضالب ها و پساب هاي توليدي 
سبب شده تا به راحتي اين مواد به شدت آلوده و سمي از طريق رودخانه ها و 
كانال ها وارد دريا شوند.  عضو مجمع نمايندگان استان هرمزگان با بحراني 
خواندن وضعيت آلودگي خليج فارس در اين خصوص مي گويد: »حدود 
700 ليتر در ثانيه پساب هاي حاصل از فاضالب هاي خانگي و صنعتي به 
خليج فارس سرازير مي شود.« احمد مرادي مي افزايد: »حدود 700 ليتر 
در ثانيه پساب هاي حاصل از فاضالب هاي خانگي و صنعتي به خليج فارس 
سرازير مي شود كه سالمت مردم را در معرض تهديد و از سويي حيات دريا 
را به خطر انداخته است.« اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه 
وزارت نيرو مي تواند از پساب هاي حاصل از فاضالب براي آبياري فضاي سبز، 
كشاورزي و صنعت بندرعباس استفاده كند، ادامه مي دهد: »بي توجهي به 
اين موضوع باعث شده تا پساب هاي تصفيه نشده راهي خليج فارس شود؛ 
اين در حالي است كه در هر ثانيه 200 الي 300 ليتر آب شرب براي آبياري 

فضاي سبز استفاده مي شود و مردم با كمبود آب شرب مواجه هستند.«

 در زادگاه نخستين شهيد مدافع حرم
 كهگيلويه و بويراحمد

 سالن ورزشي شهيد اورنگ 
از سوی بنياد بركت افتتاح شد

سالن ورزشي چند منظوره  سردار ستار اورنگ نخستين شهيد مدافع 
حرم استان كهگيلويه و بويراحمد توسط بنياد بركت وابسته به ستاد 

اجرايي فرمان حضرت امام)ره( به  بهره برداري رسيد. 
با اينكه اولويت اصل��ي فعاليت هاي اي��ن بنياد، حوزه  اش��تغالزايي و 
توانمندسازي اقتصادي مناطق محروم اس��ت، اما در كنار آن برخي از 
پروژه هاي عمراني را نيز در دس��ت اقدام دارد. در همين زمينه، سالن 
ورزشي چندمنظوره  سردار ستار اورنگ، نخستين شهيد مدافع حرم 
كهگيلويه و بويراحمد در روستاي نقاره خانه، زادگاه اين شهيد بزرگوار 
به بهره داري رسيد.  اين سالن چندمنظوره با حضور علي محمد احمدي 
استاندار كهگيلويه و بويراحمد، مهندس سعيد جعفري مديرعامل بنياد 
بركت، جمعي از مقامات استاني و محلي و مردم منطقه توسط دختر 
شهيد اورنگ افتتاح شد.  سالن ورزشي چندمنظوره  سردار ستار اورنگ 
از جمله تعهدات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در جريان سفر 
دكترمحمد مخبر رئيس اين ستاد به اس��تان كهگيلويه و بويراحمد و 
انعقاد تفاهمنامه با استانداري اين استان است. در اين تفاهمنامه كه در 
حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي و اشتغالزايي، مشاركت با كارآفرينان 
و زيربنايي و عمراني در مناطق محروم استان ميان ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( و استانداري كهگيلويه و بويراحمد به امضا رسيد، 10۶ 
پروژه  زيربنايي تعريف شده است كه تا به امروز 98 پروژه آغاز و در دست 
اقدام است و مابقي نيز به زودي اجرايي خواهد شد.  سهم بنياد بركت 
براي اجرا و بهره برداري از اين تعداد پروژه هاي عمراني مشاركتي با ساير 

دستگاه هاي اجرايي استان، بالغ بر 400 ميليارد ريال است. 
  شهیدمدافعحرم،جانبازجنگبود

با توجه به دستور رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( مبني بر 
ساخت يك سالن ورزشي چند منظوره در نقاره خانه، روستاي محل تولد 
سردار ستار اورنگ نخستين شهيد مدافع حرم كهگيلويه و بويراحمد، 
بنياد بركت ساخت اين سالن ورزشي را از ارديبهشت امسال با اعتباري 

بالغ بر 10 ميليارد ريال آغاز و در اوايل اسفندماه به بهره داري رساند. 
با افتتاح اين سالن ورزشي چندمنظوره، عالوه بر استفاده  دانش آموزان 
روستاي نقاره خانه و روستاهاي اطراف از امكانات آن، سرانه  فضاي ورزشي 
اس��تان كهگيلويه و بويراحمد نيز افزايش يافته اس��ت.  س��الن ورزشي 
چندمنظوره  شهيد اورنگ روستاي نقاره خانه در زميني به مساحت 2 هزار 
و 22 متر مربع و با زيربناي 830 مترمربع از سوي بنياد بركت وابسته به 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( احداث و به عنوان هديه  مقام معظم 
رهبري به مردم شهيدپرور اين منطقه تقديم شد.  مديرعامل بنياد بركت 
در جريان سفر خود به استان كهگيلويه و بويراحمد عالوه بر افتتاح سالن 
ورزشي چندمنظوره  شهيد اورنگ، در جلس��ه اي با استاندار به بررسي و 
پي گيري تعهدات س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( به خصوص در 
حوزه اشتغالزايي پرداخت. هم چنين از روند ساخت و پيشرفت تعدادي از 
پروژه هاي اشتغال آفريني، عمراني و زيربنايي بازديد به عمل آمد.  گفتني 
است، سردار شهيد مدافع حرم ستار اورنگ در 1۶ بهمن سال 1394 به 
فيض شهادت نائل آمد و با حضور خيل مشتاقان و مردم مؤمن كهگيلويه 
و بويراحمد در زادگاهش روستاي نقاره خانه به خاك سپرده شد.  شهيد 
اورنگ از جانبازان و رزمندگان ش��جاع در 8 س��ال دفاع مقدس بود و در 
عمليات  هاي مختلف به ويژه والفجر هش��ت و بيت المقدس نيز كارنامه 
درخشاني در عرصه  رزم و مجاهدت و ايثار از خود به نمايش گذاشته بود. 
اين شهيد مدافع حرم در آخرين مسئوليتش فرماندهي تيپ سوم دانشگاه 
امام حسين)ع( را بر عهده داشت و به عنوان فرمانده  نمونه از دست مقام 

عظماي واليت نشان دريافت كرده بود. 
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