
واکنش ابتکار به تونل انتقال آب کارون
معصوم��ه ابت��کار، در م��ورد ادام��ه فعالیت 
پیمانکار در احداث تونل انتقال آب س��بزکوه به 
چغاخور با وجود اعالم ممنوعیت آن از س��وی 
س��ازمان محیط زیس��ت، اف��زود: ای��ن اق��دام 
غیرقانونی را به مراجع قضائی اعالم کرده ایم و 
منتظر اقدام قوه قضائیه در این خصوص هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد 
ضمانت اجرایی در توقف احداث این تونل خاطرنش��ان کرد: اگر قرار بر توقف 
فعالیت احداث تونل باشد، این موضوع باید از طریق مراجع قضائی اقدام شود. او 

تاکید کرد: این تونل مجوز قانونی ندارد و امیدواریم به سرعت متوقف شود.
تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور که قرار است آب را از سرچشمه های رود 
کارون در کوه کالر به شهرس��تان بروجن منتقل کند، ده ها چش��مه در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری را خشک می کند، دست کم ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع 
آب��ی را در مع��رض خط��ر قرار می ده��د و فاجعه منابع آبی و تنش های ش��دید 

اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال می آورد.

جسد جوان اهوازی پس از هفت روز پیدا شد
جس��د یک جوان اهوازی که هفت روز پی��ش در رودخانه دز در دزفول غرق 

شده بود در کانال آبیاری شهر آزادی اندیمشک پیدا شد.
یک جوان 2۰ ساله به نام فیصل س . ب ساکن کوی خشایار اهواز پنجشنبه 
گذش��ته حین ش��نا در رودخانه دز غرق شد.تالش برای یافتن جسد این جوان 
چند روز ادامه داشت.مدیر عامل آتش نشانی دزفول گفت: دیروز خبر کشف 
جنازه این جوان در کانال آبیاری کشاورزی روبروی شهر آزادی اندیمشک 
اطالع داده شد.عبدالحسین معظم فر با اشاره به اینکه جوان اهوازی حوالی پل 
ش��ریعتی دزفول و به علت آش��نا نبودن به فن ش��نا غرق ش��ده گفت: اکیپ 
غواصی سازمان آتش نشانی برای یافتن جسد این جوان سه روز پیاپی اقدام 
به گش��ت زنی و غواصی در رودخانه دز نمود.رییس آتش نشانی اندیمشک 
نیز از کش��ف جس��د این جوان در کانال آبیاری کش��اورزی در حوالی ش��هر 
آزادی بی��ن اندیمش��ک و اهواز خبر داد.مهدی خادم��ی گفت:این جوان یک 
هفته قبل در رودخانه دز در دزفول غرق ش��ده بود.از ابتدای امس��ال تاکنون 

چند حادثه منجر به مرگ در رودخانه دز اتفاق افتاده است.

پاسخ به سئواالت شورا با ارسال بروشور

یک شهردار در آستانه برکناری
شهردار آبادان به دلیل آنچه که غیبت مکرر و رها شدن پروژه های عمرانی شهر 

عنوان شده در آستانه برکناری قرار گرفته است.
فارس نوش��ت: با طرح س��وال ۱۰ عضو شورای ش��هر از محمودرضا شیرازی 
ش��هردار آبادان، در خصوص غیبت های مکرر و همچنین عدم تحقق برنامه ها و 
بالتکلیفی پروژه های عمرانی و افزایش روزافزون گالیه ش��هروندان از عملکرد 
شهرداری، شهردار آبادان در اقدامی سوال برانگیز به جای حضور و پاسخ گویی به 
س��واالت اعضای شورا، بروشور تبلیغاتی شهرداری که تنها عکس پروژه های و 
اقدامات گذشته شهرداری در آن درج شده را به این شورا فرستاد که این موضوع 
اعتراض اکثریت اعضای شورای این شهر را به دنبال داشت. با این حال قرار است 
جلسه استیضاح ش��هردار آبادان امروز رسمًا برگزار شود. عبدالحسین مکوندی 
نایب رئیس شورای شهر آبادان با تأیید این خبر اظهار کرد: در یک سال گذشته 
روند عملکرد ش��هردار آبادان رضایت بخش نبوده و ش��هر به حال خود رها ش��ده 
اس��ت. وی افزود: ش��هردار آبادان ظاهراً پیش از این فقط برای رفتن به مجلس 
برنامه ریزی کرده بود، زیرا بعد از مخالفت با استعفای انتخابات وی توسط شورا 
اساس��ًا انگیزه فعالیت از وی س��لب شد و غیبت های مکرر و عدم پاسخگویی به 
سواالت اعضای شورا، روند نامناسبی را در شهرداری ایجاد کرد. مکوندی افزود: 
متأسفانه شهردار هر بار که بحث استیضاح مطرح می شود به تکاپو می افتد و اقدام 

به مانورهای تبلیغاتی در شهر می کند که این یک فریب کاری است.

مخالفت با افزایش سن بازنشستگی کارگران
رئیس مجمع نمایندگان کارگران 
خوزس��تان با انتقاد و اعالم مخالفت 
نس��بت به پیشنهاد اخیر افزایش سن 
بازنشستگی در کشور گفت: افزایش 
سن بازنشس��تگی به نوعی موجب 
ضرب��ه زدن به فرصت های ش��غلی 

ایجاد شده می شود.
محمدرضا راهداری، اظهار کرد: یکی از مشکالت کنونی کشور 
بیشتر بودن متقاضیان کار نسبت به ظرفیت اشتغال فعلی است و با 
این وجود اگر بخواهیم که سنوات بازنشسته شدن را افزایش دهیم، 
هرچند موجب استفاده از تجارب بازنشستگان می شویم اما از ایجاد 
فرصت های شغلی برای جویندگان کار نیز جلوگیری کرده ایم. وی 
افزود: موضوع افزایش سن بازنشستگی پیشنهاد خوبی نیست زیرا 
ش��رایط شغلی در کشور اس��تاندارد نمی باشد و فشارهایی که در 

محیط کار بر کارگران تحمیل می شود سخت است.
افتتاح خط دوم راه آهن اهواز - بندرامام

مدیرکل راه آهن جنوب گفت: تاکنون 8۱ کیلومتر از پروژه خط 
دوم راه آهن اهواز-بندر امام احداث شده است که این طرح تا پایان 

فصل تابستان امسال به اتمام می رسد.
عبدالکریم درویش زاده  اظهار کرد: طول این طرح ۱۱۰ کیلومتر 
 اس��ت و اعتب��ار کل آن ۱2۵ میلی��ارد توم��ان ب��وده ک��ه تاکنون 
۱۰۰ میلیارد تومان در این پروژه صرف ش��ده اس��ت. وی افزود: 
پروژه خط دوم اهواز- اندیمش��ک به طول ۱4۰ کیلومتر از دیگر 
پروژه های در حال اجرای اداره کل راه آهن جنوب اس��ت که اعتبار 
کل آن 24۰ میلی��ارد تومان و اعتبار صرف ش��ده برای آن تاکنون 

حدود ۱2۰ میلیارد تومان است.
تحویل بیش از 14 هزار تن جو از کشاورزان

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: این شرکت 
در راس��تای حمای��ت از تولیدکنندگان داخل��ی و جهت عرضه در 
بورس تاکنون ۱4 هزار و 374 تن جو را از کش��اورزان اس��تان با 

قیمت تضمینی تحویل گرفته است.
هادی س��المات تصریح کرد: از این می��زان محصول 3۵۰2 تن 
وارد تابل��وی بورس کاال ش��ده و تاکن��ون ۱۰2۰ تن آن با قیمت 

هرکیلوگرم حدود 7۰۰ تومان به فروش رسیده است.
درگذشت پیشکسوت شاهنامه خوانی باغملک

نادر قیصری، پیشکسوت شاهنامه خوانی باغملک، دار فانی را 
وداع گفت.

نادر قیصری بیش از ٦۰س��ال ش��اهنامه خواند، در بس��یاری از 
همایش ها و جشنواره های شهرستانی و استانی حضور داشت و در 
چندین برنامه زنده تلویزیونی نقش آفرینی کرد. وی شاهانه خوانی را 
از س��ن ۱۵ س��الگی به صورت مکتبی و سینه به سینه از اجداد خود 
آموخت و در بسیاری از برنامه های فرهنگی شهرستان باغملک به 
شاهنامه خوانی می پرداخت. هنرمندان شهرستان وی را پیر شاهنامه 

می خواندند. قیصری به هنگام وداع با دنیا 7۵ سال داشت.
6 مصدوم در حادثه واژگونی وانت

رییس مرکز اورژانس خوزستان از مصدومیت ٦ نفر در حادثه 
واژگونی خودرو در شهرستان باغملک خبر داد.

ش��هیار میرخشتی  اظهار کرد: در حادثه واژگونی یک دستگاه 
وانت که س��اعت ۱8:۱۰ عصر س��ه ش��نبه در کیلومتر 3۰ محور 
باغملک-امامزاده عبدا... رخ داد، ٦ نفر مصدوم شدند. وی افزود: 
مصدوم��ان این حادثه توس��ط نیروهای اورژانس به بیمارس��تان 

طباطبایی باغملک انتقال یافتند.

 پیشنهاد الحاق  جنگل زاویه های دزفول 
به مناطق حفاظت شده

رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از تالش جهت الحاق 
جنگل های زاویه های دزفول به مناطق حفاظت شده جهت حفاظت 

بیشتر از این جنگل ها خبر داد.
فره��اد قلی نژاد با اش��اره ب��ه وقوع یک فقره آتش س��وزی در 
جنگل ه��ای دز در منطقه زاویه های دزفول اظهار کرد: در پی این 
آتش سوزی، جنگلبانان اداره منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست 
دزفول در محل حاضر ش��دند و آتش س��وزی مهار و از خسارت 
بیشتر به عرصه جنگل جلوگیری به عمل آمد. وی افزود: هر ساله 
در جنگل های دز ش��اهد آتش س��وزی هس��تیم و دلیل عمده این 
آتش س��وزی ها بی احتیاطی گردشگران و استفاده کنندگان جنگل 
می باش��د. در آتش س��وزی اخیر نیز تقریب��ا ۱.٦ هکتار از جنگل 
زاویه ها در آتش سوخت. قلی نژاد با بیان این که مهار آتش سوزی ها 
و به ویژه پیشگیری از آن نیازمند تامین امکانات مناسب و کافی 
اس��ت، ادامه داد: جنگل های زاویه ها از مناطق مهم گردش��گری 
دزفول اس��ت و به دلیل فاصله نزدیک این جنگل ها به شهر، مورد 
اس��تقبال وسیع گردشگران قرار می گیرد و حضور گردشگران در 

این جنگل ها موجب وقوع حوادث آتش سوزی می شود. 
رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول  افزود: جنگل زاویه ها 
با 3۵۰۰ هکتار مس��احت فعال جزو مناطق حفاظت ش��ده نیست؛ 
پیشنهاد الحاق این جنگل ها به منطقه حفاظت شده دز برای حفاظت 
بیش��تر از آن مطرح ش��ده و این پیش��نهاد اکنون در مرحله پایانی 

الحاق و اعالم به عنوان منطقه حفاظت شده دز قرار دارد. 

*گرمای50درجه و مشکل فاضالب
این روزها آنچه اهالی کوی مدرس)خروس��یه(منطقه 8اهواز را 
اذیت می کند، جاری ش��دن آب های فاضالب و بوی تعفن ش��دید 
حاصل از آن در گرمای 47 درجه اهواز است. تقریبا تمامی خیابان های 
کوی مدرس این مشکل را دارا می باشند؛ مشکلی که هر ساله باید 
ب��رای ح��ل آن هفته ه��ا ای��ن اداره وآن اداره برویم و مس��وولین 
شهرداری بگویند وظیفه ما نیست! آب فاضالبی ها هم همین حرف 
را بزنن��د و در ای��ن میان کودکان و فرزندان ما در عذاب باش��ند تا 
گرما تمام ش��ود و س��ال بعد هم روز از نو روزی از نو...  برای ما 
بسیار عجیب است که کارگران شهرداری)رفتگران زحمت کش( 
ای��ن صحن��ه ها را می بینند ولی در عمل کاری برای رفع مش��کل 
صورت نمی گیرد.                                                                 حسن از اهواز

*مساله گرد وغبار فراموش نشود
در حالیکه زمین های اس��تان و هور ها به خاطر بارش باران های 
 فروردی��ن م��اه، آبیاری ش��ده و نمناک هس��تند و ط��ی این مدت 
گرد وغباری در آس��مان های اس��تان نداشتیم، اما این مساله نباید 
س��بب شود که مس��اله گردوغبار  بدست فراموشی سپرده شود. به 
همین دلیل از نمایندگان خوزستان در مجلس می خواهیم که در این 
باره واکنش نشان دهند و با جدیت مساله ریزگردها را دنبال کنند تا 
پس از خشک شدن زمین های استان دوباره کاسه چه کنم چه کنم 
دستمان نگیریم.                                                                             احمد باوی 

*تغییرساعت ادارات و خانم های شاغل
درخصوص تغییرس��اعات ادارات در ایام ماه رمضان باید بگویم 
که اگر مي ش��ود همان س��اعات کار قبلي را بر گردانید چون هیچ 
فرقي در مصرف برق نمي کند؛ ضمنابه فکر خانم هاي ش��اغل هم 
باشید چه طور ساعت ٦صبح از منزل بیرون بیایند و دراین شرایط 
وظیفه اصلی خود در خانه راچگونه بجا آورند؟             ازشهروندان

فرار ماهی ها از کارون!

»قانون « در حاش��یه وضع خراب رودخانه کارون و فاضالب س��رازیر شده در 
آن! کاریکاتور فوق را منتشر کرده است. * مهدی عزیزی

احرام بافی در شوشتر

احرامی از جمله صنایع دستی ایران بوده که کارگاه های تولید آن از سال ها پیش 
در دزف��ول و شوش��تر فعال بوده اند. احرامی پارچه ای اس��ت ب��ا تار پنبه ای و پود 
پشمی به رنگ های مختلف در شوشتر بافته می شود.        *عکس: علی محمدی

 گ�روه دی�ار کارون: ت�االب هورالعظیم تنه�ا بازمانده 
تاالب های بین النهرین است که خط مرزی ایران و عراق 
را تشکیل می دهد. خشک شدن این تاالب در یک دهه 
گذش�ته مهم ترین کانون شکل گیری توفان های گرد و 
غب�ار در منطقه را بوجود آورده اس�ت. جاده های نظامی 
زمان جنگ تحمیلی این تاالب را به پنج مخزن )حوضچه( 

تقسیم کرده است.
بی��ش از هف��ت هزار هکت��ار از هورالعظیم در س��ال 87 به 
وزارت نفت برای اکتش��اف و اس��تخراج نف��ت قرار گرفت. 
اگرچه ورود ش��رکت نفت به این تاالب مش��روط به رعایت 
ضوابط زیس��ت محیطی ب��وده اما این ضوابط اع��م از جاده 
س��ازی، قطعه قطعه کردن تاالب و تخلیه پس��ماندهای نفتی 

رعایت نشده است.
  مخ��زن ش��ماره س��ه هورالعظی��م در این س��ال ه��ا برای
 فعالیت های نفتی خشکانده شده بود. تامین حقابه این تاالب 
یکی از مصوبات کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار است که 
در پی توفان های شدید گردو غبار در زمستان 93 ایجاد شده 
بود. مدیر ایمنی، بهداش��ت و محیط زیست )HSE( شرکت 
ملی نفت ایران اس��فند پارس��ال از اج��رای برنامه هایی برای 
اصالح و بهبود وضعیت زیست محیطی فعالیت های نفتی خبر 
داده و گفته بود: ساماندهی پسماندهای نفتی در هورالعظیم و 

الیروبی انهار منتهی به این تاالب در دستورکار است.
در همین حال، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان 
از تعیی��ن ض��رب االج��ل برای جم��ع آوری تاسیس��ات و 
پس��ماندهای نفتی در تاالب هورالعظیم خب��ر داد و گفت: در 
صورت جمع آوری نش��دن تاسیس��ات نفتی در هورالعظیم، 
س��یالب ش��هر رفیع و روس��تاهای اطراف را تهدید می کند. 
هاشم بالدی اظهار کرد: ذخیره سدهای سیمره و کرخه به دلیل 

 ب��ارش ه��ای اخی��ر ب��ه باالتری��ن می��زان خ��ود رس��یده و 
برنامه ریزی برای کنترل خروجی از س��د کرخه و رس��یدن به 
حج��م ایمن در مخ��زن س��د، رهاس��ازی آب در رودخانه و 
آبگیری تاالب هورالعظیم در حال انجام است. وی با اشاره به 
جلس��ه ای که ب��ا مدیر HSE ش��رکت ملی نفت ای��ران در 
فرمانداری هویزه درباره آبگیری هورالعظیم تش��کیل ش��د، 
 اظه��ار ک��رد: با توج��ه به افزای��ش دبی رودخان��ه کرخه تا 
3۰۰ مترمکع��ب برثانیه در هفته ه��ای اخیر، در صورتی که 
زمینه برای هدایت این آب به تاالب فراهم نشود، شهر رفیع و 

روستاهای اطراف با تهدید سیالب روبه رو می شود.
 بالدی گفت:به شرکت های نفتی تا نیمه تیر مهلت داده شده 
 ت��ا کنده های حفاری و پس��ماندهای نفتی خ��ود را از تاالب 
جم��ع آوری کنند. وی نقش ت��االب هورالعظیم را در کنترل 
سیالب یادآور شد و اضافه کرد: تاسیسات و جاده های نفتی 
موجود در تاالب هورالعظیم مانع آبگیری کامل تاالب شده و 
باعث بازگشت آب به رودخانه کرخه می شود به همین دلیل 
باید زمینه آبگیری مخازن سه ،چهار و پنج تاالب فراهم شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: در این جلسه بازگشایی دریچه های 
بین مخازن یک، 2، سه، چهار و پنج این تاالب در سریع ترین 
زمان ممکن در دستور کار قرار گرفته است.مدیرکل مدیریت 
بحران خوزستان همچنین مسوولیت هرگونه آلودگی و اتالف 
آبزی��ان را متوجه وزارت نفت دانس��ت و گفت:با آبگیری و 
پیشروی آب در اراضی خشک تاالب این پسماندهای نفتی 
زیرآب رفته و آلودگی نفتی باعث آلوده ش��دن آب و نابودی 
آبزیان می ش��ود. وی با تاکید بر حفظ حریم و بستر رودخانه 
کرخ��ه اظه��ار کرد: با توج��ه به کاهش ش��دید آب کرخه و 
خشکس��الی در ۱۵ س��ال اخیر برخی افراد در ش��هر رفیع و 
روستاهای اطراف در حریم و بستر ساخت و ساز کرده اند که 

در صورت طغیان رودخانه در معرض تهدید هس��تند. بالدی 
اضافه کرد: در صورتی که دریچه های بین مخازن 2 و س��ه 
تاالب بازگشایی نشود، وقوع سیل پاسگاه های مرزی موجود 
در منطق��ه را نیز تهدید می کند. وی بیان کرد: هورالعظیم هم 
برای تامین معیشت مردم محلی و هم تصفیه و تعادل بخشی به 
س��یالب بس��یار حائز اهمیت اس��ت به همین دلیل اولویت ما 
آبگی��ری بخش ایرانی تاالب اس��ت و در صورت وجود آب 
کاف��ی دریچه های دای��ک مرزی برای آبگیری بخش عراقی 
تاالب نیز گش��وده می ش��ود؛ البته بر اس��اس گ��زارش های 

دریافتی، بخش عراقی تاالب در شرایط بهتری است. 
بالدی هشدار داد: احتمال طغیان رودخانه کرخه با توجه به 
افزایش دبی این رودخانه وجود دارد اما اکنون رهاسازی آب 
در کنت��رل اس��ت. وی افزود: رودخانه کرخه در س��ال های 
گذشته ظرفیت گذراندن دو هزار مترمکعب سیالب را داشت 
اما به دلیل تعرض به بستر این رودخانه، هم اکنون حداکثر تا 
4۰۰ مترمکع��ب آب را می توان��د از خود عبور دهد که این 
 مس��اله احتم��ال طغیان رودخان��ه و وقوع س��یالب را زیاد 
می کند. وی از دیگر مصوبات این جلسه را الیروبی انهار و 
ش��اخه ه��ای رودخانه کرخه منتهی به ت��االب عنوان کرد و 
گفت: مقرر ش��د خطوط لوله فرس��وده نفت حداکثر در یک 
هفته آینده جمع آوری ش��ود. وی ادامه داد: الیروبی انهار در 
هویزه و دشت آزادگان بر عهده سازمان آب و برق خوزستان، 
و الیروبی کانال های زهکشی و آبیاری نیز بر عهده سازمان 
جهاد کشاورزی این استان است. بالدی با بیان اینکه هرگونه 
تغیی��ر در دب��ی رودخان��ه و افزایش رهاس��ازی آب باید با 
هماهنگی ستاد بحران خوزستان انجام شود، اظهار کرد: سیل 
بندها و دیوارهای نگهدارنده در ش��هرها و روستاهای مسیر 

رودخانه کرخه باید ترمیم شود. منبع: ایرنا

نماینده بهبهان در مجلس ششم 
در خصوص بومی یا غیر بومی بودن 
اس�تاندار خوزس�تان اظه�ار کرد:  
دولت باید به خوزس�تان به عنوان 
یک کابینه نگاهی ویژه داشته باشد 
و ش�خصی را ب�ه عنوان اس�تاندار 
معرف�ی و حک�م نماید ک�ه بتواند 

تدابیری بلند پایه و کارآمد را برای خوزستان اتخاذ کند.
ولی اله ش��جاع پوریان با بیان این مطلب اظهار داش��ت: استان خوزستان با مدیریت صحیح و 
 کارآم��د در بخ��ش صنای��ع و تولیدات به نقطه ای پایدار و مطلوب خواهد رس��ید و با تکمیل 
پروژه های مهم در بخش کشاورزی استان خوزستان نظیر طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم 

رهبری و پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی منافعی عظیم عاید کشور خواهد شد. 
ولی اله ش��جاعپوریان گفت: باید به این نکته توجه نمود که یک نفر به تنهایی در اس��تان 
خوزس��تان نخواهد توانس��ت از عهده ماموریتی به این عظیمی به نحوه مطلوبی برآید. وی در 
ادامه افزود: با توجه به مباحث مطرح شده بحث بومی یا غیر بومی بودن استاندار آینده خوزستان 
بحثی فرعی اس��ت و در ش��رایط فعلی اس��تان اهمیت الزم را ندارد. شجاع پوریان تاکید کرد: 
اس��تاندار خوزس��تان بایس��تی مدیری توانمند، پرتجربه در تمامی زمینه ها، کارآمد و دارای 
شخصیت کاریزماتیک باشد و نگاهی توسعه ای در جهت پیشرفت هم جانبه خوزستان داشته 

باش��د. البته ش��ایان ذکر اس��ت اگرفردی بومی تمامی ویژگی های گفته شده را دارا باشد برای 
صدارت استان گزینه ای عالی خواهد بود. وی افزود: خوزستان به تنهایی می تواند و قادر است 
تمام کشور را از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اداره نماید. اگر دولتمردان با این دیدگاه به 
خوزس��تان نگاه کنند قطعا به دنبال فردی برای تصدی گری خوزس��تان خواهند بود که بتواند 

استان را حفظ کند و در مسیری حرکت نماید که منافع استان از هر لحاظ تامین گردد.
نماینده اسبق بهبهان اظهار کرد: یکی از مسائلی که در خصوص پیشنهادات گزینه استاندار 
خوزس��تان مش��اهده می گردد، تقابل در معرفی افراد است، یعنی هر مجموعه گاها بومی بودن 
استاندار را به عنوان شاخصه اصلی مطرح می سازند که این آسیبی جدی به توسعه خوزستان 
وارد خواهد س��اخت. اولویت های ابتدایی که در باال به آن اش��اره شد برای استاندار بودن الزم 
اس��ت زیرا اگر فرد انتخاب ش��ده فاقد صالحیت های مطرح شده باشد برای مدیریت خوزستان 
بسیار آسیب پذیر خواهد بود. همچنین به این نکته باید توجه نمود که گزینه هایی که در تقابل با 

دولت هستند برای استانداری خوزستان مناسب نیستند. 
شجاع پوریان اذعان کرد: شرایط فعلی خوزستان به گونه ای است که نگاهی مثبت از سوی 
مرکز به آن نمی ش��ود و این ضعفی بزرگ در جهت توس��عه اس��تان به شمار می آید. برای رفع 
تمامی مشکالت و معضالت موجود، نخبگان و فعاالن سیاسی و اجتماعی خوزستان بایستی 
باتشکیل جلسات متعدد زیر نظر مدیریتی واحد، فردی کارآمد و توانمند را برای تصدی گری 
استان خوزستان برگزینند تا بتواند منافع و مصالح استان را از هر جهت درنظر بگیرد و توسعه و 

پیشرفت خوزستان و احقاق حقوق ملی و استانی مردم را محقق سازد. منبع: تابناک

پس از بازسازی های شبانه روزی؛

»علی کله« دوباره بازگشایی شد
 ش�هردار دزفول گفت: پس از رفع خس�ارات ناش�ی از سیالب، سرانجام درهای 
محب�وب ترین تفرجگاه س�احلی دزفول یعنی »علی کله« به روی ش�هروندان و 

مسافران باز شد.
محمدرضا کرمی نژاد اظهار کرد: در پي وقوع س��یل فروردین ماه که خس��ارات 
عظیم��ی را ب��ه بخش های مختلف دزفول، به ویژه زیرس��اخت های ش��هری از جمله 
پارک های ساحلي وارد کرد، به محض فروکش کردن طغیان رودخانه کار بازسازی 

پارک های ساحلی با تمام نیروها و تجهیزات توسط شهرداری دزفول آغاز شد.
وی افزود: اکنون بخش اعظم خسارات وارد شده به تاسیسات و پارک های ساحلی 
بازس��ازی و جبران ش��ده و تفرجگاه ساحلی و محبوب علي کله که همه روزه خصوصًا 
در ایام تابستان به دلیل برخورداری از فضای مناسب پذیراي هزاران مهمان، گردشگر 
و به ویژه ش��هروندان بوده اس��ت، مجددا بازگشایی شد.ش��هردار دزفول در خصوص 
پارک ساحلی رعنا نیز گفت: کار پاکسازی منطقه، الیروبی استخر، کانال و بازسازی 
محوطه این پارک س��احلی بزرگ انجام ش��ده و درحال حاضر کار کاشت چمن و نهال 

درختان گون��ه های مختلف به 
وی��ژه گونه های بوم��ي مانند 
کنار در حال انجام است.کرمی 
نژاد یادآور ش��د: ب��ا راهنمایي 
کارشناسان شهرداری، درختان 
فراوانی که در طغیان رودخانه 
در این پارک آسیب دیده بودند 
مجدداً احیا شده اند.وی تصریح 
کرد: با توجه به میزان خسارات 
وارد ش��ده ناش��ی از س��یالب 

فروردین ماه به پارک ساحلی رعنا پیش بینی می شود کار بازسازی این پارک تا یک 
ماه دیگر ادامه نیز داشته باشد. گفتنی است، افزایش دبی رودخانه دز در روز پنجشنبه 
2٦ فروردین ماه سال جاري از 3۰۰ متر مکعب بر ثانیه در شرایط عادی به چهار هزار 
و ۵۰۰ مت��ر مکع��ب ب��ر ثانیه موج��ب طغیان ای��ن رودخانه و آبگرفتگ��ی تعدادی از 
روس��تاهای دزفول و خسارت سنگین به بخش کش��اورزی، دام و زیرساخت های این 
شهرستان شد.خسارت وارده به بخش های مختلف شهرستان دزفول ناشی از سیل اخیر 

رقمی بیش از دو هزار و 7۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

لزوم تصدی گری بر پایه تامین منافع

افراد بومی بهترین گزینه برای استانداری
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معاون بهره برداری از منابع آب س�ازمان آب و برق 
خوزس�تان گفت: از نظر سازمان امکان تخصیص آب 
برای کش�ت تابستانه در اراضی حوضه مارون و زهره 

وجود ندارد.
 مصطفی ش��به اظهار کرد: با توجه به این که منابع آبی 
موجود در حوضه مارون و زهره پاس��خگوی کشت کامل 
تابس��تانه در این دو حوضه نیس��ت و به دلیل نگرانی که از 
بابت تامین آب کشت پاییزه احساس می شود، اعالم کردیم 
که امکان تخصیص آب برای کشت تابستانه این دو حوضه 
را نداری��م. وی اف��زود: اگ��ر بخواهیم آب موج��ود این دو 
حوضه را برای کش��ت های تابس��تانه مصرف کنیم، برای 
کشت پاییزه دچار مشکل خواهیم شد و با توجه به اهمیت 
باالتر کش��ت پاییزه نسبت به کشت تابستانه، معتقدیم که 
باید برای کشت پاییزه سال جاری اقدام به ذخیره آب کنیم. 
شبه تصریح کرد: اداره کل هواشناسی نیز پیش بینی کرده که 
در س��ال جاری بارش ها کمتر از نرم��ال خواهد بود، یعنی 
ممکن اس��ت بارش ها به موقع و به اندازه کافی نباش��ند. 
بنابراین باید به گونه ای برنامه ریزی ش��ود که برای آغاز 

کش��ت پاییزه از ذخایر آبی اس��تفاده کنیم و امیدواریم که 
بارش ه��ا نیز به داد ما برس��ند. وی عن��وان کرد: در حوضه 
مارون کش��ت های دائمی مانند نخیالت را داریم که برای 
تخصیص آب در اولویت قرار دارند و برای کشت های غیر 
دائم��ی که عمدتا صیفی جات اس��ت، مناب��ع آبی موجود 
پاسخگوی نیاز اراضی این حوضه نیست. شبه ادامه داد: با 
وجود این که در جلسه کمیته مدیریت بحران امروز اعالم 
کردیم که تامین آب کشت تابستانه در این حوضه از جانب 
ما مقدور نیس��ت اما مس��ئولین جهاد کشاورزی خواستار 
تخصیص مق��داری آب برای بعضی از اراضی این حوضه 
ش��دند و نهایتا مقرر ش��د بعدها درصد آب قابل تخصیص 
 ب��رای بعض��ی اراض��ی این حوض��ه که ب��ا مدیریت خود 

جهاد کشاورزی همراه خواهد یود را اعالم کنیم.
وی اظهار کرد: در حوضه مارون اگر در کنار کشت های 
دائمی پایین حوضه کش��ت غیر دائمی دیگری در تابستان 
انجام شود تهدیدی برای کشت های دائمی خواهد بود. در 
انتهای حوضه مارون در شادگان ۱2 هزار هکتار نخیالت 
 داری��م ک��ه اگر آبی به این نخیالت نرس��د دچار آس��یب

 

می ش��وند بنابراین این دغدغه ما تامین آب کش��ت های 
دائمی مانند نخیالت در حوزه مارون است. معاون حفاظت 
و بهره برداری از منابع آب س��ازمان آب و برق خوزس��تان 
بیان کرد: در حوضه زهره هیچ سدی برای ذخیره آب نداریم 
و ذخایر آبی این حوضه در فصل تابس��تان به حداقل خود 
می رس��د که این مس��اله موجب می ش��ود ت��ا به صورت 
اتوماتیک امکان تخصیص آب کش��ت تابس��تانه در این 
حوضه برای ما وجود نداش��ته باش��د، به همین علت اعالم 
کردیم که امکان کشت تابستانه در این حوضه وجود ندارد 
و این در حالی است که اکنون تونلی در رودخانه زهره در 
حال حفر است تا برای 4۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 

دشت لیراوی استان بوشهر آب انتقال دهد.

۵۰۰۰2۰۱۵9۰992۱۰937۵۵۱977۰خط پیامک:

با تعیین ضرب االجل برای جمع آوری تاسیسات و زباله های نفتی

هور به شرایط عادی باز می گردد؟

در حالی که خوزستانی ها از آب محرومند؛

رونمایی از مشتری جدید کارون!


