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استاندار آذربایجان شرقی در گفتوگو با «ایران» اعالم کرد

حمیده گودرزی
خبرنگار

خبرگزاری مهر

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت:
بــا تکمیــل و بهرهبــرداری از شــهرک
تخصصــی چــرم ،کیف و کفــش تبریز
زنجیره کامل این صنعت در اســتان،
تکمیل میشود.
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در
گفتوگــوی اختصاصــی بــا روزنامــه
ایــران با اشــاره به ظرفیتهــای حوزه
صنعــت چــرم و تولیــدات چرمــی
همچون کیف و کفش در استان افزود:
بــا تکمیــل و بهرهبــرداری از شــهرک
تخصصــی چــرم ،کیــف و کفــش در
تبریز ،مسیر توســعه اقتصادی استان
و افزایش اشــتغالزایی بــرای جوانان،
بیش از پیش فراهم میشود.
وی ادامــه داد :ایــن شــهرک
تخصصــی بــه همــت یکــی از فعاالن
بخــش خصوصــی و در نزدیکــی
اتوبــان پیامبــر اعظــم(ص) در حــال
احــداث اســت و امیدواریــم در آینده
بســیار نزیــک شــاهد تبدیــل تبریــز و
اســتان بــه بهتریــن و قدرتمندتریــن
مرکــز صادرات محصــوالت چرمی به
کشورهای مختلف دنیا باشیم.
وی برندســازی کیف و کفش تبریز
را از جملــه مؤلفههای ضــروری برای
درخشــش هرچه بیشــتر ایــن خطه از
کشور در بازارهای جهانی قلمداد کرد
و ادامــه داد :برندهــای بســیار خوب و
بــا کیفیتــی در حــوزه صنعــت کیــف،
کفش و چرم استان فعالیت میکنند؛
با وجــود این برندســازی هرچــه بهتر
و بیشــتر بایــد همچنــان ادامه داشــته
باشد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از
اســتقرار زنجیره کامل تأمین صنعت
کیــف و کفــش در شــهرک تخصصــی
کیــف و کفــش تبریز خبــر داد و عنوان
کرد :کاهش هزینههــای حمل و نقل،
تســریع در دسترســی بــه مــواد اولیه،
بسترســازی بــرای جوینــت ونچرهای
خارجی (ســرمایه گذاری مشــترک) از
جمله تولید مشترک با برند مشترک،
حــذف واســطه گــری و گســترش
رقابتپذیری ،ایجاد کنسرســیومهای
متعــدد صادراتــی بــرای حضــور
قدرتمند در بازارهای هدف صادراتی
و بسترســازی در جهــت ســایق و
خواســت مشــتریان و تولیــد کیــف و
کفــش با طراحیهای بــه روز از جمله
مزایای راهاندازی این شهرک در شهر
تبریز به شمار میآید.
دکتر پورمحمدی به تبیین مشکالت
حوزه تولید محصوالت چرمی در تبریز و
بسیاریدیگرازشهرهایکشورپرداخت
و عنوان کرد :نوسازی ماشین آالت مورد
اســتفاده در تولیــد محصــوالت چرمی
از جملــه مهمترین نیازهــا و مطالبات
فعاالن این حوزه در راســتای افزایش و
بهبود کیفیت تولیدات چرمی است.
وی مهــارت آمــوزی را یکــی دیگــر
از نیازهــای اساســی در حــوزه تولیــد
برشــمرد و افزود :به رغم ارزشمندی
تولیدات ســنتی و دســتدوز در حوزه
صنعت چرم ،افزایش مهارت آموزی
و اســتفاده از دانش روز میتواند سود
بیشتری را برای صاحبان این مشاغل
و همچنیــن محصول مطلوب را برای
مردم به همراه داشته باشد.
وی در ادامه سخنان خود دامداری
ســنتی ،نبود نگهداری صحیح پوست

کاهشهزینههایحملونقل،تسریعدردسترسیبهمواداولیه،
بسترسازیبرایجوینتونچرهایخارجی(سرمایهگذاریمشترک)
ازجملهتولیدمشترکبابرندمشترک،حذفواسطهگریوگسترش
رقابتپذیری،ایجادکنسرسیومهایمتعددصادراتیبرایحضور
قدرتمنددربازارهایهدفصادراتیوبسترسازیدرجهتسالیقو
خواستمشتریانوتولیدکیفوکفشباطراحیهایبهروزازجمله
مزایایراهاندازیشهرکتخصصیچرماست
و حمــل و نقــل آن ،نبــود مراتــع
مناســب بــرای چــرای گاو و گوســفند
و صــادرات چــرم نیمه فرآوری شــده

بــه خــارج از کشــور و خریــد مجدد آن
بــا قیمــت بســیار بیشــتر را از جملــه
مشــکالت صنعت چرم دانســت و بر

همــت تمامی مســئوالن امــر و بخش
خصوصــی بــرای حــل مشــکالت این
چنینی تأکید کرد.
ëëتهیــه مــواد اولیــه در شــهرکهای
تخصصی آسان تر است
همچنیــن حســنزاده دلیــر،
رئیــس انجمــن صنایــع چــرم ایــران
نیــز در خصــوص اهمیــت تأســیس
شــهرکهای صنعتی چرم میافزاید:
«تجمیــع صنایع تخصصی در مکانی
مشــخص یک حســن اســت .در واقع
دنیــا دارد به این ســمت میرود .یکی
از مزایای شهرکی شدن صنعت چرم
این است که دیگر نیاز نیست مشتری
بــرای تهیه هــر قطعــه از لــوازم مورد
نیــازش از این ســو به آن ســوی شــهر
برود .اگر مشتری با یک کارخانه برای

تهیه وسایل مورد نیازش به نتیجهای
نرســد میتواند خریــدش را در همان
شــهرک از کارخانههــای دیگــر انجام
دهــد .در واقــع دسترســی مشــتری به
خصــوص مشــتریان خارجــی بــرای
تهیه وســایل مورد نیازشــان راحتتر
اســت و ایــن نیــز میتوانــد در امــر
صادرات مفید باشد».
وی همچنین درباره علت کسادی
تولیــدات داخلــی و رشــد قارچگونــه
واردات و قاچــاق کفــش و مصنوعات
چرم به داخل کشــور میگوید« :وقتی
یــک تولید کننــده باید بــه چندین جا
عــوارض پرداخــت کنــد و از ســویی
دیگــر دولــت نیز بــه جــای حمایت از
تولیدکننده و آزاد گذاشتن فکر او برای
تولیــد اجنــاس مرغــوب ،او را درگیــر
کارهــای اداری و بوروکراســی میکنــد
طبیعتــاً باعث میشــود قیمت تمام
شــده باال باشــد .بنابراین چــون تولید
گران تمام میشــود تولیدکنندگان به
ســمت قاچــاق و واردات رو میآورند
امــا درحــال حاضــر بــا وجــود تغییــر
لحظــهای دالر فکــر نکنم که کســی به
فکر واردات و قاچاق باشد».
وی در خصــوص تأثیــر بــاال رفتــن
قیمت دالربــر تولید داخلی گفت :این
تأثیر بخاطر تهیه یکسری مواد اولیه از
خارج کشــور میباشد مثالً در تولیدات
چــرم شــاید حــدود  35قلــم مــواد
شــیمیایی مصرف داریم که شــاید 20
قلم آن تولید داخل کشور باشد .یعنی
حــدود  50درصــد مواد و وســائل اولیه
تولیدیها وارداتی است .اما نکته اینکه
ما در کشــور مواد اولیــه به وفور داریم و
اگر موانع اداری کمتر شــود ،روند تولید
هم قطعاً افزایش مییابد.

کمبود محیطبان و دسترسی دشوار مانع اطفای حریق است

 ۹روزآتشسوزی در درههای کوه دال
زهرا کشوری
خبرنگار

آتش  ۹روز است که در کوه دالی اندیکا
جا خوش کرده و مشــغول کباب کردن
مراتــع و بلــوطزارهای منطقه اســت.
البتــه مصطفــی یوســفی مدیــر اداره
محیــط زیســت اندیــکا در خوزســتان
توگــو بــا «ایــران» از بــه کنتــرل
در گف 
درآمــدن آتش در کوه دال خبر میدهد
امــا آن را بــه معنــای خامــوش شــدن
قطعــی آتــش در این منطقــه صعب
العبور نمیداند .او و هشت محیطبان
منطقــه چشــم دوختهانــد بــه دال تــا
ببینند دود دوباره سر از کدام نقطه کوه
برمیآورد و خبر از شعلهور شدن آتش
در کدام دره عمیق دال میدهد .درست
توگو میکند
زمانی که او با «ایران» گف 
دود از برخــی از نقــاط دال بــه آســمان
میرود امــا او این دودهــا را متعلق به
کندههــای درختــان ســوخته میدانــد
و تأکیــد میکنــد جای نگرانی نیســت.
کــوه دال در جنــوب منطقــه حفاظــت
شده شیمبار خوزستان قرار دارد .او در
پاســخ به این ســؤال که چرا آتش در ۹
روزه گذشته دست از کوه دال نمیکشد
به صعبالعبــور بــودن منطقه ،عدم
همکاری برخــی از مردم منطقه و دیر

خبــر شــدن نیروهــای محیــط زیســت
اشــاره میکنــد .او میگویــد« :منطقــه
آتشســوزی خارج از خطــوط ارتباطی
اســت و تــا خبر بــه نیروها برســد آتش
چهار-پنج ســاعت ســوار بر باد تاخته
بود .بیشــتر مــردم منطقه هــم از آنجا
کوچ کردهانــد و تعداد اندکــی از مردم
باقی مانــد ه هم همراهــی ضعیفی با
محیطبانــان دارند ».او میگوید برخی
از مردم منطقه بــا این ادله که منطقه
شــعلهور شــده متعلق به آنها نیست
دست رد به سینه محیطبانها زدهاند.
محیطبانها بــه آنها یادآوری میکنند
کــه ایــن آتــش در صورت گســترش به
اراضــی آنهــا هــم میرســد امابــاز هم
بــه همــکاری مؤثــر محلیهــا منجــر
نمیشــود .محیطبان ها برای رســیدن
بــه منطقه آتشســوزی بایــد درههای
زیادی را پشــت ســر میگذاشــتند و راه
میان رو محلی هم بلــد نبودند .اولین
روز حضــور آنهــا نرســیده بــه منطقــه
آتشســوزی ،شــب میشــود و آنهــا
مجبــور میشــوند عملیات اطفــا را به
صبح روز بعد موکول کنند .آنها فردای
بعــد از اولیــن روز آتشســوزی مجبور
میشــوند راهی که خود میشناسند را
برای رسیدن به منطقه حادثه انتخاب

کنند که زمان بیشتری از آنها میگیرد.
آتــش بــه گفتــه یوســفی در تمــام این
یتازد.
ساعات بیرقیب م 
پیشبینی محیطبانها هم درست
از آب در میآیــد و آتــش در دو روز
گذشــته دامــان اراضــی مــردم محلی
حاضــر در منطقــه را میگیــرد و پــای
ن آتش میکشــاند.
آنهــا را هم بــه میا 
یوســفی یکــی دیگــر از علــل طوالنــی
شــدن آتشســوزی در کوه دال را کمبود
محیطبــان میداند .بهگفته او ،منطقه
حفاظت شــده شــیمبار  ۶۰هزار هکتار
اســت کــه تنهــا  ۸محیطبــان از آن
حفاظــت میکنــد .او میگویــد« :هیچ
کدام از محیطب انهای منطقه حفاظت
شده شیمبار ،محلی نیستند ».آیا یکی
از علــل عدم همکاری برخــی از مردم
منطقــه بــا محیطبانهــا ،در همیــن
غریبــه بودن آنها اســت؟ یوســفی این
موضــوع را تأیید نمیکند .او در پاســخ
بــه ایــن ســؤال کــه چــرا محیطبانهــا
از منطقــه انتخــاب نمیشــوند هــم
میگویــد« :وقتــی در آزمــون بومیهــا
حذف میشوند ،نمیشود کاری کرد».
آمارهای یوسفی میگوید  ۲۰۰هکتار از
اراضــی کوه دال تا روز نهم آتشســوزی
طعمه حریق شــده که او آنها را بیشتر

مرتع میداند تا بلوط.
محمدجــواد اشــرفی مدیــرکل
حفاظت محیطزیست خوزستان هم
توگو با «ایران» یادآوری میکند
در گف 
آتشســوزی در زمــان کــوچ عشــایر
منطقــه اتفــاق افتــاد و همین مســأله
باعــث شــد تــا محیطبانهــا نتواننــد
از کمکهــای عشــایر مثــل همیشــه
بهرهمند شوند.
ëëبیفایدهبودنبالگردها
ج روزه بالگرد
اشــرفی از حضــور پنــ 
آبپــاش در منطقــه دال خبــر میدهد
اما اعتقــاد دارد که حضور بالگردها در
مناطــق صعبالعبــور خیلــی کارآیی
ندارد .دال پر از درههایی است که اجازه

نشســتن و فــرود آمــدن در منطقــه را
نمیدهد .اشــرفی میگوید« :بنابراین
بالگــرد مجبــور اســت در ارتفاعــی باال
آب را رهــا ســازد کــه الزامــاً در منطقه
آتشســوزی فــرو نمیریــزد .از ســوی
دیگر تا به سطح منطقه برسد سرمای
آن از دســت رفتــه اســت ».او حتــی
کارآیی بالگردها برای هلیبورد نیروها
را هم کم میداند.
چــون بــرای اعــزام نیروهــا بــه
منطقه ،بالگــرد باید جایی بــرای فرود
آمــدن داشــته باشــد امــا توپوگرافــی
دال ایــن امــکان را نمیدهــد .او دربــاره
آتشســوزی  ۹روزه دال هــم اعتقــاد
دارد رســانهها غلــو میکننــد چــون

وســعت آتشســوزیها نقطــهای و
محدود اســت .اشــرفی دربــاره چرایی
عدم اســتخدام محیطبــان محلی هم
میگوید« :محیطبانها خوزستانی و از
مناطق شمالی استانهســتند ».او هم
کمبــود نیروهــا را یکی از علــل طوالنی
شــدن آتشســوزی در منطقه میداند
اما ایــن نکته را هم پنهــان نمیکند که
منطقــه دال آنقدر صعبالعبور اســت
کــه گاهــی حتــی از نیروهــای حاضر در
منطقــه آتشگرفتههــم هیــچ کاری بر
نمیآیــد .اشــرفی کمبــود محیطبــان
را یکــی از مشــکالت محیــط زیســت
خوزستان میداند و میگوید« :با تالش
آقای کالنتری رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست قرار شده که ساالنه بیش
از  ۳۰۰محیطبــان اســتخدام شــود کــه
ســهم ســاالنه اســتان خوزســتان از این
تعــداد ۱۲تــا  ۱۳محیطبــان اســت ».او
البته یادآوری میکند که محیطزیست
خوزستان به تعداد بیشتری محیطبان
نیــاز دارد امــا ترجیــح میدهــد عــدد
واقعی مورد نیاز برای حفاظت مناطق
چهارگانــه خوزســتان را اعــام نکنــد!
اشــرفی و یوســفی پیشبینــی میکنند
زمانی که این گزارش منتشــر میشــود
آتش در کوه دال خاموش شده باشد.

میهمانی فالمینگوها در تاالب بینالمللی «کانیبرازان» مهاباد
سیمای سرزمین

مهابــاد -رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت مهاباد
گفت :شــرایط ایدهآل تاالب بینالمللی «کانیبرازان»
ایــن شهرســتان موجــب شــده تــا بیــش از هــزار و ۵۰۰
قطعــه فالمینگو مهاجــر به منظور اســتراحت و تغذیه
در این تاالب فرود بیایند.
بــه گــزارش ایرنا ،فاروق ســخنور افزود :کارشناســان
ایــن اداره در پایشهــای خود از این تــاالب بینالمللی
طــی چنــد روز گذشــته دســتههای چنــد صدتایــی از
فالمینگوهــای مهاجــر را مشــاهده کردند کــه به منظور
استراحت و تغذیه وارد این تاالب شدهاند.
وی اضافــه کــرد :هــر ســال در ایــن فصــل
فالمینگوهــای مهاجــر از دریاچــه ارومیــه بــه ســمت
تاالبهــای اقمــاری پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه از
جملــه «کانیبــرازان» مهابــاد و «ســولدوز» نقــده
مهاجرت میکنند.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت در خصوص
وضعیــت آبــی تــاالب بینالمللــی «کانیبــرازان» نیــز
گفت :با توجه به خنک شــدن هــوا و کاهش تبخیر آب،
هماکنون آب این تاالب از وضعیت مطلوبی برخوردار
اســت و پیشبینــی میشــود در هفتههــای آتــی شــاهد

حضور پرندگان مهاجر بیشتری در این تاالب باشیم.
وی اظهار داشــت :هماکنون عــاوه بر فالمینگوهای
مهاجــر هزاران قطعه پرنده آبــزی و کنارآبزی از جمله
چنگــر ،اردک بلوطــی ،اردک سرســفید ،حواصیــل
خاکســتری ،پرســتوی دریایــی ،اردک مرمــری ،بــاکالن
کوچک ،پلیکان ســفید ،چوب پا ،کشــم بزرگ و عروس
غاز در این تاالب زیست میکنند.
ســخنور افــزود :در ایــن تــاالب بینالمللــی انــواع
پرندگان نادری همچون خروس کولی دمسفید ،اردک
سرســفید ،اردک مرمری نیز که در فهرست پرندگان در
خطر انقراض هستند ،دیده میشود.
فالمینگــو پرنــدهای اســت بــا پاهــای دراز و منقاری
منحنــی و گردنــی بلند و خمیــده ،آبچر با بدنی بســیار
کشــیده و پر و بالی به رنگهای ســفید و صورتی که بین
 ۹۰ســانتیمتر تا  ۱٫۵متــر بلندی دارد و در پــرواز ،بالها
و گــردن کشــیده و قــدری پایینتــر از ســطح بــدن قــرار
میگیــرد و بالهایش ترکیب زیبایی از رنگهای ســرخ
و سیاه دارد و به آرامی راه میرود.
این پرندگان بهصورت دسته جمعی و در دستههای
چند هزارتایی زندگی میکنند و سواحل دریاچه ارومیه

و استان فارس مهمترین زیستگاه آن در ایران است.
تــاالب بینالمللــی کانیبــرازان بــا وســعتی افــزون
بــر  ۹۱۰هکتــار یکــی از مهمتریــن تاالبهــای اقمــاری

جنــوب دریاچــه ارومیــه و بــا ارزشترین زیســتگاههای
انــواع پرنــدگان آبــزی و کنارآبــزی مهاجــر و بومــی در
شمالغرب کشور به شمار میرود.

ایران در ایران

تکمیل زنجیره صنعت چرم در تبریزبا بهرهبرداری از شهرک تخصصی

احتمال ریزش غار یخی کوهرنگ

شهرکرد  -معاون گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه
احتمال شکســته شــدن یخ و برف و ریزش غار یخی چما وجود دارد،
گفــت :گردشــگران از حضــور در مجــاورت یخچالهــای طبیعی این
استان خودداری کنند.
فرجــام ســمیعی در جمــع خبرنــگاران اظهارداشــت :بــا توجــه
بــه کاهــش ضخامــت یخچالهــای طبیعــی و احتمــال ریــزش آنها،
مســافران و گردشــگران در اســتان بــرای داشــتن ســفری ایمــن در
طبیعــت همراه با کم شــدن میزان خطرات احتمالــی از ورود به این
مکان خودداری و پرهیز کنند.
وی بــا اشــاره بــه خــودداری از اقامــت در مســیلها و مناطــق
حادثهخیــز ،افــزود :پرهیــز از ورود بــدون مجــوز به منابع آبی شــامل
رودخانههــا ،ســدها و دریاچههــا ،اطمینــان از ســالم بــودن آبهــای
آشــامیدنی قبل از نوشــیدن ،بهرهمندی از خدمات راهنمایان دارای
کارت و تورهــای گردشــگری ،خــودداری از رانندگــی در شــب و هوای
نامناســب و پرهیز از روشــن کردن وســایل گازســوز در فضاهای بسته
و چــادر بایــد مــورد توجــه تمامــی مســافران و گردشــگران ورودی به
چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.
معــاون گردشــگری و ســرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگــی،
گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تمامی
این موارد هشــداری در قالب دو تابلو آماده و در محل غار یخی چما
شهرستان کوهرنگ نصب شده است ،بیان کرد :امید است با عنایت
بــه تابلوهــای هشــدار و اخطار دهنده نصب شــده در محــل غار یخی
چمــا و رعایت نکات ایمنی از ســوی مســافران و گردشــگران ،شــاهد
رخدادهای تأسفبار در این مکان نباشیم.

 ۱۵قطعه سکه تاریخی در روانسر کشف شد

کرمانشاه-فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت ۱۵ :قطعه سکه تاریخی
مربــوط بــه دوران هخامنشــیان و ساســانیان در شهرســتان روانســر کشــف
شــد .ســردار منوچهر اماناللهی اظهار داشــت :با دریافــت خبری مبنی بر
نگهداری ســکههای تاریخی توسط فردی ،کارشناسان پلیس امنیت با اخذ
نیابت قضایی جهت بررسی موضوع ،محل مورد گزارش را بازرسی کردند.
فرماندهانتظامیاستانکرمانشاهگفت:دربازرسیهایبهعملآمدهتعداد
 30قطعه ســکه مشــکوک به داشــتن ارزش تاریخی کشف شــد که به گفته
کارشناســان میراث فرهنگی  15قطعه آنها مربوط به دوران هخامنشیان و
ساســانیان است .اماناللهی با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر
شــده اســت ،عنوان کرد 15 :قطعه ســکه دیگر با شــگردهای ماهرانهای به
همان سایز و شکل سکههای تاریخی بهصورت جعلی ضرب شده بود.

 ۶۴۰۰میلیارد ریال اعتبار جدید صرف احیای
دریاچه ارومیه میشود

ارومیه -رئیس دفتر اســتانی ســتاد احیای دریاچه ارومیــه گفت :در آخرین
جلســه هیأت دولت ۶ ،هــزار و  ۴۰۰میلیارد ریال اعتبــار برای اختصاص به
طرحهای ملی ســتاد احیای دریاچه ارومیه مصوب شــد که صرف تکمیل
طرحهای نیمه تمام در این بخش میشود .به گزارش ایرنا فرهاد سرخوش
بــا اعالم اینکه این میزان اعتبار مصوب بهزودی اختصاص مییابد ،اظهار
داشــت :دولت تدبیر و امید از همان روزهای آغازین خود ،عزم جدی برای
جامه عمل پوشاندن به مطالبه مردم آذربایجان در احیای دریاچه ارومیه
داشــت که در همین راستا اعالم میشــود با اختصاص این اعتبار مصوب،
هیچ کمبود منابعی برای اتمام طرحهای ملی ستاد احیا نخواهیم داشت.
وی ،تکمیل فاز سوم تصفیه خانه فاضالب ارومیه و فاز نخست تصفیه خانه
فاضــاب تبریــز ،پکیج کامل خط انتقال آب از ســد کانی ســیب به دریاچه
ارومیــه و طرحهــای مهــم کشــاورزی از جملــه آبیــاری تحت فشــار اراضی
کشــاورزی را از جمله طرحهای ســتاد احیا دانســت که از این اعتبار مصوب
هیأت دولت برای احیای دریاچه ارومیه بهرهمند خواهند شد.

ذبح دام در مساجد و امامزادههای قزوین
ممنوع است

قزوین -مدیر کل دامپزشــکی اســتان قزویــن گفت :ذبح دام در مســاجد و
امامزادههــای قزویــن ممنوع اســت و ذبــح دامهای مربوط بــه هیأتهای
عزاداری در کشــتارگاههای ســطح اســتان ب ه صورت رایگان انجام میشود.
حمیــد زینالــی افــزود :ما در مجموعــه اداره کل دامپزشــکی اســتان قزوین
همواره با ذبح دام در معابر و منازل و مساجد مخالف بوده و هستیم و لی
با توجه به اعتقادات مردم هر ســاله کارشناســان دامپزشکی در عید سعید
قربان و ایام محرم برای نظارت بر ذبح دام به اماکنی که برای طبخ غذای
هیأتهــای عــزاداری اقــدام میکردند مراجعه انجام میشــد اما در ســال
جــاری با توجه به مصوبات ســتاد ملی کرونا مبنی بــر ممنوعیت ذبح دام
خارج از محیط کشــتارگاه ،این مصوبه به هیأتهای عزاداری ابالغ شــده و
تســهیالتی هم برای اجرای آن در نظر گرفته شــده اســت .وی تصریح کرد:
اداره کل دامپزشــکی اســتان قزوین با همکاری مدیران کشتارگاههای دام و
بســیج ادارات ،نقــل و انتقــال دام زنده و مراحل ذبح دام و انتقال الشــه به
مســاجد و امامزادها را در دهه اول محرم بــ ه صورت رایگان انجام خواهند
داد تا با رعایت ضوابط بهداشتی ،آسیبی به عزاداران حسینی وارد نشود.

احیای تاالب گاوخونی منوط به جاریبودن
زایندهرود است

اصفهــان -مدیرعامل شــرکت آب منطقــهای اصفهان گفــت :پیشنیاز
احیای تــاالب بینالمللی گاوخونی ،احیای رودخانه زایندهرود اســت که
این نهاد همواره برای تحقق این مهم تالش میکند.
مســعود میرمحمد صادقی افزود :بهرغم کمبود شــدید منابع آبی و
دغدغههای تأمین آب آشــامیدنی ،بهداشــت و کشــاورزی ،ایــن نهاد در
دورههای آبیاری و ایام مختلف سال برای تخصیص آب زیست محیطی
بویژه رســاندن آب به تاالب بینالمللی گاوخونی تالش کرده اســت .وی
دربــاره حقابه زیســت محیطی زاینــده رود و این تاالب خاطرنشــان کرد:
بــر اســاس مصوبه شــورای عالــی آب در وزارت نیرو ســاالنه  ۱۷۶میلیون
مترمکعب از محل سد زایندهرود باید برای حقابه زیست محیطی تاالب
و رودخانــه اختصــاص یابد اما ســازمان حفاظتمحیط زیســت معتقد
اســت کــه حقابــه زیســت محیطــی ایــن رودخانــه و تــاالب  ۳۱۳میلیون
مترمکعب اســت که  ۱۷۶میلیون آن باید به گاوخونی برسد .وی با اشاره
بــه کارگــروه احیای زاینده رود و تصویب نقشــه راه مدیریت حوضه آبریز
تصریح کرد :تشــریک مســاعی و رفع اختالفات و رســیدن به یک نتیجه
ســودمند از جملــه ویژگیهــا و اهــداف تشــکیل چنیــن کارگروههایــی به
شــمار میرود که نفع و ضرر تمامی بخشهایی کــه از آب رودخانه بهره
میگیرند مورد بررسی قرار گرفته و حل و فصل شود .مدیرعامل شرکت
آب منطقهای اصفهان ادامه داد :با وجود اینکه در مدت اخیر بخصوص
در کشــت بهاره(تابستانه) امســال حداقل آب برای کشاورزی اختصاص
پیدا کرد اما آبی برای سرازیر شدن به سمت تاالب باقی نماند.
میرمحمد صادقی اضافه کرد :هندســه و نحوه قرار گرفتن شبکههای
آبیــاری کشــاورزی در اســتان اصفهــان و بویــژه پیــش از تــاالب گاوخونی
بهگونهای اســت که اگر آب برای کشــاورزی در شــرق اصفهان تخصیص
یافتــه باشــد بــه ســمت تــاالب نخواهــد رفــت و همــه آن به کشــت و کار
تخصیص پیدا میکند.

