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ایران در ایران

عروسیهای بیضابطه گنبد را قرمز کردند

استاندار خوزستان :گرفتگی فاضالب در اهواز تکرار نمیشود
زهره افشار
خبرنگار

مشکل آبگرفتگی معابر و خیابانهای
اهــواز و باال آمدن آب های ســطحی و
پــس زدن فاضــاب مشــکل چندیــن
ساله اهوازیهاست که با رسیدن فصل
پاییز بــه کابوس آنها تبدیل میشــود.
ســال گذشــته با یک بارش  3ســاعته،
آب هــای ســطحی اهــواز تبدیــل بــه
سیلی پرحجم شد و به درون خانهها،
پارکینگهــا و ســاختمانهای شــهر
راه پیــدا کــرد .از آنجا که این کالنشــهر
هنــوز سیســتم جمــعآوری آبهــای
ســطحی ندارد باال آمــدن آب موجب
پــس زدگــی فاضالب شــد و مــردم در
برخــی مناطــق این شــهر شــاهد ورود
فاضالب به خانه هایشــان بودند البته
مسئوالن اســتان میگویند با اقدامات
انجــام شــده از جملــه الیروبی شــبکه
فاضالب اهواز ،امســال انتظار میرود
مــردم بــا مشــکالت کمتــری روبــهرو
باشند« .غالمرضا شریعتی » استاندار
توگــو با «ایــران» به
خوزســتان در گف 
مــردم اهــواز قــول داد کــه آبگرفتگــی
ســال گذشــته را تجربــه نمیکننــد.
وی تصریــح کرد :بــا توجه بــه خرید و
نوسازی دهها دســتگاه پمپاژ فاضالب
و الیروبیهای صــورت گرفته در نقاط
مختلــف اهــواز و شهرســتان کارون
بویژه شــهرک دانشــگاه شــهرک امام
رضا ،منطقه گاومیش آباد و درویشیه
از ســوی شــرکت آب و فاضــاب و
شــهرداری حتــی اگــر بارندگــی بــه
اندازه ســال گذشــته باشــد ما بار دیگر
شــاهد آبگرفتگــی همچون ســال قبل
نخواهیم بود.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح
جمــعآوری آبهای ســطحی توســط
شــهرداری اهــواز و کارون افــزود:
شهرداری اهواز ملزم به ،به روزرسانی

طــرح جامــع جمــعآوری آبهــای
سطحی تا پایان سال شده است.
اســتاندار خوزســتان توضیــح
داد :اجــرای اســتاندارد طــرح جامــع
جمــعآوری آبهــای ســطحی اهــواز
 8تــا  9هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار
نیــاز دارد کــه از عهــده شــهرداری بــه
تنهایــی برنمیآیــد لــذا امیدواریــم با
رایزنیهایــی کــه در جریان اســت این
طرح بهعنوان یکی از مشکالت اساسی
اهواز و خوزســتان شــناخته و اعتبار آن
بهصورت کشــوری و از فاینانس مانند
تصفیه خانه غرب اهواز تأمین شود.
 48ëëدرصــد شــبکه فاضــاب اهــواز
فرسوده است
در همیــن حــال «احمــد باقــری»
قائم مقام شرکت آب و فاضالب اهواز
به «ایــران» گفت :بهدنبال مشــکالت
ســال گذشــته و پــس زدن فاضــاب
وترکیــب شــدن آن با آب ســطحی در
برخــی مناطــق اهــواز از جملــه کــوت
عبداهلل و بلوار امام رضا ،تفاهمنامهای
میــان اســتانداری ،شــهرداری اهــواز و
آبفــا به امضــا رســید و برای حــل این
مشــکل وظایف تقســیمبندی شد .به
گفته وی؛  10درصد وظایف مشــترک،
 37درصــد برعهــده آب و فاضــاب
و مابقــی بر عهده شــهرداری گذاشــته
شــد .وی خاطرنشــان کــرد :شــرکت
آبفا تا کنون بــه  85درصد تعهداتش
عمــل کرده اســت .بهعنــوان مثــال از
الیروبــی  150کیلومتر شــبکه فاضالب
که به ما ســپرده شــده تاکنون الیروبی
 110کیلومتــر بــه پایان رســیده اســت و
مابقی نیز بســرعت انجام خواهد شد.
با خریداری  70پمپ نو در هر ایستگاه
اصلی پمپاژ که احتیاج به اضافه کردن
پمپ بوده این کار انجام شــده اســت.
باقری خاطرنشان کرد :البته همه این
مــوارد راهــکار کوتــاه مدت بــرای رفع

ایسنا

گنبدکاووس  -پس از دو ماه و نیم آرامش نسبی در گنبد کاووس ،وضعیت
شــیوع بیماری کرونا در این شهرســتان  ۳۵۰هزار نفری بــه خاطر برگزاری
آیینهــای عروســی همراه بــا ســهلانگاری در رعایــت دســتورالعملهای
بهداشــتی قرمز شــده اســت؛ وضعیتی کــه امروز مســئوالن بــرای مهار آن
محدودیتهای کرونایی را بار دیگر اعمال کرده اند.
مســئوالن گنبــدکاووس روز
یکشنبه در جلسه ستاد مقابله
بــا کرونا ،برخــی محدودیتها
از جملــه تعطیلــی تاالرهــای
پذیرایــی و برگــزاری بســیار
محــدود مراســم عروســی در
منازل پــس از تأیید مســئوالن
بهداشــت ،لغــو برگــزاری
مراســم عزاداری در چادر ویژه
اهل سنت و تعطیلی بازار هفتگی و پرنده فروشان را از روز یکشنبه تصویب
کردند .همچنین مســئوالن این شهرســتان مرزی ،برابر دستورالعمل ستاد
ملی و اســتانی مقابله بــا کرونا ،محدودیت فعالیتهای شــغلی گروه یک
تا چهار را در این شهرســتان تصویب کردند که براســاس آن فعالیت گروه
شغلی یک مانند ســوپرمارکتها ،میوه فروشیها ،نانواییها ،داروخانهها،
جایگاههــای ســوخت ،مراکز تهیه و توزیع غذاهــای بیرونبر و میادین میوه
و ترهبار با رعایت کامل دســتورالعملهای بهداشــتی همچنان به فعالیت
خود ادامه خواهند داد .مدیر شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس با اعالم
وضعیت قرمز شــیوع کرونا گفت :درحال حاضر  ۱۱۶بیمار با عالئم مثبت
یا مشــکوک به کرونا در مراکز درمانی این شهرســتان بســتری هستند که ۲۱
نفــر آنهــا در بخش «آی ســی یو» تحت مراقبت هســتند .فرهــاد بدیعی با
بیــان اینکه  ۶۴درصد بیماران بســتری در مراکز درمانی گنبدکاووس از این
شهرســتان و بقیه از شهرهای «کالله ،آزادشهر ،گالیکش و رامیان» درشرق
گلســتان هســتند ،افزود :مهمترین عامل تبدیل وضعیت زرد گنبدکاووس
در شــیوع کرونــا بــه قرمــز پــس از  ۲مــاه و نیــم آرامــش نســبی و بــا وجــود
م پرشــمار عروســی بــا رعایت ضعیف
تذکرات داده شــده ،برگزاری مراســ 
دستورالعملهای بهداشتی بوده است.
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حل موقت مشکل فاضالب اهواز با الیروبی و پمپاژ

صنعت پرورش میگو نیازمند تأمین سویا

بوشــهر  -مدیرکل شــیالت اســتان بوشــهر گفت :تأمین ســویا از بازار آزاد از
مشــکالت صنعت پرورش میگو اســت که باید در این زمینه چاره اندیشــی
شود.
بــه گــزارش خبرگزاری صداوســیما علی بــازدار افزود :از  ۴هزار تن ســویای
مورد نیاز صنعت پرورش میگو در ســالجاری ۹۰ ،درصد آن با نرخ دولتی
تأمین شــد .وی تأمین سویا از بازار آزاد را یکی از مشکالت صنعت پرورش
میگــو دانســت و افزود :اختالف زیــاد بین قیمت آزاد و دولتی ســویا یکی از
مشــکالت اصلی صنعت پرورش آبزیان اســت که باید در این راســتا چاره
اندیشــی شود .بازدار با اشــاره به افزایش ظرفیت تولید میگوی پرورشی به
 ۳۵هزار تن در اســتان بوشهر گفت :برای تولید این میزان میگوی پرورشی
نیــاز به تأمین غذای میگو از جمله  ۵هزار تن ســویا اســت کــه باید تا  ۲ماه
دیگر تأمین شــود .وی با اشــاره به وضعیت تغذیه میگوی پرورشی عنوان
ک کیلوگــرم پــرورش میگو۱.۵ ،
کــرد :در صنعــت پــرورش آبزیان ،بــرای ی 
کیلوگرم غذا در طول پرورش نیاز است که باید  ۳۰۰گرم آن سویا باشد.
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ëëاســتاندار خوزســتان  :با توجه به خرید و نوسازی دهها دســتگاه پمپاژ فاضالب و الیروبی های صورت گرفته
نیم
در نقاط مختلف اهواز و شهرســتان کارون بویژه شهرک دانشگاه ،شــهرک امام رضا(ع)  ،منطقه گاومیش آباد
نگاه
و درویشــیه از سوی شرکت آب و فاضالب و شــهرداری حتی اگر بارندگی به اندازه سال گذشته باشد ما بار دیگر
شاهد آبگرفتگی همچون سال قبل نخواهیم بود
این مشــکل اســت .باقری در پاسخ به
اینکه آیا با اقدامات انجام شده مردم
اهواز میتوانند امیدوار باشــند شــاهد
مشکالت ســال قبل نباشــند ،توضیح
داد :اگــر شــهرداری هــم بــه وظایــف
محوله عمل کرده باشــد تنها میتوان
امیــدوار بود بخشــی از مشــکالت حل
شــود .وی تأکیــد کــرد :در واقع بــا این
اقدامــات زمــان مانــدگاری آبهــای
ســطحی و پس زدگی فاضالب از چند
روز بــه چنــد ســاعت کاهــش مییابد.
وی بــا اشــاره اینکــه متأســفانه اهــواز
کمــاکان شــبکه جمــعآوری آبهــای
ســطحی نــدارد ،افــزود :ایــن وظیفــه
شهرداری اســت .وی همچنین گفت:
اهــواز بالــغ بــر  2هــزار و  300کیلومتــر

شبکه فاضالب دارد که یک هزار و 100
کیلومتر آن فرســوده است درواقع 48
درصد شــبکه فاضالب اهواز فرســوده
اســت .بــه گفتــه وی ،در  8منطقــه
شــهرداری اهواز  57نقطه مشــکل دار
شناســایی شــده اســت .وی همچنیــن
در خصــوص رفــع مشــکل فاضــاب
منطقــه کــوت عبــداهلل گفــت :در این
منطقــه بــا نصــب پمپهــای جدیــد
بــرای پمپــاژ فاضالب وتکمیل شــبکه
فاضالب امیدواریم شــاهد مشــکالت
ســال قبل نباشــیم .قائم مقام شرکت
آبفای اهواز در خصــوص روند اجرای
طــرح جامع فاضــاب اهــواز بهدنبال
دســتور رهبــر معظــم انقــاب بــرای
رفــع ســریع مشــکل و اجازه برداشــت

 100میلیــون یــورو از صندوق توســعه
ملــی تأکید کرد :بهدنبال دســتور رهبر
معظــم انقــاب آقــای نوبخــت در
تاریــخ  13تیرمــاه در نامــهای از ابــاغ
اعطــای  575میلیــارد تومــان اعتبــار
بدیــن منظور خبر دادند که امیدواریم
تخصیص داده شــود .وی خاطرنشان
کــرد :در قالــب طرح جامــع فاضالب،
اهواز بایــد  176کیلومتــر کلکتور (لوله
اصلــی) فاضــاب داشــته باشــد که از
ایــن میــزان  62کیلومتر موجود اســت
و  114کیلومتــر باقــی مانــده اســت.
اجــرای کامــل طــرح جامــع فاضالب
اهــواز نیــاز بــه اعتبــار  6هــزار میلیارد
تومانــی دارد .وی تأکیــد کرد :ســاخت
 94کیلومتــر از ایــن شــبکه فاضــاب

بزودی به قرارگاه خاتم االنبیا ســپرده
می شــود کــه اجرای این طــرح  24ماه
زمان میبرد .وی خاطرنشــان کرد :در
صورتــی کــه اعتبارات بموقع برســد تا
دوسال دیگر  20دریچه ورود فاضالب
بــه کارون مســدود میشــود .درحــال
حاضر فاضالب در  24نقطه به کارون
میریــزد .وی البته ایــن راهم توضیح
داد که مردم اهواز نباید نگران باشــند
زیرا  80درصد آب شــرب این شــهر از
طرح غدیر تأمین میشود.
ëëجمــعآوری آبهــای ســطحی
نخستین اولویت شهرداری اهواز
در همین حال «موســی شــاعری»
توگــو بــا
شــهردار اهــواز هــم در گف 
«ایــران» تأکیــد کــرد :الیروبــی همــه
نقاط شــهر اهــواز که احتمــال میرود
دچــار آبگرفتگــی شــود تــا پایــان آبان
مــاه جــاری بــه پایــان میرســد .وی
خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر
نخســتین اولویــت شــهرداری اهــواز
راهکارهــای جمــعآوری آب هــای
ســطحی شــهر اســت .وی از فعالیــت
 10اکیپ الیروبی در ســطح شهر اهواز
خبر داد و افزود :تاکنون  75درصد کار
الیروبی به پایان رسیده است .به گفته
وی ،ایــن برای نخســتین بار اســت که
الیروبــی کانالهــا و جویهای شــهری
به این گســتردگی انجام میشــود .وی
با اشــاره بــه تفاهمنامه ســال گذشــته
میــان شــهرداری ،اســتانداری و آبفــا
گفــت :با خریــد پمپهــای الزم برای
جمــعآوری و پمپاژ آبهای ســطحی
و پمپهــای کمــک کننــده بــه دفــع
فاضالب از ســپتیکهای ســطح شهر
میتوان گفــت بخش اعظم تعهدات
محوله به شهرداری انجام شده است.
وی اظهــار امیــدواری کرد بــا اقدامات
انجام شده مردم اهواز دچار مشکالت
سال قبل نشوند.

