پنجشنبه  11آبان 1396

هرمزگان

ايـران
بـزرگ

استاندار هرمزگان:

در حوزه صیادی به هیچکس اجازه ایجاد رانت نمیدهم
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه اجازه ایجاد رانت
در حوزه صی��ادی را به هیچکس نمیدهم ،تصریح
کرد :ظرفیت دریا در اس��تان باید ب��رای نیروهای
بومی باشد و بهطور حتم با نیروهای بومی که مجوز
صید به کش��تیهای خارجی واگذار میکنند ،باید
برخورد شود.
به گزارش ایس��نا،فریدون همتی در جلس��ه ستاد
مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان
با بیان اینکه نباید با کوتاهی در مدیریت سبب خالی
شدن سکنه روس��تاها در پی بحران بیآبی باشیم،
تصریح کرد :باید هرچه س��ریعتر تکلیف چاههای
فاقد مجوز مشخص شود تا شاهد بیآبی در سالهای
آینده در روستاها و مهاجرت آنها نباشیم.
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وی با اش��اره ب��ه اینکه بای��د از طریق رس��انهها و
تریبونهای نماز جمعه درخصوص مدیریت صحیح
منابع آب و عدم حفر چاه غیرمجاز فرهنگس��ازی
کرد ،اف��زود :هرمزگان از لح��اظ منابع آبی در خط
قرمز ق��رار دارد و نباید کاری کنیم که دش��تهای
آن از بین برود و آیندگان به سبب مدیریت کنونی
افسوس بخورند.
همتی با تأکید بر هماهنگی مدیری آب اس��تان با
سیستم قضایی در خصوص تعیین تکلیف چاههای
غیرمجاز استان هرمزگان ،گفت :اقتصاد مقاومتی
یعنی با انگیزه و توان چند برابر گذشته کار اساسی
انجام داد و اینکه گفته میشود هنوز وضعیت 400
چاه غیرمجاز مشخص نشده جای تأسف دارد و باید

هرچه زودتر این موضوع روش��ن شود وگرنه با این
بیتوجهیها مرگ دش��تها و منابع آبی استان را
تسریع میبخشیم.
وی درخص��وص مش��کل اس��تفاده از فاض�لاب
تصفیهشده در شهر بندرعباس با تأکید بر پیگیری
جدی درخص��وص حل این مش��کل از مدیرعامل
شرکت آب منطقهای هرمزگان خواست ،جلسهای
را با مس��ئوالن کش��وری هماهنگ کند ت��ا در این
جلسهاین مشکل مطرح شود و برای رفع آن تصمیم
منطقی و سریع گرفت.
همتی ادامه داد :باید از پس��اب در بس��یاری از امور
استفاده کرد تا بتوانیم با بحران آب در کشور مقابله
کنیم و این ظرفیت مهم در شهر بندرعباس باید به

کار گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به توزیع  168میلیارد تومان
اعتبار در بین دس��تگاههای اجرای��ی ،افزود :از این
میزان  6میلیارد و  600میلیون تومان جهت تعمیر
و تجهی��ز 30 ،درص��د جهت مص��ارف خدماتی و
67درصد در بین پروژههای عمرانی دس��تگاههای
اجرایی تقسی م شد ه و  20درصد از اعتبارات هم در
جهت اقدامات تشخیصی و فوریتی دید ه شده است.
اس��تاندار هرمزگان با بیان اینکه این اعتبارات باید
بهگونهای هزینه شود که ابتدا طرحهای نیمهتمام
کامل شود ،اضافه کرد :طبق گفته مسئوالن ذیربط
با این بودجه تا پایان سال باید  300پروژه عمرانی در
استان هرمزگان به بهرهبرداری برسد.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه اجازه ایجاد رانت در
حوزه صیادی ب��ه هیچکس نمیدهم ،تصریح کرد:
ظرفیت دریا در اس��تان باید ب��رای نیروهای بومی
باش��د و بهطور حتم ب��ا نیروهای بوم��ی که مجوز
صید به کش��تیهای خارجی واگذار میکنند ،باید

برخورد شود.
همت��ی با بیان اینکه نباید به کش��تیهای خارجی
مجوزی برای صید اعطا ش��ود ،اضاف��ه کرد :چرا با
اهم��الکاری موجب بیکاری صی��ادان هرمزگانی
شویم و با روشهایی سبب ضرر به زیستگاه آبزیان
در منطقه تحت حفاظت هرمزگان شویم.
وی خط��اب به رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی
هرمزگان ،گفت :اعتراض من را به مسئوالن شیالت
کشور برس��انید و برگزاری جلسهای مشترک برای
ساماندهی این موضوع را هماهنگ کنید.
همتی ادامه داد :باید گزارش وضع صیادی و حضور
کشتیهای خارجی در استان هرمزگان به بنده داده
شود تا برای آن تصمیم جدی گرفته شود.
همتی در ادامه با تأکید بر لزوم کوتاه شدن فرآیند
صدور مجوزهای سرمایهگذاری در استان هرمزگان،
اظهار کرد :از هیچ دس��تگاه اس��تانی قابلپذیرش
نیس��ت که زمان صدور مجوزهای سرمایهگذاری
بیشتر از یک هفته تا  10روز طول بکشد.

اخبار

شیرابه جایگاه زباله سراوان
به تاالب انزلی میریزد

ورود ش��یرابه جایگاه زباله س��راوان به تاالب
انزلی ،یکی از معضالت بزرگ و پیچیده تاالب
انزلی است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،مدی��رکل حفاظ��ت
محیطزیست گیالن درخصوص وضعیت ورود
فاضالب به ت��االب انزلی ،گفت :یکی از عوامل
تاثیرگذار بر اکوسیستم تاالب انزلی ،ورود انواع
فاضالبهای صنعتی به صورت مس��تقیم یا
غیرمستقیم به تاالب انزلی از طریق رودخانهها
بوده که در سالهای اخیر با مداومت در اجرای
برنامه پایش ،اکثر واحدهای آالینده مشخص
و ب��ا پیگیریهای م��داوم ،ملزم به س��اخت
تصفیهخانه در فاضالب خروجی خود شدهاند.
قربانعلی محمدپور افزود :در حال حاضر درست
اس��ت که بخش اعظم فاضالب این حوزه وارد
تاالب میش��ود ،ولی آنچه قابلتوجه است در
گذش��ته نه چندان دور این فاضالبها بدون
تصفیه وارد این عرصه میشدند ،این در حالی
اس��ت که هماکنون این فاضالبها با رعایت
استاندارد خروجی تعیینشده توسط سازمان
محیطزیست دفع میشوند.
محمدپور ادامه داد :ازجمله اقدامات مدیریتی
تصفیه فاضالب ،مجهز شدن واحدهای مستقر
در شهر صنعتی رشت به تصفیهخانه فاضالب،
تصفیه فاضالب ش��هرک صنعتی حسنرود
و واحدهای پراکنده مس��تقر در حوضه تاالب
است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گیالن با اشاره
به اینکه سه ش��هر در حاشیه تاالب انزلی قرار
دارند ،گفت :با توجه به اینکه در سالهای اخیر
اقدامات خوب��ی درزمینه مدیری��ت واحداث
تصفیه خانههای فاضالب این شهرها صورت
گرفته است ،ولی جمعآوری فاضالب از سطح
شهرها و انتقال آن به تصفیهخانهها با توجه به
بافت کنونی این ش��هرها بسیار مشکل است
که هم��کاران ش��رکت آب و فاضالب در حال
پیگیری و انجام آن هستند.
وی خاطرنشان کرد :درحال حاضر شهرستان
انزلی و رشت مجهز به سیستم تصفیه فاضالب
هستند ،ولی شهرس��تان صومعهسرا در حال
جانمایی و مقدمات احداث تصفیه خانه است.
محمدپور ورود ش��یرابه جایگاه زباله سراوان
به ت��االب انزلی را بهعن��وان یکی از معضالت
بزرگ و پیچی��ده تاالب انزلی عن��وان کرد و
گف��ت :وضعیت جای��گاه زباله س��راوان باید
هرچه سریعتر با هماهنگی همه دستگاههای
متولی حل شود تا از ورود شیرابه آن به تاالب
جلوگیری به عمل آید.

به جرم دریافت نکردن قبض
صورت گرفت

قطع تلفن ثابت برخی
شهروندان ایالمی

تعدادی از ش��هروندان ایالمی از قطع شدن
تلفنه��ای ثاب��ت ب��دون دریاف��ت قبض و
اطالعرس��انی قبلی گالیه دارند ،اما شرکت
مخابرات و پس��ت توپ را در زمین همدیگر
میاندازند.
به گزارش ایسنا« ،س��جاد» از ساکنان محله
مبارزان گفت :تلفن ثابت ما در حالی به دلیل
بده��ی قطع ش��ده که  4ماه اس��ت قبضی را
دریافت نکردهایم .شهروندی دیگر هم گفت:
میزان کارکرد تلفن ثابت منزل ما خیلی پایین
است اما به دلیل بدهی قطع شده است.
یکی دیگر از شهروندان نیز یادآور شد :تلفن
من به خاطر  8000تومان بدهی قطع ش��ده
است و وقتی به یکی از کارشناسان مخابرات
مراجعه کردم ،پاسخ داد دیگر دریافت نکردن
قبض مالک نیست ،خود شهروندان میتوانند
میزان بدهی خ��ود را از طریق س��امانههای
پیشبینی شده پیگیری کنند.
حش��متاهلل اس��دی ،مدیرعام��ل ش��رکت
مخاب��رات در پاس��خ ب��ه خبرن��گار ایس��نا
دراینزمینه گفت :شرکت مخابرات قبوض را
بهموقع صادرمیکند و تحویل پست میدهد
و پست مسئول نهایی توزیع است.
نوید عارفنیا ،مسئول روابط عمومی شرکت
پست اس��تان نیز با رد این ادعا تصریح کرد:
ماموران این شرکت تمام قبضهای ارسالی
را به آدرسهای مربوطه تحویل میدهند.

بومی اشاره کرد و گفت :به عنوان نمونه باید کفش
دانس��فهان از برند مطرح��ی برخوردار باش��د تا با
سهولت بیش��تری به بازارهای داخلی و یا خارجی
راه پیدا کند.
عزیزی با اش��اره به ارتباط بیکاری با آس��یبهای
اجتماعی ،گفت :توسعه اشتغال رابطه معناداری با
کاهش اینگونه آسیبها دارد.
مردم شهر کوچک دانس��فهان ،واقع در شهرستان
بوئینزهرا در  70کیلومتری مرکز اس��تان قزوین،
ش��هر خود را به یک کارگاه فع��ال تولیدی تبدیل
کردهان��د ،بهطوریک��ه بس��یاری از جوان��ان در
کارگاههایی کوچک ب��ه تولید ان��واع کفش زنانه،
مردانه و بچگانه میپردازند.
این شهر در سالهای اخیر با همدلی و وحدت مردم
جهشی بیسابقه در تولید کفش داشته و با تبدیل
ش��دن به یکی از مراکز مهم اش��تغالزایی اس��تان،
تکیهگاه اقتصادی بسیاری از جوانان شده است.

گـــــــزارش

ضرورت حل مشکل بیکاری تحصیلکردههای
آذربایجان غربی

اس��تاندار آذربایجان غربی بر لزوم به��ره مندی از
ظرفیتهای استانی درراستای حل مشکل بیکاری
تحصیلکردههای استان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدمهدی شهریاری در اجالسیه
پیشمرگان مسلمان ُکرد در مهاباد ،یکی از مهمترین
مشکالت اس��تان را در بخش کشاورزی و رکود در
صنایع عنوان کرد و افزود :بهرغم مشکالت عدیدهای
که در اس��تان ب��ا آن روبهرو هس��تیم ظرفیتها و
استعدادهای فراوانی است که باید با مدیریت صحیح
در راس��تای برطرف کردن موانع تولید و اشتغال از
آنها بهره بگیریم.
وی از ت�لاش ب��رای مدیری��ت صحی��ح مناب��ع و
استعدادهای استان برای برطرف کردن مشکالت
ازجمله حل مشکل بیکاری تحصیلکردگان استان
خبر داد.

عکس :دانا

بیکاری گریبان بسیاری از شهرهای ایران را گرفته است

دغدغه اشتغال ،دغدغه پایدار دولت

کسانی که بیکاری را تجرب ه کردهاند ،به خوبی میدانند که بیکاری مداوم یا از دست دادن شغل ،عالوه بر مشکالت اقتصادی و معیشتی که درپی دارد ،در افراد نوعی از احساس بیکفایتی و سرخوردگی
ایجاد میکند و در اندکمدتی آنها را به دام احساس افسردگی و ناکامی میاندازد که خود هزینههای بسیاری به جامعه تحمیل میکند .بیکاری از جنبههای مختلف چنان گریبان افراد ،جامعه و اقتصاد
ب پیشرو وضعیت چند شهر را در این زمینه از
را میگیرد که یکی از ش�اخصهای اقتصادی تلقی میشود و دغدغه همیشگی دولتها ،حل این معضل است .با این حال حکایت همچنان باقی است .مطل 
نظر میگذراند.
آوارگی شغلی بیکاران همدانی

برخی ادارات
جوانان
را تهدید
میدانند،
درصورتیکه
جوانان
بزرگترین
فرصت برای
توسعه و
آبادانی ایران
هستند

مدیر یکی از سازمانهای مردمنهاد استان همدان
از مهاجرت بیکاران همدان به سایر شهرهای کشور
تحتعن��وان «آوارگی ش��غلی» یاد ک��رد و گفت:
افرادی که به علت بیکاری و نبود اش��تغال از ش��هر
خود مهاجرت میکنند ،آوارگان شغلی هستند که
برای جلوگیری از ای��ن پدیده ،کارآفرینی بهعنوان
بهترین راهکار مطرح میشود.
محمدجواد یوس��فی در گفتوگو با ایس��نا ،از نبود
دلبستگی به توسعه شهر در شهروندان همدانی خبر
داد و گفت :در همدان مشاغلی مانند راننده تاکسی
و معلم حقالتدریس بسیار پرطرفدار است ،اما زمان
آن رس��یده که به دیگر فرصتهای شغلی اهمیت
داده ش��ود و وقفهای کارآفرینانه برای ماندگاری
استعدادها در همین شهر صورت گیرد.
وی در ادامه فعالیتهای استارتاپی را نیازمند داشتن
روحیه همکاری و پشتکار دانست و گفت :افرادی که
در یک گروه ب��رای یک هدف واحد تالش میکنند
دارای روحی��ه همکاری و ریس��کپذیری و خالق
در ارائه راهکارهای مناس��ب و حل مشکالت برای

رسیدن به موفقیت هستند.
یوس��فی با بی��ان اینک��ه فعالی��ت اس��تارتاپی در
شهرس��تانها نیاز به زیرس��اختهای اجتماعی و
اعتقادی دارد ،فرهنگسازی و افزایش روحیه کار
تیمی را بهعنوان یک��ی از مهمترین ملزومات آغاز
یک فعالیت استارتاپی معرفی کرد و افزود :در انجام
هر کاری مجموعه اجزا دست به دست هم میدهند
تا یک عمل انجام ش��ود و با همین طرز تفکر و کنار
هم قرار دادن افراد میتوان شاهد اقدامات بزرگ و
ارزشمندی بود.
جوانان کردستان تهدید نیستند؛ فرصتاند

معاون فرهنگ��ی و امور جوان��ان اداره کل ورزش و
جوانان کردس��تان گفت :برخی مسئوالن استانی
و شهرستانی رغبتی برای تش��کیل جلسات ستاد
ساماندهی و رفع مشکالت حوزه جوانان ندارند.
به گزارش ایلنا ،هی��رش رضایی با انتقاد از عملکرد
برخی ادارات در حوزه جوانان ،گفت :متاسفانه برخی
ادارات و نهادها فقط به صورت نمادین در جلس��ات
س��تاد س��اماندهی جوانان و کمیتههای تخصصی

خوزستان

پارک  14هزار خودرو
در پارکینگهای چزابه و شلمچه

رئیس پلیس راه خوزس��تان از پارک ح��دود  14هزار خودرو در
پارکینگهای مرزی خوزستان واقع در چزابه و شلمچه خبر داد.
سرهنگ دولتش��اهی در گفتوگو با ایسنا ،گفت :درحالحاضر
حجم ترافیک در محورهای منتهی به مرزهای شملچه و چزابه
افزایش پیدا کرده و پیشبینی میش��ود که این روند تا یکشنبه
و دوشنبه هفته آینده ادامه داشته باشد.وی با بیان اینکه روزانه
حدود  400دستگاه خودرو وارد پارکینگهای مرزی خوزستان
میش��وند ،افزود :تاکنون حدود  8هزار خودرو در پارکین��گ چزابه و حدود  7هزار خودرو در
پارکینگ شملچه پارک شده است .رئیس پلیس راه خوزستان گفت :قبل از این میزان هزینه
ورودی پارکینگ  50هزار تومان علیالحساب بوده که اکنون به  20هزار تومان کاهش یافته و
مبلغ  5هزار تومان بهعنوان هزینه هر شبانهروز از صاحبان خودروها دریافت میشود.دولتشاهی
بیان کرد :در صورتی که خودروی پارک ش��ده کمتر از چهار روز در پارکینگها باش��د ،مبلغ
دریافت شده به صاحب خودرو برگردانده میشود .وی با اشاره به اینکه برخی زائران برای عدم
پرداخت هزینه پارکینگ یا زودتر رس��یدن به مرز ،خودروی خود را در حاشیه جادهها پارک
میکنند و وارد پایانه میش��وند ،تصریح کرد :در حال حاض��ر تاحدودی از پارک خودروها در
فضای جادهها یا بیرون از پارکینگها خودداری ش��ده ولی هنوز افرادی هس��تند که اقدام به
این کار میکنند که مجبور میشویم این خودروها را با یدککش به پارکینگ منتقل کنیم.
رئیس پلیس راه خوزس��تان گفت :تاکنون حدود یک هزار دستگاه خودرو که بیرون از فضای
پارکینگ پارک شده بودند با یدککش به پارکینگ منتقل شدهاند.

حضور مییابند.
وی افزود :بسیاری از دستگاههای حاضر در جلسات
نیز در س��طح کارشناس��ان در جلس��ات استانی و
شهرستانی حضور دارند.
رضایی با بیان اینکه در برخی شهرس��تانها حتی
فرمانداران نیز در جلسات شرکت نمیکنند ،گفت
برخی فرمانداران رغبتی برای تش��کیل جلس��ات
ستاد ساماندهی و رفع مش��کالت حوزه جوانان در
شهرستانهاا ندارند.
معاون فرهنگ��ی و امور جوان��ان اداره کل ورزش و
جوانان کردستان گفت :براس��اس دستورالعمل و
بخشنامهها ،ستاد س��اماندهی اصلیترین مرجع و
متولی در تصمیمگیری و اج��رای برنامهها در امور
جوانان است.
وی با اش��اره به اینکه متاسفانه هنوز برخی مدیران
حوزه جوانان را به رس��میت نمیشناس��ند ،افزود:
برخی ادارات جوانان را تهدید میدانند ،درصورتیکه
جوانان کردستانی بزرگترین فرصت برای توسعه و
آبادانی ایران عزیزمان هستند.
رضایی گفت :با توجه به جمعیت  26درصدی جوانان

کردستانی انتظار داریم مسئوالن ارشد استان توجه
ویژهای به حوزه جوانان داش��ته باشند و درراستای
رفع مشکالت عدیده آنها گام بردارند.
باید شاهد اشتغالزایی بیشتر جوانان
دانسفهانی باشیم

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
در بازدی��د از کارگاههای تولیدی کفش در ش��هر
دانسفهان با اشاره به لزوم تقویت مزیتهای نسبی
ش��هرها برای ایجاد اش��تغال جوانان ،گفت :مزیت
نسبی این شهر در صنعت کفش است و از این رو باید
با حمایت از تولیدکنندگان آن ش��اهد اشتغالزایی
بیشتر جوانان دانسفهانی باشیم.
به گزارش ایرن��ا ،عبدالرضا عزیز با اش��اره به نقش
مش��اغل خرد و کس��ب و کارهای کوچک در رونق
اشتغال کش��ور ،گفت :به منظور تقویت مزیتهای
نس��بی اقتصادی مناطق و تقویت کسب و کارهای
خرد ب��ه هم��کاری و همراهی بانکها ب��رای ارائه
تسهیالت ارزانقیمت و کمبهره نیازمند هستیم.
در ادامه به اهمیت برندسازی محصوالت و کاالهای

آذربايجان غربی

تدوین اطلس فرصتهای
سرمایهگذاری خوی

سخنگوی شورای اسالمی شهر خوی گفت :اطلس فرصتهای
سرمایهگذاری خوی تدوین میشود.
به گزارش ایسنا ،مجید مقدم در نشست تخصصی پژوهشگاه
شورای اسالمی شهر خوی که با حضور اعضای شورا و جمعی از
نخبگان برگزار شد ،با بیان اینکه به اعتقاد کارشناسان تبدیل
بالقوههای سرمایهگذاری به بالفعل از وظایف مسئوالن است،
تصریح کرد :درراس��تای تحقق این مه��م اطلس فرصتهای
س��رمایهگذاری خوی باید تدوین شود تا براس��اس آن بتوانیم ظرفیتهای خوی را در بخش
س��رمایهگذاری به خوبی عرضه کنیم.وی با اش��اره به ظرفیتهای بیبدیل این ش��هر برای
سرمایهگذاری گفت :مزیتهای ارزشمند خوی برای سرمایهگذاری فرصتی طالیی است که باید
نهایت بهره را از آن برد.رئیس پژوهشگاه شورای شهر خوی با اشاره به اینکه به زودی فراخوانی
درخصوص درآمدهای پایدار ش��هری داده خواهد شد ،گفت :از کسانی که میتوانند با طرح و
برنامههایشان برای افزایش درآمدهای شهری موثر باشند درخواست داریم ایدهها و طرحهایش
را بعد از اعالم فراخوان ارسال کنند .شریف ،رئیس شورای شهر خوی هم در این جلسه بر لزوم
اس��تفاده از نیرو و خالقیت منابع انس��انی و نخبگان در باال بردن ظرفیتهای سرمایهگذاری
در خوی تاکید کرد.شهس��وار ،عضو شورای شهر نیز در این جلس��ه با بیان اینکه با تمام توان
برای توسعه و پیشرفت شهر تالش خواهیم کرد ،گفت :باید به بحث توریسم درمانی اهمیت
ویژهای قائل شود تا بتوانیم سرمایهگذاران و گردشگران زیادی را در این زمینه به سمت خوی
جذب کنیم.

آمارهای مربوط به اشتغال شفت دقیق گزارش
شود

فرماندار ش��فت با بیان اینکه مدیران دستگاههای
ذیربط باید آمارهای مربوط به اشتغال را به صورت
دقیق گزارش دهند ،گفت :بانکها در ارائه تسهیالت
آسانترین روش را پیشروی متقاضیان قرار دهند .
به گزارش ایلنا از ش��فت ،محمدرضا محس��نی در
نشس��ت کارگ��روه اش��تغال و س��رمایهگذاری ،از
تخصی��ص مبلغ یک میلی��ارد و  90میلیون تومان
تسهیالت مشاغل خانگی برای این شهرستان خبر
داد و افزود :بر اس��اس برنامهریزیهای انجام شده
با جذب این می��زان اعتبار برای  218نفر به صورت
مستقیم ش��غل ایجاد خواهد ش��د و این اعتبار در
صورت جذب قابل افزایش است.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه دولت با تمام مش��کالت
بودجهه��ای عمران��ی و اعتبارات اش��تغالزایی را
کاهش نداد؛ بیان کرد :حمایت از مش��اغل خانگی
به بهب��ود وضعیت کس��ب و کار کمک ش��ایانی
خواهد کرد.
فرماندار ش��فت با بیان اینکه هر خان��ه میتواند به
کارگاهی برای کسب درآمد تبدیل شود ،افزود :باید
تعریف صحیحی از مش��اغل خانگی داشته باشیم و
سپس بر مراحل اعطای تسهیالت و ایجاد اشتغال
نظارت کنیم.
وی همچنی��ن اف��زود ،در س��ال جاری س��همیه
تسهیالت اش��تغالزایی شهرس��تان شفت به یک
میلیارد و  90میلیون تومان رسید.
نماینده عالی دولت در ش��فت آموزشهای فنی و
حرفهای را یکی از بس��ترهای ایجاد اشتغال پایدار
برش��مرد و افزود :افراد توانمند برای برخورداری از
تسهیالت باید در اولویت قرار گیرند.
فارس

فرونشست شیراز را هم
تهدید میکند

مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب
کشور اعتقاد دارد که فرونشست ،یکی از عوامل تهدیدکننده
دشت شیراز محسوب میشود.
طهمورث یوس��فی در گفتوگو با ایس��نا با بیان اینکه شرایط
نرمال فرونشس��ت حدود  4میلیمتر در س��ال اس��ت ،افزود:
فرونشست در دش��ت شیراز در مناطق جنوب ،شرق و جنوب
شرق حدود  5سانتیمتر در سال است .
به اعتقاد این کارشناس زمینشناسی ،زیاد شدن درصد آب شور ،رسوبات ریزدانهای ،وسعت
زیاد س��طح زیر کشت ،افزایش تعداد چاهها و برداشت آب زیرزمینی ،ضخامت زیاد رسوبات
انتقال و برداشت آب ،از علل تاثیرگذار بر فرونشست محسوب میشود.
وی با تصریح اینکه نهتنها برداشت از چاههای غیرمجاز باید کامال ممنوع شود ،بلکه برداشت
آب از چاههای مجاز هم باید تحتکنترل کامل باشد ،گفت :در دشتهای شیراز و سروستان
فرونشست وجود دارد .مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور
تاکید دارد که ب ه جای انتقال آب از ش��یراز به دشت سروس��تان ،بهتر است انتقال محصول
داش��ته باشیم ،زیرا انتقال آب از یک حوزه به حوزهای دیگر شرایط طبیعی را از تعادل خارج
کرده و قطعا انتقال آب زیرس��طحی از ش��یراز به سروستان ،فرونشس��ت در دشت شیراز را
تشدید خواهد کرد.
یوس��فی با بیان اینکه  100درصد دشتهای استان فارس با پدیده تهدیدکنند ه فروچاله و
فرونشست مواجه است ،گفت :فروچاله در دشت ارژن و سورمق ،علت زمینشناسی دارد.

