ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ٣١ﻓﺮوردﻦ  ٢٢ . ١٣٩٦رﺟﺐ  .١٤٣٨ﺷﻤﺎره ٢٤٠٩

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳ ،اﻗﺘﺼﺎد  ،ﻓﺮﻫﻨﮕ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ

اﺧﺒﺎر

ﭘﺮوازﻫﺎ ﻋﺘﺒﺎت از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
اوج ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺮوازﻫﺎ ﻋﺘﺒﺎت از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ اﻓﺰاﺶ ﺎﻓﺖ.
ﻣﺪﺮ ﺣﺞ و زﺎرت اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻢ
اﺳﺘﺎﻧ ﻫﺎ  ،ﭘﺮوازﻫﺎ ﻋﺘﺒﺎت از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
اﻓﺰاﺶ ﺎﻓﺖ» .ﻧﻮﻓﺮﺳﺘ« اﻓﺰود :ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
 ªﭘﺮواز ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺘﺒﺎت از اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻴﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺰ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﺎﻫﺪ دو ﭘﺮواز از ﻓﺮودﮔﺎه
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد ﻪ  ªﭘﺮواز روزﻫﺎ
ﺷﻨﺒﻪ و  ªﭘﺮواز روزﻫﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ.
و ﺑﻴﺎن ﺮد :در ﭘﺮواز روزﻫﺎ ﺷﻨﺒﻪ  ٤ﺎروان ٣٢
ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻐﺪاد و در ﭘﺮواز روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ٤ﺎروان
 ٣٨ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺠ ﻋﺎزم زﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت
ﻣﺷﻮﻧﺪ.
و ﺗﺎﻴﺪ ﺮد :ﺗﻼش ﻣ ﺷﻮد در ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﻴﺰ ﭘﺮواز
زاﺋﺮان اﺳﺘﺎن از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در اﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻠ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﺪ.

ﻤ  ٦٥ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧ ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت
اداره ﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ
ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت  ٦٥ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻤ ªﻣ ﻨﺪ.
ﻣﺪﺮﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :در
ﺣﻤﺎﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ آﻣﻮزﺷ  ،ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎ ﻗﺮآن
و ﻋﺘﺮت  ٦٥ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻤ ªﻣ ﺷﻮد.
»ﻣﺤﺒ« اﻓﺰود :اﻦ ﺣﻤﺎﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآن
و ﻋﺘﺮت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ در ﭘﺎﻴﺰ ﺳﺎل ﺟﺎر
اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد.

ﻣﺪﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﻫﺎ اﺳﺘﺎن
اﻋﻼم ﺮد

ﺑﻬﺴﺎز و اﺣﺪاث  ١٤٧ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
راه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ٩٦

ﻓﺮخ ﻧﮋاد -ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺪاث و ﺑﻬﺴﺎز ١٣٥
ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺑﺮا ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ ﺷﺪ و
ﺑﺮا ﺳﺎل ﺟﺎر ﻫﻢ اﺠﺎد و ﺑﻬﺴﺎز  ١٤٧ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
راه در دﺳﺘﻮر ﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﻫﺎ اداره ﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز
اﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ »ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
در دﺳﺘﻮر ﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺪاث و ﺑﻬﺴﺎز ١٣٥
ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ راه در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
در اﺣﺪاث و ﺑﻬﺴﺎز  ١٣٥ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ
ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺒﺪﻞ راه ﻫﺎ اﺻﻠ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﻄﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس»رﺟﺒ« ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻦ ﻪ از  ١٣٥ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ راه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ ﺷﺪه ﺑﺮا ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١١٧ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
در ﺳﻔﺮ اﺧﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺪﺋﻮ
ﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ اﻓﺰود :ﺑﻘﻴﻪ راه ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه
ﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟ ﻪ  ٣٠ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺟﺎر اﺳﺖ زﺮ
ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﻴ ªﻣ رود.
و ﻗﻄﻌﺎﺗ ﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زﺮ ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﻴ ªرﻓﺖ و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ را  ٩ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ – زاﻫﺪان ٢٠ ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ –ﻗﺎﻦ
–ﮔﻨﺎﺑﺎد ٣٦ ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺠﺴﺘﺎن -ﻓﺮدوس –
دﻬﻮ٢٩،¹ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دﻬﻮ -¹راور  ٢٤،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺎﻦ
– ﺣﺎﺟ آﺑﺎد -اﺳﻔﺸﺎد ٩ ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﻪ راﻫ روم و
آﻓﺮﺰ  ٨،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ راه اﺻﻠ درح -ﻣﺎﻫﻴﺮود  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ وﮋه
اﻗﺘﺼﺎد و ﻤﺮﺑﻨﺪ اﺳﻼﻣﻴﻪ اﻋﻼم ﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﺗﻴﺮﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎر زﺮ ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﻴ ªﻣ رود ﻧﻴﺰ  ٥ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
از اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ در ﮔﺮدﻧﻪ ﺳﻤﻦ ﺷﺎﻫ ª ،ﻗﻄﻌﻪ ٦
ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
و  ٥ﻴﻠﻮﻣﺘﺮاز ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻦ ﻗﺎﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻪ ﺧﻮﻧﻴ ªدر
ﻣﺤﻮر ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ –ﻗﺎﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ ﻪ ﺑﺮا ﺳﺎل ﺟﺎر ﺣﻮزه راه اداره ﻞ راه
و ﺷﻬﺮﺳﺎز اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻬﺴﺎز و اﺣﺪاث
 ١٤٧ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻪ آن ﻃﻮر ﻪ ﻣﺪﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اداره ﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز اﺳﺘﺎن ﻣ ﮔﻮﺪ :اﺣﺪاث
و ﺑﻬﺴﺎز  ١٥ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺤﻮر ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ -زاﻫﺪان،
 ٢٣ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ -ﻗﺎﻦ ١٨ ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺮدوس-
ﺑﺠﺴﺘﺎن -دﻬﻮ ٣٢ ،¹ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دﻬﻮ -¹راور١١،
ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺎﻦ-اﺳﻔﺸﺎد -ﺣﺎﺟ آﺑﺎد ١٠ ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺳﻪ راﻫ روم -آﻓﺮﺰ ١٤،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻧﺪ دوم اﺳﺪﻪ –
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ٨ ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﺒﺲ -ﺰد و ١٨ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﺒﺲ
– اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮا ﺳﺎل ﺟﺎر در دﺳﺘﻮر ﺎر ﻗﺮاردارد.
»رﺟﺒ« ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻠ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﻮزه راه ﻫﺎ
اﺳﺘﺎن را  ٢٥٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﻣ ﻨﺪ ﻪ از اﻦ
ﻣﻴﺰان  ٢٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺎﻓﺘﻪ و  ٧٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼ ﺑﻪ ﺟﺰ
اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺠﺴﺘﺎن -دﻬﻮ ¹و ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ -ﻗﺎﻦ
اﺳﺖ زﺮا اﻦ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻦ  ٤٠ﻫﺰارﺗﻦ ﻗﻴﺮراﮕﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺎﻓﺘﻪ ﻪ ﻤ ªﺣﺎل اﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
و دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﻦ ﺳﺎز وﺎر ﺑﺨﺸ از ﻤﺒﻮدﻫﺎ را
ﺟﺒﺮان ﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﻨﻪ ا ﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﺎران و ﺎرﻓﺮﻣﺎﺎن
ﺑﺎﺑﺖ در ﺎﻓﺖ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﻴﺮ راﮕﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺰﻨﻪ ﺣﻤﻞ آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻫﺰﻨﻪ  ٤٠ﻫﺰار ﺗﻦ
ﻗﻴﺮ راﮕﺎﻧ ﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ اﺧﺘﺼﺎص ﺎﻓﺘﻪ را
ﺑﺮا ﻫﺮ ﺗﻦ  ªﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻢ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ا ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﺪﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﻫﺎ اداره ﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣ ﻨﺪ ﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ﺟﺎر ﺣﻮزه راه ﻫﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ
اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟ در ﺳﺎل ﺟﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺑﺮا اﻦ ﺣﻮزه اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺤﺎظ ﻣ ﺷﻮد.

٧

ﮔﺰارش

ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ !

آﺑﻴﺎرىﺑﺎﭘﺴﺎبﻓﺎﺿﻼب؛ﺳﻼﻣﺖﻣﺮدمﺑﻪﺳﻼﻣﺖ!

رﻧﺠﺒﺮ-ﺻﺪا ﺑﻊ ﺑﻊ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻟﺒﻪ ﮔﻮدال ﺑﺰرﮔ
ﭘﺮ از آب ﺳﻴﺎه رﻧﮓ و آﻟﻮده ﻧﮕﺎﻫﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻣ ﻨﺪ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ زن و ﺑﭽﻪ ﻪ ﺟﻠﻮ
ﺑﻴﻨ ﺷﺎن را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎﻟ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻨﺘﺮل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
وﻣﺮد وﺳﻂ ﮔﻮدال اﺴﺘﺎده و ﻣﺮد دﮕﺮ از ﻟﺒﻪ ﮔﻮدال
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را   ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻮدال ﻟﺠﻦ ﻫﺪاﺖ
ﻣ ﻨﺪ  .ﺑﻮ ﺗﻌﻔﻦ ﻣﺸﺎم را آزار ﻣ دﻫﺪ.
ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻄﻮر آب آﻟﻮده را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻮدال ﻫﺪاﺖ ﻣ
ﻨﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ وﭘﺎ زدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و وزش ﻧﺴﻴﻢ ﺑﻮ
ﺗﻌﻔﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻮا ﭘﺮاﻨﺪه ﻣ ﺷﻮد .
ﻓﻀﺎ اﻃﺮاف ﺑﻪ ﺒﺎره ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﺸﺮات ﻣﺨﺘﻠ ﻣ
ﺷﻮد و ﮔﺰش ﺣﺸﺮه ا را رو ﺻﻮرﺗﺖ اﺣﺴﺎس ﻣ
ﻨ  .ﺧﺮوﺟ ﮔﻮدال را ﻪ دﻧﺒﺎل ﻨ آرام آرام
ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺰارﻋ در دوﻃﺮف ﺟﻮ از آب ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻣ
اﻓﺘﺪ ﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﺒﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻮ
آزار دﻫﻨﺪه آب درون ﺟﻮ رﻫﺎﺖ ﻧﻤ ﻨﺪ.
رﻗﺺ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪ ا و ﻮﻧﺠﻪ و
ﺳﺒﺰ در اﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ وﺟﺪت ﻣ آورد اﻣﺎ ﺑﻮ ﺗﻌﻔﻦ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﺣﺘ در ﻣﻴﺎن ﻣﺰارع ﻪ ﺑﺎﺪ ﺑﻮ
ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﻴﺴﺖ.
رﮔﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ªاز آب ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺰارع
ﺟﺮﺎن دارد و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻪ ﺗﺸﻨﮕ اﻣﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺮﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻮ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻫﺪاﺖ ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ و آب ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ.
ﭼﻮﭘﺎن ﻮﭼ ªﻧﻤ داﻧﺪ اﻦ آب از ﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺰارع
ﻫﺪاﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ زﻧ اﻨﺠﺎﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻏ ﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدو ﻟﻮﻟﻪ آب ﻟﺠﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ درﺧﺘﺎن ﻋﻨﺎب و
ﻣﻴﻮه ﻫﺪاﺖ ﻣ ﺷﻮد ﺳﺎﻦ اﺳﺖ .او ﮔﻤﺎن ﻣ ﻨﺪ
اﻦ آب ﺑﺮا ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻀﺮ ﻧﻴﺴﺖ و روﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ را
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻪ از اﻦ آب ﺑﺪون ﻣﺸﻞ ﻣ داﻧﺪ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻪ از ﭘﺮواز ﻃﻮﻻﻧ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ª
ﻓﺮود در ﻣﺰارع آب ﺳﻴﺎه را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺰرﻖ ﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻤ آن ﻃﺮف ﺗﺮ از ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧ ﭼﻨﺪ ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﻮ
آب ﻣﺘﻌﻔﻦ ،ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮﻏﺪار
ﻫﻮا را آﻟﻮده ﺮده اﺳﺖ و ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺣﺸﺮه ﻣﻮذ ﻓﻀﺎ
را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺎﻪ در آورده اﻧﺪ.

• ﺗﺎﺑﻠﻮ آب و ﻓﺎﺿﻼب

زﺮ آﺳﻤﺎن آﺑ روﺳﺘﺎ اﻣﻴﺮآﺑﺎد از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻪ
ﺗﺎﺑﻠﻮ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺮدن آب
از زﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ دور دﺳﺖ ﻫﺎ آب ﻓﺎﺿﻼب
ﺟﺮﺎن دارد .در اﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﺧ ﻫﺎ از اﻦ آب آﻟﻮده
ﺑﺮا آﺑﻴﺎر ﻣﺰارع و ﺑﺎغ ﻫﺎﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻨﻨﺪ
و ﺑﺮا اﻦ ﺎر ﮔﻮداﻟ ﺣﻔﺮ ﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
ﻪ از زﺮﺧﺎ ¹ﻋﺒﻮر داده اﻧﺪ آب را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻫﺪاﺖ ﻣ ﻨﻨﺪ .ﺎﻣﻴﻮﻧ ﺗﺎﻧﺮ دار در ﻨﺎر  از

ﮔﻮدال ﻫﺎ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﻗ ﻣ ﻨﺪ و ﻣﺮد ﺷﻴﻠﻨﮓ
را داﺧﻞ ﮔﻮدال ﻣ ﮔﺬارد و آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﺮ ﭘﻤﭙﺎژ
ﻣ ﺷﻮد ،اﻦ آب ﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺣﻤﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﺴﺎبﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻓﺎﺿﻼباﮔﺮﭼﻪﺣﺪوددوﺳﺎلﭘﻴﺶ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﻫﻨﻮز ﺴ ﺑﻪ ﭘﺎﺎن ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم
اﺳﺘﻔﺎده از اﻦ آب ﻫﺎ آﻟﻮده ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺷﺮﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﻧﻈﺎرت و
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار از ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ را ﻣﺤﻮل ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺷﺮﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﻣ داﻧﺪ.
ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ا اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺮ
اﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ ﻪ ﻣ ﺗﻮان از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮا ﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻴﺎﻫ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده
ﺮد» .اﻣﺎﻣ« دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻧﺸﺴﺘ ﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻪ
اﻦ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﺮد ﻪ از اﻦ آب ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮا ﺻﻨﻌﺖ
ﺎﻏﺬ ﺳﺎز و آﺑﻴﺎر ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻨﮕﻠ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﺮد .او از ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و اﺠﺎد ﮔﻮدال ﻫﺎ
درﻫﻤﻴﻦﻣﺴﻴﺮاﻃﻼعداردواﻋﻼمﻣﻨﺪﺑﺎﻣﺘﺨﻠﻔﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻓﺎﺿﻼب ﻪ ﺑﺎ آب ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ
ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﮕﺰﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮا ﭼﺎه ﻫﺎ
ﺸﺎورز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
»اﻣﺎﻣ« ﺑﻴﺎن ﺮد :ﭘﺴﺎب ﻓﻌﻠ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٢٠ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎﺿﻼب در ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
و اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﺪ ،اﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ  ٢٤٠ﻟﻴﺘﺮ
در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻨﻪ روﻧﺪ ﻴﻔ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ اﺳﺘﺎن رﺻﺪ و ﻨﺘﺮل ﻣ ﺷﻮد،
اداﻣﻪ داد :ﭘﺴﺎب اﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻴﻔ و ﺳﺎﺮ آﺘﻢ ﻫﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎ ،ﻃﺒﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮ ﺷﺪه آزﻣﺎﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ
و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮا ﻣﺼﺎرف ﺸﺎورز ﺑﺎﺷﺪ .و
اﻓﺰود :ﺗﺎﻴﺪﻪ ﻻزم از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﺸﻮر
ﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺸ از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب
در ﻓﻀﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺬاﺮاﺗ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺷﻬﺮدار ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب و ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ ،در
ﻧﻘﺎﻃ از ﻓﻀﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ ﻪ ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳ دﻗﻴﻖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از اﻦ
ﭘﺴﺎب در ﻣﺼﺎرف ﺸﺎورز  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﮕﺰﻨ آن
ﺑﺎ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺸﺎورز ﻧﻴﺰ در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ ﻪ ﭘﺲ
ازﺟﺎﮕﺰﻨ،آباﻦﭼﺎهﻫﺎدرﺻﻨﻌﺖوﺷﺮباﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﺷﻮد .و ﺗﺼﺮﺢ ﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ

ﻧﺤﻮ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ در
ﻣﺼﺎرف ﺸﺎورز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ
و ﺟﺪاﺳﺎز اﻦ ﺷﺒﻪ از ﺷﺒﻪ آب ﺷﺮب ،ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه ا از اﻦ ﭘﺴﺎب دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﮕﺰﻦ ﭼﺎه
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ ﻪ از
ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب

ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ا اﺳﺘﺎن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺳﻴﻼب ﻫﻢ اﮔﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ
ﮔﻮدال ﻫﺎ ﻪ ﺑﺮا ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب اﺠﺎد
ﺷﺪه ﭘﺮ از آب ﻣ ﺷﻮد .ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
را ﺗﻐﺬﻪ ﻣ ﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺲ ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار از اﻦ
آب را ﻧﺪارد وﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢ اﺧﻄﺎر داده اﻢ و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎزدﺪ از ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم و ﺟﻠﺴﺎﺗ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
دﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد و ﺣﺘ ﭘﻤﭗ
ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺟﻤﻊ آور ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

ﻫﻢ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارد .و ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻦ آب ﺑﺮا ﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ ﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﻗﺮار ﻧﻤ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌ
ﻧﺪارد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﻢ اﻨﻄﻮر
ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ ﭘﺴﺎب ﻣﺸﻠ ﺑﺮا ﺸﺖ اﻦ
ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﺪ راه اﻧﺪاز ﻧﺸﺪه و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﻠ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻤ دارد ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺧﺮوﺟ ﻓﺎﺿﻼب
ﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﻨﻴﻢ ﺣﺘ
ﺑﺮا ﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ ا ﻫﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ وﺟﻮد داﺮ ﺑﻮدن ﭼﺎه ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪد آب ﺷﺮب
ﺳﺎﻟﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻦ آب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت داﻣ ﻣ ﺷﻮد و
ﻧﺒﺎﺪ ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺑﺮا ﺟﺎﮕﺰﻨ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺟﺎ آب
ﺷﺮب ﺑﺮا آﺑﻴﺎر ﻣﺰارع ﺗﻤﻴﻞ ﺷﺪ و ﻣﺮﺰ آﻣﻮزش
ﻣﺤﻤﺪﻪ در اﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﺎر ﻣ ﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮا
اﺟﺮا ﻃﺮح ﻫﺎ ﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻟﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺸﺎورز ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺨﺸ از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﻢ
ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺖ ﺷﻬﺮ ¹ﻫﺎ ﺻﻨﻌﺘ
ﺧﻮﺳ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و در اﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺎب ﻋﺎد
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد و در راه اﻧﺪاز ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎﻻ  ٤٠٠ﻟﻴﺘﺮ
در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﺮوﺟ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺨﺸ ﻫﻢ ﺟﺎﮕﺰﻦ آب دو ﭼﺎه ﻪ ﺑﺮا
آﺑﻴﺎر درﺧﺘﺎن ﺎج ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﻴﺮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻦ دو ﭼﺎه ﭘﻠﻤﺐ ﻣ ﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻪ
ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻠ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺗﺎ ﻨﻮن اﻦ ﻃﺮح
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺣﺪاﻗﻞ  ٨ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﺎز دارد.

