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خشکسالی در کرخه موجب تلفات گاومیشها د ر پاییندست شده و اقداماتی برای نجاتشان در دست انجام است
گزارش
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خبرنگار

با وجود اینکه خشکســالی و کاهش بارندگی از 2دهه
پیش دامان همه اســتانها را گرفته ،اما خوزســتان
برای سومین سال متوالی تابستان سختی را پشت سر
میگذارد .این بحران بهویژه در ماههای اخیر کرخه را با
شرایط خاصی مواجه کرده است .طوریکه نیروگاه تولید
برق این منطقه از مهر سال گذشته از مدار خارج و کشت
تابستانه هم بهطور کامل محدود شد .طی روزهای اخیر
هم خبرهایی از مرگ گاومیشها در پاییندست کرخه
به گوش میرسد که مهمترین دلیل آن خوردن مانداب
توسط دامها اعالم شده است.
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رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری همدان
به همشهری گفت :هماکنون در شــهر همدان 9بازار روز
موقت مثل جمعهبازار ،یکشنبهبازار و ...برپاست که هر یک
از آنها یک روز در هفته دایر هستند.
در نظر داریم بــا تخصیص محلی مجزا ایــن روزبازارها را
تجمیع و به بــازار دائمی تبدیل کنیم تا شــرایط بهتری
برای فروشندگان فراهم شود و شــهروندان هم از آسیب
برگزاری ایــن روزبازارهــا در اطراف محل زندگیشــان
در امان باشند.
روزبازارهای همدان بیشــتر در مناطق مرکزی و جنوبی
شهر مستقر هســتند و قدمت آنها به بیش از 2دهه پیش
برمیگردد.
معراج آشــورلو افزود :محل جدیدی که برای بازار دائمی
و تجمیع روزبازارها در نظر گرفته شــده ،روبهروی سایت
نیروی انتظامی واقع در بزرگراه امامخمینی(ره) ،نرسیده
به بیمارستان تامین اجتماعی است که تملک این ملک از
سوی شهرداری همدان در حال پیگیری است.
آشورلو درباره نارضایتی مردم از روزبازار کوی خاتم اینطور
گفت :روزبازار کوی خاتم در مرکز شــهر همدان روزهای
جمعه برپا میشود و از چند ســال پیش موجب نارضایتی
ســاکنان خانههای اطراف شدهاســت .همین نارضایتی
باعث شد تا نسبت به ســاماندهی روزبازارها اقدام اساسی
در پیش بگیریم.
پیش از این روزبازار کوی خاتم با خانههای مســکونی که
بیشتر ویالیی بود ،فاصله داشــت .گسترش ساختوساز
و افزایش جمعیت باعث شــد تا فاصله روزبازار و خانههای
مسکونی کمتر شود.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری همدان
با بیان اینکه روزبازارها از ساعت 8تا 17دایر هستند ،گفت:
روزبازار کوی خاتم که جمعهها برگزار میشــود ساکنان
خانههای اطراف را با معضل سروصدا و برهم خوردن آرامش،
تردد وسایل نقلیه و کمبود جای پارک روبهرو کردهاست.
چندی پیش هم زمینی در کنار مصلی را برای جابهجایی
جمعهبازار کوی خاتم پیشنهاد دادیم که از سوی استانداری
پذیرفته نشد.
محمدعلی محمدی ،فرماندار همدان نیز از اعالم آمادگی
فرمانداری برای آماده شدن زیرساختهای الزم برای تغییر
مکان جمعهبازار توسط شــهرداری خبر داد و گفت :تغییر
مکان جمعهبازار کوی خاتم زمانی انجام میشود که محل
مناســبی برای آن درنظر گرفته شــود .کنار مصلی مکان
مناسبی برای جمعهبازار نیست.
روزبازارها معموال یک روز در هفته در فضایی باز در خیابان
یا میدان اصلی شهر برگزار میشوند و انواع و اقسام مایحتاج
شهروندان را عرضه میکنند .از اینرو مشتریان پروپاقرصی
هم دارند.

هور برایمان همهچیز داشت

در ســال آبی جاری بارشهــا در همــه حوضههای
آبریز منتهی به خوزســتان یعنــی کارون ،کرخه ،دز،
مارون ،زهــره و جراحی کمتــر از میانگین بلندمدت
بود ،اماکرخــه اوضاع بحرانیتری دارد4 .شهرســتان
اهواز ،دشتآزادگان ،حمیدیه و هویزه در پاییندست
کرخه متاثر از این بحران هستند که در میان شهرها و
روستاهایشان ،شهر رفیع ( بخش هایشهرستان هویزه)
در آخرین نقطه رود نیسان (رود منشعب از کرخه که به
هورالعظیم میریزد) حال و روز وخیمتری دارد.
یکی از اهالی رفیع با بیان اینکه پاییندست کرخه برای
سومین سال متوالی درگیر خشکســالی شدید است
به همشهری میگوید :امســال حتی از 2سال قبل هم
اوضاع بدتری داریم .چنین خشکسالیای تاکنون سابقه
نداشته است.
رستم ســواری ،با بیان اینکه گرمای هوا و کمبود آب
موجب تلفات گاومیشها و ســقط جنین آنها شــده
اســت ،میافزاید :هور بــرای ما همهچیز داشــت ،در
آب آن ماهیگیــری  ،بــا نیهایــش حصیربافــی و
دامهایمان را با آن سیراب میکردیم .حاال همه اینها
از بین رفته است؛ هور خشک شــده و هیچ آبی در آن
باقی نمانده است.
سواری تأکید میکند :باید با چشــم خودتان بیایید و
ببینید که چطور دامهایمان تلف میشوند.
نیسان؛ پایانی برای کرخه

با اینکه در هور ،شــادگان ،اطراف رود کارون ،کرخه،
شــاوور ،زهره و دز گاومیشداری در جریان است ،اما

شاید بتوان گفت خشکسالی بیشترین تأثیر خود را در
پاییندست کرخه و شهر مرزی رفیع در کنار هورالعظیم
گذاشته .یکی از گاومیشداران که اتفاقا هفته گذشته
شاهد سقط جنین دام خود بوده اســت در اینباره به
همشهری میگوید :رود نیسان این روزها تقریبا خشک
شده است بهطوری که آب فقط در گودیها باقی مانده
که آن هم به ماندآب تبدیل شده.
او با بیان اینکه همین مانداب در روزهای اخیر موجب
تلف شدن گاومیشهای زیادی شده است ،میافزاید:
اکثر اهالی بهدلیل گرانی علوفه و کمآبی گاومیشهای
خود را به هور بردهاند ،اما مشکل دیگر ما این است که دام
در گل گیر میکند و اسیر شغالها میشود.
ایــن دامدار بــا بیــان اینکــه رفیــع در پایانیترین
نقطه پاییندســت کرخه قرار دارد ،اظهــار میکند:
اوضــاع هیچیــک از دامــداران در مناطــق دیگــر
شبیه ما نیست.

رئیس جهادکشاورزی خوزستان با تأکید بر اینکه کشت تابستانه بهطور کامل در حوضه کرخه ممنوع
اعالم شده است ،میگوید :کل زمینهای کشاورزی حوضه کرخه 228هکتار است که در سالهای پرآبی
70هزار هکتار از این میزان در تابستان زیرکشــت میرفت .امسال در کل استان 50هزار هکتار کشت
برنج انجام شده که میزان بسیار کمی از آن در حدود 60هکتار مربوط به حوضه کرخه و غیرقانونی است.
امیریزاده همچنین تأکید میکند پیگیری اختصاص بستههای حمایتی برای کشاورزان بهعنوان معوض
کشت ،تامین علوفه ،تسهیالت ارزان قیمت و امهال وامها در دست پیگیری است.

خوزستان ،قطب پرورش گاومیش در کشور محسوب
میشــود .از حدود 100هــزار راس گاومیش موجود
بیش از 80درصد آن در خوزســتان قرار دارد که منجر
به اشتغالزایی 2هزار نفر بهصورت مستقیم و 4هزار نفر
بهصورت غیرمستقیم شده است

کشت ممنوعه در کرخه

مکث

مهپاشها نیمهکاره ماند

معاون مطالعــات جامع منابع آب ســازمان آب و برق
خوزســتان پیش از این در گفتوگو با همشــهری با
اشــاره به بحرانی بودن وضعیت کرخه نسبت به سایر
حوضههای آبریز اســتان از اتصال تمام روســتاهای
پاییندســت کرخه برای تامین آب آشامیدنی به طرح
غدیر و برنامهریزیهای جهادکشاورزی برای تامین آب
دامهای سنگین خبر داده بود.
رئیس جهادکشاورزی خوزســتان ایجاد استخر آب،
مهپاش و بیمه دامها را مهمترین برنامههای این مرکز
برای پیشگیری از تلفات و جبران کمآبی اعالم میکند
و به همشهری میگوید :سال گذشته 38استخر آب در
منطقه داشتیم ،اما امسال از 50روز قبل 107استخر آب
در اهواز ،حمیدیه ،دشــتآزادگان و هویزه ایجاد شده
است .بهگفته خدارحم امیریزاده ،بیمه بیش از 85هزار
دام سنگین و 300هزار دام سبک نیز 95درصد پیش

رفته اســت و بهزودی به پایان میرسد .او درباره ایجاد
مهپاش و پیشــرفت 50درصدی این پروژه نیز توضیح
میدهد :قرار شد با توجه به کمآبی و گرما 250جایگاه
گاومیشها به مهپاش مجهز شــوند که ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) 50درصد این پروژه را با سرعت خوبی
انجام داد ،اما بهدلیل مشکالت اعتباری آن را نیمهکاره
رها کرد .امیریزاده با اشــاره به پیگیری و مکاتبههای
فراوان با ســتاد برای تکمیل پروژه تصریح میکند :با
وجود اینکه پیمانکار پروژه در اینباره اعالم آمادگی کرد،
اما ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اعالم کرد تا به آنها پول
ندهیم کار را ادامه نمیدهند .با توجه به این موضوع ما با
بسیج سازندگی تفاهمنامهای امضا کردیم که این نهاد
در حال کار روی بقیه پروژه است .او تلفات گاومیشها
را هم تأیید میکند و میگوید :هنوز آمار مورد تأیید در
اینباره نداریم ،اما این تلفات نتیجه جاری نبودن آب در
رودخانه و آلودگی آبهای باقی مانده در گودالهاست.
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سیستانو

بلو
چستان

سرپرســت معاونــت صنایعدســتی و
هنرهــای ســنتی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی چهارمحــال
و بختیــاری گفــت :در 3ماهــه نخســت
امســال بــرای ۶۰۱هنرمنــد ایجــاد اشــتغال
شــد .بهگزارش ایرنــا ،اســماعیل رمضانی
تأکیــد کــرد از ایــن تعــداد۴۰۶ ،نفــر بــا
ثبــت اطالعــات در ســامانه رصــد و
۱۳۵نفــر بــا دریافــت تســهیالت موفــق به
اشتغالزایی شدهاند.
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان
گفــت :ایــن اســتان در ایــام اربعیــن
حسینی از طریق 2گذر مرزی ریمدان و
میرجاوه پذیرای زائران حسینی است.
بــه گــزارش تســنیم ،حســین مــدرس
خیابانــی در نهمیــن نشســت ســتاد
اربعین استان سیســتان و بلوچستان
گفــت :پیشبینــی میشــود روزانــه
10هــزار زائــر پاکســتانی از مرزهــای
استان وارد کشــور شــوند تا به عتبات
عالیات بروند.

اردبیل

عکس خبر

جشنواره ملی آش در نیر
پانزدهمین جشنواره «آش و غذاهای سنتی» نیر با
هدف ترویج مصرف غذاهای سالم در منطقه
گردشگری بوالغالر استان اردبیل گشایش یافت و تا ۳روز
پذیرای گردشگران و مهمانان از اقصی نقاط کشور خواهد
بود .منبع :مهر

