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دیار

فراخوان همکاری
نظ��ر ب��ه گس��تردگی فعالیته��ای روزنام��ه
ش��هروند و توجه ویژه مس��ئوالن آن به وضعیت

جای جای کش��ور ،راهاندازی صفحه س��رزمین با
هدف پرداختن به مش��کالت و معضالت مردم در
اس��تانها در دس��تور کار قرار گرفت که در این
مسیر پرداختن به اقوام مختلف نیز در سرلوحه
کار ق��رار دارد.براین اس��اس صفحه س��رزمین
پنجرهای است به س��وی هر دیار و در این مسیر
دست همکاری مسئوالن ،اس��اتید ،کارشناسان،
دانش��جویان و اهل فن را به گرمی میفشاریم تا
در جهت پر بارتر کردن آنچه پیش روی شما قرار
دارد ،بکوشیم.

باغات مخلوط مهمترین معضل تولید
میوه در خراسان شمالی
عضو هیأت علمی دانش��گاه آزاد واحد شیروان
گفت :باغات مخلوط مهمترین معضل تولید میوه
در این استان است.
دکتر دادار در گفتوگو با ایسنا افزود :متاسفانه
باغات میوه در این استان به صورت مخلوط غرس
ش��دهاند که این امر موجب کاه��ش عملکرد در
تولیدمیوهشدهاست.
وی تأکید کرد :نحوه مبارزه آفات در درختان،
همچنین نیازهای درختان ب��ه آب و خاک و نور
متفاوت است که متاسفانه این موارد در باغات این
استانموردتوجهقرارنمیگیرد.
این دکتر رشته باغبانی ادامه داد :ایجاد باغات
مخلوط در مساحت کمتر از سههزار هکتار صرفه
اقتصادیندارد.
وی اظهار کرد :غرس درختان گالبی ،س��یب،
گیالس و گردو در مناطقی کوهس��تانی و غرس
درختان هلو ،شلیل و آلو در دشتهای این استان
بهترین نوعی هس��تند که میتوان آنها را کشت
کرد.
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گزارش
استحصال گاز در مدفن قدیم
پسماندهای شهر اهواز

درباره سقط جنین در کرمان

پروندههای سیاه

پلمب  42واحد مسکونی در شیراز

مدیر محیطزیست شهرس��تان فومن گفت:
منطقه توریستی قلعهرودخان از زباله پاکسازی
شد .روش��نی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :به
همت برخی تشکلهای غیردولتی ،تحت عنوان
انجمن گردش��گری ،ورزش و سالمت و نیروهای
مردمی و نیز کارکنان اداره حفاظت محیطزیست
شهرس��تان فوم��ن ،زبالههای پ��ارک جنگلی
قلعهرودخانجمعآوریشد.
وی اف��زود :ای��ن گ��روه  27نفره ک��ه عمدتا از
دانش��جویان عالقهمند به محیطزیست بودند،
ب��ا پوش��یدن کاورهای متحدالش��کل ب��ا آرم و
شعارهای زیست محیطی (اهدایی اداره حفاظت
محیطزیستشهرستانفومن)،باهمکاریمردم
و کارکنان محیطزیست شهرس��تان ،زبالههای
خشک و برجای مانده از گردش��گران را در پارک
جنگلی از مس��یر پلهها تا محل قلعه جمعآوری
کردند تا گردشگران عالوه بر بهرهگیری کامل از
مواهب الهی و طبیعی از آموزش فرهنگ زیست
محیطیبهرهمندشوند.
روشنیخاطرنشانکرد:قلعهرودخانازمناطق
مهم گردشگری استان گیالن و کشور محسوب
میشود که از دوران سلجوقی در دل جنگل واقع
شده و هر ساله میلیونها گردش��گر از آن بازدید
میکنند .دژ رودخان یا قلعه حسامی ،نام قلعهای
تاریخیدر ۲۰کیلومتریجنوبغربیشهرفومن
در استان گیالن است .برخی کارشناسان ،ساخت
قلعهرادردورانساسانیانومقارنباحملهعربها
بهایراندانستهاند.

ا

قلعه رودخان پاک شد

رشد آمار س��قطهای غیرقانونی در کشور ،یکی از
مشکالت جدی جامع ه ماست و این درحالی است که
آماردقیقومستندیازسقطجنینهایغیرقانونیدر
کش��ور وجود ندارد و علت آن هم غیرقانونی بودن آن
است که از س��وی افراد غیرمتخصص و در مکانهای
مخفی انجام میشود .شاهدی بر این ادعا ،آمپولهای
سقط جنینی است که از س��وی دالالن به متقاضیان
فروخته میشود و باوجود هشدارهایی که داده شده،
همچنان در دخمههای فروش دارو به دست خریداران
میرسد.
به گزارش ایسنا ،اغلب این آمپولها ،تاریخ مصرف
گذش��تهاند و اس��تفاده از آنها جان بیماران را تهدید
میکند ،اما عوامل متعددی مانند سود اقتصادی قابل
توجه حاصل از قاچاق داروهای س��قط س��بب شده
س�لامت بس��یاری از زنان جوان بیاطالع از عوارض
احتمالیبهخطرافتد.رواجاستفادهازچنینحربههایی
برای س��قط غیرقانونی نش��اندهنده نیاز به بررسی
اصولیوقانونیمسألهسقطدرکشوراست.
«حمید اس��حاقی» بازپرس شعب ه س��وم دادسرای
عمومی و انقالب استان کرمان گفت :امروزه دیگر همه
میدانند که س��قط جنین هم عوارض زی��ادی دارد و
گاهیاوقاتسببمرگمادرمیشودامامتاسفانهزنان
بدونآگاهیخودرابهدستافرادسودجومیسپارند.
وی ادامه داد :آن افرادی که خود را پزشک میدانند و
بدون مجوز در زیرزمینهای شهر سقط جنین را انجام
میدهندبهجزپولبهچیزدیگریفکرنمیکنندوباید
بسزایاعمالخودبرسند.
بازپرسشعب هسومدادسرایعمومیوانقالباستان
کرمان افزود :متاسفانه چون سقط جنین اکثر اوقات
به صورت پنهانی انجام میش��ود آمار سیاهی از آن
وجود دارد.
«سقط» واژهای غریب است اما قرابت عجیبی دارد،
با تو ،با حال و روزت! تجربهاش را دوست داشتی ،مادر
شدن را میگویم ،اما امروز به  1000دلیل نانوشته که
شاید هیچ منطقی پذیرایش نباشد ،باید از خودت ،از
زندگیات و از زندگیاش دورش کنی!
مریم هم از همین دسته افراد است که زندگی خود را
بهخاطرافکارینادرستبهتباهیکشاند.
بازپرسشعب هسومدادسرایعمومیوانقالباستان
کرمان از پرونده زن 32سالهای که سقط جنین انجام
داده بود و درنهایت عوارض زیادی را به جان خرید خبر
داد و گفت« :م – الف»  -قربانی این ماجرا -که  17هفته
از حاملگیش میگذشت شد ،اما «س-ژ»  -کارشناس
مامای��ی  -فرزن��د او را چهار هفته عنوان ک��رده بود و
با تجویز قرص و گذاشتن چندین ش��یاف وی را روانه
بیمارستانکرد.
اسحاقی خاطرنشان کرد« :م – الف» پس از مصرف

قرص دچار درد و خونریزی ش��دیدی میش��ود و در
بیمارستانمتوجهقتلجنینچهارماههخودمیشود.
وی تصریح کرد« :م – الف» پس از دست دادن فرزند و
نقص عضو خود به اشتباهش پی برد که دیگر دیر شده
بود.
«عباسآمیان»مدیرکلپزشکقانونیاستانکرمان
با اشاره به قانون سقط درمانی مصوب مجلس شورای
اس�لامی گفت :ماده واحده سقط درمانی با تشخیص
قطعی سه پزش��ک متخصص و تأیید پزشکی قانونی
مبنی بر بیماری جنین که به عل��ت عقبافتادگی یا
ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری
مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد پیش از چهار ماه
بارضایتزنمجازبهسقطاست.
وی ادام��ه داد :در غیراینصورت متخلفان از اجرای
مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات
اسالمی میش��وند .مدیرکل پزش��ک قانونی استان
کرمان یادآور شد :پارسال موارد ارجاعی سقط درمانی
به ادارهکل پزش��کی قانونی  367مورد بوده است که
نزدیکبه 167موردمنتجبهصدورمجوزشدهاند.
شنیده میشود بیش��تر مراجعهکنندگان دختران
جوانی هس��تند که بدون اینکه خانواده آنها چیزی از
اینارتباطبدانندمراجعهمیکنند.
حتی گفته میش��ود«مبلغی که این افراد بهعنوان
دس��تمزد میپردازن��د بهطور میانگین بی��ن  300تا
600هزار تومان است که گاهی براساس موقعیتهای
مختلف تغییر میکند«.بیش��تری مراجعهکنندگان
سقطجنینبهپزشکیقانونیچهکسانیهستند؟
مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان کرم��ان گفت:
متاسفانه بیشترین آمار سقط جنین در ردههای سنی
 21تا 30است.
وی افزود :علت مراجعه مرب��وط به ناهنجاریهای
جنینی بوده که در میان این ناهنجاریها بتاتاالسمی
ماژوربیشترینمراجعهراداشتهاست.
آمیان خاطرنش��ان کرد :متاس��فانه سقط جنین
هماکنون در این س��ازمان مراجعهکنن��ده دارد و باید
بدانید پارسال74 ،درصد سقط جنین نسبت بهسال
 91افزایشداشتهاست.
در ادامه «منصوره صافیزاده» مدیرگروه بهداش��ت
خانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :مخالفان
س��قط جنین با رد نظری ه امنیت زنان در پی س��قط
جنین ،به آث��ار و تبعات منف��ی جس��مانی ،روانی و
اجتماعی آن اش��اره میکنند و با ارایه ش��واهد علمی
مکرر ،علل موافقان را به نقض میکش��انند .از اینرو،
در جهت حفظ و حمای��ت از حقوق زنان مخالفهای
گس��تردهای با قانونی ش��دن س��قط جنین به عمل
آوردهاند .به گونهای که حتی برخی به اقداماتی از قبیل
آزار،تهدید،جراحتوقتلمتخصصانیکهبهاینعمل

اقدام میکنند ،دست زدهاند و بسیاری از کلینیکهای
مرتبطبااینقضیهراموردحملهقراردادهاند.
وی یادآور ش��د :آنها با دالیل علمی اثبات کردهاند
که س��قط جنین ع��وارض چن��دی از قبیل س��قط
ناکامل ،خونریزی ،عفونت ،افس��ردگی ،خودکش��ی،
کودکآزاری ،خش��ونت ،اعتیاد به مواد مخدر و الکل،
اختالل در روابط اجتماعی ،خانوادگی و زناش��ویی و
نظایر آن را در پی داشته است.
مدیرگروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی
کرمان گفت :آمارهای ملی درخصوص سقط جنین
نشان میدهند که 10درصد زنانی که به سقط جنین
ارادی اقدام میکنند از ع��وارض آن رنج میبرند که از
این میان ،یک پنجم ( 20درصد) عوارض ،برجستهتر
از دیگر عوارض است.
صافیزاده اف��زود :بیش از یکص��د عارض ه جزیی و
عمده در ارتباط با سقط جنین ارادی مشخص شدهاند.
عوارض جزیی این اقدام عفونتهای جزیی ،خونریزی،
تب ،درد مزمن شکمی ،اختالالت گوارشی ،استفراغ و
حساسیت از نوع «اِرهاش» و شایعترین عوارض عمده
آن نیز عفونت و خونریزی شدید ،انسداد جریان خون،
سوراخ شدن یا ایجاد شکاف در رحم ،عوارض بیهوشی،
تش��نج ،خ��ونروش ،جراحتهای گ��ردن رحمی و
آسیبهایمربوطبهغددبودهاست.
وی گف��ت :عوارض آنی س��قط جنی��ن قابل عال ج
هستند اما عوارض عمده ،غالباً به خطرات تولید مثلی
درازمدتوباماهیتیجدیترنیزمنجرمیشوند.برای
مثال ،یکی از عواقب ممکن سقط جنین در درازمدت و
در ارتباط با عفونتهای ناشی از آن ،عقیم شدن است.
تحقیقات نش��ان دادهاند که  3تا 5درص��د از زنانی که
سقط جنین کردهاند ،به علت بیمالحظه بودن عقیم
میشوند.خطرعقیمشدنبرایزنانیکهعفونتناشی
ازبیماریهایآمیزشیدارند،بهمراتببیشتراست.
مدیرگروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ارتباط مستقیمی بین سقط جنین و سرطان
سینه دانست و گفت :درخصوص ارتباط میان سقط
جنین و سرطان سینه نیز ش��واهدی ذکر شده است
براساس تحقیقی مش��خص میشود که خطر ابتال به
سرطان س��ینه در میان زنانی که حداقل یکبار سقط
داشتهاند50 ،درصد بیش از دیگر زنان است .بنابراین
اگر رابط ه مستقیم میان سرطان سینه و سقط جنین
موردتردیدباشد،دستکمبهعنوانیکیازعواملموثر
موردقبولاست.
صافیزاده تصریح کرد :درخصوص ارتباط س��قط
جنین و مرگ نیز ش��واهدی وج��ود دارد که احتمال
مرگ زنان پس از س��قط جنین ،چند برابر بیش��تر از
احتمال مرگ آنان پس از نوزاد اولشان است.
وی ادامه داد :محققانی که درخصوص واکنشهای

بعد از س��قط جنین مطالعه کردهان��د ،تنها بر یک اثر
مثبتسقطجنیناشارهکردهاندوآنخالصیاست.
مدیرگروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی
کرمان اف��زود :ام��ا این احس��اس خالص��ی غالباً با
احساس��ات روانی منفی دیگری نیز همراه اس��ت در
چنین موقعیتهایی ،زنان مثل سربازانی که از صدای
انفجار ش��وکه میش��وند ،قادر نیس��تند احساسات
خودشانرابیانکنندیاحتیآنهارااحساسکنند.
صافیزادهگفت:مطالعاتیکهدرچندهفتهاولپس
از سقط جنین انجام ش��ده نشان میدهد که در میان
 40تا 60درصد زنان مورد سؤال ،واکنشهایی منفی
گزارش ش��ده اس��ت 55درصد از آنها در هشت هفته
پس از سقط جنین ،احساس گناه کردهاند44 ،درصد
ازاخت�لاالت عصبی ش��کایت کردهان��د36 ،درصد از
اخت�لاالت مرتبط با خ��واب رنج بردهان��د31 ،درصد
در تصمیمگیری دچار مش��کل ش��دهاند ،طوریکه
11درصدبهرواندرمانیتجویزشدهاند.
وی ادامه داد :برحسب پژوهشی که از مشاورههای
پس از سقط جنین انجام شده ،صدگونه واکنشهای
عمده منفی گزارش ش��ده است که ش��ایعترین این
واکنشها افس��ردگی ،ع��دم اعتماد به نف��س ،رفتار
مخرب خود ،اختالالت خواب ،از دست رفتن حافظه،
اختالالت جنسی ،مس��ائل مزمن در ارتباط با روابط
اجتماعی ،اضطراب ،گناه و پش��یمانی ،اندوه ،تمایل
فزاینده به خش��ونت ،گریه و زاری مزمن ،مشکل عدم
تمرکز،عدمعالقهبهافرادوفعالیتهایجذابپیشین
وایجادمشکلدرارتباطبابچههایبعدیبودهاست.
مدیرگروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی
کرمان سوءاس��تعمال مواد مخدر و ال��کل را از دیگر
پیامدهای س��قط جنین دانس��ت و گفت :تحقیقات
نشان میدهد که احتمال استفاده از مواد مخدر و الکل،
بهعن��وان ابزاری برای بیاثر کردن احساس��ات منفی
پس از سقط در زنانی که چنین عملی کردهاند ،بیشتر
از دیگر زنان اس��ت .صافیزاده یادآور ش��د :احتمال
خودکش��ی یا تفکر درخصوص آن در میان زنانی که
سقطجنینکردهاند،بیشتراست.
وی اظهار کرد :تقریباً 50درصد سقطها ،سقطهای
مجدد هستند .زنان سقط کرده اغلب برای جایگزین
کردن سقط به حاملگی مجدد رو میآورند اما خود را با
همان فشارهایی اجتماعی و روانی مواجه میبینند که
درسقطاولباآنهامواجهبودهاند.
مدیرگروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی
کرمانخاطرنشانکرد:بنابرایندرسای هشواهدتجربی
اثبات میشود که سقط جنین نهتنها به توانبخشی
زنان منجر نمیشود و زنان را غنیتر ،شادتر و موفقتر
نمیگرداند بلکه بهطور عمده در جهت عکس اهداف
متقابلعملمیکند.

قل
يم

معاون اجرایی و خدمات ش��هری ش��هرداری
ش��یراز گفت 42 :واحد مس��کونی ک��ه در قالب
واحدهای مبله اجاره داده میشد ،با دستور مقام
قضایی و همکاری اداره نظ��ارت بر اماکن نیروی
انتظامیپلمبشد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،رمض��ان امینی اف��زود:
متاس��فانه بهرغم تذک��رات و اخطاره��ای مکرر
و اطالعرس��انیهای انج��ام ش��ده درخصوص
دیوارنویسیهایغیرمجازتحتعنوانمنزلمبله
عدهای با نادیده گرفتن قوانین و مقررات و اصرار بر
ادامهفعالیتهایغیرمجازخودهمچنانبهفضاها
وتأسیساتشهریآسیبمیرسانند.
وی ادام��ه داد :این اف��راد عالوه ب��ر مخدوش
کردن سیما و منظر شهر خسارتهای فراوانی به
اموال عمومی شهر و همچنین اموال اختصاصی
ش��هروندان وارد میآورند به گونهای که تاکنون
برای پاکسازی دیوارها از این نوشتهها و تبلیغات
غیرمجاز هزینههای زیادی صرف شده به نحوی
که تا پایان تیرماه بیش از4میلیارد و500میلیون
ریالبرایپاکسازیشهرهزینهشدهاست.
امینیتأکیدکرد:شهرداریبااجارهدادنمنازل
درچارچوبقوانینومقرراتمربوطهکامالموافق
است و آنچه که شدیدا مورد اعتراض شهروندان،
مسئوالن ،مس��افران و گردشگران است اقدامات
خالف قانون و ناصوابی است که در زمینه تبلیغات
غیرمجاز ص��ورت میگی��رد و اینگونه تبلیغات
هویت فرهنگی و مذهبی شهر را نیز نشانه گرفته
است.
وی اضاف��ه ک��رد :تاکنون تعداد  304ش��ماره
تلفن همراه اول و ایرانسل با دستور مقام قضایی
وهمکاریشرکتهایمربوطهقطعشدهاست.
معاوناجراییوخدماتشهریگفت:متاسفانه
قطعتلفنکامالبازدارندهنبودهوحجمخسارتها
واقداماتانجامشدهبهقدریبودکهناچاربهتحت
پیگرد قراردادن مسببان و عامالن این اقدامات و
پلمب مراکز و منازل شدیم و تا تاریخ 93/06/07
تعداد  42واحد مسکونی که به صورت غیرقانونی
بهمنازلمبلهتبدیلشدهاندبادستورمقامقضایی
و همکاری اداره نظ��ارت بر اماکن عمومی نیروی
انتظامیپلمبشدهاست.
این مقام مسئول افزود :تعدادی از پلمبها نیز
توسط افراد متخلف شکسته و فک شدهاند که این
رفتارخودنشانهقانونشکنیوبیتوجهیعامالن
به حقوق ش��هروندان و نقض قوانی��ن و مقررات
است که یقینا این افراد تحت پیگیرد قضایی قرار
میگیرند و باید پاسخگوی این رفتار خالف قانون
وقاعدهخودباشند.

13

در دامنه کوهی در روس��تای لرج و کورزار ش��ازند،
سنگ قبرهایی به ابعاد  25 .2در  40تا  50سانتیمتر
وجودداردکهداستانیراروایتمیکنند.
داستانی که عالقهمندیهای ایرانیمان را سرشار
میکند،داستانیکهناخودآگاهیادهاییرادرذهنمان
زندهمیکندوبهمحضشنیدندوستشداریم.
«کیخس��رو در اواخر عمر از دنیا کناره گرفت ،یک
هفته به نیایش ایستاد و در به روی همگان بست .یکی
از شبها س��روش را در خواب دید که به او مژده سفر
مینوی داد و گفت لهراس��ب را جانشین خود گردان.
کیخس��رو از آن پس با بزرگان به کوه و بیابان رفت و
دیگراورانیافتند».
به گزارش ایس��نا ،در  30کیلومتری جنوب غربی
اراک و در س��مت غربی رودخانه شراء کوهی است که
آ ن را ش��ازند یا ش��اهزند نامیدهاند .در این کوه غاری
وجود دارد که دهان�� ه ورودی آن به س��وی غرب قرار
گرفته و 1/90متر عرض و  3 .1متر ارتفاع دارد .درون
آن نیز دهلیزی باریک به طول18متر و عرض متوسط
 6متر و ارتفاع 3متر وجود دارد که افسان ه شنیدنیاش،
کنجکاوی انس��ان را به درون میخوان��د .میگویند
کیخسرو شاه دادگر ایرانی ،فرزند سیاوش و فرنگیس
است و به گفت ه ش��اهنامه فرجامی شگفتآور را برای
خود رقم میزند ،شاهی در اوج نیکنامی و پُرآوازگی که
فرمانروایی جهان را برعهده دارد ،از بیم سقوط در چاه
خودپرستی،یکبارهدنیاراکنارگذاشتهوبهراهمعنویت

رمز و راز غار کیخسرو

میرود .کیخس��رو که پس از مرگ افراسیاب ،ساالر
جهان ش��ده بود از کار گیتی کناره گرفت و خود را به
مراقبه و نیایش سپرد و به شکلی اسطورهوش ناپدید
ش��د .به باور پیش��ینیان که همه از چشم ه سرشار
شاهنامه سرآغاز گرفته است ،کیخسرو پس از دست
کشیدن از دنیا پا در راه مینهد و زمانی که با همراهان
اندکش که از پهلوانان ن��امآور ایرانزمین بودند ،از این
منطقه عبور میکند و اسیر برف س��رخشده ،بدن در
چشمه بالغ یا چشم ه کیخس��رو شستوشوداده و به
غار پناه میبرد ،آنجاس��ت که از نظرها غایب میشود.
هزارانسال است که اهالی ،آب این چشمه را مقدس

میدانندوازآلودنآنپرهیزمیکنند .آنانکیخسرورا
شاه زنده میدانند و از این رو این کوه را شاه زند نامیدند.
گفته شده که س��نگ قبرهای دامن ه کوه محل دفن
همراهان کیخسروس��ت که در دامنه کوه از آنها جدا
شده بود و آنها نیز همزمان با ناپدید شدن کیخسرو در
غار ،به دلیلی از بین رفتهاند .این س��نگ قبرها مورد
توجهواحترامزرتشتیانبودهوآنهامعتقدنداینقبرها
متعلق به پهلوانان ایرانی است که کیخسرو را همراهی
میکردهاند .رضا روستایی باستانشناس و محقق آثار
تاریخی در اینباره گفت :نام شازند از داستان این کوه
گرفته ش��ده و وجود غار پر رمز و راز کیخسرو در این

کوه اعتباری تاریخی به این منطقه داده اس��ت .وی
ادامه داد :غار کیخسرو بر خالف غارهای دیگر که در
دل کوه جای گرفتهاند ،در قله کوه و در ارتفاع دوهزار
و  900متری واقع شده اس��ت .روستایی اظهار کرد:
نام برخی پهلوانان نامی ایران بر بدنه غار حک ش��ده و
مردم بر این باورند اینان همان همراهان ش��اه در این
س��فر بودهاند .این محقق آثار باستانی بیان کرد :این
غار در بین زرتش��تیان جهان جایگاه وی��ژهای دارد و
بهعن��وان یکی از اماک��ن مقدس به ش��مار رفته و هر
ساله زرتشتیان زیادی از ایران و نیز هندوستان به این
مکان میآیند .وی ادامه داد :همچنین زرتشتیان بر
این باورند که رابطهای معنوی بین چشمه بالغ حک
و غار کیخسرو وجود دارد و حتی عدهای از آنها بر این
اعتقادندکهبزرگترینآتشکدهزرتشتیاندرایناستان
ساختهشدهبودهاست .روستاییاضافهکرد:ازعجایب
این کوه وجود س��نگ قبرها در دامنه کوه است که به
علت فرسایش ،نوشتههای روی سنگها قابل خواندن
نیست .این باستانشناس و محقق آثار باستانی گفت:
عجایب و آثار پر رمز و راز استان مرکزی باید شناسانده
ش��وند .اس��تان مرکزی آثار تاریخی فراوانی را در دل
خود جای داده اس��ت که هر کدام فرهنگ ،داستان و
روایتی را با خود حمل میکنند که برای بس��یاری از
گردشگران و عالقهمندان به تاریخ کهن این سرزمین
جذابوسرگرمکنندهوسفربهآنهابرایآنانتجربهای
دلچسبخواهدبود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری
اهواز از استحصال گاز در مدفن قدیم پسماندهای
اینشهرخبرداد.
مجتبی گلستانی در گفتوگو با فارس در اهواز
اظهار کرد :اثرات س��وء زیستمحیطی حاصل از
دفن پسماند در طول  20سال ،شامل انتشار گاز
مت��ان در منطقه و آتشس��وزیهای متناوب در
محل،موجبسلبآسایشساکنانمجاورمنطقه
شدهبود.
وی افزود :به همین منظور س��ازمان مدیریت
پسماند ش��هرداری اهواز برای رفع مشکل فوق،
اقدام به انتخاب مش��اور بهمنظور طراحی پروژه
مناس��ب بهمنظور کنترل آلودگی در این محل
کردهاست.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری
اهواز ادامه داد :اقدامات اولیه بهمنظور استحصال
گاز حاصل از انباش��ت پس��ماندها ،نظیر اطفای
حریق و تس��طیح خاک ،اح��داث کان��ال برای
لولهگذاریدرمنطقهمذکوردرحالاجراست.
گلستانی خاطرنشان کرد :تمام منطقه به سه
قسمت  70هکتاری تقس��یم میشود ،قسمتی
که در طرح اس��تحصال پروژه نیامده ،مکانهای
قدیمی هستند که مش��کلی از نظر آتشسوزی
ندارندیاتخمیرشدهیاجذبطبیعتشدهاند.
وی با بیان اینکه قس��متی که در نظر گرفته
شده مکانهایی هستند که در آنجا خود بهخود
آتشسوزیصورتمیگیرد،گفت 70:هکتار اول
قبالتسطیحشدهوهماکنونپروژهاستحصالگاز
درحالانجاماست.
این مس��ئول تصری��ح کرد :برای اس��تحصال
گازهای زیرزمین8کیلومتر در زیرزمین لولههای
مشبکش��کل کار گذاشته ش��د و سطح زمین
مسطح و کمپک ش��ده که گازهای تولید شده از
مسیرلولههایمشبکمانندواردلولههایاصلیو
از لولههای اصلی وارد فلر میشوند که این گازها از
طریقفلردرمحیطسوزاندهخواهندشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری
اهواز افزود70 :هکتار دوم و س��وم تس��طیح و پر
کردن چالهها درحال انجام بوده ک��ه رو به اتمام
اس��ت .گلس��تانی ،هدف از این پروژه را کنترل
آتشس��وزی و مهار گازهای حاص��ل از تخمیر
زبالههای دفن شده و پایدار کردن این گازها عنوان
کرد که با این اقدام میتوان از آتشسوزی خود به
خودیپسماندهاوتراکمگازمتانکهگازیبسیار
ل آید و
فرار و قابل انفجار است ،جلوگیری به عم 
مشکالت حاصل از انتشار دود در منطقه برومی
کاه��ش یاب��د .وی در پایان اضافه ک��رد :پس از
اتمام پروژه و رفع آلودگی ،منطقه مذکور قابلیت
بهرهبرداری برای کاربری و احداث فضای سبز را
خواهدداشت.

افزایش 10درصدی مصرف آب
سمنانیها
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان
سمنان از افزایش 10درصدی میزان مصرف آب
در این استان نسبت به مدت مشابه پنج ماههسال
گذش��ته خبر داد .عباس تجل��ی در گفتوگو
با ایس��نا ،با بیان اینکه میزان مص��رف آب در 5
ماهه سالجاری 87 .20میلیون مترمکعب بوده
است ،افزود :سرانه مصرف آب در  5ماهه امسال
حدود  240لیتر در شبانه روز بوده است .تجلی
با اشاره به کاهش منابع آبی در کشور و ازجمله در
استان سمنان ،خواستار مصرف بهینه آب از سوی
شهرونداناستانشد.
وی ب��ا بیان اینک��ه پروژههای ش��رکت آب و
فاضالب شهری استان سمنان پس از تکمیل وارد
مدار بهره برداری میشوند ،تصریح کرد :از هفته
دولتسال گذشته تا امس��ال پروژههایی با ارزش
بالغ بر 95میلیارد ریال در اس��تان اجرا یا تکمیل
شدهوبهبهرهبرداریرسیدهاست.
تجلی ،اجرای  20کیلومتر ش��بکه جمع آوری
فاض�لاب 6000 ،مترمکع��ب مخ��زن ذخیره
آب 20 ،کیلومتر نشت یابی ش��بکه توزیع آب و
تعویض 5132کنتور خراب مشترکین را ازجمله
پروژههای ش��رکت آب و فاضالب شهری استان
سمنان عنوان کرد و افزود :حفر و تجهیز  3حلقه
چاه ،اجرای  7کیلومتر خ��ط انتقال آب ،اصالح و
بازس��ازی  2300فقره انشعاب فرس��وده از دیگر
پروژههایانجامشدهدرسالجاریبودهاست.
وی تصریح ک��رد :در هفته دولت امس��ال ،دو
پروژه «تهیه و نصب الکترولی��ز نمک طعام و آب
ژاول» در س��منان و یک حلقه چاه در شهرستان
شاهرودبهبهرهبرداریمیرسد.

