
ایرنــا- »محمدرضــا کنعانــی« مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
گلســتان گفــت: در حفاظــت از پــارک ملــی گلســتان به دنبــال مشــارکت 
جوامــع محلی هســتیم بر این اســاس تغییر نگرش در نحــوه حفاظت از 
مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان را در دســتور کار داریم تا مــردم هم از 

منافع آن بهره مند شوند.

ایســنا- »ســید احمــد علــوی« 
رئیــس کمیتــه میراث فرهنگی 
گفــت:  تهــران  شــهر  شــورای 
میــراث فرهنگــی بایــد هرچــه 
بــرای  را  زودتــر اقدامــات الزم 
»بی بــی  گنبــد  و  کــوه  حفــظ 
شــهربانو« حتی بــا جابه جایی 
مکان کارخانه سیمان تهران یا 
تعطیلی معــادن کوه خوار کنار 

بقعه انجام دهد.

از  حفاظــت  ســازمان  محیط زیســت  معــاون  اکبــری«  »حســن  مهــر- 
محیط زیســت گفت: برای بهبود وضع محیط زیست ما نیازمند دو راهکار 
هســتیم؛ یکــی افزایش نیــرو و اعتبارات ســازمان محیط زیســت و دیگری 
مشارکت مردم در امور حفاظت است. ما در هر دو راه باید اقدامات خود 

را افزایش دهیم.

ایسنا- »علی ســاالروند« مدیرکل حفاظت محیط زیســت لرستان گفت: 
در ســطح شــهرها دفاتــر تســهیلگری داریــم کــه در هــر دفتــر یــک خانه 

محیط زیست تشکیل دادیم.

ایرنا- »فرشاد فتاحی« معاون محیط  طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست 
اســتان کرمانشــاه گفت: بــرای تکمیــل نهایی ســایت پرنده نگــری تاالب 

»هشیالن« این استان به پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

ایســنا- »عبــاس محمــدی« فعــال محیط زیســت، همزمــان بــا روز ملی 
و  اولیــن  را  محیط زیســت  موضــوع  بــه  توجــه  محیط زیســت  و  کــودک 
مهم ترین مســأله بشریت دانســت و درباره آموزش آن به کودکان گفت: 
آموزش مفاهیم محیط زیســتی برای بزرگســاالن الزم اســت تا به کودکان 

منتقل کنند و این یک رابطه الزم و ملزوم است.

ایســنا- »پیمان محمدزاده« دامپزشــک باغ وحش ارم ضمن بیان اینکه 
باغ وحش محیط مناســب و نیروی انســانی برای احداث جایگاه مناسب 
برای شــامپانزه ها را در اختیار دارد، گفت: هیچ گونه اســتانداردی از سوی 
ســازمان حفاظت محیط زیست کشــور برای ساخت جایگاه مناسب برای 

گونه های باغ وحش وجود ندارد.

ایســنا- »حســین نیکونام« رئیس جامعه حرفه ای گردشــگری ســالمت 
ایران از افزایش ۲۰۰ درصدی ورود گردشــگران سالمت به ایران در ۶ ماه 

نخست سال جاری خبر داد.

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل  کــرم زاده«  »امیــر  ایســنا- 
صنایع دســتی استان سمنان از »جشــنواره  سفر به کویر« به عنوان فرصت 
و پیش درآمدی بر برندسازی کویر کمترشناخته شده این استان نام برد و 
گفت: برگزاری اولین جشــنواره گردشگری سفر به کویر سمنان، زمینه ساز 

برند سازی ظرفیت کویر استان سمنان است.
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شرح ورود فاضالب انسانی به »قره سو« 
رودخانه ای که هزاران ســال شکل گیری 
تمدن های بســیار را در کنــار خود تجربه 
کرده، قصه پرغصه ای اســت که ســال ها 
الزم،  اعتبــارات  تأمیــن  عــدم  به دلیــل 
حل نشــده باقی مانده اســت. ۲۰ ســالی 
اجرایــی  عملیــات  آغــاز  از  کــه  اســت 
ساخت تصفیه خانه دوم شهر کرمانشاه 
قطره چکانــی  اعتبــارات  امــا  می گــذرد 
ســاخت فــاز ۲ ایــن طــرح را بــه کالفــی 
ســردرگم تبدیــل کــرده و امیدهــا بــرای 
نجات »قره ســو« با تکمیــل این پروژه را 

کمرنگ تر  از همیشه کرده است.
»فرحناز اقبالی کلهر« معاون محیط  
زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط  
زیست استان کرمانشاه، مهم ترین منبع 
آلودگــی رودخانــه قــره ســو را فاضــالب 
انســانی دانســته و به »ایــران« می گوید: 
»قــره ســو« طــی ســال های گذشــته، بــا 
مشــکلی عمده به نام فاضالب شــهری 
دســت و پنجــه نــرم کــرده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه تقریبــاً 35 درصــد 
فاضــالب شــهر کرمانشــاه بــه سیســتم 
تصفیــه فاضــالب اول شــهر کرمانشــاه 
متصــل بوده و خروجی هــای آن مطابق 
اســتانداردهای محیط  زیست می باشد. 
شــهر  فاضــالب  دوم  بخــش  منتهــی 
کرمانشــاه )65 درصــد باقی مانــده( که 
قــرار بــود از طریــق تصفیــه خانــه دوم 
مدیریــت شــود، تاکنون بــه بهره برداری 

نرسیده است.
ë ساخت تصفیه خانه دوم کلید خورد

ســال های  طــی  می افزایــد:  وی 
)1387-1386( قــرار بــود تــا اعتبــاری 
از طریــق بانــک توســعه اســالمی بــرای 
احــداث این تصفیــه خانه تأمین شــود. 
امــا  شــد  انجــام  برنامه ریزی هــا  تمــام 
متأســفانه تحریم ها مانــع وصول اعتبار 
شــد و در همیــن راســتا نیــز پولــی بــرای 
احــداث تصفیــه خانه دوم تزریق نشــد. 
طــی این ســال ها نیز مکاتباتــی را انجام 

داده و اخطاریه هــای الزم را نیــز صــادر 
کردیــم؛ امــا در نهایــت تأمیــن اعتبــار 
نشــده و ســاخت این پروژه بــزرگ که در 
اوایل دهه 9۰ پیش بینی شده بود با هزار 
میلیــارد تومان بــه مرحلــه بهره برداری 

برسد، تا سال جاری به تعویق افتاد.
معاون محیط  زیســت انسانی استان 
کرمانشــاه، تصریح می کند: پس از عدم 
تأمیــن اعتبار برای این پروژه، پیگیری ها 
از طریق شــرکت آب و فاضالب اســتان، 
نماینــدگان مجلس و... ادامه پیدا کرد تا 
اینکه سال گذشته خبر رسید که از محل 
اصالح قانون بودجه 1۴۰۰ کشور، ساخت 
تصفیه خانه دوم آغاز می شود. در همین 
راســتا نیز، پیــرو همــان موافقتنامه های 
انجــام شــده و تملــک اراضی که پیشــتر 
صــورت گرفته بــود، مجوز اجرا از ســوی 
اداره کل حفاظت محیط  زیســت استان 
به شــرکت آب و فاضالب اســتان اعطاء 
شد. در حال حاضر نیز عملیات اجرایی 
از زمســتان سال گذشته آغاز شده است. 
چنــد روز پیش نیــز مکاتباتی با شــرکت 
آب و فاضالب استان داشتیم تا گزارشی 
از پیشــرفت فیزیکی پروژه را به این اداره 
کل به عنوان یک دستگاه نظارتی اطالع 
دهنــد. البته ناگفتــه نماند کــه عملکرد 
مثبــت شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
جزو شــاخص های فرابخشــی اســت که 
اداره محیط  زیســت به آن اعتقاد داشته 
و با جدیت نیز پیگیری می شود. در حال 
حاضر نیز عدم تأمین اعتبار، مهم ترین 
دلیــل تعویق ســاخت تصفیه خانه دوم 
برای مهار ورود فاضالب به رودخانه قره 

سو است.
ë پساب صنایع به »قره سو« نمی ریزد

بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، بحث 
فاضــالب شــهر کرمانشــاه بــا توجــه بــه 
افزایــش جمعیــت و پایین آمــدن دبی 
رودخانــه به دنبال کاهــش بارندگی ها و 
خشکســالی، سال هاســت مــورد بحث و 
مطالعه قرار دارد. ســال ها پیش که دبی 
رودخانــه باال بــود، ظرفیــت خودپاالیی 
باالتری نیز وجود داشــت. یعنی با ورود 

فاضــالب، خــود بــه خــود و به صــورت 
طبیعــی، خودپاالیــی انجام می شــد اما 
ســال گذشــته که ســراب روانســر خشک 
شــده بــود، آبــی در رودخانــه قــره ســو 
نداشــتیم و بیشــتر آب جــاری در آن نیز 
به صــورت فاضــالب بــود. اگــر چــه پس 
از ورود فاضــالب بــه رودخانــه پــس از 
طــی چنــد کیلومتــر نتایــج آنالیزهــای 
 COD و BOD آزمایشگاهی پایین آمدن
آب رودخانــه را تأیید می کند. نکته مهم 
آن اســت کــه در مســیر رودخانــه، ایــن 
تنهــا فاضــالب شــهری نیســت کــه وارد 
آن می شــود؛ بلکــه بعضــاً تعــدادی از 
روســتاهایی که در حاشــیه این رودخانه 
قرار دارند نیز احتمــااًل، فاضالب خود را 
وارد رودخانه کرده و آن را آلوده می کنند.
انســانی  زیســت  محیــط   معــاون 
استان کرمانشــاه، ورود پساب صنایع به 
رودخانــه قــره ســو را قویاً تکذیــب کرده 
و می گویــد: هیــچ صنعت عمــده ای در 

حاشــیه رودخانه قره سو، وجود ندارد که 
دارای سیستم تصفیه نباشد؛ چرا که اگر 
واحدی سیســتم تصفیه نداشــته باشد، 
مجوز صــدور پروانه بهره بــرداری به آن 
داده نمی شــود. بــه طــور مثــال در دهــه 
7۰، خروجی پاالیشــگاه کرمانشــاه که در 
مجاورت این رودخانه احداث شــده بود 
فاقد اســتانداردهای محیط  زیست بود و 
بــه این رودخانه می ریخــت؛ اما در حال 
حاضــر این پاالیشــگاه، سیســتم تصفیه 
کارآمــدی دارد که خروجــی اش کاماًل با 
استانداردهای زیست محیطی مطابقت 

دارد.
»فرحنــاز اقبالــی کلهــر« در خاتمــه 
افزود: تزریق اعتبار تا تکمیل مدول دوم 
تصفیــه خانه فاضالب شــهر کرمانشــاه 
ضــروری اســت توســط مراجــع ذیربــط 
انجام شود. الزم به ذکر است مقرر شده 
بخشــی از این اعتبــار از محــل اعتبارات 
ســفر اخیــر رئیــس محتــرم جمهــور به 

استان تأمین شود.
ë 7 درصد پیشرفت فیزیکی

داوودی«  »رضــا  حــال،  همیــن  در 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
استان کرمانشاه نیز به »ایران« می گوید: 
مــدول دوم تصفیه خانه فاضالب شــهر 
کرمانشاه در ماه های پایانی سال گذشته 
کلنــگ زنــی شــده و عملیــات اجرایــی 
آن نیــز از ابتــدای ســال 14۰1 آغاز شــده 
اســت. قــرارداد ســاخت و تکمیــل ایــن 
تصفیه خانه با قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
به عنــوان پیمانــکار پــروژه با مبلــغ ۵18 
میلیارد تومان منعقد شــده اســت. این 
در حالی اســت که ســاماندهی فاضالب 
شهر کرمانشــاه با تمامی مؤلفه های آن 
مشــتمل بر تکمیل شــبکه جمــع آوری، 
خطــوط انتقــال، تصفیه هــای فاضالب 
و ایســتگاه های پمپاژ در حــال حاضر به 
اعتبــاری بیــش از ۲8۰۰ میلیــارد تومان 
اجــرای  زمــان  مــدت  اســت.  نیازمنــد 

مــدول دوم تصفیه خانه فاضالب شــهر 
کرمانشاه در صورت تأمین اعتبار الزم ۲ 
تا 3 سال خواهد بود که هم اکنون دارای 

7 درصد پیشرفت فیزیکی است.
ë !چشم به راه اعتباریم

وی می افزایــد: در ســال مالــی 1۴۰۰ 
مبلــغ ۲۰۵ میلیــارد تومان اعتبــار برای 
تمامــی مؤلفه های طرح فاضالب شــهر 
کرمانشاه ابالغ شده که تنها 1۰۶ میلیارد 
تومان معــادل ۵۲ درصد آن تخصیص 
یافته اســت کــه با این روند، ســاماندهی 
فاضالب کرمانشــاه ســال های متمادی 

به طول خواهد انجامید.
بــه گفته این مقام مســئول، در ســفر 
ابراهیــم  »ســید  جــاری  ســال  تیرمــاه 
بــه  رئیســی« رئیــس دولــت ســیزدهم 
اســتان، اولویــت اصلی مصوبــات آب و 
فاضالب، ساماندهی فاضالب شهرهای 
استان خصوصاً فاضالب شهر کرمانشاه 
بــود کــه اعتبارپیشــنهادی اولیــه مــورد 
تصویــب قــرار گرفــت کــه پــس از ابالغ 
اعتبــار مصــوب نهایی، ســاخت تصفیه 
خانــه دوم بــا ســرعت بیشــتری دنبــال 
خواهد شد. همچنین و به دلیل نیاز شهر 
کرمانشاه به ساخت مدول سوم تصفیه 
خانــه فاضــالب، پیگیــری اعتبــار بــرای 
شروع این تصفیه خانه نیز در  دستور کار 

شرکت آب و فاضالب استان می باشد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
استان کرمانشاه در آخر می افزاید: برای 
پیشرفت مناسب در طرح فاضالب شهر 
کرمانشاه، باید هر ساله اعتبار مناسب به 
آن اختصاص یابد و امیدواریم ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور بــرای ســاخت 
فاضــالب  خانــه  تصفیــه  دوم  مــدول 
کرمانشــاه که جزو پروژه های حیاتی این 
اســتان به شــمار می رود، اعتبار مناسبی 
بــرای طــرح ایجــاد تأسیســات فاضالب 
شــهر کرمانشــاه در الیحــه بودجه ســال 
14۰۲ درنظر بگیرد تا این شــرکت بتواند 
بــا اتــکا بــه آن در چندیــن جبهــه کاری 
مختلف، این پروژه را با حداکثر ســرعت 

دنبال کند.

فاضالب نفس »قره سو« را گرفت
ساماندهی فاضالب کرمانشاه به اعتباری بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان نیازمند است

یم
سن

ت

بیتا  میرعظیمی
خبرنگار


