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خرداد

روزنامه

استان فارس
کازرون
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون
خبر داد؛

آغاز برداشت چغندرقند پاییزه
در مزارع کازرون

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت :برداشت
چغندرقند پاییزه در این شهرستان شروع شده و تا اواخر
خرداد ادامه خواهد داشت.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی معاونت
سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون ،حمید
رشیدی با اشاره به رشد سه برابری کشت چغندرقند پاییزه
در اراضی این شهرستان افزود :سال گذشته  230هکتار
چغندرقند پاییزه در شهرستان کازرون کشت شد که این
میزان امسال به  700هکتار افزایش پیدا کرده است.
این مقام مسئول تصریح کرد :متوسط عملکرد چغندرقند
پاییزه در شهرستان کازرون  60تن در هکتار است و
پیشبینی میشود بیش از  42هزار تن محصول چغندرقند
تولید و تحویل کارخانجات شود.
رشیدی ابراز کرد :کشت چغندر قند در قالب کشاورزی
قراردادی و با انعقاد قرارداد کشت انجام میشود و طبق
قرارداد با کارخانههای قند مرودشت و کوار ،محصول
برداشت شده از کشاورزان با قیمت هر کیلو  1641تومان
خریداری و عالوه بر آن به ازای هر تن چغندر تحویلی430 ،
تومان کمک هزینه حمل 2 ،کیلوگرم شکر و  20کیلوگرم
تفاله به کشاورز پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه کاشت تا برداشت محصول چغندرقند به
صورت مکانیزه است افزود :تمهیدات الزم برای برداشت
چغندرقند در این شهرستان اندیشیده شده ،و  7ست مکانیزه
پیشرفته برای برداشت چغندرقند کازرون فعال است.
رشیدی با اشاره به مرغوبیت قابل قبول چغندرقند تولیدی در
شهرستان کازرون گفت :این شهرستان کانون و از قطبهای
اصلی کشت چغندر پاییزی در استان فارس است.

نیریز

فرماندار نیریز:

ریشه و فرهنگ هر شهر و کشور
در گرو آثار تاریخی آن است

به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه مهندس
مختار یوسفی فرماندار شهرستان نیریز ،به همراه مهندس
میرزایی معاون هماهنگی امور عمرانی با حمیدرضا هادی
رئیس و کارکنان اداره میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری نیریز دیدار و گفتگو نمودند.
سرویس خبری /علیرضا مقدسی :در این دیدار صمیمانه
فرماندار نیریز ضمن تبریک هفته میراث فرهنگی و روز
جهانی موزه ،با اشاره به اینکه :ریشه و فرهنگ هر شهر
و کشور در گرو آثار تاریخی آن است ،حفظ و نگهداری
میراث فرهنگی شهرستان را ضروری دانست.
وی با بیان اینکه :شهرستان نیریز میراث دار سنتها و
آئینهای متعددی است که برای حفظ و معرفی آن در سطح
کشور و حتی جهان باید تالش مضاعف شود افزود :بناهای
تاریخی شهرستان به ویژه مسجد جامع کبیر نیریز هویت
ماست و باید بیش از گذشته به آن توجه شود.
فرماندار نیریز در پایان این دیدار ضمن بازدید از (موزه
تخصصی خط و کتابت میرزا احمد نیریزی) موزه را نشانه
تاریخ و فرهنگ گذشتگان در هر جامعه دانست و بر معرفی
و شناساندن آن به نسل امروز نیز تأکید نمود.
شایان ذکر است :در ابتدای این دیدار رئیس اداره میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری گزارشی از عملکرد این
اداره به فرماندار شهرستان نیریز ارائه نمود.

ارسنجان
درخشش یک جوان روستایی
از روستای محروم شوراب ارسنجان
در شصتمین دوره جایزه بنیاد
فرهنگی البرز
سرویس خبری /داور یزدانی :در شصتمین دوره جایزه
فرهنگی بنیاد البرز ،محمدباقر جمالی دانشجوی دکترای
مهندسی صنایع و سیستمهای دانشگاه صنعتی اصفهان موفق
به کسب جایزه  ۵۰میلیون تومانی به همراه لوح و نشان
افتخار از این بنیاد علمی فرهنگی شد.
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کشفوضبط انبه قاچاق در نیریز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیریز از کشفوضبط  13تن انبه قاچاق در نیریز خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیریز ،علیرضا بصیری گفت :این محموله از استان سیستان
و بلوچستان بارگیری شده و به مقصد تهران درحرکت بود که در ایستگاه قطرویه نیریز کشف شد.
وی اظهار کرد :با استعالم از مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس مشخص شد که انبه مذکور ،پاکستانی و قاچاق است.
بصیری افزود :با هماهنگی دادستان شهرستان و برای جلوگیری از فساد ،محموله به سردخانه شیراز ارسال شد تا با بهترین قیمت در بازار به فروش
رسد.

محمدباقر جمالی دانشآموخته ممتاز دوره کارشناسی ارشد و
دانشجوی دکترا مهندسی صنایع و سیستمهای دانشگاه صنعتی
اصفهان ،تاکنون موفق به ارائه  ۷مقاله  ISIبا درجه  Q1در
ژورنالهای معتبر و انجام  ۵طرح پژوهشی  -کاربردی شده
است و بهعنوان نخبه دانشجویی در این رویداد انتخاب شد.
جمالی دانشجوی نخبه علمی پژوهشی بنیاد نخبگان کشور،
با معدل  ۱۸٫۸۱عالوه بر تحصیالت آموزشی موفق ،توانسته
است در بخشهای پژوهشی اقدامات اجرایی مناسبی داشته
باشد.
از مهمترین طرحهای پژوهشی وی میتوان به اجرای طرح
شناسایی و پیگیری رفع گلوگاه فناوری رشته صنعت ساخت
قطعات و تجهیزات مجتمعهای تولید فلزات برای شرکت
شهرکهای صنعتی استان اصفهان ،طرح شناسایی مؤلفههای
افزایش بهرهوری و ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای شرکت
از دیدگاه کارکنان و ارائه راهکارهای مناسب به کارفرمایی
شرکت آب و فاضالب کاشان ،پروژه ارزیابی صالحیت
سرمایهگذاران و رتبهبندی آنها برای شهرداری اصفهان و
دیگر پروژههای پژوهشی با ارگانهای مختلف اشاره کرد.

استان بوشهر
استاندار بوشهر:

راهاندازی بزرگترین چرخ و فلک
کشور در بوشهر

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به
نقشآفرینی گسترده و بسزای رزمندگان بوشهری در
آزادسازی خرمشهر ،گفت :درمجموع  ۲۵۳نفر از رزمندگان
این استان در عملیات فتح خرمشهر ،شهید ،مجروح و زخمی
شدند.
وی یادآور شد :رژیم بعث پس از شکست در این عملیات
به دنبال آتشبس بود که با هوشیاری امام خمینی (ره) اجازه
تجدید قوا به دشمن داده نشد چرا که در آن هنگام این رژیم
در غرب کشور کیلومترها در خاک ایران مستقر شده بود.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت :شعار امسال
سوم خرداد ماه « ما مقاوم هستیم» انتخاب شده است که
ریشه فکری بسیاری دارد و از قلم خبرنگاران تا موشکهای
نقطه زن و توان نظامی کشور از ابزارهای آن است.
سوم شهریور ماه  ۱۳۶۱رزمندگان اسالم موفق شدند با
پیروزی در عملیات بیتالمقدس ،خرمشهر را که در جنگ
تحمیلی به تصرف رژیم بعث عراق درآمده بود آزاد کنند.

استان هرمزگان
مدیرعامل انجمن میراث داران :

میراث فرهنگی در هرمزگان
مظلوم است

شماره

3361

سال
بیستوهشتم

معاصر تهران برگزار شد ،این موزه را به عنوان یکی از
ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم در شاخص خالقیت و
نوآوری بهعنوان موزه برگزیده سال انتخاب کرد.
موزه فضای باز شناورهای چوبی و دریانوردی گوران در
شاخص خالقیت و نوآوری ،پس از داوریهای انجامشده،
بهعنوان موزه برگزیده سال انتخاب شد و در شاخص
نگهداری و حفاظت ،با کسب رتبه دوم ،مورد تقدیر هیئت
داوران قرار گرفت.
کمیته ملی موزهها (ایکوم ایران) امسال از بین موزههای
خصوصی و دولتی سراسر کشور ۲۷ ،موزه برتر سال را
معرفی کرد.
موزه باز شناورهای چوبی و دریانوردی گوران یکی از
ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم است که با همکاری
مشاوران ژاپنی (جایکا) توسط مدیریت ژئوپارک قشم
باهدف زنده نگهداشتن این میراث ملی که بهعنوان
بزرگترین صنعت دستی جهان به ثبت رسیده و در سال
 ۱۳۹۶آغاز به کار کرد.
موزه گوران یکی از مراکز شاخص میراث فرهنگی جزیره
قشم است که به همت جوانان روستای گوران مدیریت
میشود.
جزیره قشم با وسعت یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر مربع از تنگه
هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول  ۱۳۵کیلومتر و
عرض میانگین  ۱۱کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳۰۰
کیلومتر خط ساحلی دارد.
شهرستان قشم شامل جزیرههای قشم ،هنگام و الرک با
حدود  ۱۵۰هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل
استان هرمزگان به طول  ۱۵۰و عرض میانگین  ۱۱کیلومتر
در میان آبهای خلیج فارس گسترده شده است.

استان خوزستان
ناظر گمرکات خوزستان عنوان کرد؛

چرخ و فلک شهر بوشهر به ارتفاع  ۷۲و با ظرفیت حدود
 ۴۰۰نفر به عنوان بزرگترین چرخ و فلک ایران راهاندازی
شد.
به گزارش ایلنا ،استاندار بوشهر در آیین افتتاح چرخ و فلک
در ساحل بوشهر با گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح
خرمشهر اظهار کرد :شهرداران و شوراهای اسالمی شهر و
روستا باید فقط برای خدمت به مردم فکر کنند و هرگونه
اختالف و درگیری ممنوع است.
احمد محمدی زاده با بیان اینکه توجه به ایمنی و رعایت
استانداردهای الزم سبب تأخیر در افتتاح این پروژه شد
خاطرنشان کرد :هرگونه اختالف و درگیری در شوراهای
شهر و روستا ،شهرداریها و دهیاریها ممنوع است و باید
همه با وحدت و همبستگی پرتالش ،برای مردم فهیم و
انقالبی کار کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری بوشهر چند طرح مهم در دستور
کار قرار دارد ،تصریح کرد :دریاچه خلیجفارس در ورودی
شهر و ساحل بوشهر و در حاشیه بزرگراه امام علی (ع) امسال
ایجاد میشود و در این راستا گسترش فضای تفریحی به
مساحت  ۱۰هکتار در ساحل بوشهر در دستور کار شهرداری
بوشهر قرار دارد.

فرمانده سپاه امام صادق بوشهر:

 ۲۸۴برنامه بزرگداشت سالروز فتح
خرمشهر در این استان برگزار می شود

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت ۲۸۴ :برنامه
برای گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر از سوی اقشار،
پایگاههای مقاومت ،حوزهها و نواحی در این استان برگزار
میشود.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،سردار علی رزمجو در نشست
با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی
خرمشهر ،افزود :برگزاری آیین بزرگداشت سوم خرداد،
برنامه با شهید گمنام و خاطره گویی رزمندگان عملیات
بیتالمقدس در حسینیه عاشقان ثاراهلل ،صبحگاه مشترک
نیروهای مسلح در پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی ،دیدار با
خانوادههای شهدای این عملیات و برگزاری نخستین کنگره
شهدای دانشآموزی استان بوشهر از برنامههایی است که در
هفته جاری اجرا میشود.
وی یادآور شد :پیروزی جمهوری اسالمی ایران در عملیات
بیتالمقدس اقتدار جبهه استکبار را در هم شکست و پس از
آن دیدگاههای جهانی نسبت به توانمندی جمهوری اسالمی
ایران تغییر کرد.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت :رژیم بعث
عراق در این عملیات با همه توان و امکانات حاضر بود
اما وحدت نیروهای ارتش و سپاه ،هدایت حضرت امام
خمینی (ره) و نیروی ایمان و ایثار امت ایران سبب
آزادسازی خرمشهر شد.
وی افزود :عملیات بیتالمقدس بازتابهای گسترده داخلی
و خارجی داشت و افکار عمومی دنیا را متوجه خود کرد
چرا که قدرت ایمان در امر دفاع ،این عملیات را به نقاشی
ماندگار رزمندگان ایرانی تبدیل کرد.
رزمجو ادامه داد :این عملیات اسکلت و استخوانبندی رژیم
بعث را در جنگ تحمیلی از هم گسست و به یک مبدأ
تاریخی و نماد سلحشوری امت در دفاع از کشور تبدیل شد و
تجربههای ارزشمندی را برای موفقیت در عملیاتهای بعدی
نصیب رزمندگان اسالم کرد.

مدیرعامل انجمن میراث داران هرمزگان گفت :نام میراث
فرهنگی را تنها در هفتهای که به این عنوان نامگذاری شده
شنیده میشود و سایر روزها خبری از آن نیست که بیانگر
مظلوم بودن حوزه میراث فرهنگی در استان است.
اسحاق برخوردار زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار
داشت :مسئوالن این استان به اندازهای گرفتار کارهای اداری
شدهاند که فرصتی برای پرداختن به مباحث میراث فرهنگی
ندارند و شاید هیچ شناخت و تمایلی هم نسبت به آن نداشته
باشند.
وی با بیان اینکه اکنون در هفته میراث فرهنگی قرار داریم،
ادامه داد :تعدادی برنامه در این هفته برگزار میشود و اسمی
از آن به گوش میرسد اما در عمل اتفاق خاصی رخ نمیدهد.
مدیرعامل انجمن میراث داران هرمزگان اشاره کرد :برای پی
بردن به مظلومیت میراث فرهنگی در هرمزگان کافی است
نگاهی به تبلیغات محلی و فضاسازی شهر در مرکز سیاسی
و اداری این استان بیندازیم ،چه تعداد بنرها و تابلوهای
تبلیغاتی برای آشنایی مردم با میراث فرهنگی دیده میشود
و یا آیا تابلویی وجود دارد که مردم را حداقل به سمت
بناهای تاریخی که آثار ملموس هستند هدایت کند یا میراث
فرهنگی از شهرداری بندرعباس خواسته نسبت به فضاسازی
شهری اقدام کند.
برخوردار زاده افزود :نمیتوان تنها با نامگذاری یک هفته
در طول سال و اجرای تعدادی برنامه محدود برای میراث
فرهنگی در سطح استانی مانند هرمزگان کار اثرگذاری کرد
و توقع داشت مردم نسبت به اهمیت آن آشنایی یابند.
وی ادامه داد :به عنوان انجمن میراث داران هرمزگان با
همین شرایط برای میراث فرهنگی استان خود کار میکنیم
اما کاش حداقل فضایی از سوی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری هرمزگان به این انجمن اختصاص
مییافت تا با دغدغه کمتری فعالیت کنیم.
مدیرعامل انجمن میراث داران هرمزگان اشاره کرد :البته
در زمانی یک فضای کوچک در اختیار انجمن قرار داده
و مطالبه دریافت وجه کردند که با توجه به اینکه انجمن
سازمان درآمدزایی نبوده و فرهنگی است امکان پرداخت
پول نداشتیم و استفاده نکردیم.
برخوردار زاده اضافه کرد :اما با همین امکانات محدود و
هزینه از جیب خود و معیشت خانه و خانواده چهار میراث
ناملموس هرمزگان را ثبت کردیم که شامل بازی درا،
رحمانی ،رمازا و هشت تا است.
وی اظهار داشت :امیدواریم روزی برسد که میراث فرهنگی
در نزد مسئوالن استان جایگاه بهتری بیاید و مورد توجه
قرار گیرد.

قشم
از سوی کمیته ملی موزهها؛

موزه فضای باز شناورهای چوبی
روستای گوران قشم برتر سال شد
سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد :موزه فضای باز شناورهای
چوبی و دریانوردی روستای گوران قشم از سوی کمیته ملی
موزهها (ایکوم ایران) به عنوان موزه برتر سال معرفی شد.
به گزارش مهر از اعالم روابط عمومی و امور بینالملل
سازمان منطقه آزاد قشم ،همزمان با روز جهانی موزه و
گنجینه ( ۲۸اردیبهشت  )۱۴۰۱کمیته ملی موزهها (ایکوم
ایران) در آیینی که به مناسبت این روز در موزه هنرهای

اﯾﺮان
ﺟﻨﻮب
ﺑـﺎﻧـﻮان

ضرورت تقویت زیرساختهای
مرزی برای افزایش صادرات

شادگان
سرپرست فرمانداری شادگان:

بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی
بومی در تاالب شادگان رهاسازی شد

سرپرست فرمانداری شادگان گفت :بیش از یک میلیون
قطعه بچه ماهی بومی در تاالب شادگان رهاسازی شد.
به گزارش ایلنا جمال صالح زاده در آیینی که به این مناسبت
برگزار شد بیان کرد :ماهیان رها سازی شده در تاالب
شادگان از نوع برزم و عنزه بوده و روند رها سازی آنها تا
اواخر خرداد امسال ادامه خواهد داشت.
وی افزود :حفظ و بازسازی ذخایر آبهای داخلی ،اشتغال
و بهبود معیشتی ساکنان روستاهای اطراف تاالب و روستای
گردشگری صراخیه از اهداف این طرح است.
سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد :بچه ماهیهای رها
شده متناسب با محیط محلی شادگان هستند و در تالش هستیم
تا تاالب بینالمللی شادگان محل امنی برای رشد و تکثیر بچه
ماهیها باشد.
صالح زاده توانمندسازی روستاییان محلی را از نظر اقتصادی
از دیگر اهداف رهاسازی بچه ماهی در تاالب شادگان دانست
و افزود :در چند سال گذشته این طرح با موفقیت انجام و
کمک بسیاری به اهالی روستاهای حاشیه تاالب شده است.
تاالب بینالمللی شادگان در جنوب خوزستان ،با حدود
 ۵۰۰هزار هکتار در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.
خشکسالیهای سالهای اخیر تأثیر منفی بر محیط زیست
تاالب شادگان داشته است.

استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای
استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

ممنوعیت شنا در رودخانهها
و تأسیسات آبی کهگیلویه و بویراحمد
ناظر گمرکات خوزستان با بیان اینکه در شرایط فعلی ،کشور
به صادرات ،ارز حاصل از آن و همچنین اشتغال در این
حوزه نیازمند است ،گفت :ظرفیت و پتانسیل خوبی در بحث
صادرات میان ایران و کشورهای همسایه به ویژه عراق وجود
دارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.
بهروز قرهبیگی در گفتوگو با ایسنا ،درخصوص اهمیت
گمرک چذابه در خوزستان اظهار کرد :گمرک چذابه یکی
از گمرکات زمینی مهم ایران است و از این رو باید به
زیرساختهای موردنیاز برای توسعه فعالیتها در این
گمرک توجه جدی کرد.
وی افزود :ظرفیتهای بسیار خوبی برای تجارت میان ایران
و عراق وجود دارد و در این زمینه براساس بررسیهای انجام
شده به زیرساختهایی نیاز است تا بتوانیم سطح این روابط را
ارتقا دهیم و پیگیریهای الزم برای ایجاد شرایط مناسب و
استاندارد را در گمرک چذابه در بحث زیرساختهای مورد
نیاز انجام خواهیم داد.
ناظر گمرکات خوزستان گفت :یکی از دالیلی که میتواند
به افزایش صادرات به کشورهای همسایه و همچنین افزایش
مراودات تجاری با این کشورها کمک کند ،تقویت
زیرساختهای مورد نیاز در مرزها است و امیدواریم بتوانیم
شرایطی را بهتر از گذشته برای توسعه صادرات در مرز چذابه
فراهم کنیم.
قره بیگی عنوان کرد :گمرک چذابه یکی از گمرکاتی
است که صادرات از آن به صورت مرز زمینی انجام میشود.
روزانه در این مرز حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰دستگاه کامیون ،انواع
کاالهای صادراتی را از مرز چذابه به کشور عراق صادر
میکنند که با توسعه زیرساختها و استاندارد کردن خدمات
صادراتی ،این ظرفیت قطع ًا ارتقا پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این آمادگی را داریم تا در بحث صادرات
نهایت همکاری را با کشور عراق داشته باشیم ،ادامه داد :هیچ
منعی در کاالهایی که از مرز چذابه به کشور عراق صادر
میشود وجود ندارد البته عمده کاالهایی که از این مرز به
کشور همسایه صادر میشود ،ترهبار است.
ناظر گمرکات خوزستان با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور
به صادرات ،ارز حاصل از آن و همچنین اشتغال در این
حوزه نیازمند است ،گفت :در مرز چذابه با حداقل امکانات،
بیشترین خدمات ممکن برای تسهیل روند صادرات کاال به
کشور عراق ارائه میشود اما تالش خواهیم کرد تا شرایط را
در این مرز استانداردتر و زیرساختها را بهتر کنیم.
قره بیگی عنوان کرد :ظرفیت و پتانسیل خوبی در بحث
صادرات میان ایران و کشورهای همسایه به ویژه عراق
وجود دارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده
شود .بخشی از این ظرفیتها بالقوه است و باید بالفعل شوند.
این کار با بهبود زیرساختها در مرزها محقق خواهد شد و
ما نیز در این زمینه گامهای جدی برخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد،
از ممنوعیت شنا در رودخانهها ،مخازن سدها ،کانالهای آبی،
آب بندها و دیگر تأسیسات آبی استان ،خبر داد.
آرش مصلح در جمع خبرنگاران گفت :متأسفانه همه ساله
شاهد شنیدن خبرهای ناگوار غرق شدن هموطنان و هم
استانیهای عزیزمان در رودخانهها و تأسیسات آبی به دلیل
بیتوجهی به هشدارها و تابلوهای شنا ممنوع و نادیده گرفتن
خطرات شنا در این مناطق ،بودهایم که الزم است تا همه
عزیزان ،این موضوع را جدی گرفته و از شنا در اینگونه
مناطق ،جدا ً خودداری کنند.
وی افزود :وجود دو سد کوثر و شاه قاسم ۱۴۰۰ ،کیلومتر
رودخانههای اصلی و همچنین کانالهای آبیاری و دیگر
تأسیسات آبی موجود در سطح استان و از طرفی گردشپذیر
بودن استان کهگیلویه و بویراحمد ،بروز خطر غرق شدگی
را باال میبرد که میطلبد تا نسبت به این موضوع ،حساسیت
بیشتری به خرج دهیم که البته شرکت آب منطقهای بنابر
وظیفه خود ،اقداماتی از جمله اطالعرسانی ممنوعیت شنا در
دریاچه سدها ،رودخانهها و کانالهای آبیاری و زهکشی،
شناسایی نقاط حادثهخیز و نصب عالئم هشداردهنده ،تهیه و
پخش کلیپها و تیزرهای مرتبط با خطرات شنا در تأسیسات
آبی ،مصاحبه با صدا و سیما و خبرگزاریها و همچنین درج
آگهی ممنوعیت شنا در روزنامههای محلی را انجام میدهد
اما ضروری است تا همگان کمک کنند تا نگاه عمومی به
این موضوع ،بیشتر و اثرگذارتر از قبل شود و دیگر شاهد
حوادث تلخ غرق شدگی در تأسیسات و منابع آبی استان
نباشیم.مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کهگیلویه
و بویراحمد تصریح کرد :به دلیل شرایط و وضعیت فنی
تأسیسات آبی و همچنین وجود رسوبات در برخی منابع
آبی و عالوه بر آن ،اختالف دما در الیههای آبی ،تغییرات
ناگهانی دبی آب و بطور کلی وجود خطراتی که حتی برای
شناگران ماهر نیز ،حادثهآفرین خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،مصلح بیان کرد :الزم است تا شنا نکردن
در این مناطق و تأسیسات آبی ،جدی گرفته شود چون در
صورت بروز هرگونه حادثهای برای افراد ،بر اساس قانون،
به خاطر بیتوجهی آنها به عالئم هشداردهنده و اطالعیههای
صادر شده ،هیچگونه دیه یا جبرانهای مالی برای افراد حادثه
دیده ،تعلق نخواهد گرفت.

