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هرســاله قطع و وصل چندبــاره جریان آب در رودخانه 
زاینده رود پیامد های زیست محیطی متعددی برای منطقه 
دارد که مشــهودترین آن داســتان مرگ ماهی هاست. به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، جاری شدن 
آب در بســتر زاینــده رود راه را بــرای ورود آبزیان به این 
رودخانه بــاز، اما کاهش دوباره جریان آب، زاینده رود را به 
زندان آن هــا تبدیل می کند. ماهی ها در آبگیر های کوچک 
محبوس شده و برای زنده ماندن تالش می کنند؛ اما ناکام 
می مانند. این سرنوشــت هزاران ماهی، دوزیســت و سایر 
گونه های آبزی اســت که زاینده رود بــه زندانی برای آن ها 
تبدیل شده اســت.این روزها، با کاهش دوباره جریان آب، 
بستر رودخانه زاینده رود در برخی قسمت ها به طور کامل 
خشک شــده و در مانداب های باقیمانده هزاران آبزی تلف 

شده و هزاران ماهی نیز نفس های آخر را می کشند.
محمدکوشــافر، استاد دانشــگاه و فعال محیط زیست 
گفت: با توجــه به بارش های خوبی که در دو ســال اخیر 
در حوزه زاینده رود شاهد بودیم، انتظار بسته شدن مجدد 
جریان رودخانه را نداشــتیم و این موضوع به نقش پررنگ 
مدیریت منابع انسانی اشاره دارد.او افزود: برخی پیامد های 
ناشی از خشــکی زاینده رود محسوس و برخی نامحسوس 
هســتند. به واسطه عدم درک به موقع ممکن است نتوانیم 
برخی پیامد های نامشهود آن را به خوبی کنترل کنیم و به 

مراتب خطر بیشتری محیط زیست را تهدید کند.
کوشــافر گفت: با خشــک شــدن زاینده رود به غیر از 
جانوران، گیاهانی که تحت تاثیر جریان رودخانه هســتند 
با خطر از بین رفتن مواجهند. با خشک شدن رودخانه هم 
جریان های ســطحی تحت تاثیر قرار می گیرند و هم سطح 
آب های زیرزمینی به شــدت افت می کننــد که این اتفاق 
باعث تضعیف ریشــه درختان کهنســال منطقه می شود و 
آن ها را با کمترین وزش باد در معرض سقوط قرار می دهد.

او افزود: حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن یکی 
دیگر از عملکرد های پوشــش گیاهی است. با قطع جریان 

آب، کانون های جدید فرســایش بادی فعال شــده که به 
افزایش ریزگرد ها منجر می شــود و همه این ها به معنی به 

خطر افتادن سکونتگاه های بشری است.
اســماعیل کهرم فعال حوزه محیط زیســت با اشاره به 
زیان های جبران ناپذیر خشــکی بســتر زاینده رود گفت: 
کم آبی و خشک شدن زاینده رود ریشه بنیادی دارد. توسعه 
بی رویه کارخانه های صنعتی اطراف زاینده رود، کشــتزار ها 
در کنــاره آن و تغذیه بیش از حد آب در نتیجه کم آبی و 
باز و بسته شدن های مکرر آب زاینده رود، ماهیان و آبزیان 
را به خطر انداخته و در بی تدبیری مسئوالن جان خود را از 
دست می دهند. او افزود: پمپاژ و برداشت غیرقانونی آب از 
زاینده رود برای آبیاری باغ ها و متوقف کردن کاشت صیفی 
و برنج در حاشیه زاینده رود تاثیر چندانی برای جبران کم 

آبی حوزه آبریز زاینده رود ندارد، من معتقدم صنایع پرآب 
بر هســتند که آب را می بلعند. حســین اکبری سرپرست 
معاونــت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان مدیریت تخصیص حق آبه را عامل جلوگیری 
از خشکی زاینده رود دانست و گفت: اداره محیط زیست به 
عنوان یک دســتگاه نظارتی در چند سال اخیر درباره آثار 
جدی و گاه جبران ناپذیر قطع و وصل شدن جریان زاینده 
رود هشــدار داده است.او افزود: مقدار حق آبه تعیین شده 
برای حفظ کارکرد های اکولوژیک، ۱۳۷ میلیون متر مکعب 
در ســال برای رودخانه و ۱۷۶ میلیــون متر مکعب برای 
تاالب گاوخونی است که متاسفانه درتوزیع منابع و مصارف، 
طی ۱۵ سال اخیر، دراقدام اول این مورد حذف شده و حق 
آبه زیســت محیطی هیچ گاه تامین نشده است.سرپرست 

معاونــت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر طبق برنامه ریزی ها، 
تامین حق آبه رودخانه و تاالب به صورت تفکیک شده در 
نظر گرفته شده است. اما نکته مهم این است که در تامین 
و توزیع منابع آبی عدالت رعایت شود و زمانی که با کم آبی 
مواجه هستیم به یک نســبت تخصیص منابع آبی صورت 
گیرد.اکبری هشدار داد: همانطور که تامین آب آشامیدنی 
خط قرمز تخصیص منابع آبی محسوب می شود، باید برای 
اختصاص حق آبه محیط زیســتی نیــز اولویت قرار داد و 
این نیازمند مدیریت صحیح اســت. حسین امیری معاون 
خدمات شــهری شــهرداری اصفهان در خصوص اقدامات 
شــهرداری اصفهان در جلوگیری از وارد شدن خسارت به 
محیط زیســت منطقه زاینده رود عنوان کرد: در عمل به 
اهداف زیســت محیطی و رویکرد اخالقی، تصمیم به حفظ 
چرخــه زندگی ماهیان درون رودخانــه گرفتیم و برهمین 
اســاس همکاران ما در قالب سه گروه و درطی پنج روز ۷ 
هزار قطعه ماهی جمع آوری و به دریاچه ای به عمق یک و 
نیم متر و بمساحت ۱۰ هزار متر مربع درباغ فدک اصفهان 
منتقل کردند.محمد کوشــافر استاد دانشگاه و فعال محیط 
زیســت در این زمینه تصریح کرد: گرچه بسیاری از مردم 
و مســئوالن اقدام به جمع آوری ماهیــان از کف رودخانه 
کردند، اما این نمی تواند پاسخگوی گستردگی ابعاد فاجعه 
باشد و فقط نشان دهنده احساس مسئولیت آن هاست.آنچه 
مسلم اســت تا راهکاری برای تامین مستمر آب در حوزه 
زاینده رود اتخاذ نشود مسئوالن استان اصفهان برای تامین 
آب آشــامیدنی جمعیت پنج میلیون نفری منطقه ناچار به 
قطع متناوب جریان آب در رودخانه هســتند؛ در این بین 
باید راهــکاری یافت تا گونه های جانوری و گیاهی حریم و 
بستر رودخانه آســیب کمتری ببینند و پیامد های زیست 
محیطی خشکی زاینده رود گریبان جامعه را نگیرد. یکی از 
این راهکار های اجرای مصوبه هیئت دولت مبنی بر تامین 

حق آبه تاالب ها و پایاب رودخانه هاست.

مشــکالت پیش روی زرشــک کاران باعث شــده تا 
لبخندشــان به تلخنــد تبدیل شــود.به گــزارش گروه 
اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از بیرجند، اواخر 
مهرماه نوید به ثمر نشســتن زحمات یک ســاله زحمت 
کشانی اســت که یکی از ناب ترین محصوالت کشاورزی 
جهان را تولید می کنند، این روز ها برداشــت زرشــک در 
خراســان جنوبی به اوج خود رســیده است. یک شهروند 
درمیانی گفــت: بارگاه بــرای نگهداری زرشــک نداریم 
و باید آن را تازه بفروشــیم، زرشــک های پارسال هم که 
خراب شــده و هنوز روی دستمان مانده است. فرجامی فر 
مدیر امور سرمایه گذاری جهادکشاورزی خراسان جنوبی 
گفت: به ازای هر ۵ هزار مترمربع سطح زیرکشت زرشک 
۷۵ متر مجوز بارگاه زرشــک صادر می شــود که مراجعه 

کنندگان می توانند در ســامانه ســیتا ثبت نــام کنند و 
 برای تکمیــل پرونده به جهادکشــاورزی شهرســتان ها

 مراجعه کنند.
او ادامه داد: کشاورزان می گفتند اوضاع زرشک امسال 
خراب اســت یا نمی خرند یا خیلی ارزان می خرند و حتی 
برداشت محصول بریمان سودی ندارد زیرا چندسال قبل 
زرشــک تازه کیلویی ۷ هزار تومان بود و االن با این تورم 
باز هم از کشــاورز ۷ هزار تومان می خرند.فرجامی فر بیان 
کرد: آنها از قیمت باالی کود حیوانی گالیه داشــتند و از 
مسئولین می خواســتند تا فکر چاره ای برایشان بکنند.او 

افزود: کشاورزان می گویند تعاونی روستایی هم زرشک را 
با قیمت پایین خریداری می کند و این به صرفه نیســت و 

کشاورز ضرر می کنند.
اســحاقی نماینــده شهرســتان های قایــن و زیرکوه 
در مجلس شــورای اســالمی تنها راه حل این مشکل را 
صادرکردن زرشــک اعالم کرد.او افــزود: در دیداری که 
با انصاری معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه 
داشــتم به این بحث اشــاره شــد و او اولیــن قدم برای 
صادرات زرشــک، معرفی محصول به کل جهان و حذف 
دالالن دانست.اسحاقی گفت: در قدم اول در سایت رسمی 

اتاق کشــاورزی مجارستان به زبان مجاری و انگلیسی در 
خصوص معرفی توانمندی محصوالت کشاورزی مخصوصا 
زرشــک قدم برداشــتیم.نماینده شهرســتان های قاین و 
زیرکوه در مجلس شورای اسالمی گفت: امیدواریم بتوانیم 
با اتاق های کشــاورزی کشور های دیگر هم مذاکرات الزم 
را انجام دهیم و با معرفی مســتقیم محصوالت کشاورزی 
خراسان جنوبی واسطه را حذف کنیم وبه صورت واقعی به 
کشورهای متقاضی صادر کنیم. پیش بینی می شود امسال 
۲۲هزارتن زرشک در خراســان جنوبی برداشت شود که 
اگر زودتر فکری برای آن ها نشــود سرنوشت این محصول 
استراتیژیک همانند زرشک پارســال خواهد بود و بجای 
خودنمایــی در ویترین های بازار هــای خارجی در انبار ها 

خاک خواهند خورد.

و  حمل ونقل  کمیســیون  رئیس  شهرستانها:  گروه 
فناوری اطالعات شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: با 
گذشت حدود ٩ ماه از انعقاد تفاهم نامه و باقی ماندن تنها 
سه ماه از زمان اتمام آن به جز انعقاد قرارداد ۱٨٩ دستگاه 
اتوبوس با شرکت پیشرو دیزل هنوز قرارداد بازسازی بیش 
از ۵۰۰ دســتگاه اتوبوس دیگر منعقد نشــده، در صورت 
منعقد نشــدن قرارداد در زمان قانونی امکان اســتفاده از 
تسهیالت مورد نظر پایان یافته و موجب از بین رفتن این 

موقعیت ویژه به وجود آمده برای شهر می شود.
امیراحمــد زنــدآور اظهــار کــرد: در دی ماه ســال 
گذشــته و پــس از تالش بســیار زیاد مدیریت شــهری 
اصفهان، موفــق به انعقاد تفاهم نامه ای با دولت شــدیم 
که بــه کمک آن می توان در شــرایط ســخت اقتصادی 

 موجــود تحولــی بزرگ در حمــل و نقل عمومی شــهر
 ایجاد کرد.

وی افزود: براســاس این تفاهم نامه ۷۰۰ دســتگاه از 
ناوگان فرســوده اتوبوس درون شــهری اصفهان بازسازی 
می شود، این اقدام در شــرایطی که امکان خرید اتوبوس 
جدید بســیار سخت و هزینه بر اســت می تواند راهکاری 
بسیار مطلوب در جهت ارتقا کیفیت ناوگان عمومی شهر 

باشد.
رئیس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای 
اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: بر اساس توافق انجام شده 
باید دولت و شهرداری اصفهان مبالغی را به عنوان ودیعه 
در اختیــار صندوق امید قرار می دادند تا برای بازســازی 
اتوبوس ها از این صندوق وام با بهره کم دریافت شــود. در 

اردیبهشت ماه سال جاری دولت مبلغ ۱۰ میلیارد تومان 
ودیعه مورد تعهد خود را در اختیار صندوق امید قرار داده 
است اما شهرداری تا به امروز مبلغ تعهد شده را پرداخت 
نکــرده و این موضوع می تواند باعث ایجاد مشــکل برای 

دریافت وام بشود.
زندآور افزود: نکته دیگر این است که با گذشت حدود 
٩ مــاه از انعقاد تفاهم نامه و باقی ماندن تنها ســه ماه از 
زمان اتمام آن به جز انعقاد قرارداد ۱٨٩ دستگاه اتوبوس 
با شرکت پیشرو دیزل هنوز قرارداد بازسازی بیش از ۵۰۰ 
دســتگاه اتوبوس دیگر منعقد نشــده، در صورت منعقد 
نشدن قرارداد در زمان قانونی امکان استفاده از تسهیالت 
مــورد نظر پایان یافته و موجب از بین رفتن این موقعیت 

ویژه به وجود آمده برای شهر می شود.

رئیس کمیســیون حمــل و نقل و فنــاوری اطالعات 
شــورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به پرداخت مبلغ 
٤۳۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکت فروخته شده توسط 
شــهرداری اصفهان برای احداث مترو و خطوط بی آر تی، 
ادامه داد: با گذشــت حدود دو ماه از فــروش این اوراق 
هنوز پولی از طرف بانک عامل به شهرداری پرداخت نشده 
و بــا وجود افزایش روزانه قیمت هــا و کاهش ارزش پول، 
همچنین با توجه به این موضوع که شــهرداری باید سود 
این اوراق را پرداخت کند، وصول نشــدن این مبلغ بعد از 
دو ماه باعث ایجاد خســارت به شهر و از بین رفتن حقوق 
مردم می شــود بنابراین باید شــهردار اصفهان در جهت 
حفظ حقوق عامه شهروندان در اسرع وقت نسبت به رفع 

مشکالت بیان شده اقدام کند.

چرخ های صنعت نفس زاینده رود را گرفته است

مرگ ماهی ها؛ داستان تکراری زنده رود تشنه

لبخند زرشک کاران به تلخند تبدیل شده است

رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان:

بازسازی اتوبوس ها راهکاری بسیار مطلوب در جهت ارتقای کیفیت ناوگان عمومی شهر است

پروژه های تنش آبی استان بوشهر با حضور معاون 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بررسی شد

گروه شهرستانها: سید حمیدرضا کشــفی در برگــزاری جلسه بررسی و 
تصویب پروژه های تنش  آبی اســتان بوشــهر به صورت ویدئو کنفرانس ضمن 
تقدیر و تشــکر از مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر در تأمین 
آب آشــامیدنی، همدلی و انسجام مدیران کل آبی استان بوشهر را دارای نقش 
اساســی در این عملکرد مطلوب دانست و اظهار داشــت: با همدلی مجموعه 
مدیریتی آب اســتان بوشهر تابستان گذشته این استان بدون بحران پشت سر 

گذاشت که خدمات این مجموعه قابل تقدیر است.
وی با تاکید بر تسریع اجرای طرح های آبرسانی در شهرها و روستاها تصریح 
کرد: افزوده شدن ظرفیت منابع آبی شرب از مهم ترین سیاست ها و برنامه های 

شرکت مهندسی آبفا در راستای اجرای طرح ها است.
معاون شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به انعکاس مشکالت 
مردمی در عرصه تامین آب شرب در حوزه های شهری و روستایی در سال های 
گذشــته گفت: این مورد سبب نگرانی مجموعه مدیران شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشــور و وزارت نیرو قرار گرفته بود که با یکپارچه سازی شرکت های 
آبفای شــهری و روستایی و مدیریت بهینه، سبب کاهش تنش ها و بحران های 

آبی، کاهش نارضایتی های مردمی در تابستان گذشته شد.

جذب سرمایه گذار به روش BOT راهبرد شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان غربی برای احداث

 و توسعه تصفیه خانه های آب و فاضالب
گروه شهرســتانها: جذب ســرمایه گذار به روش BOT راهبرد شرکت 
آب و فاضــالب آذربایجان غربی برای احداث و توســعه تصفیه خانه های آب و 

فاضالب است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجان غربی 
با بیان این مطلب افزود: این اقدام را در راســتای قانون برنامه ششــم توسعه 
کشــور اعالم کرد و اظهار داشت: بر این اســاس، توسعه تصفیه خانه های آب 
و انتقال منابع تامین آب از منابع زیرزمینی به منابع ســطحی، مدنظر اســت. 
علیرضــا رضوی با اعــالم اینکه تاکنون دو باب تصفیه خانــه آب از این محل 
احداث و به بهره برداری رســیده اند، افزود: تصفیه خانه مدرن آب شهر مهاباد 
بــا ظرفیت تصفیه ۷۵۰ لیتر بر ثانیه از محل ســد مهابــاد و تصفیه خانه آب 
ســلماس با ظرفیت تصفیه ۵۵۰ لیتر بر ثانیه از محل ســد زوال این طرح ها را 
شامل می شــوند. وی گفت: قراردادهای BOT  از محل خرید تضمینی آب و 
پساب فاضالب اســت که ضمن معرفی به بانک، ۲۰ درصد آورده سرمایه گذار 
بوده و مابقی از محل تســهیالت بانکی تامین می شود. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان غربی در خصوص ســوال مطرح شــده از ســوی یکی از 
شــهروندان شاهین دژ در خصوص اجرای ســامانه فاضالب در این شهر اظهار 
داشــت: پروژه جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر شــاهین دژ جزو پروژه های 
سرمایه گذاری به روش BOT است که در سال های گذشته واگذار شده اما به 
دالیلی، سرمایه گذار از ادامه عملیات خودداری کرده و فسخ قرارداد شده است.

صدور صورتحساب آب بهاء برای مشترکین روستایی 
شرکت آب و فاضالب گیالن از طریق ارسال پیامک

گروه شهرســتانها: مشترکین روستایی شــرکت آب و فاضالب گیالن با 
ارسال یک پیامک بدون متن به سرشــماره ۲۰۰۰۰۱۵۲۲ از خدمات رایگان 

سامانه پیامکی این شرکت بهره مند شوند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد این شرکت امروز گفت: از این پس اطالع 
رسانی به مشــترکین آب و فاضالب در روستاهای اســتان همانند مشترکین 

شهرها از طریق پیامک با سرشماره ۲۰۰۰۰۱۵۲۲ انجام می شود.
رضا سبحانی افزود: به منظور کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان، تمامی 
اطالع رســانی های مربوط به صورتحســاب و قبوض شرکت آب و فاضالب، از 

طریق ارسال پیامک با سرشماره ۲۰۰۰۰۱۵۲۲ انجام می شود.
وی گفت: مشــترکین محترم جهــت اطالع از آخرین صورتحســاب خود 
»اشــتراک*۱« و جهت اطــالع از آخرین بدهی و پرداخت »اشــتراک*۲« 
را به ۲۰۰۰۰۱۵۲۲ ارســال کننــد. همچنین به منظور ثبت شــماره همراه 
جهــت دریافت خدمات »اشــتراک*۳« و جهت اعالم کارکــرد کنتور »رقم 

کنتور*اشتراک*٤« را به همین شماره پیامک کنند.

اولین و مجهزترین سینمای غرب اصفهان افتتاح شد
گروه شهرستانها: همزمان با برگزاری سی و سومین دوره جشنواره بین 
المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان مجهزترین و اولین ســینمای 
غرب اصفهان به صورت رســمی با حضور شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان به بهره برداری رســید. قدرت اله نوروزی اظهار کرد: شهرداری منطقه 
۱۱ شــهر اصفهان با تالش خود، بخش خصوصی و ســازمان سرمایه گذاری و 
مشــارکت های شــهرداری اصفهان فضایی ایجاد کرد که امروز در این منطقه 
شــاهد افتتاح سینما هســتیم و این گام بزرگی در حوزه فرهنگی است.وی با 
قدردانی از حضور امام جمعه شــهر رهنان و روحانیــون در این برنامه، گفت: 
حضور روحانیت در چنین جلســه ای مبین این اســت که ســینما می تواند 
عامل توســعه و پیشــرفت باشد و از طرفی ســینما می تواند محل تنویر افکار 
عمومی شود.شــهردار اصفهان تصریح کرد: می توان به ســینما به عنوان یک 
پایگاه فرهنگی موثر توجه کنیم و قطعا این ســینما در منطقه ۱۱ دارای آثار 

متعددی است.

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد
کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان اداری 

احمدآباد مستوفی
گروه شهرستانها: با حضور فرماندار و مســئولین شهرستان اسالمشهر، 
عملیات ســاخت ســاختمان آبفای شــهر احمدآباد مســتوفی در شهرستان 

اسالمشهر آغاز شد. 
مدیرعامــل آبفای جنوبغربی اســتان تهران در آئین آغــاز عملیات احداث 
ســاختمان بهره برداری آبفای احمدآباد مســتوفی ضمن تشریح پروژه مذکور 
اظهار داشــت: این پروژه با صرف هزینه ای معــادل ۲۲ میلیارد ریال  از منابع 
داخلی و در زمینی به مســاحت ۱۲٤۰ متر مربع و در ســه طبق با بنای ۳٤۶ 
متر شامل ســاختمانهای اداری، امور مشترکین، امداد و حوادث و بهره برداری 
جهت خدمات رسانی به شهروندان و مشترکین محترم احمد آباد مستوفی در 
حال ساخت می باشد و مطابق توافق به عمل آمده با پیمانکار مجری طرح کل 
طرح طی ۱۵ ماه و حداکثر تا بهمن ماه ســال آینده بــه اتمام و مرحله بهره 

برداری خواهد رسید. 
به گزارش روابط عمومی آبفای جنوب غربی استان تهران در این مراسم که 
با حضور فرماندار محترم شهرستان اسالمشهر، بخشداران و شوراها و ... برگزار 
شــد.  دکتر مرسل پور فرماندار اسالمشهر ضمن سخنانی از اقدامات و عملکرد 
قابل توجه و شایســته  آب و فاضالب از جمله احــداث تصفیه خانه فاضالب 
اسالمشــهر، بهره برداری از ۲۲ طرح بزرگ و کوچک در هفته دولت، تامین و 
توزیع مطلوب آب آشامیدنی شــهروندان با کمیت و کیفیت مناسب علی رغم 

افزایش مصرف آب بدلیل شیوع بیماری منحوس کرونا تشکر کرد. 

بهبود خدمت رسانی، ثمره یکپارچه سازی آبفای 
شهری و روستایی

گروه شهرســتانها: حســینعلی حاجــی دلیگانی، عضو هیات رئیســه 
مجلس شــورای اســالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح 
یکپارچه ســازی شرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی گفت: آنچه در 
اســتان اصفهان قابل مشاهده است، این اســت که یکپارچه سازی شرکت های 
آبفا شــهری و روستایی برکت زیادی برای روستاها داشته و توانسته بخشی از 

منابعی که در اختیار آبفای شهری بوده را به سمت روستا سوق بدهد.
وی افزود: ارائه خدمات و درآمد شــرکت های آب و فاضالب روســتاها در 
گذشته بیشــتر به صورت یارانه ای بود و دولت نیز در تأمین این یارانه ها کند 
عمل می کرد و همیشه شرکت های آب و فاضالب روستایی به عنوان یک شرکت 

دولتی نمی توانستند وظیفه خود را درباره روستاها به درستی انجام بدهند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: امروز ما واقعاً در روســتاها مشکل بزرگ اعتباری 
نداریم؛ چون ســطح و حجم نقدینگی و گردش مالی که در شرکت های آب و 
فاضالب یکپارچه شــده شهری و روستایی در جریان است، فرصتی را به مدیر 
مربوطه می دهد تا در کنار وظایف عمده خود، اقداماتی که برای رفع مشکالت 

جزئی آب شرب مناطق روستاهایی وجود دارد را عملیاتی کند.

اخبار کوتاه

آبرسانی پایدار به 9 روستا در بخش کوهپایه اصفهان
گروه شهرستانها: در نیمه نخســت سال جاری همزمان با یکپارچه سازی 
شرکت های آبفا شهری و روستایی در استان اصفهان، ٩ روستا در منطقه کوهپایه 
تحت پوشــش طرح آبرســانی اصفهان بزرگ قرارگرفتند و از آب شرب سالم و 
بهداشتی برخوردار شــدند. مدیر آبفا کوهپایه افزود: کوهپایه در شرق اصفهان 
و در منطقه کویری قرار دارد و منابع آبی دراین منطقه بســیار محدود اســت، 
بطوریکه آب شــرب بیش از ٨٤ درصد جمعیت از طریق طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ تامین می شود و تنها ۱۶ درصد نیاز آبی با بهره گیری از منابع داخلی رفع 

می گردد.
عباس رحیمی با بیان اینکه منطقه کوهپایه دارای ۶٨ روســتا و ســکونتگاه 
می باشد عنوان کرد: هم اکنون ۳٨ روستا تحت پوشش شرکت آبفا کوهپایه قرار 
دارد  که ۲٩ روســتای آن باالی ۲۰ خانوار می باشد. وی طول شبکه توزیع آب 
روستایی را ۲۰۵ کیلومتر برآورد کرد و اظهارداشت: در حال حاضر طول خطوط 
انتقال  آب روستایی  ۱۰۶ کیلومتر می باشد، همچنین ۳۱ مخزن با حجم ۷ هزار 
و ۲٤۰ متر مکعب در روستاهای کوهپایه در مدار بهره برداری قرار دارد. مدیر آبفا 
کوهپایه جمعیت روستایی را بیش از ۷ هزار و ۷۲۰ نفر اعالم کرد و تصریح نمود: 
۵ هزار و ٤۰۰ انشعاب آب به روستاییان در منطقه کوهپایه واگذار شده است. وی 
با بیان اینکه با یکپارچه سازی آبفا شهری و روستایی بسیاری از  موازی کاری ها  
حذف گردیده است، بیان کرد: سرعت خدمات رسانی به مشترکین در  روستاها 
بهتر و بیشتر شده اســت به گونه ای که با در مدار قرار دادن ۲۰ کیلومتر خط 
انتقال و حذف یک باب ایستگاه پمپاژ، توانستیم ٩ روستا در منطقه کوهپایه را 

تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دهیم.
رحیمی اعالم کرد: پیش بینی می شود در ۶ماهه دوم سال جاری ٨ روستای 

دیگر در این منطقه از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شوند.

یک راه حل برای رفع مشکالت آب روستاییان
گروه  شهرستانها: آبرسانی به روستاها در سال های اخیر به طور جدی تری  
دنبال شده است و آن طور که وزیر نیرو اعالم کرده در پایان این دولت جمعیت 
روســتایی بهره مند از آب شرب سالم و پایدار به بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد 
رسید و برای تسریع این مهم نیز طرح تجمیع آب و فاضالب شهری و روستایی 
در دستور کار قرار گرفته اســت. به گزارش ایسنا، در ابتدای دولت یازدهم ۳۳ 
هزار و ۲٩۷روستا به آب شرب ســالم، بهداشتی و پایدار دسترسی داشتند که 
این عدد در پایان ســال گذشــته به ٤٤ هزار و ٨۱۱ روستا رسید که حکایت از 
رشدی ۳۵ درصدی در آبرسانی به روستاها در دولت تدبیر و امید دارد. در ابتدای 
انقالب اسالمی تنها ۷۱٩۰ روستا از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برخودار 
بودند که این میزان تا ابتدای دولتیازدهم به ۳۳ هزار و ۲٩۷ روســتا ارتقا یافت. 
در آغاز به کاردولت دوازدهم تعداد روستاهای دارای آب شرب سالم، بهداشتی و 
پایدار به ۳٩ هزار و ٩۳۵ روستا افزایش یافت و با اقدام های وزارت نیرو در قالب 
پویش #هر هفته الف ب ایران این تعداد تا پایان ســال گذشته به عدد ٤٤ هزار 
و ٨۱۱ روستا بالغ شد. در این رابطه شاهین پاکروح - معاون مهندسی و توسعه 
شرکت آب و فاضالب کشور - به ایسنا گفت: ارائه ی خدمات زیربنایی به جمعیت 
روستایی باتوجه به نقش روستاها به عنوان جمعیت مولد در کشور، همواره حائز 
اهمیت بوده و یکی از مهم ترین رسالت های کشور و به دنبال آن وزارت نیرو به 
عنوان متولی تامین آب شــرب شهرها و روستاها نیز بوده است. وی تاکید کرد: 
برهمین اســاس با توجه به هدف گــذاری و تامین اعتبار صورت گرفته از محل 
ردیف اعتباری بودجه عمومی و تسهیالت صندوق توسعه ملی در طی سال های 
اخیر، مبلغ ۲۰هزار و ٨۷٨ میلیارد ریال در طول فعالیت دولت یازدهم اختصاص 

یافته و به ۶ هزار و ۶۳٨ روستا با جمعیت ٤.۳ میلیون نفر آبرسانی شده است.

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اختالف  از هیئت حل  براساس موجب رای شماره 139960301054000614 مورخ 1399/4/2 صادره   
فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 مستقر  و سا ختمان های  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
در اداره ثبت اسناد وامالک جنوب شرق تصرفات مفروزی و مالکانه آقای سید احمد مرتضوی تکیه فرزند 
سید علی اکبر متقاضی پرونده کالسه 1398114401054000156 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت 40 متر مربع قسمتی از پالک ثبتی 4418 اصلی با حدود اربعه شماال بطول 11 متر 
درب و دیوار به گذر شرقا: بطول 3/72 متر دیوار به گذر جنوبا: بطول 11 متر دیوار به دیوار ملک مجاور جز 
پالک ثبتی 4418 اصلی غربا: بطول 3/52 متر دیوار به دیوار ملک مجاور جز پالک ثبتی 4418 اصلی مورد 
ثبت دفتر 639 صفحه 117 واقع در بخش 7 تهران به ثبت گردیده مراتب از نظر اطالع ذوی الحقوق و شرکا 
مشاعی پالک فوق در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه آگهی می گردد طبق قانون فوق االشعار کسانی 
که به مالکیت و تصرفات مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند می توانند از تاریخ انشار آگهی ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضاع مهلت قانونی عدم وصول 
واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت مفروزی به مساحت و حدو دباال به نام نامبرده اقدام خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/8/1
14696 رییس اداره ثبت اسنادوامالک خاوران تهران – غضنفری 

به بهانه بازدید اعضای فراکسیون محرومیت زدایی و گروه های جهادی مجلس از حاشیه شهر مشهد 
شهرداری مشهد بزرگترین و مهم ترین پروژه ساماندهی حاشیه نشینی

 در ایران را کلید زد
ادامه از صفحه 1

اما با وجود تمام این مســائل، یکی از اولویت های اصلی شــهرداری و شورای 
پنجم شهر مشهد، از آغاز فعالیت، توازن بخشی و کاهش فاصله میان بخش های 
برخوردار، کم برخوردار و حاشیه شهر بود که برای تحقق این امر استفاده از تمامی 
ظرفیت های موجود در سطح ملی، استانی و شهری فارغ از دیدگاه های سیاسی با 
ایجاد تعامل، همدلی، هم افزایی و هماهنگی بین بخشی در دستور کار قرارگرفت.

در این مسیر در سطح استانی و شهری با پیگیری های زیاد  شخص محمدرضا 
کالیی شــهردار جوان مشــهد تعامل، هماهنگی و هم افزایی بسیار خوبی میان 
اســتانداری خراســان رضوی، نماینده ولی فقیه دراستان، آستان قدس رضوی، 
دستگاه قضایی، نمایندگان استان و مشهد در مجلس شورای اسالمی، ارگان های 
نظامی، انتظامی و امنیتی با مدیریت شهری و شورای شهر ایجاد و برنامه ریزی های 
الزم برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد از دو شهرک شهید رجایی و باهنر که با 
وسعت زیاد و جمعیتی قابل توجه با فرهنگ های متنوع به عنوان چشم حاشیه 
شــهر مشهد به شمار می روند با شعار »یک حاشیه کمتر، صدها فرصت بیشتر« 

آغاز شد.
در این چهارچوب دوازده پروژه بزرگ شهری و ٨۵ ریز پروژه از جمله احداث 
بوستانی ۷۰ هکتاری به همراه بوستانی ۵ هکتاری با همکاری آستان قدس رضوی 
در محدوده دو شهرک شــهید رجایی و باهنر در کنار احداث جاده دسترسی و 
تقاطع غیر همسطح برای خارج کردن این دو شهرک از بن بست و... با پیش بینی 
اعتباری بیش از ۲٤۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است که تامین اعتبار، اجرا و به 
سرانجام رســاندن این میزان پروژه نیاز به استفاده از همه ظرفیت ها در سطوح 

ملی و محلی دارد.
یکی از ظرفیت هایی که برای تامین بودجه و تصویب قوانین مورد نیاز جهت 

ساماندهی حاشیه شهر مشهد و اجرای پروژه های تعریف شده از آن می توان بهره 
برد، نمایندگان مجلس شورای اسالمی هستند، برهمین اساس تعامل و هماهنگی 
با نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان مردم مشــهد و ســایر شهرهای استان 

خراسان رضوی و از طریق آنها با سایر نمایندگان مورد توجه قرار گرفته است.
و درچهارچوب سیاســت مدیریت شــهری مشهد برای اســتفاده از تمامی 
ظرفیت ها فــارغ از نگاه های سیاســی چنــدی پیش نمایندگان فراکســیون 
محرومیت زدایی و گروه های جهادی مجلس شــورای اســالمی به ریاست سید 
احسان قاضی زاده هاشمی، یکی از نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس 
در ســفر به مشهد از اقدامات انجام شده و یا در دست انجام شهرداری مشهد در 
حاشیه شهر به ویژه شهرک های شهید رجایی و باهنر و همچنین منطقه کشف 
رود بازدید کرده و ضمن حمایت از این اقدامات قول پیگیری بودجه های مورد نیاز 

برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد در مجلس شورای اسالمی را دادند. 
ساماندهی حاشیه شهر مشهد، نیازمند هماهنگی و تعامل فراجناحی است

در مجموع آنهایی که با حاشیه گسترده شهر مشهد و مشکالت و آسیب های 
عدیده آن آشنایی دارند و یا از نزدیک این محدوده و مشکالت آن را مشاهده کرده 
باشند با نگاهی منصفانه اذعان خواهند کرد که ساماندهی حاشیه شهر مشهد به 
تنهایی از عهده مدیریت شــهری مشهد خارج اســت لذا برای کاهش بخشی از 
مشکالت حاشیه شهر و مردم مظلوم ساکن در این مناطق باید از تمامی ظرفیت ها 
ملی و محلی فارغ از نگاه های سیاســی استفاده شود. موضوعی که با کج فهمی 
عده ای و عدم توجه به اصل موضوع و ضرورت انجام این مگا پروژه که در کشــور 
بی نظیر است حواشی را در فضای رسانه ای برای نمایندگان مجلس و شهرداری 
مشهد ایجاد کرد غافل از این که تاکید همه جریان های سیاسی باید انجام خدمات 

بهتر به مردم باشد و این پروژه بر مبنای همین سیاست راهبری می شود.


