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اخبار کوتاه

اتمام گازرسانی به روستاهای باالی  ۲۰خانوار
آذربایجانغربی تا پایان سال ۱۴۰۲

گروه شهرســتانها :مدیرعامل شــرکت گاز آذربایجانغربی گفت :تمامی
روســتاهای باالی  ۲۰خانوار استان تا پایان سال  ۱۴۰۲به شبکه گاز سراسری
متصل می شــوند.علیرضا شیخی اظهار کرد :سال  ۹۲کل روستاهای برخوردار
از گاز اســتان  ۵۱۳روستا بود که طی هشت سال گذشته این تعداد به ۱۵۳۹
رســید.وی با اعالم اینکه در حال حاضر نیز  ۲۵۹روســتا در دست گازرسانی
اســت ،افزود :سعی ما بر این است امسال عمده این روستاهای در دست اجرا را
به اتمام برسانیم.شــیخی در ادامه با اشاره به در دست مطالعه و طراحی بودن
 ۴۰۰روســتای دیگر آذربایجانغربی ،گفت :برنامهریزی شــرکت گاز استان بر
این اســت که تمامی روستاهای باالی  ۲۰خانوار استان تا پایان سال  ۱۴۰۲از
نعمت گاز بهرهمند شوند.وی با اعالم اینکه هم اکنون ضریب نفوذ گاز در میان
خانوار روســتایی استان  ۷۷درصد است ،افزود :با اتمام طرحهای در دست اجرا
و مطالعه ۹۴ ،درصد خانوار روســتایی آذربایجانغربــی از نعمت گاز بهرهمند
میشوند.

بحران کم آبی در شرقیترین شهر هرمزگان

منتخب شــورای ششم شــهر لیردف در جاســک گفت :سالهاست بحران
کم آبی ناشی از فرســودگی خط انتقال آب مردم شرقی ترین شهر هرمزگان،
«لیردف» را آزرده خاطر کرده اســت.عبدالعزیز رمضانی در گفتگو با مهر بیان
داشــت :آب مصرفی شهر لیردف در شرق جاســک با جمعیت بیش از ۲۰۰۰
نفری در فاصله  ۳۰کیلومتری از روستای سدیچ با خط لوله انتقال آب فرسوده
و به صورت تقســیم بندی شده تأمین میشــود.منتخب شورای ششم اسالمی
شهر لیردف اظهارداشت :آب شــهر لیردف بصورت تقسیم بندی شده هفتهای
یک بار آن هم در حدود  ۳تا  ۴ســاعت وصل میشــود.رمضانی در ادامه افزود:
مردم شهر با مصائب عدیدی از روستاهای همجوار با موتور سیکلت در دبههای
بیســت لیتری برای گذران زندگی خود آب تأمین میکنند.وی اظهار داشت :از
آنجا که شــهر لیردف شهری نوپا میباشــد و در مسیر ترانزیتی و نبض توسعه
قرار دارد مســیری که رهبری آن توسعه ســواحل مکران نامیده اند .امیدواریم
مسئوالن وقت نسبت به مرتفع سازی مشکل و تأمین آب کمبودی شهر لیردف
و جذب اعتبار و ساخت وتجهیز زیرساختهای الزم اقدامات عاجل اتخاذ شود.
گفتنی است؛ شهر لیردف با فاصله  ۴۴۰کیلومتری در شرقی ترین ناحیه استان
هرمزگان واقع شده است.

ورود به مازندران در تعطیالت عید قربان ممنوع است

سرپرست پلیس راه مازندران با اشــاره به اعمال محدودیت تردد و ورود به
استان گفت :ورود به استان در تعطیالت عید قربان ممنوع است.به گزارش مهر،
ســرهنگهادی عبادی گفت :ممنوعیتهای کرونایی با توجه به تعطیالت عید
قربان بهصورت سختگیرانه در محورهای شمال تداوم خواهد داشت.سرپرست
پلیس راه مازنــدران تصریح کرد :با توجه به وضعیت قرمز در  ۱۵شهرســتان
استان و وضعیت نارنجی در  ۷شهرستان دیگر ،تمامی مبادی ورودی مازندران
همچنان به روی خودروهای غیر بومی بســته اســت.به گفته سرهنگ عبادی،
مأموران پلیس در مبادی ورودی استان در محورهای هراز ،کندوان ،سوادکوه و
محورهای شرقی و غربی استان به صورت ایست و بازرسی مستقر شده و اجازه
تردد به خودروهای غیر بومی را به هیچ وجه نمیدهند.

بازسازی  ۱۳هزار واحد مسکونی ویژه محرومان
در سیستان وبلوچستان

مدیر کل بنیاد مســکن سیستان و بلوچســتان گفت ۱۳ :هزار و  ۵۰۰واحد
مسکونی ویژه محرومان در این استان در دست بازسازی است.خلیل منبتی در
گفت و گو با خبرنگار مهر ،اظهار داشت :در راستای بازسازی منازل روستایی و
محرومین  ۱۳هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی در سطح استان سیستان و بلوچستان
در دست بازسازی است.مدیر کل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان گفت :طی
دو ســال اخیر  ۲۰۰واحد مســکونی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
استان در قالب طرح ایتام ساخته شده است.وی افزود :یک تفاهم نامه هم بین
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا ،بهزیستی و بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان
منعقد شــده که به موجب این تفاهم نامه ۱۸۷و احد مسکونی در سطح استان
احداث شــده اســت.منبتی با اشــاره به احداث  ۴۲واحد مسکونی ویژه طالب
تصریح کرد :پس از سیل ســالهای گذشته  ۱۵کارگاه تیرچه بلوک سازی در
استان سیســتان و بلوچستان احداث شــد که عالوه بر تأمین مصالح بومی به
اشتغال جوانان بومی هم کمک کرده است.

داستانی فرسایشی و بی پایان از حضور مهمانی ناخوانده
ب هامون
در تاال 

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیســتان و بلوچستان گفت :برای چندین
بار در ســال  ۱۴۰۰کاروان چند صد نفری شتر از محدوده تاالبهامون خارج
شــد.وحید پورمردان مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ،گفت :از سالیان گذشته تاکنون
شترها سابقهای از حضور در تاالبهامون نداشته اند و به دلیل خشکسالیها در
دیگر مناطق اســتان و وجود پوشش گیاهی نسبتا مناسب در نقاط مختلف این
تاالب به منطقه هجوم آورده اند که به دلیل نوع تغذیه آسیب جدی به پوشش
گیاهیهامون وارد می نمایند،گیاهانی کــه خود به دلیل کمبود نزوالت جوی
وعدم ورود حقابه تاالب دچار تنش هستند .همچنین در این ترددها بستر تاالب
نیز در سطحی وسیع دچار فرســایش شده که با اندک بادی خیزش طوفانها
را ســهمگین تر می کند.وی خاطر نشــان کرد :موضوع حفاظت از عرصههای
طبیعی تاالبهامون همچون پوشش گیاهی و بستر تاالب که از ارکان فعال و یا
غیر فعال بودن کانونهای گرد و غبار منطقه است ،نیاز به همکاری کلیه نهادها
دارد .بااین وجود این اداره کل علیرغم کمبود نیرو و محدودیت تجهیزات نهایت
تالش خود را در راســتای حفاظت وحراســت از مناطق تحت مدیریت سازمان
حفاظت محیط زیست کرده است.

تعطیلی پروژههای عمرانی در قزوین
به دلیل کمبود سیمان

رئیس هیاتمدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین
گفــت :در هفتههای اخیر به دالیل مختلفی ازجمله قطعی مکرر برق و افزایش
هزینههای تولید ،کارخانهها ،تولید ســیمان خود را کاهش دادهاند و در فصلی
که بهترین فرصت پیشرفت پروژههای عمرانی است بسیاری از پروژهها به دلیل
کمبود سیمان رو به تعطیلی هستند.میثم صوفی نیارکی در گفتوگو با ایسنا با
اشــاره به معضل کمبود سیمان ،تصریح کرد :در هفتههای اخیر و بنا به دالیلی
ازجمله قطعی مکرر برق و افزایش هزینههای تولید ،اغلب کارخانههای سیمان،
تولید خود را کاهش دادهاند و این موضوع باعث به هم خوردن تعادل بین عرضه
و تقاضا شده است.وی افزود :در حال حاضر قیمت مصوب هر پاکت سیمان ۵۰
کیلویی  ۳۰هزار تومان است درحالیکه قیمت سیمان در بازار سیاه بیش از ۷۰
هزار تومان رسیده اســت ،در حال حاضر سیمان از طریق بورس خریدوفروش
میشــود و مصرفکنندگان برای خرید سیمان باید از طریق بورس اقدام کنند
بهطــور میانگین قیمت واقعی هر تن ســیمان  ۵۲۰هزار تومان یعنی هر پاکت
سیمان  ۲۷هزار تومان است اما بعد از تقاضا و خرید ارسالی وجود ندارد.رئیس
هیئتمدیره انجمن شــرکتهای ســاختمانی و تأسیساتی استان قزوین تأکید
کرد :در برخی موارد علیرغم پیشخرید و واریز وجه ،ســیمانی برای ما ارسال
نمیشود و در حال حاضر معضل کمبود سیمان پروژههای عمرانی را در آستانه
تعطیلی کامل قرار داده اســت.وی یادآور شــد :پیمانکاران پروژههای عمرانی
استان ،سیمان را بهصورت کلی خرید میکنند و هماکنون در تهیه آن با مشکل
جدی مواجه هســتند این در حالی اســت که کارخانه سیمان آبیک در استان
قزوین فعالیت دارد ،فعالیت کارخانه ســیمان در اســتانهای همجوار ازجمله
البــرز ،گیالن و زنجان توزیع میشــود در حالی که ما در اســتان قزوین برای
تأمین ســیمان از اســتانهای همدان و گیالن با مشکل روبهرو هستیم.صوفی
نیارکی خاطرنشان کرد :همزمان با افزایش قیمت سیمان ،شاهد افزایش قیمت
بتن آماده و میلگرد نیز هســتیم بهطوریکه قیمت میلگرد به باالترین ســطح
قیمت خود در سالهای اخیر رسیده است؛ این افزایش قیمتها درنهایت باعث
باال رفتن قیمت تمامشده پروژههای عمرانی میشود.وی اظهار کرد :در صورت
ادامه روند فعلی اســتقبال پیمانکاران برای شــرکت در مناقصات کاهش پیدا
میکند و پروژههای فعال فعلی نیز به سمتوسوی تعطیلی کشیده میشود ،ما
در حالی از کمبود ســیمان رنج میبریم که کارخانه ســیمان آبیک در جوار ما
آسیبهای زیستمحیطی متعددی برای استان ایجاد کرده است.

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

تنها راهحل احیای زایندهرود مدیریت درست آب است

رئیس کمیســیون حمــل و نقل و فنــاوری اطالعات
شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت :فرونشست زمین از
عوامــل خطر آفرین برای آثار تاریخــی اصفهان از جمله
پل خواجو ،میدان نقش جهان و ســی وســه پل اســت.
امیراحمد زندآوربیان داشــت  30 :تیر ماه سال 1400
مصادف اســت با فرا رســیدن دهم ذیالحجه عید سعید
قربــان ،زیباترین تجلی عبودیــت و بندگی و فصل قرب
الهی ،عیدی که جلوهگاه تســلیم ،سرســپردگی ،عشــق
و عالقه مخلوق به معبود اســت که بــا ایثار عزیزترین و
گرانبهاترین دارایی خود در پیشگاه قادر متعال ،ترجمان
نوینــی از بندگی و خضوع در پهنه گیتی خلق کرد.رئیس
کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی
شــهر اصفهان تصریح کرد :متأســفانه در سالی که شیوع
ویروســی منحوس و شــوم کرونا کره خاکی را فرا گرفته
همه ملل مســلمان به ویژه هموطنان خداجو و عاشــقان
حرم مقدســش را از طواف کعبه محروم ساخته ،به درگاه
ایزد متعال دســت به دعا میبریــم و خالصانه و صادقانه
شــر این بیماری
اســتعانت طلبیده تا عالم هســتی را از
ّ
پاک سازد ،تا انشــاءاهلل با حضور در حرمش ،عید قربان
را جشــن گیریم.وی اضافه کرد :اینجانب ضمن تبریک و
تهنیت این عید عزیز و بزرگ ،از درگاه خداوند ســبحان
اعتال و پیشگامی میهن سرافراز اسالمی و صحت ،سالمت
و بهروزی ملّت شریف و فهیم ایران را مسألت دارم.رئیس
کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی
شهر اصفهان گفت :فرونشســت زمین یکی از پیامدهای
بحران آب و خشک شدن زاینده رود در اصفهان است که
میتواند منشــاء آسیبهای مهمی برای مناطق مسکونی،
صنعتی ،خطــوط انتقال نیــرو و آثار تاریخی باشــد .بر
اساس گزارش سازمان نقشــه برداری کشور ،فرونشست
زمیــن از عوامل خطر آفرین برای آثــار تاریخی اصفهان
از جمله پل خواجو ،میدان نقش جهان و ســی وســه پل
اســت.زندآور ادامه داد :زاینــدهرود به طول بیش از ۴۰۰
کیلومتــر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران اســت
کــه از کوههای زاگرس مرکزی بویــژه زرد کوه بختیاری
سرچشــمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق
پیــش میرود و به تاالب گاوخونی میریزد.وی افزود :این
رودخانه که عالوه بر جاذبــه تفریحی و فرهنگی ،همواره
نقشی مؤثر در کشــاورزی و ثبات اقتصاد منطقه مرکزی

کشــورمان و زنده بودن تاالب گاوخونی داشته است ،در
دهههای اخیر به علت کمبود بارشها ،خشکســالیهای
متوالی ،تراکم جمعیت و افزایش برداشت به یک رودخانه
فصلی تبدیل شــد و در پایین دست در فصول گرم بویژه
تابســتان با خشکی مواجه شده اســت .رئیس کمیسیون
حمل و نقل و فناوری اطالعات شــورای اســامی شــهر
اصفهان گفت :بازگشایی چند روزه زاینده رود در روزهای
گذشته شاید موجب خوشحالی شــهروندان و کشاورزان
اصفهانی شــده باشــد اما باید به این نکته توجه نمود که
این کار با وجود مشکل جدی کم آبی و کاهش بسیار زیاد
ذخیره ســد هیچ مشــکلی را به صورت اساسی رفع نمی
کند و تنها راهکاری مقطعی اســت که ممکن است حتی
در هفتههای آینده موجب ایجاد مشکالتی برای آب شرب
استان نیز باشــد .به نظرم تنها راه حل احیای زاینده رود
و جاری شــدن مجدد آن که درخواســتی ملی است عزم
سیاست گذاران کالن کشور برای مدیریت درست آب در
بین تمام ذی نفعان این حوزه اســت تا به دور از دعواهای
اســتانی و جوســازیهای هدفمند معاندان نظام بتوانیم
مشــکالت را رفع کرده و زاینده رود را همچون گذشــته

زنده و جاری ببینیم.زندآور ادامه داد :تخصیص درســت
آب با در نظر گرفتن مسائل جمعیتی و مهاجر پذیر بودن
اســتان اصفهان ،عدم بارگذاریهای جدیــد بر رودخانه
و مدیریت کاشــت محصوالت با توجــه به میزان مصرف
آب آن محصــول مــی تواند بخشــی از راهکارهای قابل
اجرا باشد.
خروجی سد زایندهرود کاهش یافت
سرپرســت شــرکت آب منطقهای اصفهان از کاهش
خروجی ســد زایندهرود خبر داد.به گزارش مهر ،در حالی
که شماری از کشاورزان شرق اصفهان که جمعیت آنها به
حدود صد نفر میرسید از صبح دیروز در اعتراض به بستن
دریچههای سد زاینده رود در مقابل شرکت آب منطقهای
اصفهان تجمع کرده و اعتراضات آنها به داخل ســاختمان
اداری کشیده شــده ،روابط عمومی این شرکت به نقل از
محمود چیتیان سرپرست معاونت حفاظت و بهرهبرداری
شــرکت آب منطقهای اصفهان از کاهش خروجی سد از
اواســط دیروز خبر داد.وی با اشــاره به اینکه جریان آب
در بســتر رودخانه زاینده رود با توجه به شــرایط جوی و
دمای هوا احتماالً تا آخــر هفته جاری تداوم دارد ،افزود:

در حال حاضر ذخیره مخزن سد زاینده رود  ۳۴۲میلیون
مترمکعــب ،ورودی به آن  ۱۳مترمکعب و خروجی از آن
 ۷۰مترمکعب بر ثانیه است.سرپرســت معاونت حفاظت و
بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان با تاکید بر اینکه
خروجی ســد زاینده رود با توجه بــه اتمام آبدهی باغات
شرق کاهش مییابد ،خاطرنشان کرد :پس از این خروجی
ســد زاینده رود صرفاً برای مباحث شرب تنظیم میشود.
آب زاینده رود بامداد روز یکشنبه  ۲۰تیرماه پس از اتمام
بنــش  ۱۰روزه باغات غرب اصفهــان ،با هدف توزیع آب
برای کشاورزان شــرق اصفهان از سد نکوآباد (شهرستان
مبارکه) رهاســازی شد.بر اســاس تصمیم گیری شورای
تأمین و کارگروه سازگاری با کم آبی استانداری اصفهان،
زاینده رود با هدف تأمین نیاز آبی باغات شرق ،دامداریها
و آبیاری کشــتهای ریشهای این منطقه به مدت  ۱۰روز
در اصفهان جریان دارد.گفتنی اســت برای بنش باغات و
کشــاورزی غرب اصفهان در مــدت  ۱۰روز ( ۹تیر تا ۱۹
تیر) حدود  ۳۰میلیون مترمکعب آب تخصیص یافت.
سرپرســت معاونت حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب
منطقــهای اصفهان درباره احتمال رهاســازی مجدد آب
در زاینــده رود پس از اتمام نوبت آبدهی به کشــاورزان
شــرق اصفهان ،اظهار داشت :این موضوع باید در کارگروه
ســازگاری با کم آبی اســتان با توجه به جــدول منابع و
مصارف و میزان آب برداشــت شــده ،بررسی شود و در
صورتی که به نتیجه برســد ،اعالم خواهیم کرد.در جلسه
کمیتــه ســازگاری با کم آبــی اســتانداری اصفهان روز
چهارشــنبه  ۱۶تیر ماه که با حضور نمایندگان کشاورزان
شهرســتان اصفهان برگزار شــده بود مقرر شد که برای
رهاســازی آب به سمت شــرق اصفهان ،همه دریچههای
صنایع ،دهانه مادیهای ســنتی و کانالهای کشــاورزی
غرب بســته شــود تا این بخشها در ایــن مدت  ۱۰روز
به هیچ وجه آبی برداشــت نکنند.شــماری از کشاورزان
معترض شــرق امــروز خواهان تعیین میــزان دقیق آب
تخصیــص یافته در یک هفته اخیر شــدند .برخی از آنها
میگویند هنوز آبی به زمینهای کشــاورزی آنان نرسیده
این در حالی اســت که بنا به آمار اعالم شــده از ســوی
معاونت بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان تاکنون
 ۷۰میلیون مترمکعب آب برای باغات غرب و شرق استان
در  ۲۰روز گذشته رهاسازی شده است.

فرماندارکهگیلویه:

امکانات بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت جوابگوی نیاز مردم نیست

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت :فرماندار شهرستان
کهگیلویه گفت :امکانات بیمارســتان امــام خمینی(ره)
دهدشت ،مرکز این شهرستان جوابگوی نیاز مردم نیست.
دارا کریمــی نژاد در نشســت ســتاد مقابله بــا کرونا در
دهدشــت با بیان اینکه امکانات بیمارستان امام خمینی
(ره) دهدشــت جوابگــوی بیماران نیســت اظهــار کرد:
مشکالت ناشــی از توزیع ناعادالنه در این بیمارستان روز
به روز برای همگان واضحتر میشود.
وی ضمن ابراز گالیه از دانشــگاه علوم پزشکی گفت:
امکانات سرمایشــی بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت
در ســطح دهه  ۶۰اســت ،آقای یزدانپناه سری به این
بیمارســتان بزنید ببیند اینجا چه خبر اســت؟ آیا باید با
پنکه به جنگ کرونا برویم؟.فرماندار شهرستان کهگیلویه
ظلــم در حق مردم این شهرســتان را بیش اندازه عنوان

کرد و افزود :امیدواریم وضعیت غیر قابل تحمل کهگیلویه
را آقای یزدانپناه (رئیس دانشــگاه علوم پزشکی یاسوج)
و وزارت بهداشــت ببیننــد و برای رفــع آن ورود کنند.
کریمینژاد با بیان اینکه تب گرما در دهدشــت باالســت
و کادر درمان به ســختی این شــرایط را تحمل میکنند
خواســتار رفع اورژانسی سیســتم سرمایشی بیمارستان
امــام خمینی(ره) شــد.به گزارش ایســنا ،وی بیان کرد:
۱۱میلیــاردی که مرتب وعده میدهنــد احتماال در این
دولت تزریق نمیشــود اگر هم برســد با توجه به تقسیم
بندی بین بیمارستانها مبلغ ناچیزی به دهدشت خواهد
رسید.
خسارتهای شدید بارشهای تابستانه در
کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری استان کهگیلویه

و بویراحمد از وارد شــدن خســارتهای متعدد ناشی از
بارشهای شدید تابســتانه به برخی از روستاها و مناطق
عشایری این استان خبرداد.
به گزارش ایلنا از یاسوج ،محمد محمدی در گفتوگو
با رســانهها با اشــاره به برخی از خســارتهای وارده به
محورهــای مواصالتــی روســتایی و عشــایری در چهاد
شهرســتان اســتان کهگیلویه و بویراحمد ،اظهار داشت:
متاسفانه حجم این خسارتها باال و تا پایان اتمام بارشها
نمی توان این خســارتها را ارزیابی کرد.وی گفت :البته
ما چند روز قبل از شــروع بارشها با اســتفاده از ظرفیت
رسانهها و فضای مجازی ،هشدارهای الزم را در این ارتباط
داده بودیم اما متاســفانه هم اکنون شــاهد خسارتهای
گسترده در شهرستانهای بویراحمد ،دنا ،چرام و مارگون
هســتیم.محمدی از تلف شدن دام عشایر و صاعقه زدگی

تعدادی از عشــایر اســتان کهگیلویه و بویراحمد در روز
گذشــته هم خبرداد و خاطرنشان کرد :متاسفانه برخی از
منازل مسکونی و محورهای مواصالتی روستایی در سطح
استان هم دچار خسارتهای شدیدی شده اند .مدیرکل
مدیریت بحران استانداری اســتان کهگیلویه و بویراحمد
گفــت ۲ :مزرعه پرورش ماهــی در منطقه تفریحی تنگ
مهریان یاســوج خسارت زیادی دیده اند و متاسفانه دهها
تن از ماهی این مزارع بطور کامل تلف شده است.محمدی
افزود :انتظار داریم مردم استان مراقبتهای الزم را داشته
باشــند و نکات ایمنی را رعایت کرده و از حضور در مسیر
رودخانهها خودداری کنند.به گزارش ایلنا ،سامانه بارشی
موسمی جنوبی به اســتان کهکیلویه و بویراحمد از عصر
روز یکشنبه  ۲۷تیرماه به این استان ورود کرده و تا عصر
دیروز دوشنبه ادامه داشت.

منطقه آزاد اینچهبرون فرصتی برای جذب سرمایهگذاری است
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان گلســتان
گفت :با تصویب منطقــه آزاد اینچه برون که مورد تایید
شــورای نگهبــان و مجلس قــرار گرفته اســت ،یکی از
فرصتهای بزرگ برای ایجاد اشــتغال و جذب ســرمایه
گذاری داخلی و خارجی به گلستان است.سعید مازندرانی
در گفت وگو با ایلنا اظهارکرد :در بخش اشتغال ،اداره کل
تعاون و کار رفاه اجتماعی گلستان به عنوان دستگاه پیگیر
ایجاد فرصتهای شغلی و ارائه تسهیالت به کارآفرینان و
بنگاههای اقتصادی از محل تســهیالت روستایی مربوط
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب خراســان شمالی
گفت ۲۶۵ :روســتای این استان با تنش آبی مواجه است.
غالمحســین ســاقی اظهارکرد :طی بررسیهای صورت
گرفته رد ســال گذشــته  ۳۰۰روستای اســتان با تنش
آبی مواجه بود که با اقدامات انجام شــده برای  ۵۲روستا
آبرســانی پایدار انجام و تعداد روستاهایی که با تنش آبی
موجه بودند کم شــد.وی افزود :اما با توجه به خشکسالی
رخ داده در سال جاری دوباره بر تعداد این روستاها افزوده
شد و روستاهای مواجه با مشکل تنش آبی به  ۲۶۵روستا
رسید.ســاقی با اشــاره به اینکه  ۷۲۹روستای باالی ۲۰
خانوار در این اســتان وجود دارد ،ادامه داد ۶۹۳ :روســتا
از این تعداد تحت پوشــش این شــرکت هستند و به ۴۳
روســتای تحت پوشش این شرکت همیشه آبرسانی سیار
رئیس اداره بهزیســتی ورامین خواستار برخورد جدی
با کودک همســری شــد و از خانوادهها خواست در این
خصــوص تحقیقات کافی را داشــته باشــند ،تــا دچار
آسیبهای پس از آن نشوند.
اعظم هراتی رئیس اداره بهزیستی ورامین خاطر نشان
کرد :انتظارات بهزیستی از دستگاهها برای همکاری فراوان
است؛ در حوزه پیشــگیری جای کار بسیار گسترده است
و امیدواریم در مواردی که با دســتگاههای دیگر همســو
و هم جهت هســتیم آنها نیز ما را یــاری کنند.این مقام
مســئول در خصوص وجود جامعه  ۴۳۰۰نفری معلولین

بــه تعاونیهــا اقدامات زیادی در ســال گذشــته انجام
داده است.
مازندرانــی ادامه داد :با پرداخت تســهیالت اشــتغال
روســتایی که در قالب بیــش از  ۶هزار طرح و با ایجاد ۸
هزار و  ۹۰۰فرصت شــغلی برای روستایان به مبلغ ۵۰۰
میلیارد تومان با کارمزد  ۴درصد انجام شــد ،باعث ایجاد
اشتغال و راه اندازی کارگاههای روستایی در زمینه تولید
قارچ ،گیاهان دارویی ،دام ،گردشــگری و ...شده است.وی
افزود :در زمینه کمک به مشــاعل نــو و فناورانه بیش از

 ۱۸میلیارد تومان تســهیالت با درصــد پایین به افرادی
کــه ایده نو در زمینه فناوری اطالعــات ،بازاریابی فروش
و ....دارنــد معرفی به بانک داشــتیم.مدیر کل تعاون،کار
ورفاه اجتماعی استان گلســتان تصریح کرد ۱۸ :میلیارد
تومان تســهیالت ارزان قیمــت در بخــش تعاونیهای
که دچار مشــکل شــدند و نیاز به توسعه سرمایه گذاری
داشتند پراخت شده اســت.وی یادآور شد:بازده عملکرد
سیاستهای اشتغالزایی با همکاری دستگاههای صنعت،
معدن و تجارت ،جهادکشاورزی و ....منجر به کاهش نرخ

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:

 ۲۶۵روستای خراسان شمالی با تنش آبی مواجه است
و به  ۵۹روســتا نیز گاهی اوقات آبرسانی سیار انجام می
شود.وی تعداد جمعیت روستایی استان را  ۳۷۲نفر اعالم
کــرد و گفت :بــه  ۳۶هزار و  ۵۳۹نفــر یعنی  ۱۰درصد
جمعیت مذکور آبرســانی ســیار انجام می شود.این مقام
مسئول در ادامه در ارتباط با استفاده مجتمع پتروشیمی
خراســان از آبهــای باکیفیت چاههای آهکــی واقع در
اطراف این واحدتولیدی گفت :در حال حاضر در شهرهایی
همچون نیشــابور ،اصفهان و  ...از پساب استفاده می شود
و واحدهای تولیدی اســتان نیز مــی توانند از این امکان

استفاده کنند.وی افزود :در حال حاضر پساب تصفیه شده
از کنار مجتمع پتروشــیمی خراســان می گذرد اما هیچ
اســتفاده از آن نمــی کند و این شــرکت از آب چاههای
آهکی در این شرایط خشکســالی و کم آبی استفاده می
کند.مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب خراســان شمالی
ادامه داد :هنوز موفق نشــده ایم حتی دو لیتر بر ثانیه آب
را از چاههایی که پتروشــیمی خراسان در حال استفاده از
آن اســت را بگیریم و به مردم روستاهای اطراف همچون
نجف آباد که در حال خفه شــدن از تشــنگی هســتند،

رئیس اداره بهزیستی ورامین خواستار شد

برخورد جدی با کودکهمسری در ورامین
در ورامین و حمایتهای بهزیســتی از آنان نیز بیان کرد:
الزم اســت ،آزمایشــات ژنتیکی قبل از ازدواج جدی تر
گرفته شــود و وقتی خانواده ای گرفتار شــد هم خودش
آســیب خواهد دید هم جامعه را دچار مشکل می کند و
نمونه آن در شــهر ورامین وجود خانوادههای چهار و پنج
معلوله هســت که وقتی ریشــه یابی می گردد غربالگری

و ژنتیک قبل از ازدواج انها صورت نگرفته اســت .رئیس
اداره بهزیستی شهرســتان ورامین با اشاره به آسیبهای
خانوادگی و وجود آمار باالی طالق در جامعه اظهار کرد:
در بحث کاهش طالق خصوصا طالقهای توافقی جلسات
الزام آوری تعریف شــده اســت که پنج جلســه مشاوره
برای جلوگیری از آن بصورت اجبار تاکید شــده اســت و

بیکاری در ســه ماه اول سال شــد و به  7.7دهم درصد
رســید .در ســال گذشــته  9.7دهم درصد بوده است و
نزدیک به دو درصد کاهش بیکاری در گلســتان داشــته
ایم.وی خاطر نشان کرد :در استان گلستان صنایع بزرگ
وجود نــدارد و تصویب منطقه آزاد اینچــه برون یکی از
فرصتهای بزرگ برای ایجاد اشتغال و استقرار بنگاههای
اقتصادی است و با معافیتهای مالیاتی که دارد و با روان
ســازی مقررات در خصوص ایجــاد بنگاههای اقتصادی و
تولیدی میتوان جذب سرمایه داخلی و خارجی داشت.
بدهیم.به گفته وی ،در حال حاضر روســتاهایی همچون
اخلی ،دنگل ،نجف آباد با مشکل شدید آب مواجه هستند.
ســاقی خاطرنشــان کرد :با این وضعیت کم آبی و پساب
تولیدی ،عقل ســلیم حکم می کند کــه برای صنعت از
پســاب استفاده شــود و آب خام باکیفیت به حوزه شرب
اختصاص یابد.این مقام مســئول توضیح داد :شــهرهای
شوقان و سنخواست با مشکل آب مواجه بودند که شرکت
آلومینیــای جاجرم تقبل کرد تا برای رفع مشــکل مبلغ
 ۲۷۰میلیــون تومان کمک کند.وی ادامه داد :از ســوی
دیگر دو شــرکت فوالدی اســفراین(لول ۹گستر و آذین
فورج) نیز طی جلســاتی که برگزار شده قرار بر این شد تا
هر کدام تا مبلغ هشت میلیارد تومان برای رفع مشکل آب
در برخی از مناطق این شهرستان کمک کنند.
در این ارتباط نتایج خوبی نیز حاصل شــده است.هراتی
برای جمع آوری متکدیان از ســطح شــهر خاطر نشــان
کــرد ۱۳ :اداره و نهاد برای جمــع آوری متکدیان متولی
هســتند که بهزیســتی هم یکی از آنها است ،ولی متولی
اصلی شــهرداری است که باید در جمع آوری متدکیان و
کارتن خوابها اهتمام کافی را داشــته باشد.وی در پایان
با ابراز نگرانی در خصوص وجود موارد کودک همســری
در ورامین خواســتار برخورد جدی با این موضوع شــد و
از خانوادهها خواســت در این خصوص تحقیقات کافی را
داشته باشند ،تا دچار آسیبهای پس از آن نشوند.

بارندگی در کازرون و کمآبی در دشتستان
با توجه به وابســتگی آبی استان بوشهر به
استان فارس ،بارندگیهای اخیر در شهرستان
کازرون باعــث اختالل در رونــد توزیع آب
شرب در شهرســتان دشتستان شده است.به
گزارش مهر ،اســتان بوشهر از نظر منابع آبی
با کمبودهای فراوانی روبرو است و در بهترین
شــرایط حداکثر  ۲۰درصــد از آب مصرفی
استان بوشــهر از منابع داخلی استان تأمین
میشود.
بیش از  ۸۰درصد آب مصرفی مردم استان
بوشهر از طریق همسایگان یعنی استانهای
فارس و کهگیلویه و بویر احمد تأمین میشود
کــه از طریق دو خطر انتقال طوالنی به نقاط

مختلف اســتان بوشــهر منتقل میشــوند.
همجواری استان بوشهر با خلیج فارس فرصت
خوبی برای ساخت و توسعه آبشیرینکنها
اســت .در حالی که کشــورهای همسایه از
این ظرفیت به خوبی اســتفاده کردهاند ،در
اســتان بوشــهر این ظرفیت به خوبی دیده
نشده اســت.برخی از کشورهای همسایه که
نســبت به استان بوشــهر مرز خیلی کمتری
با خلیج فــارس دارند ،روزانــه یک میلیون
متر مکعب آب شــیرین از دریا اســتحصال
میکنند ولی در اســتان بوشهر ،ظرفیت آب
شــیرینکنها از  ۳۰هزار متر مکعب در روز
فراتر نمیرود.یکی دیگر از راهکارهای تأمین

آب در اســتان بوشهر ،ساخت و توسعه سدها
است که میتوان با مهار روانآبهای ناشی از
بارشها ،بیش از نیازهای استان ذخیرهسازی
کرد ولی این موضوع به خوبی انجام نشــده
است.ساالنه چند میلیارد مترمکعب روانآب
ناشی از بارشهای استان بوشهر و استانهای
باالدســت بــدون اینکه مورد اســتفاده قرار
گیرد ،از اســتان بوشــهر عبور کرده و راهی
دریا میشود.تکمیل سدهای در حال ساخت
استان بوشــهر میتواند نقش مهمی در مهار
روانآبها داشته باشد و باید عالوه بر تأمین
اعتبار بــرای تکمیل این پروژهها ،ســدهای
جدیــدی برای تأمین بهتر و بیشــتر آب در

استان تعریف شود.وابســتگی استان بوشهر
به آب اســتانهای همجوار گاهاً دردسر ساز
میشــود و این روزها شاهد یکی از مشکالت
ناشی از این وابســتگی هستیم که اثرات آن
در دشتســتان دیده خواهد شد.در اطالعیه
شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر خطاب
به مــردم دشتســتان آمده اســت :به دلیل
اختالل ناشــی از بارندگیهــای اخیر و گل
آلود شــدن آب رودخانه شاپور در شهرستان
کازرون و در راســتای ارتقا ،سالمت و تأمین
آب شــرب ســالم و بهداشتی شــهروندان و
در نتیجه کاهش میــزان آب ورودی به این
شهرســتان ،در پارهای نقــاط دچار قطعی و

یا افت فشــار آب خواهیم شــد.این اطالعیه
میافزایــد :با توجه به کاهــش ورودی آب تا
زمان رسیدن به وضعیت نرمال و پایدار شدن،
از شهروندان محترم خواهشمند است صرفه
جویــی را در اولویت قرار داده و با اجتناب از
مصارف غیرضروری همکاری الزم را با پرسنل
شرکت آب و فاضالب داشــته و همکاران ما
را در خدمترسانی مطلوب یاری کنند.چنین
حوادثی اجتناب ناپذیر اســت ولی در صورت
وجود منابع آبی پایدار در اســتان بوشــهر از
جمله سد و آبشیرینکن ،در چنین مواقعی
امکان تأمین آب از دیگر منابع فراهم خواهد
بود.

