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متولی موقوفات نظرآبادی گفت: شــهرداری قزوین از 
ســال 74 و پس از ابطال قــرارداد مبنی بر دفن اموات در 
زمین های وقفی بهشت فاطمیه، نه تنها حقوق موقوفات را 
پرداخت نکرده بلکه بــدون رضایت و اطالع در زمین های 
وقفی پیشــروی کــرده و از آن کســب درآمــد می کند.
محمدرضا مالعلیا در گفت وگو با ایلنا در قزوین با اشــاره 
به موقوفات امین الرعایا و نظرآبادی در منطقه چوبیندر و 
اقبالیه گفت: این امالک برای عزاداری سیدالشهدا و کمک 
به نیازمندان و مســتمندان وقف شده و هزینه های آن در 
قالب بسته معیشــتی در اختیار افراد هدف قرار می گیرد.
وی ادامه داد: شهرداری سال 64 در منطقه جاده فارسیان 
برای دفن اموات در بهشــت فاطمیه بخشی از زمین های 
وقفی ما را با قرارداد 10 ســاله در اختیار گرفت؛ اما پس 
از آن نــه تنها قرار داد مورد نظــر را تمدید نکرد بلکه در 
زمین ها پیشــروی کرده و پس از محصور کردن آن بدون 
اطالع رســانی به ما نســبت به آماده سازی و فروش قبور 
اقدام کردند؛ این درصورتی است که دفن اموات در اراضی 
غصبی و وقفــی ممنوع اســت.متولی موقوفات نظرآبادی 
توضیح داد: 12 هکتار از زمین آرامستان متعلق به امالک 
موقوفی امین الرعایا و نظرآبادی اســت، شــهرداری شش 
هــزار متر با ما قرار داد داشــته اما 11 هــزار و 400 متر 
تصرف کرده؛ ضمن اینکه قرارداد که سال 74 ابطال شده 

را نیز تمدید نکرده است.
وی ادامه داد: ســال 91 برای این موضوع از شهرداری 
قزوین شــکایت کرده، مســئله به دیوان عالی کشور رفت 
اما حکم اجرا نشــده و هنوز هاله ای از ابهــام وجود دارد، 

ســال 96 ســند مالکیت امالک در اختیار ما قرار گرفت و 
از ســال 9۸ مجدد پیگیر حقوق مان هستیم، اما عده ای از 
افراد هستند که ســنگ اندازی می کنند.مالعلیا بیان کرد: 
عالوه بر پیگیری موضوع از مراجع قضائی و سازمان بازرسی 
چندین بار با شــهرداری و دو تن از  اعضای شــورای شهر 
دوره گذشته مبنی بر اینکه برای دفن اموات رضایت ندارم 
مکاتبه انجام شد و در ســال 9۸ خودشان اقرار کردند که 

اشتباه کردیم و حقوق را پرداخت می کنیم؛ اما یک ماه بعد 
اعــالم کردند که تا پیش از حکــم قضائی مبلغی پرداخت 
نمی کنند و در حال حاضر نیز پرونده در شــعبه 12 دادگاه 
درحال رســیدگی است.وی تصریح کرد: شهرداری خودش 
را صاحــب همه چیز می داند و ادعــا دارد که فعالیت عام 
المنفعه انجام می دهد، عام المنفعه به این معنا اســت که 
قبــر را رایگان در اختیار مردم قــرار دهد؛ این در صورتی 

است که شــهرداری بدون مدرک و سند مکان غصبی را با 
قیمت میلیونی برای دفن اموات به فروش می رساند.متولی 
موقوفات نظر آبادی تاکید کرد: شــورای شهر و شهرداری 
جدیــد از این موضوع خبــر ندارند؛ ضمــن اینکه اعضای 
شورای شــهر دوره گذشته نیز به شــهرداری اعالم کرده 
بودند اما شهرداری حقوق موقوفه را پرداخت نکرد و اعالم 
کرد توافق کنیم؛ اما عدم پرداخت حقوق موقوفه باعث شده 

من شرمنده مردم باشم و نیت واقف نیز اجرا نشده است.
وی ادامه داد: خسارت نهایی را کارشناسان دادگستری 
مشخص می کنند؛ اما شهرداری تا کنون حدود 10 میلیارد 
تومان به موقوفات بدهکار اســت و برای پرداخت آن طفره 
می رود و هنوز هم قبور را به صورت اینترنتی پیش فروش 
می کند و غرفه هایی را به سنگ برها اجاره می دهد.مالعلیا 
با بیان اینکه افرادی به شــهرداری رسوب کرده اند که باید 
کاوش کــرده و آن ها را از این سیســتم خارج کرد گفت: 
خیلی ها هستند که شهرداری حق شان رو خورده و ضعیف 
را ضعیف تر و قوی را قوی تر کرده؛ اگر خادم ملت هســتید 
آیــا خدمت به مردم به معنای گرفتن ملک وقفی اســت؛ 
من قصد داشــتم این قبور را رایگان در اختیار مردم قرار 
دهم نه اینکه مانند شــهرداری تجارت کنم.مالعیال گفت: 
تمام مدارک، اســناد و نقشــه هایی که نشان می دهد این 
امــالک متعلق به موقوفه اســت را در اختیــار داریم و به 
مقام قضائی ارائه کرده ایــم، حتی موضوع را با امام جمعه 
و نماینــدگان مجلس نیز مطرح کردیم و امیدواریم حقوق 
موقوفه پرداخت شود تا ضمن انجام نیت واقف مردم نیز از 

مزایای آن بهره مند شوند.  

زیتون کاران رودباری با مشکالت فراوانی به 
ویژه کمبود آب مواجه بوده و حتی راه اندازی 
فراکسیون زیتون در مجلس پنجم نیز نتیجه 
ای برای آنها نداشــته و مشــکالت همچنان 
برقرار اســت.به گزارش مهر، پایان شــهریور 
ماه گزارشــی با عنوان درختان زیتون رودبار 
ایســتاده می میرند / »آب« سِد توسعه باغات 
در صفحه خبرگزاری مهر استان گیالن منتشر 
شــد که در آن به بخشــی از مشکالت زیتون 
کاران و باغداران این محصول پرداخت شــد و 
زیتون کاران و مســئوالن درباره این مشکالت 
و مســائل صحبــت کردند.با توجــه به اینکه 

شهرستان رودبار قطب اصلی تولید زیتون در 
کشور محسوب می شــود و اقتصاد و اشتغال 
حــدود 10 هزار نفر از مردم این شهرســتان 
به همین محصول وابســته است در سال های 
اخیر به دلیل وجود مشکالتی از قبیل کمبود 
آب، پیچیدگی هــای اداری بــرای تخصیص 
اراضی برای کشــت و همچنین نگاه سطحی 
و غیرمسئوالنه شــاهد کاهش میزان تولید و 

آسیب به اقتصاد زیتون کاران رودباری است.
در گفتگو بــا نماینده رودبــار در مجلس 
بــه دنبال پیگیری مشــکالت زیتــون کاران 
و راهکارهــای رفــع آن از طریــق مجلس و 

مســئوالن ملی شــدیم که نماینده رودبار در 
مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشــاره به 
برخورداری این شهرســتان از حدود 10 هزار 
هکتــار باغ زیتون، اظهار کرد: خشکســالی و 
کمبود آب از یک طــرف و عدم صدور مجوز 
برداشت آب از طرف دیگر باعث شده تا شاهد 
کاهش چشــمگیر برداشــت زیتون در رودبار 
باشیم.مهرداد گودرزوند چگینی با بیان اینکه 
کمبود آب مهم ترین چالش برای توسعه زیتون 
در رودبار است، گفت: ســال گذشته بیش از 
1۸ هزار تن زیتون در رودبار برداشــت شد و 
پیش بینی می شود این رقم امسال به 12 هزار 
تن برســد و این کاهش شدید تولید زیتون به 
اقتصاد شهرســتان لطمه می زنــد.وی با بیان 
اینکــه ۵7 درصد از باغــات زیتون صنعتی و 
مابقی سنتی هستند، افزود: باغات سنتی آب 
زیــادی مصرف می کننــد و دچار آفت مگس 
زیتون نیز می شوند لذا باید به سمت صنعتی و 
مدرن کردن این باغات رفت و متولیان امر باید 
در راستای صنعتی شدن زیتون تالش مضاعف 
کنند.نماینده رودبار در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به بی نتیجه بودن فراکسیون زیتون 
در مجلس پنجم، گفت: اساســاً فراکسیون ها 
کارکرد سیاســی دارنــد و در مجلس یازدهم 
چنین فراکســیونی وجــود ندارد.گودرزوند با 

تأکید بر اینکه رفع مشــکل آب کشــاورزان و 
باغــداران زیتون عزم ملــی می خواهد، اضافه 
کرد: پیگیری های زیادی در این راستا صورت 
گرفته و معتقدم اقدامــات اجرایی مربوط به 
دستگاه های اجرایی است و باید در این راستا 

جدیت بیشتری به خرج دهند.
فرماندار رودبار نیــز در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته در 
راســتای اقتصادی ســازی صنعت زیتون در 
این شهرســتان، گفت: در شهرستان رودبار 
حدود 100 واحد تبدیلــی و فرآوری زیتون 
در شهرک های صنعتی و خارج از آنها مستقر 
و در حال فعالیت هستند.هوشنگ عباسقلی 
زاده بــا اشــاره به وجود حدود بــه 10 هزار 
هکتار باغات زیتون در شهرستان رودبار، بیان 
کرد: به دلیل اعمال ممنوعیت بارگذاری آب 
پشت سد و محدودیت استفاده از رودخانه ها 
برای باغات در ســنوات گذشته در محدوده 
شهرســتان، پیگیری ها از در استان و وزارت 
نیرو برای رفع ممنوعیت و محدودیت اعمال 
شــده برای شهرســتان رودبار در حال انجام 
است.عباسقلی زاده افزود:  پروژه های متعدد به 
منظور انتقال آب کشــاورزی از جمله آبیاری 
تحت فشــار، قطره ای، احداث اســتخرهای 
ذخیره آب کشاورزی، پوشش انهار کشاورزی 

در مناطق مختلف شهرستان رودبار در حال 
اجرا است.فرماندار رودبار با اشاره به اقدامات 
کنترلی آفت مگس زیتون در این شهرستان، 
اضافه کرد: امســال به منظــور تقویت باغات 
زیتون در 140 هکتار محلول پاشــی صورت 
گرفته است.وی ادامه داد: در سطح 40 هکتار 
هــرس و تا حدودی نیز باز جوان ســازی به 
منظور تهویه و فضاســازی باغات زیتون، راه 
اندازی پنج ایستگاه پیش آگاهی آفت مگس 
زیتون به منظور تعیین زمــان دقیق مبارزه 
بــا این آفــت، توزیع رایگان ســم دیمتوات، 
پروتئیــن و کارت زرد بین باغــداران زیتون 
در ســطح شــش هکتار انجام شــده است.

عباسقلی زاده با اشاره به برنامه های در حال 
اجرا در راســتای اعتدال اقتصــادی چرخه 
تولیــد و توزیع و فروش محصــوالت زیتون 
در شهرســتان، بیان کرد: تهیه زنجیره ارزش 
زیتون، تقویت فعالیت های صنفی این بخش، 
برند سازی و صنایع تبدیلی و تشکیل تعاونی 
تولید زیتون از جمله اقدامات انجام شده و در 
حال انجام اســت.با توجه به وعده مسئوالن 
شهرســتان رودبار از نماینده تا فرماندار برای 
پیگیری مشکالت، باید دید که این پیگیری ها 
تــا چه اندازه نتیجه بخش بوده و مشــکالت 

زیتون کاران را برطرف خواهد کرد.

زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل   
آذربایجان شرقی از وضعیت آبی نامساعد تاالب 
بین المللــی قوریگل خبر داد و گفت: تراز آبی 
این تاالب ۵۳ ســانتیمتر کاهش یافته است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از تبریز، 
عباس نژاد  مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
المللی  بیــن  آذربایجان شــرقی گفت: تاالب 
قوریگل امســال بــا توجه به کاهــش میزان 
بارندگی و وقوع شرایط خشکسالی در منطقه 
و همچنین شرایط نابسامان کانال آبرسانی آن 

نسبت به سال های گذشته وضعیت مساعدی 
به لحاظ آبگیری و تامین حقابه نداشته است.

او ادامه داد: بر اســاس آمار ارائه شــده از 
طرف شــرکت آب منطقه ای اســتان، میزان 
آب ورودی تاالب در ســال آبی امسال 0.96 
میلیون متــر مکعب بوده که در مقایســه با 
ســال آبی پارســال )1.4میلیون متر مکعب( 
به میــزان 0.44 میلیون متــر مکعب کاهش 
آبگیری داشته است.عباس نژاد گفت: تراز آبی 
تاالب در پایان فصل آبی امسال به 1911.7۸ 

رســیده که نسبت به تراز زمان مشابه پارسال 
)1912.۳1( به میزان ۵۳ ســانتی متر کاهش 
نشان می دهد.او با اشاره به اینکه آبگیری تاالب 
قوریگل هر ســال از اواســط آبان ماه شروع و 
تا اواسط اردیبهشــت ماه سال بعد ادامه پیدا 
می کند، گفت: وضعیت آبی فعلی تاالب نشان 
می دهــد اگر در فصل آبی جدید روند آبگیری 
این تاالب به نحو مطلــوب صورت نگیرد چه 
بسا در سال آتی شاهد خشک شدن کامل این 

تاالب مهم در استان خواهیم بود.

رئیس کل دادگســتری هرمــزگان گفت: 
برخورد با قاچاق سازمان یافته باید در اولویت 
قرار گیرد و سرشــاخه های این امر شناسایی 

و دستگیر شــوند.به گزارش ایلنا از هرمزگان، 
علــی صالحی با بیان اینکه صیــد ترال باعث 
تخریب محیط زیست دریا می شود که باید با 

آن به شدت برخورد کرد، گفت: دریا موهبتی 
الهی اســت که امروز در اختیــار ما قرار دارد 
و بایــد از آن به عنوان امانتــی برای آیندگان 
مراقبت کنیم و این امر مســتلزم قاطعیت در 
حفاظت از زیســتگاه های آبزیــان و برخورد 
جدی با متخلفان اســت.وی همچنین یادآور 
شــد: برای مقابله با صید ترال به همه روسای 
دادگستری و دادستان های استان دستور داده 
شــده است تا بر اساس قانون، شناور ها و کلیه 
تجهیزاتی که در این خصوص مورد اســتفاده 
قرار می گیرد به نفع دولت ضبط شود.صالحی 
با اشاره به آسیب های قاچاق افزود: قاچاق دام 
مولد در قشم خســارت جبران ناپذیری است 

که جلوگیری از آن به همکاری همدالنه همه 
مسووالن نیازمند است.

رئیس کل دادگســتری هرمــزگان گفت: 
برخورد با قاچاق سازمان یافته باید در اولویت 
قرار گیرد و سرشاخه های این امر شناسایی و 
دستگیر شوند.وی افزود: با توجه به اینکه قاچاق 
با انگیزه مالی انجام می شود باید به قاچاقچیان 
ضربه مالی وارد شــود تا انگیزه هایشان از بین 
برود.صالحــی در ادامــه با اشــاره به ظرفیت 
محــدود زمیــن و اراضی ســاحلی در جزیره 
قشم گفت: باید در واگذاری ساحل و زمین به 
سرمایه گذار بیشترین دقت صورت گیرد.رئیس 
کل دادگســتری هرمزگان با اشــاره به اینکه 

گردشگری قشم با وجود ظرفیت ها و اقدامات 
مناســبی که انجام شــده، هنوز با آنچه باید 
تحقق یابد، فاصله دارد، افزود: باید شــرایط به 
گونه ای فراهم گردد که مردم با آسودگی خاطر 
به این جزیره مسافرت کنند.دقت در واگذاری 
اراضی دولتی، نظارت بر اجرای طرح هایی که 
به واســطه آن ها زمین های دولتی به اشخاص 
واگذار شده اســت و حفاظت از سواحل دریا 
در مقابل دســت اندازی زمین خواران از دیگر 
مواردی بود که رئیس کل دادگســتری استان 
هرمزگان به رئیس جدید دادگســتری قشــم 
مأموریت داد، رسیدگی به آن ها را به طور ویژه 

در دستور کار خود قرار دهد.

این روزها زنگ خطر کاهــش جمعیت آبزیان در 
رودخانه های خراسان شــمالی به صدا درآمده است.
رودخانــه اترک کــه روزگاری مامنی برای زیســت 
ماهی ها بود این روزها بخش های زیادی از آن تبدیل 
به کویری شده که دیگر نشانی از ماهی در آن نیست 
و خشکســالی سبب شده تا زیستگاه آبزیان کوچک و 
کوچک تر شــود و عالوه بــر آن عوامل دیگری نیز بر 
روی زندگی این گونه های حیوانی تاثیری مســتقیم 
گذاشــته است.لشــگری معاون فنی اداره کل محیط 
زیست خراسان شمالی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه بیشتر آبزیان موجود در این استان در روخانه 
اترک و سرشــاخه های آن ها زندگی می کنند، گفت: 
خراسان شمالی با تنوع خیلی زیادی از آبزیان مواجه 
نیســت و دو گونه ماهی در رودخانه های این اســتان 
زیســت می کنند.به گفتــه وی در رودخانه های این 
اســتان دو گونه بومی زردپر و سســت ماهی در حال 
زیست هستند.لشــگری افزود: در حال حاضر مخزن 
سد شیرین در شهرســتان مانه و سملقان تبدیل به 

یک مخزن ژنتیکی برای ماهی های زردپر شده است.
خشکسالی و کاهش جمعیت آبریان در 

رودخانه اترک
وی با اشاره به بروز خشکسالی طی چند سال اخیر 
اظهارکرد: خشکســالی موجب بــروز تلفات و کاهش 
جمعیت ماهی ها می شــود که به طور حتم این تاثیر 

بر روی جمعیت آبزیان استان گذاشته شده است.این 
مقام مسئول تصریح کرد: در مکان هایی که رودخانه ها 
به طور کامل خشک می شوند، آبزیان محکوم به مرگ 
می شوند و اما این امر در خراسان شمالی خیلی اتفاق 
نیفتاده اســت.وی تاکیدکرد: از ســوی دیگر ماهی ها 
گونه هایی از آبزیان هســتند که خود را خیلی سریع 
احیاء می کنند و به محض بازگشــت شرایط اقلیمی 
آیده آل آن ها نیز به شــرایط طبیعی جمعیتی خود با 

تخم ریزی های فراوان بازخواهند گشت.
وی خاطرنشان کرد: اما مهمترین مشکلی که آبزیان 
را نه تنها در این استان بلکه در کشور تهدید می کند، 
تخریب زیستگاهی است که این معضل اثری مخرب 
تر از خشکسالی بر روی زندگی آبزیان دارد.معاون فنی 
اداره کل محیط زیســت خراسان شمالی تصریح کرد: 
زمانیکه زیســتگاه آبزیان از بین می رود در واقع نسل 
آن ها به خطر می افتد و ممکن اســت با از بین رفتن 
زیســتگاه، ژنی از آن ها باقی نماند.وی بیان کرد: ورود 
آلودگی به رودخانه ها مهمترین مشــکلی است که در 
حال حاضر رودخانه های استان و آبزیان موجود در آن 
را تهدید می کند.لشگری گفت: برداشت بی رویه آب 
از رودخانه توســط کشــاورزان و کم شدن دبی آب و 

حتی خشک شدن آب از دیگر عوامل تخریب زیستگاه 
آبزیان است.

مردمی که کمر همت برای تخریب 
زیستگاه های آبزیان بسته اند

محمــد خالقی مدیر محیط زیســت شهرســتان 
بجنورد نیز در گفت و گو با ایســنا، با تاکید بر اینکه 
ورود آلودگی به رودخانه های استان مهمترین تهدید 

زیســتگاه آبزیان در این استان است، گفت: به عنوان 
مثال سال گذشــته که گاز واحدهای صنعتی قطع و 
آن ها مجبور شــدند از گازوئیل برای تامین ســوخت 
اســتفاده کنند، بخشی از این ســوخت که در بخش 
تصفیــه این واحد تولیدی تصفیه نشــده بود به طور 
ناخواسته وارد رودخانه شــد.وی افزود: این امر حتی 
در آن موقع موجب تلف شــدن تعدادی از ماهی های 

رودخانــه اترک نیز شــد.خالقی ادامه داد: از ســوی 
دیگر زباله هایی که از روســتاهای باال دست وارد آب 
رودخانه ها می شوند از دیگر عواملی است که موجب 
آلودگی آب در رودخانه های این استان می شود.وی با 
اشــاره به اینکه تعدادی از افراد روستایی و شهری در 
داخل رودخانه هایی همچون فیروزه اقدام به شســتن 
خودرو، قالی و پشــم می کنند، تصریح کرد: راننده ها 
برای شست و شوی خودروی خود از پودر و سایر افراد 
برای شســتن قالی و پشم عالوه بر پودر از ماده ای به 
نام واکتیس نیز اســتفاده می کنند که این امر سبب 
آلودگی شــدید آب و به مخاطره افتادن حیات آبزیان 
می شود.این مقام مسئول بیان کرد: استفاده از سموم 
کشاورزی برای از بین رفتن حشرات و وارد شدن آن به 
آب رودخانه از دیگر علل آلودگی آب این مکان ها است.
وی گفت: ریختن فاضالب کارواش به داخل رودخانه از 
دیگر علل آلودگی است در رودخانه های این شهرستان 
بوده که یک نمونــه از آن یکی از کارواش ها فاضالب 
خود را در داخل رودخانه باباامان رها می کردند.مدیر 
محیط زیست شهرستان بجنورد به توسعه کشاورزی 
نیز اشاره کرد و گفت: توسعه کشاورزی، خشک کردن 
رودخانه برای ایجاد مزرعه کشاورزی از دیگر عواملی 

است که زیستگاه آبزیان را تخریب می کند.
صالحــی فرمانده یگان حفاظــت اداره کل محیط 
زیســت خراسان شــمالی نیز در گفت و گو با ایسنا، 
با تاکید بر اینکه در این ســال های خشکسالی مردم 
هوای حیات وحش را بیشتر داشته باشند، اظهارکرد: 
خشکســالی سبب می شــود که مقدار آب به شدت 
کاهش یابد و ســپس بیشــتر ماهی ها در یک مکان 
تجمــع پیدا می کننــد که به دنبال ایــن امر میزان 
اکســیژن آب کاهش می یابد که موجبات تلف شدن 
ماهی ها را فراهم می کند.وی بیان کرد: با خشــک و 
کم آب شــدن رودخانه ها، آبزیــان به مکان هایی می 
روند که میزان آب بیشتری داشته باشد در نتیجه در 
آن مکان ها خطر صیادان نیز بیشــتر است.صالحی با 
اشــاره به وجود گونه منحصر به فرد ماهی زردپر در 
ســد شیرین دره گفت: هرســاله نظارت و پایش های 
این اداره کل بر روی این ســد به منظور جلوگیری از 
صیدهای غیرمجاز وجود داشــت اما این نظارت ها در 
سال جاری کاهش یافت.وی با بیان اینکه سد شیرین 
دره جــزء مناطق چهارگانه تحــت مدیریت اداره کل 
محیط زیست نیســت، افزود: خشکسالی و چرای بی 
رویه و غیرمجاز دام ســبب شد تا تمرکز محیط بان ها 
بر روی مناطق تحت مدیریت برای جلوگیری از چرای 
غیرمجاز افزایش یابد در نتیجه نظارت ها بر روی سد 

کاهش یافته است.

تجارت به سبک شهرداری قزوین

فروش زمین های غصبی برای دفن اموات 

لزوم وجود عزم ملی برای حل مشکل آب زیتونکاران رودبار

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی مطرح کرد

وضعیت آبی تاالب بین المللی قوریگل خوب نیست

رئیس کل دادگستری استان:

شناور های صید ترال هرمزگان به نفع دولت ضبط می شوند

روزگار سیاه آبزیان در رودخانه های خراسان شمالی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:
کم بارشی امسال در ۵۳ سال گذشته بی سابقه بود

گروه شهرستانها: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در 
سال آبی 1400 موضوع کم بارشی در ۵۳ سال اخیر بی سابقه بوده است.هاشم امینی 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب استان متولی توزیع آب شرب 
بهداشتی است و تأمین آب توسط شــرکت آب منطقه ای انجام می شود.وی افزود: 
دســتگاه اجرایی سامانه دوم آبرسانی، شرکت آب منطقه ای است که در چهار سال 
اخیر پروژه ای که سال ها معطل مانده بود را آغاز کرد و مقرر شد در حد 14 کیلومتر 
از پروژه توسط شــرکت آب و فاضالب استان انجام شود و خوشبختانه در تابستان 
سال گذشته و سال جاری این اقدام انجام شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان ادامه داد: بخشی از تأمین منابع آب محدودی که باعث شد فشار آب تعدیل 
شود، از طریق 14 کیلومتر اجرا شده در پروژه سامانه دوم آبرسانی محقق شد.امینی 
با بیان اینکه موضوع ســامانه دوم صرفاً پدافند غیرعامل نیســت بلکه بخشی از آن 
کمبود آب شرب است که مردم تابستان ها از آن رنج می برند، اظهار کرد: در 11 سال 
گذشته مجبور شدیم با افت فشارها تابستان را پشت سر بگذاریم و مردم با سعه صدر 
این شرایط را تحمل کردند. در سال آبی 1400 موضوع کم بارشی در ۵۳ سال اخیر 
بی سابقه بوده است.وی با بیان اینکه سرانه آب شرب در بخش خانگی برای مردم در 
سال 9۸ از 1۸9 لیتر به 1۵7 لیتر کاهش داشته است، گفت: این میزان در دو سال 
اخیر به 160 لیتر رسیده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اظهار 
کرد: سامانه دوم آبرسانی باید سال ۸6 تحویل شرکت آب و فاضالب استان می شد، 
اما با گرفتاری های زیادی همراه شد. سامانه تله متری و تله کنتور باعث شد آب به 
نحو مطلوب در سطح استان توزیع شود. کمترین میزان پرت آب کشور با 16 درصد 
مربوط به اصفهان است.امینی با بیان اینکه امسال یکی از بدترین سال ها در توزیع آب 
استان به دلیل کمبود منابع آبی بود، تصریح کرد: شرایط ما از استان هایی که چالش 
برای نظام ایجاد کرده بودند نیز بدتر شد. امسال 62 میلیون لیتر آب در قالب هفت 
هزار تانکر آبرسانی سیار توسط این شرکت انجام شد. که فرهنگ غنی مردم اصفهان 

و صبوری آنها باعث شد اعتراضات چالش آفرین نداشته باشیم.

افزایش 4/۵ درصدی تولید انرژی خالص 
در نیروگاه شهید رجایی

گروه شهرستانها – ناهید نقدی: بیش از 6 میلیارد و 600 میلیون کیلووات 
ساعت انرژی خالص در 6 ماهه امسال از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید 
رجایی، تولید و به شــبکه سراسری تحویل شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شــهید رجایی،محمد روشنفکر رئیس گروه برنامه ریزی و آمار 
و فن آوری اطالعات گفت: از ابتدای امســال تا پایان شهریور ماه، 6 میلیارد و 6۸۳ 
میلیون و 409 هزار کیلووات ســاعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای سیزده 
گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراســری تحویل شده است.روشنفکر افزود: از این 
میزان انرژی تولیدی،۳ میلیارد و 22۸  میلیون و ۵۳ هزار کیلووات ساعت انرژی در 
واحدهای  نیروگاه ســیکل ترکیبی و۳ میلیارد و 4۵۵ میلیون و ۳۵6 هزار کیلووات 
ساعت انرژی در  واحدهای 2۵0 مگاواتی این نیروگاه تولید شده است. این درحالی 
اســت که در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان تولید انرژی 
خالص در این نیروگاه به میزان چهار و نیم درصد رشــد داشته است.نیروگاه شهید 
رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که در مجموع، ساالنه 

بیش از 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی تولید می کنند.

صدور 49 موافقت نامه اصولی به عنوان مجوز جدید 
سرمایه گذاری برای استان آذربایجان غربی

گروه شهرســتانها: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
آذربایجان غربی در نشســت خبری با اصحاب رســانه که به مناســبت آغاز هفته 
گردشــگری در هتل جهانگردی ارومیه ترتیب یافت گفــت: همزمان با آغاز هفته 
گردشــگری 10 پروژه گردشگری آماده افتتاح بوده که زمینه اشتغال 17۳ نفر را با 
سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیارد تومان فراهم نموده است.جلیل جباری،  بازدید از 
اماکن تاریخی و سرکشی از واحدهای اقامتی که شرایط مناسبی در این ایام ندارند، 
دیدار با ائمه جمعه و همچنین دیدار با اعضای شــورای شهر را از جمله برنامه های 
هفته گردشــگری در استان عنوان کرد. وی با بیان اینکه طی 6 ماهه نخست سال 
جاری، 49 موافقت نامه اصولی با ســرمایه گذاری 600 میلیارد تومان به عنوان مجوز 
جدید ســرمایه گذاری برای استان صادر شده  افزود:  همچنین190 میلیارد تومان 
تسهیالت برای طرح های گردشگری از سوی صندوق ملی مصوب شده است.جلیل 
جباری خاطرنشان کرد:درحال حاضر 2191 اتاق و ۵162 تخت اقامتی در هتل ها و 
مرا کز اقامتی اســتان آماده ارائه خدمات به مسافران و گردشگران عزیز هستند.وی 
با شــاره به 7 مهرماه  روز  بزرگداشت شمس تبریزی گفت: مراسمی نیز به صورت 
مجازی در شهرستان خوی برگزار خواهد شد.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی آذربایجان غربی راه اندازی سایت میراث آذربایجان به چند زبان از 
دیگر برنامه های این هفته عنوان کــرد که پرتال جامعی برای معرفی ظرفیت های 
گردشگری استان آماده شــده و ظرفیت بسیار خوبی در این زمینه خواهد بود.وی 
با اشــاره به اینکه تا پیش از شــیوع کرونا، ضریب اشغال 60 و حتی 100 درصدی 
توسط گردشگران و مســافران را در هتل های استان شاهد بودیم افزود: تهیه طرح  
حمایتی ویژه برای واحدهای گردشگری آسیب دیده از شرایط کرونایی کشور از دیگر 
برنامه هایی  بوده که در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم این بسته حمایتی 
بخش مهمی از مشکالت تاسیسات گردشگری را حل کند.جلیل جباری در رابطه با 
پروژه های مهم توسعه گردشگری استان، عنوان کرد: مجموعه فرهنگی گردشگری 
شمس تبریزی خوی در دستور کار قرار داشته که 1۵ میلیارد تومان اعتبار برای این 

پروژه مصوب شده و در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد

گلستان؛ جزو ۵ استان کم بارش کشور
مدیرکل هواشناســی گلستان از کاهش ۳9 درصدی بارش باران در استان خبر 
داد و گفت: گلســتان جزو ۵ استان نخست کشور در زمینه کاهش بارندگی است.
نوربخش داداشــی مدیرکل هواشناسی گلســتان در گفت و گو با خبرنگار  گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت: امسال پاییزی کم بارش همراه 
با افزایش دما، کاهش رطوبت و هوای خشک را تجربه خواهیم کرد.او افزود: در حالی 
که در فصل پاییز باید بیشــترین میزان بارش ها را شاهد باشیم امسال بارش دیرتر 
از زمان مقرر در اســتان آغاز می شود.داداشی از کاهش ۳9 درصدی بارش باران در 
سال زراعی 99-1400 نسبت به آمار بلند مدت خبر داد و گفت: مجموع بارش های 
استان در یک سال گذشته 2۸۳.۳ میلی متر بوده و نسبت به سال قبل ۳۳درصد 
کاهش داشــته است.او با بیان اینکه گلستان جزو ۵ استان نخست کشور در زمینه 
کاهش بارندگی اســت، ادامه داد: روز های بارندگی طی یک سال گذشته در استان 
2۵ درصد کاهش داشته است و در سال گذشته تنها 71 روز بارندگی در استان به 
ثبت رسیده است.مدیرکل هواشناسی گلستان ادامه داد: نکته قابل تامل این است 
که تعداد روز هایی که بارش باالی ۵ میلی متر در اســتان به ثبت رسیده  تنها 20 

روز بوده است.

اخبار کوتاه


