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موضوع خشکسالی به بحرانی جدی برای شرق کشور تبدیل 
شده است که در این راستا کارشناسان و مسئوالن استان های 
شرقی راهکارهایی را برای عبور از این بحران پیشنهاد کرده 
اند.بــه گزارش مهر، کمبود آب یکــی از چالش های بزرگ 
قرن حاضر اســت که در آینده یکی از مشکالت بشریت به 
حســاب خواهد آمد.پدیده خشکسالی باعث کاهش سریع 
جریان های ســطحی، افت مخازن زیرزمینی، فرسایش آبی 
و بادی و خاکی، تغییــر کیفیت منابع آب وخاک و افزایش 
بهره برداری از آب های زیرزمینی و نشســت زمین می شود.

منابع آبی خراسان شــمالی در وضعیت خوبی قرار ندارد و 
عدم برنامه ریزی صحیح برای مقابله با این بحران، می تواند 
در آینده ای بسیار نزدیک این استان را با مشکالت عدیده ای 
مواجه ســازد.وقوع خشکســالی های پــی در پی و کاهش 
بارندگی ضرورت تغییر الگوی کشــت را گوشــزد می کند؛ 
از همین رو ســید عقیل مرتضوی، مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای خراســان شمالی اسفند ماه سال گذشته خبر از 
محدود شدن کشت برنج در استان داد.وی افزود: با توجه به 
خشکسالی شدید حادث شده و محدودیت بارش ها و منابع 
آبی، باید ســطح کشت برنج در اراضی استان به میزان ۵۰ 
درصد کاهش یابد.مرتضوی گفت: در ســطح استان حدود 
۴۰ روســتا اقدام به کشت برنج می کنند که ۲ روستای آن 
در شهرستان بجنورد و باقی آن ها در سطح شهرستان مانه 
و ســملقان قرار دارند.محمد عفتی، سرپرست امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز اسفند ماه سال 
گذشته در جمع خبرنگاران اظهار کرده بود: با تغییر اقلیم، 
خشکســالی و کمبود بارش باران و نبود باران مؤثر مواجه 
هســتیم که نیاز است الگوی کشــت در استان را بازنگری 
و به ســمت کشــت گیاهان دارویی حرکت کنیم.محمد 
جواد تشکری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی گفت: با توجه به کاهش بارندگی ها در سال های 
اخیر به کشاورزان توصیه می شود کشت پاییزه و انتظاری را 

مورد توجه قرار دهند.
در اســتان کرمان قنات های جوپــار و اکبرآباد بم و بروات 
ثبت جهانی شده اند، در دیوارهای برخی از قنات های شهر 
بم کتیبه هایی از دوران هخامنشی کشف شده است و این 
نشــان می دهد مردم کرمان از هزاران سال قبل راه تأمین 
آب در کویــر را یافته بودند.اما هم اکنون در ســال ۱۴۰۱ 
مسئوالن استان کرمان برای تأمین آب استان با چالش های 
عمده ای مواجه هستند که راه حلی هم برای آنها ندارند این 
در حالیســت که احیای قنات ها به عنوان بهترین راه حل 
مشــکل آب در مقابل چشــم آنها قرار دارد اما اعتقادی به 
اســتفاده از این روش وجود ندارد.اکثر قنات های استان به 
دلیل عدم رســیدگی، الیروبی، برداشت بیش از حد آب از 
چاه ها و استفاده نا درست از آب های موجود در حال تخریب 
هستند این در حالیست که بسیار هستند روستاهایی در دل 
کویر که هنوز هم با وجود یک قنات نفس می کشــند.عضو 
هیئــت مدیره مرکز قنات های کرمان در گفتگو با خبرنگار 
خبرنگار مهر اظهار داشت: قنات رمز حیات در استان کرمان 
است و بسیاری از روستاها و مراکز جمعیتی استان کرمان با 
استفاده از آب قنات ها به وجود آماده اند و آباد شده اند.محمد 
برشــان افزود: انتظار ما این است که قدم های عملی برای 

احیای قنات ها و ســرمایه گذاری در این بخش صرف شود 
زیرا با هزینه های بسیار کمتر از طرح های پر هزینه می توان 
قنات را در کرمان احیا و مشکالت بسیاری را در زمینه های 
مختلــف رفع کرد.وی عنوان کرد: قنات در اســتان کرمان 
فراموش شده و مورد غفلت جدی قرار گرفته است باید این 
آثار ارزشــمند از گذشتگان را احیا و در این زمینه سرمایه 
گذاری کرد.برشــان افزود: هــزار و ۹۳۵ قنات در مناطق 
مختلف اســتان کرمان به خصوص مناطق کویر وجود دارد 
اما سوال این است که مدیریت مصرف و نگهداری و احیای 

این قنات ها به خوبی انجام می شود؟
استان سمنان یکی از خشک ترین سال های خود را سپری 
می کند و به گفته کارشناســان اگر هــم بر فرض بارش ها 
نســبت به سال های قبل بیشتر شود هنوز تا جبران مافات 
فاصله بســیاری وجود دارداین روزها با کاهش بیش از ۴۰ 
درصدی بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل 
از آن، که البته خود آن هم باز از ســال قبل تر بیش از ۳۵ 
درصد کاهش داشــت، مســئوالن به فکر تأمین منابع آبی 
جدید هســتند و یکی از مهمترین آنها نیز در بلند مدت، 
انتقال آب محســوب می شــود اما تا آن زمان که این طرح 
مناقشه برانگیز اجرا شود مردم باید چه کنند؟سید محمد 
رضا هاشمی استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان 
اینکه در اســتان بــا کمبود شــدید آب و بارندگی مواجه 
هســتیم، ابراز کرد: در بحث تأمین آب نباید از روســتاها 
غافل شویم و جهاد کشــاورزی نیز ضرورت دارد با اولویت 
روستاهای دارای تنش آبی، قنوات را احیا کنند.وی با بیان 
اینکه ضرورت دارد تا تمامی پروژه های نیمه تمام در حوزه 
آب و آب رســانی در استان با تســریع در روند اجرایی در 
اســرع وقت به پایان برسد، افزود: نگرانی هایی در خصوص 
فرونشســت زمین وجود دارد که نیاز است تدبیرهای الزم 
صورت گرفته و مدیریت مطلوب انجام شــود از سوی دیگر 
می بایســت از ظرفیت های موجود در استان شامل بسیج، 
ادارات و دستگاه های اجرایی و دهیاری ها و… استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بســیج ســازندگی می تواند در پروژه های 

مرتبط با اصالح شــبکه ورود مؤثر داشــته باشد زیرا نشان 
داده که با عزم جهادی کارهای بزرگی را صورت داده است، 
ابراز کرد: اعــزام گروه های جهادی در طــول ایام نوروز با 
محوریت امور عمرانی، بهداشــتی و به خصوص آب رسانی 
از جمله مهمترین اقداماتی بود که در اســتان شکل گرفته 
است.استاندار ســمنان همچنین با بیان اینکه در آبرسانی 
به مناطق دارای کم آبی، تمام امکانات اســتان و همچنین 
ظرفیت بخش خصوصــی به کار گرفته شــود، بیان کرد: 
اصالح شــبکه آب رســانی و جلوگیری از هدر رفت آب به 

صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
متأسفانه شرایط خشکسالی در سیستان و بلوچستان بسیار 
پیچیده تر از دیگر نقاط کشــور است زیرا در جنوب استان 
هم با وجود بارندگی های نسبتاً بیشتر و نزدیکی به دریای 
عمان وضعیت منابع آبی مطلوب نیست و مردم این منطقه 
با وجود دریای چابهار همچنان با مشکل جدی کمبود آب 
مواجه هستند.خشک شدن دریاچه هامون سالهاست که به 
یک معضل مهم زیســت محیطی برای منطقه و شاید دنیا 
تبدیل شده و متأسفانه این روزها شرایط زندگی در سیستان 
و بلوچستان به دلیل تبعات ناشی از این خشکسالی بسیار 
سخت تر از گذشته شده و مردمان این منطقه با معضالتی 
همچون آلودگی هــوا، بیماری های قلبی و ریوی، بیکاری، 
مهاجرت و حاشیه نشینی رو به رو هستند.همچنین طبق 
آخرین آمار در حال حاضر حدود ۸۱ درصد مردم روستایی 
منطقه بلوچستان به صورت سقایی آبرسانی می شوند و هر 
روز با سهمیه ۱۵ لیتری آب روزگار سپری می کنند و مردم 
آب را به صورت غیربهداشــتی در آب انبارهای منازل خود 

ذخیره می کنند.
کاهش میزان بارش ها و همچنین قطع شــدن آب ورودی 
رودخانه هیرمند از ســمت افغانستان مشکل بی آب مردم 
سیســتان و بلوچستان را تشــدید کرده است. طبق اعالم 
وزارت نیرو میزان بارندگی سیســتان و بلوچستان نسبت 
به متوســط بلندمدت )۵۲ سال(، ۹۱ درصد کاهش داشته 
است.حسین مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان 

در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال جاری اظهار داشت: معاون 
علمــی و فنــاوری رئیس جمهور اعالم کرد کــه دکل های 
حفاری چاه های جدید آب ژرف طی سه ماه آینده به استان 
ارسال می شود.وی افزود: در دیدار با معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور به موضوع آب به عنوان مهمترین اولویت در 
سیستان و بلوچســتان تأکید داشتم و با اشاره به حفر سه 
حلقه چاه آب ژرف در منطقه سیســتان، خواستار استقرار 

آب شیرین کن در محل این چاه ها شدم.
یک کارشــناس منابع آب در این خصوص به خبرنگار مهر 
گفت: قبل از هر چیز گلستانی ها باید بپذیرند که این استان 
دیگر ســرزمین معتدل و پربارش دهه های قبل نبوده و از 
بارش های طوالنی و مؤثر خبری نیست.صادق مهدوی افزود: 
در حال حاضر تنها منبع تأمین کننده ذخیره آب شرب در 
گلستان منابع آب زیرسطحی بوده و با وجود آنکه چندین 
سد شــرب در حال احداث است اما تا زمان بهره برداری و 
اتصال این ســازه های آبی به شبکه آب شرب زمان زیادی 
نیاز اســت.وی ادامه داد: توجه به مقوله شیرین سازی آب 
دریای خزر با رعایت الزامات و استفاده از منابع آب لب شور 
ســاحلی و یا منابع عمیق یکی از راهکارهایی است که باید 
به طور جدی به آن پرداخته شود که البته مطالعات آن آغاز 
شده اما سرعت اجرای آن قابل قبول نیست.مهدوی گفت: 
در بخش کشاورزی هم باید با تغییر الگوی کشت، استفاده 
از فناوری های نوین، توسعه سیستم آبیاری نوین، اثرات کم 
آبی را کاهش داد که البته در این بخش علیرغم اســتقبال 
کشــاورزان حمایت های جدی از آن ها انجام نمی شود.وی 
عنوان کرد: با وجود تأکیدات مســئوالن مبنی بر پرهیز از 
کشــت محصوالت پر آب طلب مانند شــالی و چغندرقند، 
شاهد کم اعتنایی کشاورزان به این موضوع هستیم که البته 
نباید نقــش جذابیت های مالی و منافع اقتصادی حاصل از 

کشت شالی را در این اقدام کشاورزان کم اهمیت دانست.
یزد از زمان پیدایش، منطقه ای کم آب و کم باران بوده است 
اما از دو دهه گذشته، بحران یزد به شکلی جدی آغاز شده 
و به رغم تالش های جدی و گاه نیم بند مسئوالن حل نشد 
زیرا اوالً دیگر خبری از منابع داخلی آب در این استان نبود 
که حال مردم یا مســئوالن بخواهند آن را مدیریت کنند.
آنچه در این استان از منابع آب باقی مانده، چاه های عمیق 
و نیمه عمیقی است که شور و لب شور است و به هیچ وجه 

مناسب شرب نیست.
منابع آبی موجود یزد شــاید بتواند بخشــی از کشاورزی و 
صنعت را نجات دهد اما به طور قطع، دیگر مناســب شرب 
نیست به نحوی که حتی مخلوط کردن آن با آب استاندارد 
قابل شــرب، کیفیت آب قابل شــرب را نیز به شدت تحت 
تأثیر قرار می دهد.آنچه طی این سال ها یزد بی آب را نجات 
داده، خط آب انتقالی اســت که از کوهرنگ به یزد انتقال 
داده شــده اما به این خط انتقال نیز دیگر امیدی نیســت 
زیرا اوالً حق آبه تعیین شــده به دالیــل مختلف از جمله 
بارش های کم به یزد اختصاص داده نمی شود ثانیاً، این خط 
در ایام مختلف ســال به ویژه تابستان ها مورد تعرض قرار 
می گیرد به عنوان نمونه در نیمه تیرماه سال گذشته، حمله 
به خط انتقال و قطع کردن آب انتقالی، باعث قطعی آب در 

بسیاری از مناطق یزد به مدت ۱۶ ساعت شد.

رشد ۷۲ درصدي شناسايي انشعاب غيرمجاز شرق ایران در چنبره خشکسالی
جمع آوري فاضالب در اروميه 

گروه شهرســتانها: مدیر امور آب و فاضالب ارومیه با بیان اینکه ۴۳۴ انشعاب 
غیرمجاز فاضالب در سطح این شهرستان طي سال گذشته شناسایي شد، گفت: 
این میزان نسبت به سال ۱۳۹۹ که ۲۵۲ انشعاب غیرمجاز بود، رشد ۷۲ درصدي 
نشان مي دهد. ســعید کامیاب فر همچنین از شناسایي ۱۹۳۷ انشعاب غیرمجاز 
آب در ســطح شهرستان ارومیه طي سال گذشته خبر داد و افزود: تعداد انشعاب 
غیرمجاز آب شناسایي شده نسبت به سال ۱۳۹۹ که ۲۳۱۹ مورد بود، ۱۶ درصد 
کاهش داشته اســت. وي اضافه کرد: همچنین در ســال گذشته ۳۹۵ انشعاب 
غیرمجاز فاضالب به انشــعاب مجاز تبدیل شــدند که نسبت به سال ۱۳۹۹ که 
۲۴۱ انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شده بودند، افزایش نزدیک به ۶۴ درصدي 
نشــان مي دهد. مدیر امور آب و فاضالب ارومیه حجم آب غیرمجاز مصرف شده 
توســط انشعابات غیرمجاز در سال گذشــته را بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار 
مترمکعب عنوان و اظهار کرد: این میزان نیز نســبت به ســال ۱۳۹۹ که بیش 
از ۶۹۱ هــزار مترمکعب بود، ۱۱۴ درصد رشــد دارد. کامیاب فر همچنین حجم 
فاضالب دفع شده توسط انشعابات غیرمجاز در سال گذشته را ۳۳ هزار مترمکعب 
ذکر و تصریح کرد: در این خصوص نیز نســبت به سال ۱۳۹۹ که حجم فاضالب 
دفع شــده توسط انشعابات غیرمجاز بیش از ۱۲۰ هزار مترمکعب بود، شاهد ۷۲ 

درصد کاهش هستیم.

پهنای باند اينترنت قم ۲/5 برابر شد
دبیرکل ارتباطات و فناوری اطالعــات قم گفت: در دوران بیماری کرونا، مصرف 
پهنای باند استان با ارتقای زیرساخت های دسترسی اینترنت و شبکه ملی اطالعات 
۲.۵ برابر شــد و در خدمت کســب و کارها قرار گرفت.جواد غالم پور با اشاره به 
کاهش هزینه و افزایش بهره وری در کســب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: در 
زمان شــیوع کرونا اکثریت ۳۹ هزار پروانه فعال کسب و کار در استان متناسب 
با نوع کسب و کارشان به ســمت فروش اینترنتی گرایش پیدا کردند. وی ادامه 
داد: باتوجه به اینکه ایجاد یک پورتال اختصاصی برای هر کســب وکار مقرون به 
صرفه نبود، رویکرد در اســتان، طراحی و استفاده از سکوهای نرم افزاری بود و با 
این رویکرد هزینه تمام شده فروش اینترنتی برای کسب و کارها کاهش یافت و 
تنها در یکی از این سکوهای نرم افزاری برای حدود ۵۰۰ تَن اشتغال زایی شد، و 
از طرفی قیمت نهایی برای خریدار هم مناسبتر بود.غالم پور بیان داشت: در دوران 
بیماری کرونا، مصرف پهنای باند اســتان ۲.۵ برابر شد که این مهم نیز با ارتقای 
زیرساخت های دسترسی اینترنت و شبکه ملی اطالعات صورت گرفت و در خدمت 
کسب و کارها قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: در مورد نسل پنجم شبکه ارتباطی 
نیز، کارور اول در استان به عنوان دومین استان برغم مشکل های خرید تجهیزات 
نســبت به راه اندازی ایســتگاه تلفن همراه مبتنی بر نسل پنجم در اسفند سال 
۱۳۹۹ پرداخت، ولی در این راستا همگرایی و هم افزایی تمام اجزا بخش دولتی 
و خصوصی برای پیشــرفت بهتر طرح ضروری است. این مسئول با اشاره به این 
موضوع که هم اکنون از ۲۲۵ روســتای استان، ۱۷۹ روستا دارای ارتباطات ثابت 
هستند و به تازگی مشکل های هفت روستا نیز رفع شده گفت: در بخش ارتباطات 
سیار هم همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار استان به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی 

اطالعات متصل است.

ساخت ۴ مجتمع آبرسانی در خراسان شمالی
 نيازمند اعتبار 55۰ ميلياردی

سرپرست شرکت آب و فاضالب خراســان شمالی از ساخت ۴ مجتمع آبرسانی 
در این اســتان خبر داد.رضا نعیمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: ساخت این 
مجتمع های آبرسانی برای آبرسانی پایدار به روستاهای این استان در حال انجام 
است.وی با اشــاره به اینکه ساخت مجتمع های آبرسانی با همکاری قرارگاه امام 
حسن مجتبی در حال انجام است، گفت: ساخت و تکمیل این مجتمع ها به ۵۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت.نعیمی افزود: یکی از این مجتمع های آبرســانی، 
مجتمع شــیرین دره است که شامل ۶۷ روستا می شود که ۳۴ روستا در بجنورد 
و ۳۳ روستا در شهرستان مانه و سملقان قرار دارند.به گفته وی مجتمع آبرسانی 
»ذی در« گلیل ســرانی امر آبرسانی به ۲۲ روســتا در شهرستان های بجنورد و 
شیروان را انجام می دهد.این مقام مسئول بیان کرد: مجتمع آبرسانی کهنه جلگه 
در شهرســتان مانه و سملقان شــامل ۱۳ روستا و مجتمع آبرسانی پرسه سو در 
شهرستان راز و جرگالن شامل ۵۵ روستا می شود.وی تصریح کرد: عملیات اجرایی 
ساخت این مجتمع های آبرسانی در استان آغاز شده است.سرپرست شرکت آب و 
فاضالب خراسان شمالی تاکید کرد: عالوه بر ساخت این مجتمع ها، پروژه آبرسانی 
به روستاها با کمک خیران نیز در حال انجام است.وی گفت: تاکنون پروژه آبرسانی 
به ۱۸ روستا با مشارکت خیران به اتمام رسیده و عملیات اجرای آبرسانی به ۳۵ 
روســتا نیز با مشارکت این افراد در حال انجام است.نعیمی ادامه داد: قرداد اجرای 
پروژه آبرسانی به ۱۱۴ روستا با همکاری و مشارکت خیران نیز در حال برنامه ریزی 

است.

بازگشت بيماران بستری کرونا به هرمزگان
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: هرمزگانی ها همچنان در 
محیط های عمومی و شلوغ باید از ماسک استفاده کنند.دکتر فاطمه نوروزیان در 
گفت و گو با ایسنا، افزود: تا روز بیست و پنجمین روز بدون فوت کرونا در استان 
هرمزگان به ثبت رسید و آمار فوتی های این بیماری  کماکان ۲۶۱۶ نفر است اما 
اگر هوشــیار نباشیم کرونا باز خواهد گشت.وی بیان کرد: علی رغم اینکه در سه 
روز گذشته در استان  هیچ بیماری با عالئم مشکوک به کرونا بستری نبود در ۲۴ 
ساعت ۲ بیمار با عالئم و تست مثبت کرونا بستری شدند که تحت نظر هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در پایان اضافه کرد: خوشبختانه 
فعال بیمار بدحال کرونایی در استان بستری نیست.

۴۰ هزار ميليارد تومان نقدينگی برای حفظ 
چرخه توليد در آذربايجان شرقی نياز است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره محدویت های منابع 
و اختیارات بانک ها در استان، خاطرنشان کرد: اکنون و بعد از حذف ارز ترجیحی، 
واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل هستند درحالیکه سال 
گذشته به کمک همین بخش خصوصی چرخه ی تولید استان را حفظ کردیم و 
اکنون نیازمند ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هســتیم تا چرخه ی تولید حفظ 
شــود.یونس ژائله در جلسه ی فوق العاده ی شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی آذربایجان شــرقی اظهار کرد: علی رغم ســهم جمعیتی ۴.۸ درصدی 
آذربایجان شــرقی، تنها ۱.۵۱ درصد تسهیالت کشور به استان پرداخت می شود 
که نشان دهنده ی جایگاه پایین استان در شاخص سنجش وضعیت توان تولید با 
رتبه ی ۱۶ کشوری است.وی ادامه داد: سهم GDP استان  از GDP کل کشور ۳.۵ 
درصد است درحالیکه سهم استان تهران ۲۲.۲درصد، استان اصفهان ۵.۷ درصد 
و ایالم ۱.۱ درصد است که به دلیل خام فروشی و محاسبات برخی مجموعه های 
دولتی در استان های تهران و کرمان، سهم استان ما ناعادالنه به نظر می رسد.ژائله 
خاطرنشان کرد: سهم استان آذربایجان شرقی در ارزش افزوده ی بخش کشاورزی 
چهار درصد، نفت و سایر معادن ۰.۸ درصد، صنعت ۶.۹ درصد، حامل های انرژی 
۱.۳ درصد، حمل ونقل، انبار داری و پست سه درصد، بخش ساختمانی ۳.۴ درصد، 
بخش مالی و بیمه ۱.۶ درصد، عمده فروشی و خرده فروشی ۳.۸ درصد و امالک 
و مســتغالت ۲.۹ درصد است.وی افزود: مهم ترین شاخص اقتصادی از دریچه ی 
چشم صنعتگران، شاخص نسبت تسهیالت به ســپرده و توازن منابع و مصارف 
بانکی اســت که سهم استان ما از سپرده های کشور ۲.۴۸ درصد و سهم استان از 
تسهیالت اعطایی کشور ۲.۶۲ درصد است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تبریز در تشریح دالیل ضرورت افزایش نسبت تسهیالت به سپرده برای 
بخش تولید اســتان نیز گفت: افزایش قیمت نهاده های تولید به دلیل حذف ارز 
ترجیحی )افزایش نیاز به سرمایه در گردش( و پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه ی 
ثابت)ایجاد واحدهای تولیدی( از متوسط کشوری از جمله ی این دالیل محسوب 
می شــود.وی با بیان اینکه سهم آذربایجان شــرقی در خصوص نسبت مانده ی 
تسهیالت به سپرده  به تفکیک استان ها، ۶۶ درصد است، یادآور شد: یکی از علل 
مهم باالبودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از 
شرکت ها و موسسات تولیدی سایر استان ها است.ژائله در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار کرد: سهم بانک های دولتی و نیمه دولتی استان در بخش منابع تا پایان 
آذرماه ۱۴۰۰، ۶۵ درصد و سهم بانک های خصوصی ۳۵ درصد و دربخش مصارف 
نیز سهم بانک های خصوصی هشت درصد و دولتی و نیمه دولتی ۹۲ درصد است.

به گزارش ایســنا، در این جلسه تعدادی از فعاالن بخش خصوصی به بیان نقطه  
نظرات خود در خصوص مشکالت و چالش های بخش تولید پرداخته و خواستار 

حل مشکالت بانکی واحدهای تولیدی استان شدند.

اخبار کوتاه

آذربایجان غربی یکی از قطب های مهم معدنی 
کشــور سالهاســت به دلیل خام فروشی، نبود 
زیرساخت های توسعه و فرسوده بودن ماشین 
آالت و تجهیزات معدنی نتوانســته به جایگاه 
واقعی خود برســد.به گزارش مهر، آذربایجان 
غربی در بخش کشاورزی و معادن و ظرفیت های 
مرزی از پتانسیل باالیی برخوردار است اما در 
تمامی این بخش های اقتصــادی فراهم نبودن 
زیرساخت ها به مانعی بزرگی برای توسعه این 
استان تبدیل شده و محرومیت را سهم مردمان 
این منطقه کرده است.هم اکنون بیکاری و فقر 
معیشتی از مشکالت اساسی مردم آذربایجان 
غربی به شــمار می رود، هر چند معیشت ۶۰ 
درصــد از مردم اســتان از بخش کشــاورزی 
تأمین می شــود اما شرایط جغرافیایی، کاهش 
بارندگی ها ایجاب می کند با توسعه بخش معادن 
و ظرفیت های مرزی پیشران اقتصادی استان از 
کشــاورزی به سمت توسعه معادن تغییر یابد.
در آســتانه سفر رئیس جمهور و اعضای کابینه 
به اســتان آذربایجان غربی خبرگزاری مهر در 
سلسله گزارش هایی ضمن طرح برخی مسائل 
این استان، بستر طرح مطالبات و خواسته های 
مردم را فراهم خواهد کرد.در این راستا منطبق 
بر نظام مسائل تدوین شده در این خبرگزاری، 
مهم تریــن مطالبــات اســتان در حوزه های 
مختلف صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، سیاسی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و … مورداشــاره قرار 
خواهد گرفت تا زمینه ای بــرای توجه به این 
مطالبات در مصوبات ســفر دولت فراهم شود.
برای پیگیری گزارش های مهر لینک »مطالبات 
مردم آذربایجان غربی از دولت« را دنبال کنید. 
این لینک در کنار صفحه اســتانی خبرگزاری 
مهر قرار داده خواهد شد و مخاطبان این رسانه 

می توانند نکات مدنظر خود را در بخش نظرات 
در میان بگذارند.در این گــزارش با نگاهی به 
مطالبــات حوزه اقتصاد در ســفر امروز جمعه 
هیئــت دولت به وضعیت معــادن و نقش آن 
در توسعه استان خواهیم پرداخت.سال هاست 
این ثروت عظیم خدادادی قربانی غفلت و کم 
توجهی و نیز عدم همکاری برخی دستگاه های 
اجرایی در ایجاد زیرساخت های توسعه معادن 
اســتان شــده و هم اکنون محرومیت و تاراج 
این گنج عظیم ســهم این منطقه شده است.
ویژگی های زمین شناسی به ویژه در برداشتن 
دو پهنه ســاختاری رسوبی آذربایجان زاگرس 
سبب شده کانی سازی متنوعی از مواد معدنی 
از جمله میکا، طال، نقره، جیوه، کرومیت، مس، 
انواع ســنگ های ســاختمانی و پوکه معدنی 
ســیلیس، دولومیت، تیتان و انواع متنوعی از 
تراورتن، مرمریت،  تزئینی مرمر،  ســنگ های 
چینی و گرانیت و فلدسپات، ذغال سنگ خاک 
نســوز… به عنوان ذخایر و ثروتی کم نظیر در 

استان به وجود آید.
این اســتان از لحاظ تنوع و غنای مواد معدنی، 
رتبه سوم کشــوری را به خود اختصاص داده 
و ۵۲ نوع از ۶۸ ماده معدنی شناســایی شــده 
در کشور در این استان شناسایی شده که ۲۰ 
نوع آن در مرحله اکتشاف و ۳۱ نوع در مرحله 
بهره برداری است.همچنین آذربایجان غربی در 
زمینه ذخایر و تولید عنصر ارزشــمند طال جز 
رتبه برتر کشور قرار گرفته و نام استان زرخیز 
را در کنار تولید محصوالت با کیفیت کشاورزی 
و صنایــع تبدیلی به یدک می کشــد، اما این 
عناوین و ارقام تاکنون نتوانسته استان را از بن 
بست اقتصادی رهایی دهد.در حال حاضر خام 
فروشی، عدم اســتقبال سرمایه گذاران بزرگ، 

فرسوده بودن ماشین آالت و تجهیزات معدنی 
در حالی بــه عنوان مهمترین موانع توســعه 
معادن استان به شمار می رود که صدای برخی 
اهالی روستاهای استان به دلیل اثرات تخریبی 
معادن نیز به مشکل دیگری تبدیل شده است.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان 
غربی با داشــتن بیش از ۵۱ مــاده معدنی از 
قطب های معادن کشور به شمار می رود، گفت: 
متأسفانه این استان با داشتن ذخایر کم نظیر 
معدنی در ســطح کشــور و حتــی خاورمیانه 
تاکنون از این ثــروت خدادادی به خوبی بهره 
نبرده است.محمدصادق معتمدیان در گفتگوی 
ویژه خبری در خصوص ســفر هیئت دولت به 
استان اظهار کرد: خام فروشی در بخش معادن 
مانع ایجاد درآمد و اشــتغال اثرگذار در استان 
شده است چرا که فرآوری حلقه آخر اشتغال در 
بخش معادن به شمار می رود که استان از این 

بخش محروم است.
وی اســتاندار آذربایجان غربــی گفت: تکلیف 
دولت بــه آذربایجان غربی برای ایجاد رشــد 
اقتصادی ۹ درصدی در بخش معدن بسیار مهم 
و نشان دهنده نگاه خوب دولت سیزدهم به این 
استان است.اســتاندار آذربایجان غربی با اشاره 
به عقــب افتادگی های بیــش از چهار دهه ای 
این استان در حوزه ســرمایه گذاری بویژه در 
بخش معادن گفــت: برای بهبود این وضعیت، 
باید کار جهشی به عنوان یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر صورت گیرد.وی با تاکید بر اینکه عقب 
افتادگــی موجود در این بخش را با روال عادی 
نمی شــود جبران کرد بلکه باید کار جهشی را 
در دستور کار داشته باشیم، یادآور شد: بهترین 
و بزرگتریــن معادن پلی متــال در آذربایجان 
غربی قرار دارد و حتــی در برخی موارد، رتبه 

یک منطقــه را نیز یدک می کشــیم ولی کار 
قابل قبولی تاکنون در این حوزه انجام نشــده 
اســت.وی اضافه کرد: ســرمایه گذاران زیادی 
در راســتای اجرای طرح های اکتشاف، تولید و 
فرآوری مواد معدنی در آذربایجان غربی اعالم 
آمادگی کرده اند که باید موانع را از پیش روی 
آنان برداریم.اســتاندار آذربایجان غربی ســهم 
اشتغال و ارزش افزوده بخش معدن در استان 
را زیر یک درصد اعالم کرد و ادامه داد: این رقم 
باید با کار کارشناســی، تسهیل صدور مجوز و 
ســرمایه گذاری نهادهایی نظیر ایمیدرو بهبود 
یابد که اولیــن گام در این خصوص، با امضای 

تفاهم نامه برداشته شد.
سرپرست ســازمان صمت آذربایجان غربی در 
خصوص آخرین وضعیت معادن اســتان گفت: 
در حال حاضــر ۵۰۶ واحد فرآوری معدنی در 
استان فعالیت می کند، گفت: در سال های اخیر 
اقدامات خوبی برای توسعه بخش معادن استان 
انجام گرفته است.عبدالحمید سرتیپی با بیان 
اینکه از سه سال گذشته تاکنون تمرکز توسعه 
معادن استان بر روی جلوگیری از خام فروشی 
مواد معدنی اســت، گفت: اگر زیرساخت ها در 
این بخش فراهم شــود شــاهد حضور سرمایه 
گذاران زیادی در این بخــش خواهیم بود اما 

متأســفانه به دلیل قــرار گرفتن محدوده های 
معدنی دورتر از شــهرک های صنعتی اســتان 
امکان ایجاد واحدهای فرآوری معدنی در استان 
با مشکل مواجه شده اســت.وی با بیان اینکه 
واحدهای فــرآوری معادن باید در کنار معادن 
ایجاد شود تا بتوان بهره برداری اقتصادی از این 
ظرفیت را نصیب استان کرد، گفت: چون هزینه 
حمل و نقل ماده معدنی به سایر مناطق و حتی 
ســایر استان ها به صرفه نیســت امروز فعاالن 
معدنی اســتان عالقمند به ایجــاد واحدهای 
فرآوری در اســتان هســتند اما متأسفانه در 
بخش زیرســاخت های اصلــی از جمله آب و 
برق با مشکالت زیادی مواجه هستیم.سرتیپی 
با بیان اینکه برای توســعه فعالیت های معدنی 
در اســتان جلوگیری از خام فروشــی و ایجاد 
واحدهای فرآوری در دســتور کار قرار گرفته 
اســت، افزود: در این راستا تاکنون ۵۰۶ واحد 
فرآوری در بخش های مختلف در استان ایجاد 
شــده و تقاضاها برای ایجاد واحدهای فرآوری 
به خصوص در بخش سنگ های تزئینی، نمک، 
ســیلیس، دولومیت، تیتــان و… نیز افزایش 
یافته اســت.مردم آذربایجان غربی به خصوص 
تــکاب انتظار دارند این بخش مورد توجه ویژه 

رئیس جمهور در سفر امروز قرار گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان گفت: با توجه به خشکسالی 
حاکم در استان کشــت برنج به جز اراضی نسق و ماندآبی به مصلحت استان ما 
نیســت.محمد رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کشت برنج با با 
توجه به شــرایط آب وهوایی و خشکسالی شــدیدی که با آن مواجه هستیم، به 
مصلحت اســتان ما نیست.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان 
افزود: یکی از دالیل مهمی که باید کشــت برنج را در اســتان به حداقل برسانیم 
مشکالت زیســت محیطی و کاهش سطح ایستایی آب اســت.وی افزود: کشت 
مداوم برنج موجب می شــود، هر چند سال یک بار چاه های ما نیاز به کف شکنی 
پیدا کرده، به زیر ساخت های اســتان اعم از ساختمان ها، جاده ها و ابنیه های ما 
خسارت وارد شده و ساختمان خاک فرو بریزد.عباسی پنبه و سویا را به عنوان دو 
محصول مناسب برای جایگزین کردن کشت برنج دانست و افزود: این دو محصول 

اشتغالزایی و زنجیره تولید بیشتری ایجاد می کنند. معاون جهاد کشاورزی گلستان 
ادامه داد: کشت پنبه ۷۰ زنجیره تولید دارد و سویا عالوه بر آنکه روغن آن مورد 
بهره برداری قرار می گیرد خاک را هم جوان می کند.وی تصریح کرد: ســویا ۱۵۰ 
تا ۲۰۰ کیلو اوره را در خاک ذخیره و عملکرد محصول بعدی را افزایش می دهد، 
این در حالی اســت که کشت برنج موجب افت شــدید عملکرد محصول بعدی 
می شود. عباسی ترویج کاشت گیاهان علوفه ای را در هم در استان مناسب دانست 
و افزود: اگر کشــاورزان به کشت بیشــتر گیاهان علوفه ای روی بیاورند عالوه بر 
آنکه خوراک دام ها تأمین می شود هزینه تمام شده گوشت و محصوالت لبنی هم 
کاهش می یابد.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت: برنج در استان 
گلستان فقط باید در زمین های نسق و ماند آبی کشت شود و کشاورزان از کشت 

آن در مابقی اراضی خود پرهیز کنند.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای لرستان گفت: ۱۹۲ 
روستای باالی ۲۰ خانوار استان فاقد راه آسفالته هستند.

به گزارش ایلنا، عباس شرفی  در گفت و گو با  خبرنگاران 
با اشاره به در دســتور کار بودن زیرسازی و آسفالت ۴۵۰ 
کیلومتر از راه های روســتایی استان لرستان اظهار داشت: 
پروژه های مذکور درمجموع ۴۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 

دارند.
وی تصریح کرد: با عنایت ســازمان راهداری و تالش حوزه 
معاونت فنی در استان در سال ۱۴۰۰ موفق شدیم عملیات 

آسفالت ۳۷ کیلومتر از راه های روستایی استان را به اتمام 
برسانیم. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان 
گفت: از زمان تفویض ســاخت و توسعه راه های روستایی 
بــه ادارات کل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای، تحول 
چشــمگیری در این حوزه صورت گرفته اســت و بیش از 

۱۱۰ کیلومتر آسفالت در قالب پروژه های امانی و پیمانی به 
بهره برداری رسیده است که در این راستا جا دارد از توجه 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، استانداری 
و مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قدردانی 

کنیم.

شــرفی افزود: در حال حاضر تعداد ۱۹۲ روســتای باالی 
۲۰ خانوار در اســتان لرستان فاقد راه آسفالته هستند که 
از محل اعتبارات ســال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ روســتا از این 
تعداد از راه آسفالته برخوردار خواهند شد.وی خاطرنشان 
کرد: با بهره برداری از پروژه های تعریف شده فوق، ضریب 
برخورداری روســتاهای اســتان از راه دسترسی مناسب 
متحول خواهد شــد و عالوه بر تکمیل پروژه های مذکور، 
تعریف پروژه های جدید نیز در قالب اعتبارات سال جاری 

در دستور کار است.

زيرساخت ها فراهم نيست

معادن ثروت فراموش شده در آذربايجان غربی

کشت برنج به مصلحت گلستان نيست

مديرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای لرستان:

19۲ روستای استان فاقد راه آسفالته هستند


