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اردبيل صاحب بزرگترين شركت صنايع
تبديليكشاورزي ميشود
عروس زاگرس ،سیاهپوش کمبود آب
نزدیک به س�ه دهه اس�ت که ایران با خشکس�الی مواجه ش�ده
اس�ت .در ابتدای س�الجاری بود که اعالم ش�د ایران در جایگاه
چه�ارم تنش آب�ی دنی�ا ق�رار دارد و در تابس�تان  ۱۴۰۰به دلیل
کاه�ش بارندگیها ،این تنش با ش�دت بیش�تری نمایان خواهد
شد .حتی پیشبینی ش�ده که حدود  ۲۰۰شهر ایران با این معضل
روبرو ش�وند .اما این هش�دارها هم مثل هزاران هشدار و توصیه
و پیشبینی دیگر نادیده گرفته شد و تابس�تان هم از راه رسید.
حاال مش�کل کم آب�ی به اس�تانهای خش�ک ختم نمیش�ود و
مناطقی مثل ایالم که به خاطر سرس�بزی و زیباییاش به عروس
زاگرس مع�روف بود هم دچ�ار بحران ک�م آبی ش�ده و عالوه بر
زمینهای زراعی ،مردم از کمبود آب ش�رب در مضیقه هستند.

با شروع ماه دوم تابستان و اوج گرما در ایران ،کم آبی و خشکسالی به
جایی رسیده که می توان آغاز بحران در برخی مناطق ایران را به چشم
دید .با اینکه س��الها در مورد کاهش منابع آبی و لزوم حفظ آبهای
روان و برنامهریزی برای استفاده بهینه از آبهای موجود سخن گفته
شد ،اما کمتر مدیر و مسئولی آن را جدی گرفت و به همین خاطر امروز
باید شاهد بیآبیهای گس��تردهای که موجب از بین رفتن گیاهان و
حیوانات و سرمایههای شهروندان میش��ود ،باشیم .دیگر نمیتوانیم
بگوییم کمآبی درد خوزستان و سیستان وبلوچستان و کرمان و مناطق
خشک ایران اس��ت ،بلکه اس��تانهایی که روزی به بارشهای زیاد و
سرسبزی معروف بودند نیز سایه س��نگین بیآبی را بر روی سر خود
احساس میکنند.
استانی مثل ایالم که به عروس زاگرس معروف است به شدت با مشکل
تنش آبی و کمبود منابع آبی مواجه شده و به خاطر قطعی مکرر آب و
خشک ش��دن مزارع و باغات ،نارضایتی مردم و کشاورزان را به وجود
آورده است .روز گذشته بود که رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
ایالم از خس��ارت  ۸۵۰میلیارد تومانی خشکسالی به بخش کشاورزی
ایالم خبرداد.
محمدعلی اقدس��ی گفت« :بر همین اس��اس بین  ۷٠تا  ۱٠٠درصد
مزارع از بین رفتهاند و نمیتوان بر روی محصوالت آنها حسابی باز کرد.
امسال به  ۸۵درصد اراضی گندم دیم و  ۲٠درصد مزارع گندم و کلزا آبی
خسارت وارد شده است .این اتفاق کشاورز را از بین میبرد و برای سال
بعد هم به خاطر نداشتن سرمایه مشکالت عدیدهای خواهند داشت».
ایالم و کمبود  ۲۰۰لیتر آب در ثانیه
اگر از سالها قبل تغییراتی در شیوه استفاده از آب چه در بخش شرب و
چه کشاورزی ایجاد میشد و با مدیریت درست آب و صرفهجوییهای
به وجود آمده و اس��تفاده بهینه از آبهای موجود ،امروز شاهد چنین
اخبار بدی نبودیم .براساس گزارشهای استانی ،هماکنون شهر ایالم با
کمبود نزدیک به  ۲۰۰لیتر آب در ثانیه مواجه است.
اما این تمام ماجرا نیست و در کنار این مش��کل و براساس گفتههای
استاندار ،سه شهر استان یعنی ایالم ،چوار و ملکشاهی با مشکل تنش
آبی شدید مواجه هس��تند که حل آن نیازمند برنامهریزی جدی برای
مدیریت تنش و جلوگیری از تبدیل این معضل به بحران است.
پیگیریهای بدون برنامه
وقتی از کمبود آب در شهرهای بحرانزده صحبت میشود منظور این
نیست که مردم چند س��اعتی آب ندارند ،بلکه بعضاً روزها هیچ آبی به
دستشان نمیرسد.
هم اکنون چوار یکی از شهرهای ایالم اس��ت که دچار تنش آبی شده
است .در مورد گرفتاریهای مردم برخی مناطق این شهرستان همین
بس که بدانیم گاهی شاهد قطعی سه روزه آب هستند.
هر چند سارا فالحی نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی گفته
که «پیگیر این جریان بوده و به این منظور تماسی با مدیرعامل آب و
فاضالب برای تسریع در تامین آب شهرستان چوار داشته و به او گفته
که هر چه سریعتر مشکل آب این شهرستان را حل کنند تا بیش از این
مردم با مشکل آب مواجه نباش��ند ».اما سالهاست این پیگیریهای
دستوری انجام میش��ود و وقتی طرح و برنامه و مدیر کار بلدی وجود
ندارد« ،آش همان آش و کاسه همان کاسه است».
در پیگیری این نماینده و درخواستهای مکرر مردم و تالش مسئوالن
استانی ،تصمیم بر این شده تا زمان تامین آب پایدار شهرستان چوار،
آب از طریق چهار تانکر آبرسان به این منطقه انتقال پیدا کند تا مردم
در بیآبی به سر نبرند!
البته در ملکشاهی هم شرایط آنقدرها تعییر نکرده و با اینکه سد ایالم
در فاصله چند کیلومتری این شهرس��تان واقع ش��ده و با وجود اینکه
سرچشمه سه رودخانه از این منطقه گرفته میشود ،مردم ملکشاهی
سالهاست که با مشکل تامین آب شرب دست و پنجه نرم میکنند.
مسئوالن ،استاد ارائه آمار و ارقام
مسئوالن که استاد ارائه آمار و ارقام هس��تند در بحث آب هم می توانند
قطره قطره آب مورد نیاز یا کمبودها و حتی هدر رفتها را اعالم کنند اما
چرا کاری در جهت بهبود شرایط انجام نمیدهند ،سوالی است بیجواب.
مدیرعامل آب و فاضالب استان ایالم هم با بیان اینکه شهر ایالم دارای
توپوگرافی با اختالف ارتفاع باال اس��ت ،گفته« :با توجه به فرسودگی
شبکه توزیع ،خشکس��الیهای پیدرپی و کاهش ش��دید منابع آبی،
شرکت آب و فاضالب اس��تان برای مدیریت این موضوع مجبور است
خروجی مخازن را در ساعت حداقل مصرف شبانه کم کند که موجب
افت فشار یا قطعی آب از ساعت  ۱۲تا  ۴صبح در مناطق تحت پوشش
سد ایالم میشود».
نوراهلل تیموری ادامه داد« :این ش��رکت برای جبران کسری آب شهر
ایالم که در حدود  ۱۵۰لیتر بر ثانیه است ،عملیات مطالعاتی و اجرایی
برای ارتقای ظرفیت انتقال آب از سد ایالم را در دستور کار قرار داده که
در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از این طرح خواهیم بود».
برای اینکه بدانیم این طرح از چه زمانی به بهرهبرداری میرسد ،سری
به پروژه آب ش��یرینکن ملکش��اهی میزنیم .وقتی هشت سال قبل
یعنی  1392پیگیریهای اهالی ملکشاهی در زمینه رفع معضل کمبود
آب شیرین در این شهرس��تان ادامهدار شد ،در نهایت مسئوالن وعده
بهرهبرداری از پروژه آبرسانی به ملکشاهی یا همان پروژه آب شیرینکن
این شهرستان را دادند.
هفت سال بعد یعنی در اواسط مردادماه س��ال  ۱۳۹۹بود که فاز اول
این پروژه با ظرفیت یک هزار و  ۲۰۰متر مکعب به صورت آزمایش��ی
در مدار آبرس��انی شهرستان قرار گرفت و اواخر س��ال  ۱۳۹۹فاز دوم
آن هم با ظرفیت  ۲۸لیت��ر در ثانیه به مرحله اجرا رس��ید و قرار بود با
بهرهبرداری از آن ،مشکل آب ش��هر ارکواز ملکشاهی برطرف شود .با
این وجود ،هنوز برخی شهرها و روس��تاهای این شهرستان با مشکل
تامین منابع آب شیرین مواجه هستند و مردم چشم انتظار نشستهاند
تا ببینند حرفهای مسئوالن کی به نتیجه میرسد و چه زمان از این
بحران خارج میشوند.

استاندار اردبيل
اردبيل
از را هان�دازي
بزرگترين شركت صنايع تبديلي كشاورزي
در زميني به مس�احت  ۵هكت�ار در آينده
نزديك خبر داد.

اكبر بهنامجو اس��تاندار اردبيل در جريان سفر به
شهرس��تان پارسآباد گفت :بزرگترين شركت
صنايع تبديلي كشاورزي با همت شركت كشت و
صنعتگلدشتسبزدرزمينيبهمساحت ۵هكتار
در آينده نزديك ب ه بهرهبرداري ميرسد .وي افزود:
اين شركت صنايع تبديلي در زميني به مساحت
 ۵هكتار و  ۹هزار متر مربع ساختمانسازي و ۳۵۰
ميليارد تومان براي تهيه ماش��ينآالت داخلي و
خارجي اين مجموعه هزينه ش��ده است كه فاز
اول آن در آينده نزديك به بهرهبرداري ميرسد.
استانداراردبيلبابياناينكهظرفيتصنايعتبديلي
گوجه فرنگي یکهزار تني در اين مجموعه آماده
شده است ،تصريح كرد :در كنار آن صنايع تبديلي
سيب درختي نيز ايجاد شده و از اهميت ويژهاي
براي استان برخوردار اس��ت .بهنامجو ادامه داد:
فروش سيب درجه سه در استان با مشكل مواجه
بوده و ساالنه  ۳۵۰هزار تن در استان سيب توليد
ميش��ود كه ۱۰۰هزار تن از اين محصول درجه
سه است .وي گفت :سيبهاي درجه اول و درجه
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سومين رزمايشكمك مؤمنانه دهه امامت
و واليت درفارسآغاز شد
دبي�ر ق�رارگاه
فارس
مواس�ــات و
همدليفارسازآغازسومينمرحلهازرزمايش
كمكهايمؤمنانهخبردادوگفت:اينرزمايش
به مناسبت دهه امامت و واليت از  ۲۹تير آغاز
ش�ده اس�ت و ت�ا عي�د غدي�ر ادام�ه دارد.

دو بهصورت تازهخوري در س��طح استان و ساير
استانها توزيع ميشد اما سيبهاي درجه سوم
بهدليلنبودصنايعتبديليازبينميرفت .استاندار
اردبيل افزود :بخش خصوصي در شهرك صنعتي
پارسآباد با ظرفيت ۲۵تن در ساعت اين محصول
(سيب درختي) را تبديل بهاحسن خواهند كرد
و زير ساختهاي الزم براي اين مجموعه توسط
دولت انجام ش��ده اس��ت .بهنامجو با اش��اره به
اينكه چند مجموعه در سطح استان براي صنايع
تبديلي سيبهاي درختي راهاندازي شده ،ادامه
داد :صددرصد محصول س��يب در اين شركتها
تبديل به كنسانتره ميشود و چند مجموعه نيز
براي بهرهمندي از كنسانتره نيز در سطح استان
راهاندازي شده كه از جمله آن تسنيم نوشنير با
 ۲۰۰نفر اش��تغال به چرخه فعاليت باز ميگردد.
وي گفت :در كنار اين خطوط ،مجموعه ديگري
نيز جهت تبديل هلو و شليل به كنسانتره راهاندازي
ميشود ،دستگاههاي هستهگير ،ريزانه كردن و
صنايع تبديلي اين محصول نيز خريداري شده و به
زودي از گمرك بازرگان ترخيص ميشود .استاندار
اردبيل افزود :اين اقدامات نويد خوبي براي باغداران
و كشاورزان جهت افزايش راندمان توليد و اميد به
آينده اس��ت كه اميدواريم اين زنجيره همچنان
تداوم داشته باشد.

اس��ماعيل قزل س��فلي دبير قرارگاه مواسات و
همدلي فارس با اشاره به آغاز سومين مرحله از
رزمايش كمكهاي مؤمنانه به مناس��بت دهه
امامت و واليت كه از  29تير آغاز ش��د بيان كرد:
عمده هدف اجراي اين رزماي��ش در طول دهه
امامت و واليت اين است كه مجددا ًخدمترساني
ب��ه محرومي��ن ،مس��تضعفين ،نيازمن��دان و
آسيبديدگان ناشي از كرونا را در واقع دوباره به
اوج برسانيم .وي با اشاره به آموزههاي ديني مبني
بر كمك ثروتمندان به نيازمندان در اين دهه و
سفارش به اطعام محرومين در ايام غدير ،افزود:
از اين فرصت در راستاي كمك به آسيبديدگان
ناشي از كرونا ،نيازمندان و محرومين با بسترسازي
حضور خيرين ،آحاد مردم و گروههاي مختلف،
نهادهاي حمايتي و دستگاههاي اجرايي در قالب
قرارگاه مواسات و همدلي رزمايش احسان علوي
با نقش آفريني آحاد مردم در پهنه استان فارس
اجرا ميشود .رئيس س��ازمان بسيج سازندگي

فارس با بي��ان اينكه اين رزماي��ش ،بخشهاي
مختلف و متنوع خواهد داش��ت ،خاطرنش��ان
كرد :در اين مرحله به ويژه به خاطر دهه امامت
و واليت تمركز ويژهاي براي اطعام علوي صورت
خواهد گرفت .قزلس��فلي ادامه داد :نذر رهايي
به عنوان پنجمين مرحله آزادس��ازي زندانيان
جرائم مالي غيرعمد ،نذرخون ،ازدواج آسان براي
زوجهاي جوان در آستانه ازدواج به داليل مختلف
ازدواج آنها ب��ه تأخير افتاده ب��ا كمك خيرين و
نيكوكاران جهيزيههايي آماده شده كه در طول
اين دهه دنبال خواهد ش��د از جمله بخشهاي
اين مرحله از رزمايش نهضت كمكهاي مؤمنانه
اس��ت .وي گفت :توزيع لوازم التحرير و تمركز
بر بازماندگان ي��ا جاماندگان از تحصيل س��ال
گذشته كه در واقع يك حركت جهادي با همكاري
اقشار مرتبط و با محوريت بسيج دانشآموزي و
فرهنگيان كليد خواهد خورد و اميد است بتوانيم
كساني كه نتوانستند به داليل شرايط كرونايي و
نداشتن وسايل كمك آموزشي در مدارس ابتدايي
مخصوصاً كالسهاي اول و دوم آموزش ببينند ،به
تحصيل برگردند .دبير قرارگاه مواسات و همدلي
فارس افزود :توسعه آبرساني در نقاط از استان كه
دچار تنش آبي هستند اتفاقات خوبي با كمك
خيرين دستگاههاي مرتبط رقم خورده است.

درياي خزر بحران آب گلستانيها را برطرف ميكند

ذبح ۷۳۸رأسگوسفند كميته امداد خراسانشمالي در عيد قربان

سيدمحسن حس��يني مديرعامل آب منطقهاي
گلستان با بيان اينكه تقريباً همه آب شرب استان از
منابعزيرزمينيتأمينميشود،گفت:بخشزيادي
از آب شرب در استان از منابع سفرههاي زيرزميني
و غيرقابل اتكاس��ت براي همي��ن در برنامههاي
ميانمدت بهدنبال استفاده از ظرفيت سدها هستيم .بخشي از آب شرب استان را هم در افق 1425بايد از طريق
شيرينسازي آب دريا تأمين كنيم .وي افزود :مطالعات و برآوردهاي متعددي در اين باره انجام شده است و
درخواست استان مجوز  100ميليون مترمكعب شيرينسازي آب درياي خزر است تا  50ميليون مترمكعب
آب شيرين توليد شود كه عمدتاً در شهرستانهاي غرب استان از جمله بندرتركمن ،گميشان و كردكوي مورد
استفاده قرار خواهد گرفت .مديرعامل آب منطقهاي استان گلستان ادامه داد :پيگيريهاي زيادي را از سال98
تاكنون انجام داديم و براساس اين پيگيريها فع ً
ال با بخشي از اين درخواست موافقت شده است.

مجي��د اله��يراد مدي��ركل كميت��ه ام��داد
خراسانشمالي با اش��اره به اينكه گوشت ۷۳۸
رأس دامهاي ذبح ش��ده ميان نيازمندان توزيع
خواهد ش��د ،گفت :ارزش اين گوسفندان بيش
از يك ميليارد و  ۶۰۰ميليون تومان اس��ت كه با
مشاركت خيران و مراكز نيكوكاري تأمين شده است .وي افزود :در روز عيد قربان۱۷۴قربانگاه و پايگاه مانند
دفاتر كميته امداد و مراكز نيكوكاري آماده دريافت گوشتهاي قرباني و نذورات مردمي بود .مديركل كميته
امداد خراسانشمالي ادامه داد :جمعآوري نذورات و گوشتهاي قرباني مردم تنها محدود به روز عيد قربان
نبوده و كميته امداد و مراكز نيكوكاري از هماكنون تا چند روز پس از عيد آماده خدمت به مردم هستند.
الهيراد گفت :هيئت امناي مساجد ،معتمدان محالت و مراكز نيكوكاري با كميته امداد همكاري و مشاركت
دارند و گوشتهاي قرباني و نذورات جمعآوري شده را در اسرع وقت بين نيازمندان استاني توزيع ميكنند.

مديركلكميته
خراسان شمالي
امـــــ�داد
خراسانشماليازذبح ۷۳۸رأسگوسفنددر
روز عيد قربان از سوي اين اداره كل خبر داد.

مديرعامل آب
گلستان
منطقـ�ها ي
گلس�تان از موافق�ت وزارت ني�رو ب�راي
شيرينس�ازي آب دري�اي خ�زر خبرداد.

آذربايجان شرقي

خوزستان

سندجامعپيشگيرياوليهازاعتياددراسكو
رونماييشد

فرمان�دار اس�كو از رونماي�ي س�ند جام�ع پيش�گيري
اولي�ه از اعتي�اد در اي�ن شهرس�تان خب�رداد.

بابك رضيمنش فرماندار اس��كو در جلسه ش��وراي هماهنگي
مبارزه با مواد مخدر شهرستان با اشاره به رونمايي از سند جامع
پيشگيري اوليه از اعتياد شهرستان اسكو ،گفت :اعتياد به عنوان
مادر آسيبهاي اجتماعي منش��أ ۶۵ ،درصد همسر آزاري۵۵ ،
درصد طالق ۳۰ ،درصد كودك آزاري ۲۵ ،درصد قتلهاي عمد،
 ۲۳درصد نزاع و خشونت و بخش عمدهاي از جرائم سازمان يافته
مانند فساد و فحشا ،سرقت و هنجارشكني در جامعه نيز از اعتياد
نشئت ميگيرد .وي افزود :شهرستان اسكو با نرخ شيوع 1/25
درصد و شهر جديد سهند با نرخ  1/40درصد باالترين از ميانگين
استاني قرار دارد كه از اين ميزان  ۶۵درصد در سهند و  ۳۹درصد
در شهر اسكو ،ايلخچي و روستاهاي تابعه شهرستان ميباشد.

لرستان

تالش سپاه خوزستان براي حل تنش آبي
در ُجفير و دهستان جهاد

فرمانده س�پاه حضرت ولي عصر(عج) خوزس�تان از تالش
براي حل مشكل تنش آبي در منطقه ُجفير شهرستان هويزه
و دهستان جهاد در شهرستان حميديه از سوي سپاه خبر داد.

سردار حس��ن ش��اهوارپور فرمانده س��پاه حضرت ولي عصر(عج)
خوزستان در بازديد ميداني از مناطق دچار تنش آبي خوزستان ،گفت:
بردونقطهتمركزكردهايم،يكيدهستانجهاددرشهرستانحميديه
است كه كار بخشي از تأسيسات آبي روستاهاي در اين مسير مانده
بود و در حال تكميل است .سه كيلومتر لوله ظرف يك هفته تكميل
ميشود .وي افزود :با تالشهايي كه براي افزايش دبي آب كرخه انجام
شده ،اميد است كه در روزهاي آينده وضعيت دبي آب بهتر از اين شود.
فرمانده سپاه حضرت ولي عصر(عج) خوزستان ادامه داد :در منطقه
ُجفير نيز خط لوله  ۹كيلومتري داريم و مجموعه بسيج سازندگي در
تالش است كه اين لوله را ظرف روزهاي آينده به روستا برساند.

اجراي  ۲۲۰۰هكتار احيا
غنيسازي و توسعه جنگل در لرستان

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان از اجراي ۲۲۰۰
هكتار احيا ،غنيسازي و توس�عه جنگل در استان خبر داد.

ش��يرزاد نجفي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرس��تان به
تعهدات حوزه اداره جنگلداري و جنگلكاري اش��اره كرد و گفت:
اين تعهدات شامل  ۲۲۰۰هكتار احيا ،غنيسازي و توسعه جنگل،
 ۶۰۰هكتار جنگلكاري اقتصادي ۶۰۰،هكتار توسعه زراعت چوب،
یکهزارمترمكعباستحصالچوب ۷۲۰،هزاراصلهتوليدنهال،پنج
مورداحالهمديريتنهالستانهايجنگلي،هفتمورداحالهمديريت
پاركهاي جنگلي و ۲۰هزار هكتار تكميل ،شناسايي ،تعيين حدود
و آگهي اس��ت .وي افزود :در راس��تاي تعهدات انجام شده ،برش
شهرستاني هر شهرستان براساس استعداد آن ،مكانيابي پروژهها،
برنامه زمانبندي اجراي پروژههاي مختلف ،تهيه نقشه و كروكي
صورت گرفته و عمليات اجرايي در فصل مناسب شروع خواهد شد.

پروژه تونل انتقال آب به درياچه اروميه پاييز به بهرهبرداري ميرسد

مدير دفت�ر برنامه
آذربايجانغربي
ريزيوتلفيقستاد
احياي درياچه اروميه از به بهرهبرداري رسيدن
پروژه تونل انتقال آب به سمت درياچه اروميه در
پايي�ز امس�ال ب�ه ص�ورت كام�ل خب�رداد.

مسعود تجريش��ي مديردفتر برنامهريزي و تلفيق
س��تاد احياي درياچه اروميه با ابراز خرس��ندي از
اينكه پروژه تونل انتقال آب ب��ه درياچه اروميه در
ماه جاري از پيشرفت مطلوبي برخوردار بوده است،
گفت :وقفه ايجاد ش��ده در پروژه به برخورد با يك
بخش آبرفتي بازميگردد چون آب قابل توجهي،
در حد بيش از يك مترمربع در ثانيه وارد تونل شد
و با توجه به اينكه آب به قسمتهاي برقي برخورد
ميكرد ،دستگاه را با مشكالت بسياري روبهرو كرد.
وي افزود :اما تا ارديبهشت ماه مقدار قابل توجهي از
آن مديريت شد و سپس دس��تگاه نياز به بازسازي
داشت چون در بستري كه حركت ميكرد تيغهها از

بين رفته و شرايط كاري به گونهاي بود كه دستگاه
بايد مجدد بازسازي ميشد .مديردفتر برنامهريزي
و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه ادامه داد :بنابر
اين در حدود يك ماه بازسازي انجام و حفاري مجدد

آغاز شد ،هرچند كه در ادامه شرايط برخالف گذشته
شد و به خاكرس فشرده برخورد كردند كه كندن
آن دشوارتر بود .تجريشي گفت :در تير ماه به ن ُرم
مناسبي رس��يد كه بتواند بيش از شش متر در روز

حفاري كند و تاكنون يك روند بسيار مطلوبي را طي
كرده و در پاييز امسال به صورت كامل افتتاح و به
بهرهبرداري ميرسد .وي با اشاره به اينكه رهاسازي
آب به سمت درياچه اروميه معموالً در انتهاي فصل
زمستان انجام ميشود افزود :در اين راستا ميتوان
آبي كه امسال آمده و قرار بود انتقال يابد را اوايل آبان
انتقال داد چون ارتفاعي در داخل سد به خود گرفته
و ميتوان آب قابل توجهي را منتقل كند ،بنابر اين
اگر در پاييز با مشكل خاصي برخورد نشود ،بيش از
 600متر باقيمانده در عرض سه ماه به پايان ميرسد.
مديردفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه
اروميه گفت :پس در مهر ماه تونل انتقال آب آماده
است و بايد بتواند در آبان ماه آبگيري را انجام و در
آبان ،آذر ،دي و بهمن مقدار قابل توجهي آب را انتقال
دهد .تجريشي تأكيد كرد :بيترديد اگر تونل انتقال
آب به سمت درياچه اروميه افتتاح شود ،كمبودهاي
عدم رهاسازي آب به سمت اروميه مرتفع ميشود.

كلنگزنيآبرسانيبهليككوروستاهايحومهكهگيلويهوبويراحمد

اهداي 6برابري پالكت خون در بوشهر

اسفنديار برخه مديرعامل شركت آب و فاضالب
استان كهگيلويه وبويراحمد در اين آيين با اشاره
به گرمسيري بودن شهرستان بهمئي به اهميت
و تأثير اجراي اين پروژه در رفع مشكالت آب
شرب شهر ليكك و روستاهاي حومه گفت۳۰ :
هزار نفر از مزاياي اين پروژه حياتي كه در مدت هش��ت ماه اجرا خواهد شد بهرهمند خواهند گرديد.
وي افزود :اجراي اين پروژه احداث يك باب مخزن ذخيره آب و ايستگاه پيشرفته پمپاژ آب را نيز در
بر ميگيرد .مديرعامل شركت آب و فاضالب استان كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه پروژه اصالح و
توسعه شبكه توزيع آب شرب بخشي از شهر ليكك از محل اعتبارات استاني ،نفت و محروميتزدایي
به جهت بهرهمندي  ۷۵۰نفر نيز همزمان كلنگزني شد ،افزود :تالش خواهد شد كه اين پروژهها به
صورت كيفي و با رعايت نكات فني و در موعد مقرر اجرا و به بهرهبرداري برسد.

نرگس عبيدي مديركل انتقال خون استان بوشهر
گفت :امسال استقبال مردم از اهداي پالكت بسيار
قابل توجه بود به گونهاي كه در س��ه ماه نخست
سال شاهد افزايش ش��ش برابري اهداي پالكت
بودهايم .وي افزود :در فرآيند اهداي پالكت ،خون
اهدا كننده وارد دستگاهي خودكار ميشود و پالكت پس از جدا شدن از خون ،وارد كيسههاي مخصوص
ميشود و ساير اجزاي خون به بدن اهدا كننده باز ميگردد .مديركل انتقال خون استان بوشهر ادامه داد:
اين فرآيند يك و نيم ساعت به طول ميانجامد و پالكت به دست آمده معادل اهداي خون شش نفر است.
عبيدي گفت :اين نوع پالكت تهيه شده براي بيماراني كه حجم بااليي از پالكت نياز دارند بسيار مناسب است
مانند بيماران سرطاني ،كمخوني ناشي از نقص عملكرد مغز استخوان ،بيماران شيمي درماني ،بيماراني كه
به پالكت خون كامل پاسخ نميدهند ،بيماراني كه پيوند مغز استخوان انجام دادهاند.

كهگيلويه و بويراحمد آئين كلنگ
زني پ�روژه
آبرساني به شهر ليكك و روستاهاي حومه
در استان كهگيلويه و بويراحمد انجام شد.

اه�داي پالك�ت
بوشهر
خون در س�ه ماه
نخستامسالنسبتبهمدتمشابهپارسالدر
استان بوشهر ،شش برابر افزايش داشته است.

حضور سپاه صاحباالمر(عج) استان قزوين
براي مقابله با کرونا
فرماندهسپاهصاحباالمر(عج)استانقزوين
قزوين
گفت:تيمهايپزشکيسپاهصاحباالمر(عج)
اس�تان قزوين تا نابودي کام�ل کرونا در کن�ار کادر درمان و مردم هس�تند.

سردار رستمعلي رفيعي فرمانده س��پاه صاحباالمر(عج) استان قزوين در
بازديد از مرکز واکسيناسيون تربيت معلم که به همت سپاه صاحباالمر(عج)
استان راهاندازي شده است ،گفت :سپاه صاحباالمر(عج) قزوين توفيق دارد از
روزهاي نخست شيوع ويروس منحوس کرونا با تمام ظرفيت و قدرت تا نابودي
کامل کرونا در کنار مردم و کادر درمان باشد .وي افزود :توليد روزانه  ۱۰۰هزار
ماسک و توزيع آن در بين مردم که توسط گروههاي جهادي صورت گرفت تنها
بخشي از خدماتي بود که از همان روزهاي نخست تا سطح پايگاههاي بسيج
صورت گرفت .فرمانده سپاه صاحباالمر(عج) استان قزوين ادامه داد :در هشت
مرحله از رزمايش کمک مؤمنانه بيش از  ۲۰ميليارد تومان با کمک خيرين
به آسيبديدگان از کرونا کمک شد که خود نقطه عطفي براي مبارزه با اين
ويروس بود .رفيعي تاکيد کرد :در حوزه رفع آلودگيها نيز دستگاه تخصصي
و تيپ صاحباالمر(عج) با ظرفيتهاي بومي و به همراه بسيجيان در سطح
محالت و مناطق در کنار مردم بودند .وي گفت  :پس از واردات و همچنين توليد
واکسن در کشور ،سپاه استان قزوين اعالم آمادگي کرد تا در کنار کادر درمان
کار واکسيناسيون را انجام دهد .فرمانده سپاه صاحباالمر(عج) استان قزوين
افزود :در راستاي همين کمک و همراهي شاهد آغاز به کار يک مرکز مستقل
واکسيناسيون در دانشگاه تربيت معلم هستيم و اميدواريم با ظرفيت کاملي
که به ميدان آورده ش��ده کار واکسيناسيون سرعت بيشتري به خود بگيرد.
رفيعي تاکيد کرد :عالوه بر اين مرکز که پيشبيني ميشود در آن روزانه ۵۰۰
نفر واکسينه شوند ،تيمهاي پزشکي ديگر سپاه استان قزوين در نمايشگاه
بينالمللي نيز به واکسيناسيون کمک ميکنند.

طلب 10ميليارد توماني مخابرات منطقه
استان مركزي ازدستگاههاي اجرايي
سرپرست مخابرات منطقه مركزي از
مركزي
طل�ب  10ميليارد تومان�ي مخابرات
استان مرکزی از دستگاههاي اجرايي خبر داد.

لطفي سرپرست مخابرات منطقه مركزي گفت :تعرفه خدمات مخابراتي در
تمام بخشها اعم از صوت و ديتا از سال ۱۳۸۲تاكنون ،يعني ۱۸سال افزايش
نيافته اس��ت و اين در حالي اس��ت كه در اين مدت عالوه بر تورم روزافزون
ساالنه ،ميزان تعرفه تمام حاملهاي انرژي چندين برابر افزايش داشته است.
وي افزود :ميزان الوصولي مخابرات منطقه مركزي  ۲۰ميليارد تومان است
كه از ميزان  ۱۰ميليارد تومان مربوط به دستگاههاي اجرايي است و مابقي
طلب مردمي است و متأس��فانه اين موضوع طرحهاي توسعهاي را با كندي
مواجه كرده است .سرپرس��ت مخابرات منطقه مركزي تصريح كرد :آنچه
طي اين سالها از بعد از خصوصي شدن شركت مخابرات ايران ،باعث كاهش
سودآوري و مخابرات ايران را با زيانهاي جبران ناپذيري مواجه ساخته است،
مصوبات و قوانين ناقص و يك طرفه رگوالتوري و عدم تغيير تعرفهها و افزايش
بيرويه قيمت تجهيزات مخابراتي است .لطفي در ادامه با توجه به افزايش
سرقتتجهيزاتمخابراتيباالخصكابلهايتلفنتأكيدكرد:افزايشسرقت
تجهيزات مخابراتي در كنار شرايط تحريمي ،مشكالت زيادي را براي مخابرات
در تأمين مجدد اين تجهيزات ايجاد كرده است كه در اين راستا همكاري و
مساعدت مردم در صورت مشاهده سرقتها در اطالعرساني به پليس  ۱۱۰و
ساير نيروهاي امنيتي بسيار مهم و نقشآفرين در كشف سرقتهاست.

هرمزگان :مدیركل س��تاد اجرایی فرمان ام��ام(ره) هرمزگان گفت :با
دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام طی روزهای آینده ۴میلیارد ریال اعتبار
جهت استقرار آبرس��انی مخازن  ۵و  ۱۰هزار لیتری در بیش از  ۴۰روستای
كمبرخوردار استان پرداخت میش��ود .منوچهر دانشمند افزود :این اعتبار
۴میلیارد ریالی برای آبرسانی به روستاهای هرمزگان از محل اعتبارات بنیاد
احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اختصاص یافته است.
گیالن :فرمانده سپاه گیالن با اشاره به عزم سپاه و بسیج و كمك ستودنی
مردم گیالن در كمك به مردم خوزستان گفت :در نخستین مرحله۱۴۳ ،
كانتینر آب امروز به خوزس��تان ارسال شد .س��ردار محمد عبداهللپور به
ت روانه خوزستان میشود اشاره كرد و افزود:
كمكهای مردمی كه از رش 
در همین راستا  143كانتینر آب ثابت و  50هزار عدد آب  1/5لیتری برای
كمك ب ه مردم خوزستان و رفع مشكالت آب مردم فرستاده شد.
بوشهر :مدیرعامل شركت سهامی آب منطقهای بوشهر گفت :از میزان
 ۶۶میلیون متر مكعب روانآب حاصل از این بارشها كه حاصل بارندگی در
استانوهمچنیناستانهایهمجواربوده ۶۰،میلیونمترمكعبآنبهصورت
ذخیره در پشت سدها ،تغذیه سفرههای آب زیرزمینی ،تغذیه تاالبها و ورودی
به شبكههای آبیاری اس��تان ذخیره و مهار شد .علی محمدی افزود :سامانه
بارشی اخیر استان بوشهر در دوره آماری  ۴۰ساله هم از نظر میزان بارش و هم
از نظر پراكندگی بیسابقه بوده است بهطوری كه استان بوشهر در گذشته تنها
چهاربار و به میزان بسیار محدود ،چنین بارشی را در تیرماه تجربه كرده است.
اردبیل :فرمانده س��پاه پارسآباد گفت :بهمنظور حمایت از نوعروسان
و اقشار آسیبدیده از ش��یوع ویروس كرونا  ۵۰سری جهیزیه و  ۳۰۰بسته
معیشتی میان نیازمندان شهرستان پارسآباد توزیع شد.حسن نوری با اشاره
به توزیع  ۳۰۰بست ه معیشتی افزود :با توزیع این بستهها ،تعداد بستههای
معیشتی توزیع شده از ابتدای شیوع كرونا تاكنون به بیش از  ۲۸هزار بسته
رسید .وی ارزش هر یك از بستههای معیشتی را  ۶۰۰هزار تومان اعالم كرد.
خراسانجنوبی :مس��ئول میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
شهرستان سربیشه گفت :با هدف ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنایعدستی به
بیش از ۲۰۰نفر در یك سال گذشته در رشته نساجیسنتی در سطح مقدماتی
و تكمیلی آموزش داده شد .هادی حقپناه افزود  :این دورهها با همكاری این
نمایندگی با فنی حرفهای و كمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد و بعد از
پایان هردوره به قبولشدگان در آزمون گواهی پایان دوره اعطا شده است.
اصفهان :رییس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
گفت :برای  ۸۵هزار و  ۸۵۹نفر در بخشهای مختلف این نهاد اشتغالزایی
شده است .ایرج موفق ،افزود 3 :هزار و  ۹۷۸پروانه بهرهبرداری در بخش
صنعت استان اصفهان با سرمایهگذاری بالغ بر  ۳۲۸هزار میلیارد و ۲۹۵
میلیون ریال صادر شد .به گفته وی ۴۹۵ ،جواز تأسیس صنعتی برای
سرمایهگذاری در حوزه صنعت این استان صادر شده است.
قزوین  :مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قزوین گفت:
آسیبزدایی مسایل اجتماعی و فرهنگی در حوزه زنان شهرستان البرز
با اجرای طرح تابآوری اجتماعی ،کلی��د خورد .صدیقه ربیعی تاکید
کرد :آس��یبزداییها در مناطقی از این شهرستان مانند ناحیه شهری
مهرگان ،شریفیه ،بیدستان و روس��تای نصرتآباد اجرایی میشود تا
میزان آسیبهای اجتماعی در حوزه زنان را کاهش دهد.

