
ذبح ۷۳۸ رأس گوسفند كميته امداد خراسان شمالي در عيد قربان
مديركل كميته     خراسان شمالي
ام������داد 
خراسان شمالي از ذبح ۷۳۸ رأس گوسفند در 
روز عيد قربان از سوي اين اداره كل خبر داد. 
مجي��د اله��ي راد مدي��ركل كميت��ه ام��داد 
خراسان شمالي با اش��اره به اينكه گوشت ۷۳۸ 
رأس دام هاي ذبح ش��ده ميان نيازمندان توزيع 
خواهد ش��د، گفت: ارزش اين گوسفندان بيش 
از يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان اس��ت كه با 
مشاركت خيران و مراكز نيكوكاري تأمين شده است.  وي افزود: در روز عيد قربان ۱۷۴قربانگاه و پايگاه مانند 
دفاتر كميته امداد و مراكز نيكوكاري آماده دريافت گوشت هاي قرباني و نذورات مردمي بود.  مديركل كميته 
امداد خراسان شمالي ادامه داد: جمع آوري نذورات و گوشت هاي قرباني مردم تنها محدود به روز عيد قربان 
نبوده و كميته امداد و مراكز نيكوكاري از هم اكنون تا چند روز پس از عيد آماده خدمت به مردم هستند.  
الهي راد گفت: هيئت امناي مساجد، معتمدان محالت و مراكز نيكوكاري با كميته امداد همكاري و مشاركت 
دارند و گوشت هاي قرباني و نذورات جمع آوري شده را در اسرع وقت بين نيازمندان استاني توزيع مي كنند. 

مدير دفت�ر برنامه     آذربايجان غربي
 ريزي و تلفيق ستاد 
احياي درياچه اروميه از به بهره برداري 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 برنامه ريزي 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 بازمي گردد چون آب قابل توجهي، 
در حد بيش از يك مترمربع در ثانيه وارد تونل شد 
و با توجه به اينكه آب به قسمت هاي برقي برخورد 
مي كرد، دستگاه را با مشكالت بسياري رو به رو 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 مي كرد تيغه ها از 

بين رفته و شرايط كاري به گونه اي بود كه دستگاه 
بايد مجدد بازسازي مي شد.  مديردفتر برنامه ريزي 
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 خاك رس فشرده برخورد كردند كه كندن 
آن دشوارتر بود.  تجريشي گفت: در تير ماه به نُرم 
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 
بهره برداري مي رسد.  وي با اشاره به اينكه رهاسازي 
آب به سمت درياچه اروميه معموالً در انتهاي فصل 
زمستان انجام مي شود افزود: در اين راستا مي توان 
آبي كه امسال آمده و قرار بود انتقال يابد را اوايل آبان 
انتقال داد چون ارتفاعي در داخل سد به خود گرفته 
و مي توان آب قابل توجهي را منتقل كند، بنابر اين 
اگر در پاييز با مشكل خاصي برخورد نشود، بيش از 
۶۰۰ متر باقيمانده در عرض سه ماه به پايان مي رسد.  
مديردفتر برنامه ريزي 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: بي ترديد اگر تونل انتقال 
آب به سمت درياچه اروميه افتتاح شود، كمبودهاي 
عدم رهاسازي آب به سمت اروميه مرتفع مي شود. 
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سیداحمد هاشمی اشکا

كلنگ زني آبرساني به ليكك و روستاهاي حومه كهگيلويه وبويراحمد
آئين كلنگ      كهگيلويه و بويراحمد 
 زني پ�روژه 
آبرساني به شهر ليكك و روستاهاي حومه 
در استان كهگيلويه و بويراحمد انجام شد. 
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 گفت: ۳۰ 

هزار نفر از مزاياي اين پروژه حياتي كه در مدت هش��ت ماه اجرا خواهد شد بهره مند خواهند گرديد.  
وي افزود: اجراي اين پروژه احداث يك باب مخزن ذخيره آب و ايستگاه پيشرفته پمپاژ آب را نيز در 
بر مي گيرد.  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 محروميت زدايي 
به جهت بهره مندي ۷۵۰ نفر نيز همزمان كلنگ زني شد، افزود: تالش خواهد شد كه اين پروژه ها به 

صورت كيفي و با رعايت نكات فني و در موعد مقرر اجرا و به بهره برداري برسد. 

اهداي6 برابري پالكت خون در بوشهر 
اه�داي پالك�ت      بوشهر
خون در س�ه ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در 
استان بوشهر، شش برابر افزايش داشته است. 
نرگس عبيدي مديركل انتقال خون استان بوشهر 
گفت: امسال استقبال مردم از اهداي پالكت بسيار 
قابل توجه بود به گونه اي كه در س��ه ماه نخست 
سال شاهد افزايش ش��ش برابري اهداي پالكت 
بوده ايم.  وي افزود: در فرآيند اهداي پالكت، خون 

اهدا كننده وارد دستگاهي خودكار مي شود و پالكت پس از جدا شدن از خون، وارد كيسه هاي مخصوص 
مي شود و ساير اجزاي خون به بدن اهدا كننده باز مي گردد.  مديركل انتقال خون استان بوشهر ادامه داد: 
اين فرآيند يك و نيم ساعت به طول مي انجامد 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، كم خوني ناشي از نقص عملكرد مغز استخوان، بيماران شيمي درماني، بيماراني كه 

به پالكت خون كامل پاسخ نمي دهند، بيماراني كه پيوند مغز استخوان انجام داده اند.

 درياي خزر بحران آب گلستاني ها را برطرف مي كند
مديرعامل آب      گلستان
ي  منطق��ه ا

گلس�تان از موافق�ت وزارت ني�رو ب�راي 
شيرين س�ازي آب دري�اي خ�زر خبرداد. 
سيدمحسن حس��يني مديرعامل آب منطقه اي 
گلستان با بيان اينكه تقريباً همه آب شرب استان از 
منابع زيرزميني تأمين مي شود، گفت: بخش زيادي 
از آب شرب در استان از منابع سفره هاي زيرزميني 
و غيرقابل اتكاس��ت براي همي��ن در برنامه هاي 

ميان مدت به دنبال استفاده از ظرفيت سدها هستيم. بخشي از آب شرب استان را هم در افق ۱۴2۵ بايد از طريق 
شيرين سازي آب دريا تأمين كنيم.  وي افزود: مطالعات و برآوردهاي متعددي در اين باره انجام شده است و 
درخواست استان مجوز ۱۰۰ ميليون مترمكعب شيرين سازي آب درياي خزر است تا ۵۰ ميليون مترمكعب 
آب شيرين توليد شود كه عمدتاً در شهرستان هاي غرب استان از جمله بندرتركمن، گميشان و كردكوي مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت.  مديرعامل آب منطقه اي استان گلستان ادامه داد: پيگيري هاي زيادي را از سال 9۸ 

تاكنون انجام داديم و براساس اين پيگيري ها فعالً با بخشي از اين درخواست موافقت شده است.

سومين رزمايش كمك مؤمنانه دهه امامت 
و واليت در فارس آغاز شد

اردبيل صاحب بزرگ ترين شركت صنايع 
تبديلي كشاورزي مي شود

دبي�ر ق�رارگاه      فارس
و  مواس���ات 
همدلي فارس از آغاز سومين مرحله از رزمايش 
كمك هاي مؤمنانه خبرداد و گفت: اين رزمايش 
به مناسبت دهه امامت و واليت از ۲۹ تير آغاز 
ش�ده اس�ت و ت�ا عي�د غدي�ر ادام�ه دارد. 
اس��ماعيل قزل س��فلي دبير قرارگاه مواسات و 
همدلي فارس با اشاره به آغاز سومين مرحله از 
رزمايش كمك هاي مؤمنانه به مناس��بت دهه 
امامت و واليت كه از 29 تير آغاز ش��د بيان كرد: 
عمده هدف اجراي اين رزماي��ش در طول دهه 
امامت و واليت اين است كه مجدداً خدمت رساني 
ب��ه محرومي��ن، مس��تضعفين، نيازمن��دان و 
آسيب ديدگان ناشي از كرونا را در واقع دوباره به 
اوج برسانيم.  وي با اشاره به آموزه هاي 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 آسيب ديدگان 
ناشي از كرونا، نيازمندان و محرومين با بسترسازي 
حضور خيرين، آحاد مردم و گروه هاي مختلف، 
نهادهاي حمايتي و دستگاه هاي اجرايي در قالب 
قرارگاه مواسات و همدلي رزمايش احسان علوي 
با نقش آفريني آحاد مردم در پهنه استان فارس 
اجرا مي شود.  رئيس س��ازمان بسيج سازندگي 

فارس با بي��ان اينكه اين رزماي��ش، بخش هاي 
مختلف و متنوع خواهد داش��ت، خاطرنش��ان 
كرد: در اين مرحله به ويژه به خاطر دهه امامت 
و واليت تمركز ويژه اي براي اطعام علوي صورت 
خواهد گرفت.  قزل س��فلي ادامه داد: نذر رهايي 
به عنوان پنجمين مرحله آزادس��ازي زندانيان 
جرائم مالي غيرعمد، نذرخون، ازدواج آسان براي 
زوج هاي جوان در آستانه ازدواج به داليل مختلف 
ازدواج آنها ب��ه تأخير افتاده ب��ا كمك خيرين و 
نيكوكاران جهيزيه هايي آماده شده كه در طول 
اين دهه دنبال خواهد ش��د از جمله بخش هاي 
اين مرحله از رزمايش نهضت كمك هاي 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 دانش آموزي 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 كالس هاي 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 دستگاه هاي مرتبط رقم خورده است.

استاندار اردبيل     اردبيل
راه ان�دازي  از 
بزرگ ترين شركت صنايع تبديلي كشاورزي 
در زميني به مس�احت ۵ هكت�ار در آينده 

نزديك خبر داد. 
اكبر بهنام جو اس��تاندار اردبيل در جريان سفر به 
شهرس��تان پارس آباد گفت: بزرگ ترين شركت 
صنايع تبديلي كشاورزي با همت شركت كشت و 
صنعت گلدشت سبز در زميني به مساحت ۵ هكتار 
در آينده نزديك به  بهره برداري مي رسد.  وي افزود: 
اين شركت صنايع تبديلي در زميني به مساحت 
۵ هكتار و 9 هزار متر مربع ساختمان سازي و ۳۵۰ 
ميليارد تومان براي تهيه ماش��ين آالت داخلي و 
خارجي اين مجموعه هزينه ش��ده است كه فاز 
اول آن در آينده نزديك به بهره برداري مي رسد.  
استاندار اردبيل با بيان اينكه ظرفيت صنايع تبديلي 
گوجه فرنگي يك هزار تني در اين مجموعه آماده 
شده است، تصريح كرد: در كنار آن صنايع تبديلي 
سيب درختي نيز ايجاد شده و از اهميت ويژه اي 
براي استان برخوردار اس��ت.  بهنام جو ادامه داد: 
فروش سيب درجه سه در استان با مشكل مواجه 
بوده و ساالنه ۳۵۰ هزار تن در استان سيب توليد 
مي ش��ود كه ۱۰۰هزار تن از اين محصول درجه 
سه است.  وي گفت: سيب هاي درجه اول و درجه 

دو به صورت تازه خوري در س��طح استان و ساير 
استان ها توزيع مي شد اما سيب هاي درجه سوم 
به دليل نبود صنايع تبديلي از بين مي رفت.  استاندار 
اردبيل افزود: بخش خصوصي در شهرك صنعتي 
پارس آباد با ظرفيت 2۵تن در ساعت اين محصول 
)سيب درختي( را تبديل به احسن خواهند كرد 
و زير ساخت هاي الزم براي اين مجموعه توسط 
دولت انجام ش��ده اس��ت.  بهنام جو با اش��اره به 
اينكه چند مجموعه در سطح استان براي صنايع 
تبديلي سيب هاي درختي راه اندازي شده، ادامه 
داد: صددرصد محصول س��يب در اين شركت ها 
تبديل به كنسانتره مي شود و چند مجموعه نيز 
براي بهره مندي از كنسانتره نيز در سطح استان 
راه اندازي شده كه از جمله آن تسنيم نوش نير با 
2۰۰ نفر اش��تغال به چرخه فعاليت باز مي گردد.  
وي گفت: در كنار اين خطوط، مجموعه ديگري 
نيز جهت تبديل هلو و شليل به كنسانتره راه اندازي 
مي شود، دستگاه هاي هسته گير، ريزانه كردن و 
صنايع تبديلي اين محصول نيز خريداري شده و به 
زودي از گمرك بازرگان ترخيص مي شود.  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. 
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كم برخوردار استان پرداخت می ش��ود. منوچهر دانشمند افزود: اين اعتبار 
۴ميليارد ريالی برای  آبرسانی به روستاهای هرمزگان از محل اعتبارات بنياد 
احسان وابسته به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( اختصاص يافته است.

   گيالن: فرمانده سپاه گيالن با اشاره به عزم سپاه و بسيج و كمك ستودنی 
مردم گيالن در كمك به مردم خوزستان گفت: در نخستين مرحله، ۱۴۳ 
كانتينر آب امروز به خوزس��تان ارسال شد.  س��ردار محمد عبداهلل پور به 
كمك های مردمی كه  از رشت  روانه خوزستان می شود اشاره كرد و افزود: 
در همين راستا ۱۴۳ كانتينر آب ثابت و ۵۰ هزار عدد آب ۱/۵ ليتری برای 

كمك به  مردم خوزستان و رفع مشكالت آب مردم فرستاده شد.
   بوشهر: مديرعامل شركت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: از ميزان 
۶۶ ميليون متر مكعب روان آب حاصل از اين بارش ها كه حاصل بارندگی در 
استان و همچنين استان های همجوار بوده، ۶۰ ميليون متر مكعب آن به صورت 
ذخيره در پشت سدها، تغذيه سفره های آب زيرزمينی، تغذيه تاالب ها و ورودی 
به شبكه های آبياری اس��تان ذخيره و مهار شد. علی محمدی افزود: سامانه 
بارشی اخير استان بوشهر در دوره آماری ۴۰ ساله هم از نظر ميزان بارش و هم 
از نظر پراكندگی بی سابقه بوده است به طوری كه استان بوشهر در گذشته تنها 
چهاربار و به ميزان بسيار محدود، چنين بارشی را در تيرماه تجربه كرده است. 
   اردبيل: فرمانده س��پاه پارس آباد گفت: به منظور حمايت از نوعروسان 
و اقشار آسيب ديده از ش��يوع ويروس كرونا ۵۰ سری جهيزيه و ۳۰۰ بسته 
معيشتی ميان نيازمندان شهرستان پارس آباد توزيع شد.حسن نوری با اشاره 
به توزيع ۳۰۰ بسته  معيشتی افزود: با توزيع اين بسته ها، تعداد بسته های 
معيشتی توزيع شده از ابتدای شيوع كرونا تاكنون به بيش از 2۸ هزار بسته 
رسيد. وی ارزش هر يك از بسته های معيشتی را ۶۰۰ هزار تومان اعالم كرد.

   خراسان جنوبی: مس��ئول ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی 
شهرستان سربيشه گفت: با هدف ايجاد اشتغال پايدار در بخش صنايع دستی به 
بيش از 2۰۰ نفر در يك سال گذشته در رشته نساجی سنتی در سطح مقدماتی 
و تكميلی آموزش داده شد.  هادی حق پناه افزود : اين دوره ها با همكاری اين 
نمايندگی با فنی حرفه ای و كميته امداد امام خمينی)ره( برگزار شد و بعد از 

پايان هردوره به قبول شدگان در آزمون گواهی پايان دوره اعطا شده است.
   اصفهان: رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: برای ۸۵ هزار و ۸۵9 نفر در بخش های مختلف اين نهاد اشتغالزايی 
شده است.  ايرج موفق، افزود:  ۳ هزار و 9۷۸ پروانه بهره برداری در بخش 
صنعت استان اصفهان با سرمايه گذاری بالغ بر ۳2۸ هزار ميليارد  و 29۵ 
ميليون ريال صادر شد. به گفته وی، ۴9۵ جواز تأسيس صنعتی برای 

سرمايه گذاری در حوزه صنعت اين استان صادر شده است.
   قزوين : مديركل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قزوين گفت: 
آسيب زدايی مسايل اجتماعی و فرهنگی در حوزه زنان شهرستان البرز 
با اجرای طرح تاب آوری اجتماعی، كلي��د خورد.  صديقه ربيعی تاكيد 
كرد: آس��يب زدايی ها در مناطقی از اين شهرستان مانند ناحيه شهری 
مهرگان، شريفيه، بيدستان و روس��تای نصرت آباد اجرايی می شود تا 

ميزان آسيب های اجتماعی در حوزه زنان را  كاهش دهد.

حضور سپاه صاحب االمر)عج( استان قزوين 
براي مقابله با كرونا 

فرمانده سپاه صاحب االمر)عج( استان قزوين      قزوين
گفت: تيم هاي پزشكي سپاه صاحب االمر)عج( 
اس�تان قزوين تا نابودي كام�ل كرونا در كن�ار كادر درمان و مردم هس�تند. 
سردار رستمعلي رفيعي فرمانده س��پاه صاحب االمر)عج( استان قزوين در 
بازديد از مركز واكسيناسيون تربيت معلم كه به همت  سپاه صاحب االمر)عج( 
استان راه اندازي شده است، گفت: سپاه صاحب االمر)عج( قزوين توفيق دارد از 
روزهاي نخست شيوع ويروس منحوس كرونا با تمام ظرفيت و قدرت تا نابودي 
كامل كرونا در كنار مردم و كادر درمان باشد. وي افزود: توليد روزانه ۱۰۰ هزار 
ماسك و توزيع آن در بين مردم كه توسط گروه هاي جهادي صورت گرفت تنها 
بخشي از خدماتي بود كه از همان روزهاي نخست تا سطح پايگاه هاي بسيج 
صورت گرفت. فرمانده سپاه صاحب االمر)عج( استان قزوين ادامه داد: در هشت 
مرحله از رزمايش كمك مؤمنانه بيش از 2۰ ميليارد تومان با كمك خيرين 
به آسيب ديدگان از كرونا  كمك شد كه خود نقطه عطفي براي مبارزه با اين 
ويروس بود. رفيعي تاكيد كرد: در حوزه رفع آلودگي ها نيز دستگاه تخصصي 
و تيپ صاحب االمر)عج( با ظرفيت هاي بومي و به همراه بسيجيان در سطح 
محالت و مناطق در كنار مردم بودند. وي گفت : پس از واردات و همچنين توليد 
واكسن در كشور، سپاه استان قزوين اعالم آمادگي كرد تا در كنار كادر درمان 
كار واكسيناسيون را انجام دهد. فرمانده سپاه صاحب االمر)عج( استان قزوين 
افزود: در راستاي همين كمك و همراهي شاهد آغاز به كار يك مركز مستقل 
واكسيناسيون در دانشگاه تربيت معلم هستيم و اميدواريم با ظرفيت كاملي 
كه به ميدان آورده ش��ده كار واكسيناسيون سرعت بيشتري به خود بگيرد. 
رفيعي تاكيد كرد: عالوه بر اين مركز كه پيش بيني مي شود در آن روزانه ۵۰۰ 
نفر واكسينه شوند، تيم هاي پزشكي ديگر سپاه استان قزوين در نمايشگاه 

بين المللي نيز به واكسيناسيون كمك مي كنند.

طلب 10 ميليارد توماني مخابرات منطقه 
استان مركزي از دستگاه هاي اجرايي

سرپرست مخابرات منطقه مركزي از      مركزي
طل�ب 10 ميليارد تومان�ي مخابرات 

استان مركزی از دستگاه هاي اجرايي خبر داد. 
لطفي سرپرست مخابرات منطقه مركزي گفت: تعرفه خدمات مخابراتي در 
تمام بخش ها اعم از صوت و ديتا از سال ۱۳۸2 تاكنون، يعني ۱۸ سال افزايش 
نيافته اس��ت و اين در حالي اس��ت كه در اين مدت عالوه بر تورم روزافزون 
ساالنه، ميزان تعرفه تمام حامل هاي انرژي چندين برابر افزايش داشته است.  
وي افزود: ميزان الوصولي مخابرات منطقه مركزي 2۰ ميليارد تومان است 
كه از ميزان ۱۰ ميليارد تومان مربوط به دستگاه هاي اجرايي است و مابقي 
طلب مردمي است و متأس��فانه اين موضوع طرح هاي توسعه اي را با كندي 
مواجه كرده است.  سرپرس��ت مخابرات منطقه مركزي تصريح كرد: آنچه 
طي اين سال ها از بعد از خصوصي شدن شركت مخابرات ايران، باعث كاهش 
سودآوري و مخابرات ايران را با زيان هاي جبران ناپذيري مواجه ساخته است، 
مصوبات و قوانين ناقص و يك طرفه رگوالتوري و عدم تغيير تعرفه ها و افزايش 
بي رويه قيمت تجهيزات مخابراتي است.  لطفي در ادامه با توجه به افزايش 
سرقت تجهيزات مخابراتي باالخص كابل هاي تلفن تأكيد كرد: افزايش سرقت 
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 سرقت ها در اطالع رساني به پليس ۱۱۰ و 

ساير نيروهاي امنيتي بسيار مهم و نقش آفرين در كشف سرقت هاست. 

عروس زاگرس، سياهپوش كمبود آب
نزديك به س�ه دهه اس�ت كه ايران با خشكس�الی مواجه ش�ده 
اس�ت. در ابتدای س�ال جاری بود كه اعالم ش�د ايران در جايگاه 
چه�ارم تنش آب�ی دني�ا ق�رار دارد و در تابس�تان 1۴00 به دليل 
كاه�ش بارندگی ها، اين تنش با ش�دت بيش�تری نمايان خواهد 
شد. حتی پيش بينی ش�ده كه حدود ۲00 شهر ايران با اين معضل 
روبرو ش�وند. اما اين هش�دارها هم مثل هزاران هشدار و توصيه 
و پيش بينی ديگر ناديده گرفته شد و تابس�تان هم از راه رسيد. 
حاال مش�كل كم آب�ی به اس�تان های خش�ك ختم نمی ش�ود و 
مناطقی مثل ايالم كه به خاطر سرس�بزی و زيبايی اش به عروس 
زاگرس مع�روف بود هم دچ�ار بحران ك�م آبی ش�ده و عالوه بر 
زمين های زراعی، مردم از كمبود آب ش�رب در مضيقه هستند.

    
با شروع ماه دوم تابستان و اوج گرما در ايران، كم آبی و خشكسالی به 
جايی رسيده كه می توان آغاز بحران در برخی مناطق ايران را به چشم 
ديد. با اينكه س��ال ها در مورد كاهش منابع آبی و لزوم حفظ آب های 
روان و برنامه ريزی برای استفاده بهينه از آب های موجود سخن گفته 
شد، اما كمتر مدير و مسئولی آن را جدی گرفت و به همين خاطر امروز 
بايد شاهد بی آبی های گس��ترده ای كه موجب از بين رفتن گياهان و 
حيوانات و سرمايه های شهروندان می ش��ود، باشيم. ديگر نمی توانيم 
بگوييم كم آبی درد خوزستان و سيستان وبلوچستان و كرمان و مناطق 
خشك ايران اس��ت، بلكه اس��تان هايی كه روزی به بارش های زياد و 
سرسبزی معروف بودند نيز سايه س��نگين بی آبی را بر روی سر خود 

احساس می كنند.
استانی مثل ايالم كه به عروس زاگرس معروف است به شدت با مشكل 
تنش آبی و كمبود منابع آبی مواجه شده و به خاطر قطعی مكرر آب و 
خشك ش��دن مزارع و باغات، نارضايتی مردم و كشاورزان را به وجود 
آورده است. روز گذشته بود كه رئيس سازمان جهادكشاورزی استان 
ايالم از خس��ارت ۸۵۰ ميليارد تومانی خشكسالی به بخش كشاورزی 

ايالم خبرداد.
محمدعلی اقدس��ی گفت: »بر همين اس��اس بين ۷۰ تا ۱۰۰ درصد 
مزارع از بين رفته اند و نمی توان بر روی محصوالت آنها حسابی باز كرد. 
امسال به ۸۵ درصد اراضی گندم ديم و 2۰ درصد مزارع گندم و كلزا آبی 
خسارت وارد شده است. اين اتفاق كشاورز را از بين می برد و برای سال 
بعد هم به خاطر نداشتن سرمايه مشكالت عديده ای خواهند داشت.«

    ايالم و كمبود ۲00 ليتر آب در ثانيه
اگر از سال ها قبل تغييراتی در شيوه استفاده از آب چه در بخش شرب و 
چه كشاورزی ايجاد می شد و با مديريت درست آب و صرفه جويی های 
به وجود آمده و اس��تفاده بهينه از آب های موجود، امروز شاهد چنين 
اخبار بدی نبوديم. براساس گزارش های استانی، هم اكنون شهر ايالم با 

كمبود نزديك به 2۰۰ ليتر آب در ثانيه مواجه است.
اما اين تمام ماجرا نيست و در كنار اين مش��كل و براساس گفته های 
استاندار، سه شهر استان يعنی ايالم، چوار و ملكشاهی با مشكل تنش 
آبی شديد مواجه هس��تند كه حل آن نيازمند برنامه ريزی جدی برای 

مديريت تنش و جلوگيری از تبديل اين معضل به بحران است.
   پيگيری های بدون برنامه 

وقتی از كمبود آب در شهرهای بحران زده صحبت می شود منظور اين 
نيست كه مردم چند س��اعتی آب ندارند، بلكه بعضاً روزها هيچ آبی به 

دستشان نمی رسد.
هم اكنون چوار يكی از شهر های ايالم اس��ت كه دچار تنش آبی شده 
است. در مورد گرفتاری های مردم برخی مناطق اين شهرستان همين 

بس كه بدانيم گاهی شاهد قطعی سه روزه آب هستند.
هر چند سارا فالحی نماينده مردم ايالم در مجلس شورای اسالمی گفته 
كه »پيگير اين جريان بوده و به اين منظور تماسی با مديرعامل آب و 
فاضالب برای تسريع در تامين آب شهرستان چوار داشته و به او گفته 
كه هر چه سريعتر مشكل آب اين شهرستان را حل كنند تا بيش از اين 
مردم با مشكل آب مواجه نباش��ند.« اما سال هاست اين پيگيری های 
دستوری انجام می ش��ود و وقتی طرح و برنامه و مدير كار بلدی وجود 

ندارد، »آش همان آش و كاسه همان كاسه است.«
در پيگيری اين نماينده و درخواست های مكرر مردم و تالش مسئوالن 
استانی، تصميم بر اين شده تا زمان تامين آب پايدار شهرستان چوار، 
آب از طريق چهار تانكر آبرسان به اين منطقه انتقال پيدا كند تا مردم 

در بی آبی به سر نبرند!
البته در ملكشاهی هم شرايط آنقدرها تعيير نكرده و با اينكه سد ايالم 
در فاصله چند كيلومتری اين شهرس��تان واقع ش��ده و با وجود اينكه 
سرچشمه سه رودخانه از اين منطقه گرفته می شود، مردم ملكشاهی 

سال هاست كه با مشكل تامين آب شرب دست و پنجه نرم می كنند.
   مسئوالن، استاد ارائه آمار و ارقام

مسئوالن كه استاد ارائه آمار و ارقام هس��تند در بحث آب هم می توانند 
قطره قطره آب مورد نياز يا كمبودها و حتی هدر رفت ها را اعالم كنند اما 
چرا كاری در جهت بهبود شرايط انجام نمی دهند، سوالی است بی جواب.

مديرعامل آب و فاضالب استان ايالم هم با بيان اينكه شهر ايالم دارای 
توپوگرافی با اختالف ارتفاع باال اس��ت، گفته: »با توجه به فرسودگی 
شبكه توزيع، خشكس��الی های پی درپی و كاهش ش��ديد منابع آبی، 
شركت آب و فاضالب اس��تان برای مديريت اين موضوع مجبور است 
خروجی مخازن را در ساعت حداقل مصرف شبانه كم كند كه موجب 
افت فشار يا قطعی آب از ساعت ۱2 تا ۴ صبح در مناطق تحت پوشش 

سد ايالم می شود.«
نوراهلل تيموری ادامه داد: »اين ش��ركت برای جبران كسری آب شهر 
ايالم كه در حدود ۱۵۰ ليتر بر ثانيه است، عمليات مطالعاتی و اجرايی 
برای ارتقای ظرفيت انتقال آب از سد ايالم را در دستور كار قرار داده كه 

در آينده نزديك شاهد بهره برداری از اين طرح خواهيم بود.«
برای اينكه بدانيم اين طرح از چه زمانی به بهره برداری می رسد، سری 
به پروژه آب ش��يرين كن ملكش��اهی می زنيم. وقتی هشت سال قبل 
يعنی ۱۳92 پيگيری های اهالی ملكشاهی در زمينه رفع معضل كمبود 
آب شيرين در اين شهرس��تان ادامه دار شد، در نهايت مسئوالن وعده 
بهره برداری از پروژه آبرسانی به ملكشاهی يا همان پروژه آب شيرين كن 

اين شهرستان را دادند.
هفت سال بعد يعنی در اواسط مردادماه س��ال ۱۳99 بود كه فاز اول 
اين پروژه با ظرفيت يك هزار و 2۰۰ متر مكعب به صورت آزمايش��ی 
در مدار آبرس��انی شهرستان قرار گرفت و اواخر س��ال ۱۳99 فاز دوم 
آن هم با ظرفيت 2۸ ليت��ر در ثانيه به مرحله اجرا رس��يد و قرار بود با 
بهره برداری از آن، مشكل آب ش��هر اركواز ملكشاهی برطرف شود. با 
اين وجود، هنوز برخی شهر ها و روس��تا های اين شهرستان با مشكل 
تامين منابع آب شيرين مواجه هستند و مردم چشم انتظار نشسته اند 
تا ببينند حرف های مسئوالن كی به نتيجه می رسد و چه زمان از اين 

بحران خارج می شوند.

سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد در اسكو 
رونمايي شد

فرمان�دار اس�كو از رونماي�ي س�ند جام�ع پيش�گيري 
خب�رداد.  شهرس�تان  اي�ن  در  اعتي�اد  از  اولي�ه 
 بابك رضي منش 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 آسيب هاي اجتماعي منش��أ، ۶۵ درصد همسر آزاري، ۵۵ 
درصد طالق، ۳۰ درصد كودك آزاري، 2۵ درصد قتل هاي عمد، 
2۳ درصد نزاع و خشونت و بخش عمده اي از جرائم سازمان يافته 
مانند فساد و فحشا، سرقت و هنجارشكني در جامعه نيز از اعتياد 
نشئت مي گيرد.  وي افزود: شهرستان اسكو با نرخ شيوع ۱/2۵ 
درصد و شهر جديد سهند با نرخ ۱/۴۰ درصد باالترين از ميانگين 
استاني قرار دارد كه از اين ميزان ۶۵ درصد در سهند و ۳9 درصد 

در شهر اسكو، ايلخچي و روستاهاي تابعه شهرستان مي باشد.

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: 
بر دو نقطه تمركز كرده ايم، يكي دهستان جهاد در شهرستان حميديه 
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 
مي شود.  وي افزود: با تالش هايي 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 9 كيلومتري داريم و مجموعه بسيج سازندگي در 

تالش است كه اين لوله را ظرف روزهاي آينده به روستا برساند. 

 اجراي ۲۲00 هكتار احيا
غني سازي و توسعه جنگل در لرستان

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان از اجراي ۲۲00 
هكتار احيا، غني سازي و توس�عه جنگل در استان خبر داد. 
ش��يرزاد نجفي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرس��تان به 
تعهدات حوزه اداره جنگلداري و جنگل كاري اش��اره كرد و گفت: 
اين تعهدات شامل 22۰۰ هكتار احيا، غني سازي و توسعه جنگل، 
۶۰۰ هكتار جنگل كاري اقتصادي، ۶۰۰ هكتار توسعه زراعت چوب، 
يك هزار مترمكعب استحصال چوب، ۷2۰ هزار اصله توليد نهال، پنج 
مورد احاله مديريت نهالستان هاي جنگلي، هفت مورد احاله مديريت 
پارك هاي جنگلي و 2۰ هزار هكتار تكميل، شناسايي، تعيين حدود 
و آگهي اس��ت.  وي افزود: در راس��تاي تعهدات انجام شده، برش 
شهرستاني هر شهرستان براساس استعداد آن، مكان يابي پروژه ها، 
برنامه زمان بندي اجراي پروژه هاي مختلف، تهيه نقشه و كروكي 
صورت گرفته و عمليات اجرايي در فصل مناسب شروع خواهد شد.

    لرستان   خوزستان   آذربايجان شرقي


