
در راس�تاي اجراي      كردستان
طرح »عهد خدمت«، 
گروه ه�اي جه�ادي ب�ه مناط�ق كم برخ�وردار 

شدند.  فرستاده 
س��ردار س��يدصادق حس��يني، فرمانده س��پاه 
بيت المق��دس كردس��تان گف��ت: در راس��تاي 
خدمت رساني به مردم مناطق كم برخوردار استان، 
طرح »عهد خدمت« با اع��زام گروه هاي جهادي 
آغاز ش��د.  وی با اعالم اينكه آغاز اين طرح در ايام 
سوگواري امام حسين) ع( موجب بركت خواهد شد، 
افزود: حركت امام حسين)ع( يك حركت توحيدي 
براي استقرار عدل و جلوگيري از انحرافي كه در آن 
زمان در مسير اسالم قرار گرفته بود، صورت گرفت.   
حس��يني با اش��اره به برگزاري اردوهاي جهادي 
ويژه دانش��جويان و آغاز طرح عه��د خدمت ادامه 
داد: دانش��جوياني كه دنبال پياده كردن منظومه 
فكري امامين انقالب هستند، در تابستان و هواي 

گرم اس��تراحت و تفريح را كنار گذاشته و در نقاط 
محروم خدمات بدون منتي را به مناطق محروم ارائه 
مي دهند.   اين فرمانده نظامي گفت: اين از بركات 
انقالب اس��ت كه جوانان با انگيزه انقالبي بدون در 

نظر گرفتن منافع شخصي خود و انتظار قدرداني 
ديگران در مناط��ق كم برخ��وردار خدمت كنند.  
سردار حسيني به آثار و بركات اين اردوهاي جهادي 
اشاره كرد و افزود: يكي از آثار اين اردوها اين است 

كه فرهنگ انقالبي و تعامل و همكاري به آخرين 
اليه هاي سطح روستاها گسترش پيدا مي كند.  وي 
با اشاره به آثار و بركات اين امر براي دانشجويان ادامه 
داد: اين امر موجب شده تا هم دانشجويان با تجربه 
ش��وند و هم يك نوع تمري��ن مديريتي در صحنه 
واقعي و مسئوليت پذيري خواهد بود.  فرمانده سپاه 
بيت المقدس كردس��تان گفت: اردوهاي جهادي 
زمينه ساز آن مي ش��ود كه دانش��جويان در كنار 
طلب علم، فرهنگ ايثار، از خودگذشتگي، الگوي 
ارزشمند اسالمي، كار كردن، خود مديريت كردن 
را نيز تمرين كنند.  حسيني افزود: در اين اردوهاي 
جهادي فرهنگ ايثار و فداكاري، توحيد و خدمت 
در راه خدا را ياد خواهند گرفت، بنابراين با روحيه 
نشاط و انگيزه خاص آماده كسب علم خواهند شد.  
وي يادآور ش��د: در اردوهاي جه��ادي يك جوان 
آبديده داراي تجربه علمي و عملي و آشنا به فرهنگ 

مديريتي تربيت خواهيم كرد.

طرح »عهد خدمت« با هدف كمك به محرومان در كردستان آغاز شد

محمدرضا هاديلو

آمل ميزبان چهل و پنجمين دوره مسابقات مازندران شد
چهل و پنجمين      مازندران
دوره مسابقات 
استاني قرآن به ميزباني آمل برگزار مي شود. 
حجت االسالم ابراهيم حيدري جناسمي، مديركل 
اوقاف و امور خيريه مازندران با اش��اره به برگزاري 
چهل و پنجمين دوره مس��ابقات استاني قرآن به 
ميزباني آمل گفت: در اين مس��ابقات ۴۰۰ نفر از 
نخبگان قرآني حضور خواهند داشت.  وی با اشاره 
به زمان برگزاري مسابقات افزود: بخش خواهران 
چهل و پنجمين دوره مسابقات استاني قرآن كريم روز يك شنبه ۲۳ مردادماه و بخش برادران روز دوشنبه 
۲۴مردادماه برگزار مي شود.  حجت االسالم ابراهيم حيدري جناسمي مكان برگزاري مسابقات را مجتمع بصيرت 
امامزاده ابراهيم )ع( آمل اعالم كرد و ادامه داد: اين دوره مسابقات استاني قرآن كريم مازندران در رشته هاي 
حفظ كل قرآن كريم، حفظ ۲۰جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ پنچ جزء، اذان، دعاخواني، ترتيل، تحقيق و همسرايي 
برگزار خواهد شد.  مديركل اوقاف و امور خيريه مازندران گفت: مرحله شهرستاني اين دوره از مسابقات در پنج 
منطقه مازندران برگزار و نفرات برتر آن به مرحله استاني راه يافتند.  حيدري افزود: نفرات برتر مسابقات استاني 

قرآن كريم كه حائز نمرات الزم شوند به عنوان نماينده مازندران به مرحله كشوري راه خواهند يافت.

»روستا بازار« در استان اردبيل راه اندازي مي شود
با هدف عرضه     اردبيل
ت  ال محص��و
كش�اورزي در روستاهاي اس�تان اردبيل، 
مي ش�ود.  راه ان�دازي  »روس�تابازار« 
محس��ن نادري منش، معاون وزي��ر ارتباطات 
و فناوري اطالعات در س��فر به اردبيل با اشاره 
ب��ه راه اندازي »روس��تا ب��ازار« در اين اس��تان 
گفت: تالش بر اين اس��ت تا به صورت اينترنتي 
محصوالت��ي نظير عس��ل و تولي��دات بومي و 
منطقه اي به هموطنان عرضه ش��ود.  وی افزود: سعي بر اين اس��ت تا با اجراي اين طرح به توانمندي 
اقتصادي روستاها و شهرها كمك كنيم تا روستاييان بتوانند محصوالت خود را در بستر لجستيكي پستي 
عرضه كرده و به مناطق مختلف كشور ارسال كنند.  نادري منش در ادامه از اختصاص 5 ميليارد تومان 
اعتبار براي بازسازي طرح هاي زيرساختي پستي، تقويت لجستيكي، وسائط نقليه پستي و ارتباطي در اين 
استان خبر داد و اعالم كرد: به سرعت اين منابع براي كارسازي سريع تر در اين بخش به استان تخصيص 
مي يابد.  اين مسئول افزود: با هدف تقويت نظام پستي و ارسال مرسوالت در كوتاه ترين زمان تجهيزات 

مورد نياز خريداري و در اختيار استان قرار مي گيرد تا بخشي از نارسايي ها در اين زمينه برطرف شود.

نيم ضريح سرداب امام زمان)عج( در اراك رونمايي شد
نيم ضري�ح دوم      مركزي
س�رداب مقدس 
امام زمان)عج( در حسينيه كوثر اراك رونمايي شد. 
آيت اهلل قربانعل��ي دري نجف آب��ادي، نماينده 
ولي فقيه در استان مركزي در آيين رونمايي از 
نيم ضريح دوم سرداب مقدس امام زمان)عج( كه 
قرار است در سامرا نصب شود، گفت: سازه هايي 
كه براي عتبات عاليات ايجاد شده از زمان آل بويه 
جدي شد و شيعيان قدرت نفوذ بيشتري گرفتند.  

وی افزود: در زمان صفويه فرصت بهتري براي شيعيان فراهم شد و اگر امروز شيعه چيزي براي عرضه كردن 
دارد از زمان شيخ بهايي و صفويه است.  امام جمعه اراك ادامه داد: اكنون فرصتی فراهم شده تا شيعيان سامرا 
را توسعه دهند.  دري نجف آبادي گفت: فعاالن در زمينه بازسازي عتبات عاليات واسطه ميان ائمه اطهار )ع( 
و زائران هستند و براي رفاه زائران كار مي كنند كه اين امر توفيق بزرگي است.  وي بازسازي عتبات عاليات 
را اقدامي ارزشمند در راستاي تحكيم وحدت امت اسالمي عنوان كرد و گفت: مردم مؤمن ايران اسالمي به 

عنوان طاليه داران مذهب مقدس تشيع نقش مهمي در بازسازي عتبات عاليات برعهده دارند.

 راه آهن رشت - آستارا و فاضالب رشت
 از طريق تهاتر نفتي انجام مي شود

۴ گروه جهادي سپاه پاكدشت مناطق 
سيل زده فيروزكوه را پاكسازي مي كنند

دو پ�روژه مهم     گيالن
راه آهن رش�ت 
- آستارا و فاضالب رشت در استان گيالن از 

طريق تهاتر نفتي اجرا مي شود. 
اسداهلل عباسي، استاندار گيالن در حاشيه نشست 
با رئيس و اعضاي مجمع نمايندگان استان با بيان 
اينكه تكميل پروژه هاي نيمه تمام اولويت برنامه 
است، گفت: با توجه به تأكيد رهبر معظم انقالب 
در ديدار رئيس جمهور روسيه درخصوص راه آهن 
رشت - آستارا، بالفاصله نشستي با معاون اول  و 
معاون اجرايي رئيس جمهوري برگزار شد.  وی 
با بيان اينكه در سال  جاري توانستيم در بخش 
تهاتر نفت، دو پروژه مهم راه آهن رشت - آستارا و 
فاضالب رشت را ملحق كنيم، افزود: استمرار اين 
اعتبارات و عدم محدوديت منابع از مزاياي بخش 
تهاتر نفت است تا منجر به معطلي پيمانكاران 
نشود.  عباس��ی با اش��اره به اينكه براي پروژه 
 فاضالب ح��دود 6 هزار ميلي��ارد تومان هزينه 
در نظر گرفته ش��ده كه احي��اي رودخانه هاي 
زرجوب و گوهررود رش��ت را ش��امل مي شود، 
ادامه داد: بخش هاي عمده منشأهاي آلودگي 
اين دو رودخانه قطع شده، اما مهم ترين بخش 
مربوط به فاضالب رشت است كه اميدواريم از 

طريق تفاهمنامه منعقد ش��ود و در بازه زماني 
كوتاه به نتيجه برسد.  نماينده دولت در استان 
گفت: اقدامات مرتبط با راه آهن رشت - آستارا 
آغاز ش��ده كه اميدواريم بتوانيم در زمان بسيار 
كوتاهي اين قطعه از خط آهن را به اتمام برسانيم 
و راه تجارت ايران با اوراسيا، قفقاز و آسياي ميانه 
به راحتي شكل بگيرد.  عباس��ي با بيان اينكه 
تسريع در تكميل راه آهن رش��ت - كاسپين و 
آزادراه قزوين - رشت نيز در اولويت برنامه هاي 
استان قرار دارد، افزود: با توجه به اعتباراتي كه 
در سه بخش ملي، استاني و سفر رئيس جمهوري 
در اختيار داريم، موضوعات اولويت بندي شده 
است.  وي با اشاره به اينكه براي تكميل پروژه ها 
در بخش خط آهن، آزادراه و راه سراوان - فومن 
- آستارا، پل ها و سدهاي نيمه تمام برنامه ريزي 
شده اس��ت، تصريح كرد: در بخش كشاورزي 
امس��ال به رغم كم آبي، نگراني هاي موجود به 
خوبي مديريت شد تا از طريق قرارگاه جهادي 
فصل زراعي را به اتمام برسانيم.  استاندار گيالن 
گفت: در حوزه صنعت، مسكن، پسماند، اشتغال، 
اقتصاد دريامحور و توسعه در بخش گردشگري 
نيز با نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي 

اسالمي نيز تبادل نظر شده است.

چهار گروه جهادي     تهران
به همراه ۱۱دستگاه 
ماشين آالت سنگين س�پاه پاكدشت، پاكسازي 
مناط�ق س�يل زده فيروز ك�وه را آغ�از كردن�د. 
سرهنگ رضا امجدي، فرمانده سپاه پاكدشت از 
اعزام ۱۱ دستگاه ماش��ين آالت سنگين و چهار 
گروه جهادي به منظور پاكسازي مناطق سيل زده 
فيروزكوه خبر داد و افزود: تا پايان يافتن عمليات 
پاكسازي از مردم س��يل زده فيروزكوه حمايت 
مي كنيم.  وی با تأكيد بر همت جوانان پاكدشتي 
در هماهنگي براي كمك رس��اني  به هموطنان 
فيروزكوهي تصريح كرد: در نخس��تين روزهاي 
درگيري فيروزكوه با سيالب، سه دستگاه خودرو، 
يك دستگاه بيل مكانيكي و سه دستگاه كاميون 
به همراه 5هزار عدد آب معدني و انواع كنسرو 
از سوی شهرداري فرون آباد تهيه و به روستاي 
مرزداران شهرستان فيروزكوه اعزام شد.  امجدی 
ادامه داد: همچنين ش��هردار يكي از شهرهاي 
پاكدشت و معاون عمراني فرماندار نيزدر كنار 
لودرها كار مهندسي خروج گل و الي سنگين 
را با همراهي سپاه پاكدش��ت انجام دادند.  اين 
مسئول نظامي گفت: با وجود درگيري پاكدشت 
با س��يالب، اما به عنوان نخس��تين شهرستان 

در فيروزكوه حاض��ر و كار را با گ��روه جهادي 
حوزه۳ سيدالشهدا)ع( شهرستان به فرماندهي 
سرگرد اميرپازوكي آغاز كرد.  امجدي افزود: با 
توجه به حجم وس��يع گل و الي و درگير شدن 
باغات و منازل روس��تاييان نياز مبرم به ارسال 
خودروهاي بيش��تر بود، برهمين اس��اس يك 
دس��تگاه بيل مكانيكي، دو دس��تگاه كاميون، 
دو دس��تگاه لودر، يك دس��تگاه بيلبكو و يك 
دستگاه بامكت از پاكدشت به مرزداران فرستاده 
ش��د.  وي تصريح كرد: دومين گروه جهادي از 
بس��يجيان حوزه 6 امام صادق)ع( به مدت سه 
روز در محل مرزداران حضور يافت و س��ومين 
گروه جهادي از رزمندگان تيپ فاطميون براي 
ياري به هموطنان آسيب ديده مرزداران در كنار 
بسيجيان پاكدشت به محل سيالب اعزام شد.  
فرمانده س��پاه پاكدش��ت در پايان خاطرنشان 
كرد: چهارش��نبه شب گذش��ته نيز چهارمين 
گروه جهادي به محل اعزام شد و تا پايان يافتن 
عمليات حمايت از مردم مرزداران ادامه خواهد 
يافت.  در حال حاضر بيش از هزار نيروي جهادي، 
خدماتي و امدادي در منطقه سيل زده فيروزكوه 
حضور دارند و تالش مي كنند تا زندگي در اين 

مناطق هرچه زودتر به روال عادي بازگردد.

  كردستان: حجت االسالم والمسلمين سيدحسين حسيني، رئيس كل 
دادگستري كردستان گفت: در تير سال جاري و در راستاي صيانت از بيت المال، 

بيش از ۸۸هكتار اراضي ملي و منابع طبيعي استان رفع تصرف شد. 
  خراسان رضوي: اثر آييني »منسوج ابريشمي محرماتي كتيبه د ار« 
وقف شده از دوره قاجار موجود در گنجينه رضوي، در يكصد وسي و پنجمين 
برنامه سه شنبه هاي علمي و فرهنگي آستان قدس رضوي با حضور سيدجواد 

موسوي، مدير كل ميراث فرهنگي استان خراسان رضوي رونمايي شد. 
  گلستان: مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس گلستان گفت: در آغاز 
سال تحصيلي جديد همه مدارس استان به سيستم گرمايشي استاندارد مجهز 
مي شوند.  وحيد فراهي با اشاره به اينكه از سال 9۲ اصالح سيستم گرمايشي 
مدارس را آغاز كرده ايم و تاكنون 6 هزار و 5۰۰ كالس استانداردسازي شده 
است، افزود: امسال ۴۰۲كالس باقيمانده استانداردسازي مي شود و از ابتداي 

مهر كالس بدون استاندارد سيستم گرمايشي نخواهيم داشت. 
  البرز: مجتبي عبداللهي، استاندار البرز با اشاره به تشكيل قرارگاه اشتغال در 
اين استان گفت: تالش ما بر اين است كه در مدت شش ماه البرز را به استان سبز 

از لحاظ كاهش نرخ بيكاري تبديل كرده و اين نرخ را به عدد صفر برسانيم. 
  خوزستان: مديرعامل شركت نفت و گاز اروندان گفت: ۱۸درصد توليد 
و صرفه جويي ۸ ميليون دالري در سال مهم ترين دستاورد برداشت نفت از 
ميادين نفتي غرب كارون است.  عبداهلل عذاري اهوازي افزود: در شركت نفت 
و گاز اروندان سه منطقه عملياتي دارخوين ميدان نفتي مستقل و دو ميدان 

نفتي آزادگان شمالي و جنوبي مشترك داريم. 
  گلس�تان: ايوب ميرش��اهي، معاون حمل و نقل اداره  كل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي گلس��تان گف��ت: امكانات و تجهي��زات الزم براي 
جابه جايي زائران اربعين حسيني از اين استان شمالي به كربال فراهم شده 
و حدود ۳۰۰دستگاه اتوبوس مسئوليت انتقال زائران اين استان به مقصد 

راهپيمايي اربعين حسيني را بر عهده دارند. 
   هرمزگان: رئيس كل دادگستري هرمزگان گفت: همزمان با ايام سوگواري 
سرور و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( با اجراي پويش مردمي 
نذر ماندگار، پنج نفر از زندانيان جرايم غيرعمد در استان هرمزگان آزاد شدند.  
مجتبي قهرماني تصريح كرد: بدهي اين افراد بيش از يك ميليارد و ۲5۰ ميليون 
ريال بوده كه به همت خيرين نيك انديش و عاشقان حضرت سيدالشهدا)ع( و با 

مشاركت ستاد ديه استان، مبلغ مورد نظر تأمين شده است. 
  سمنان: سيدمحمد حسيني نژاد، مديرعامل شركت توزيع برق استان 
سمنان در جلسه هماهنگي احداث ۳ هزار نيروگاه خورشيدي مقياس كوچك 
5 كيلوواتي حمايتي در شركت توزيع برق استان سمنان گفت: اين جلسه با 
هدف توسعه انرژي هاي تجديدپذير براي محروميت زدايي و كسب درآمد 

پايدار براي ايجاد اشتغال و توانمندسازي اقشار كم برخوردار برگزار شد.

سامانه فروش مستقيم فرش دستباف 
راه اندازي مي شود

   آذربايجان غربي به منظور عرضه و فروش مس�تقيم و 
بدون واسطه فرش دستباف و حمايت 
از فعاالن و توليدكنندگان اين عرصه، سامانه فروش مستقيم فرش 
دس�تباف فعالي�ت خ�ود را در آذربايجان غرب�ي آغ�از مي كند. 
جواد وقاري، رئيس اداره فرش صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي 
از راه اندازي سامانه فروش مس��تقيم فرش دستباف در استان خبر داد 
و گفت: در راس��تاي حمايت از توليدكنندگان فرش دستباف و تالش 
به منظور عرضه و فروش مستقيم و بدون واسطه توليدات، اين سامانه 
فعاليت خود را آغاز مي كند كه مي تواند تحولي در اين صنعت باشد.  وی 
ادامه داد: با توجه به مشكالت توليدكنندگان فرش دستباف خانگي و 
كارگاهي، جهت حمايت از فعاالن اين حوزه، س��امانه فروش مستقيم 
راه اندازي مي شود تا نسبت به تهيه ليس��ت متقاضيان جهت استفاده 
از تس��هيالت ارزان قيمت اقدام ش��ود.  وقاري افزود: مقرر شد اتحاديه 
توليدكنندگان فرش دستباف با همكاري تشكل هاي صنفي در حوزه 
فرش دستباف، نسبت به شناسايي و اعالم كارگاه هاي مورد نظر اقدام 
و با هماهنگي اداره صمت شهرستان، مراتب جهت مساعدت و رعايت 
ضوابط مربوطه به س��ازمان تأمين اجتماعي معرفي شود.  رئيس اداره 
فرش صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي با اشاره به اينكه قاليبافان 
از اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه محسوب مي شوند، اضافه كرد: 
تأمين نيازهاي بيمه اي و درماني آنها از مطالبات اساس��ي تشكل هاي 
صنفي به ش��مار مي آيد.  وي با بيان اينكه قرار گرفتن بافندگان فرش 
دس��تباف در قالب دارندگان بيمه هاي تأمين اجتماعي، روس��تايي و 
عشايري مي تواند زمينه ساز عقد قرارداد با تعهدات بيمه اي مناسب با 
شركت هاي بيمه اي شود، ادامه داد: اداره فرش استان با در اولويت قرار 
دادن اين موضوع نسبت به پيگيري بيمه تكميلي اين عزيزان اقدامات 
الزم را انجام مي دهد.  وقاري از اتحاديه هاي صنفي و تشكل هاي فعال 
در حوزه فرش دستباف خواست تا نسبت به اطالع رساني خدمات ارائه 

شده به فعاالن اين بخش اطالع رساني الزم انجام شود. 

 افزايش ميزان تخصيص آب دريا 
براي مصارف شرب 

مدي�ر عام�ل ش�ركت آب منطقه اي     گلستان
گلس�تان از افزاي�ش ۴۰ميلي�ون 
مترمكعبي تخصيص آب دريا براي مصارف شرب و بهداشت استان 

عالوه بر تخصيص قبلي خبر داد. 
سيدمحسن حسيني با بيان اينكه پيرو پيگيري هاي انجام شده از سوی 
استاندار، نمايندگان استان در مجلس و شركت آب منطقه اي از وزارت نيرو، 
مبني بر درخواست افزايش تخصيص آب دريا براي تأمين كمبود نياز شرب 
و بهداشت شهرستان هاي غرب استان و شهرستان گرگان در افق سال 
۱۴۲5، به ميزان ۳6 ميليون مترمكعب آب نمك زدايي شده، تخصيص 
۴۰ ميليون مترمكعب معادل ۲۰ ميليون متر مكعب آب نمك زدايي شده 
ديگر در سال، از س��وي معاون وزير نيرو صادر شد، گفت: با اضافه شدن 
اين تخصيص جديد، در مجموع به ميزان ۷۲ ميليون مترمكعب معادل 
۳6ميليون مترمكعب در س��ال آب نمك زدايي شده براي تأمين كمبود 
شرب و بهداشت استان موافقت شد كه اقدامات مطالعاتي و اجرايي آن به 
تدريج پيگيري مي شود تا قبل از سال افق طرح به بهره برداري برسد و در 
اختيار مردم استان قرار گيرد.  وي ادامه داد: در تير ۱۴۰۰ هم تخصيص 
۳۲ ميليون مترمكعب معادل ۱6 ميليون مترمكعب آب نمك زدايي شده 
در سال از آب دريا توس��ط وزارت نيرو صادر شده بود.  به گفته حسيني، 
مطالعات جانمايي، مدل مالي و زيست محيطي شيرين سازي و انتقال اولين 
آب شيرين كن شمال كشور از دريا توسط شركت آب منطقه اي گلستان 
انجام و پس از اخذ موافقت زيست محيطي در اوايل سال ۱۴۰۱، براي ادامه 
عمليات شامل اخذ موافقت خريد تضميني آب و جذب سرمايه گذار براي 

اجرا، به شركت مهندسي آب و فاضالب كشور ارسال شد.

 دعوای محيط زيست و معادن
در كاشان

كاشان از نظر جغرافيايي در اقليمي خشك و كم باران واقع شده و هر 
ساله نگراني هايي بابت بحران كم آبي در حوزه هاي خانگي، صنعت و 
كشاورزي اين منطقه وجود دارد كه اين بيم و هراس در سال جديد 
و به دنبال كاهش ۵۰درصدي بارندگي ها بيشتر شده است. با اينكه 
طي دهه هاي اخير در مورد وضعيت قرمز كاشان هشدارهايي داده 
شده است، اما گويا مسئوالن امر هيچ برنامه اي براي مديريت آب 
ندارند و در كمال تأس�ف حاال مدير محيط زيس�ت و كيفيت منابع 
آب ش�ركت آب منطقه اي اصفهان گفته اس�ت: »معادن تراورتن 
جوش�قان اس�ترك با اس�تخراج بدنه اصلي آبخوان كارستي اين 
منطقه، سرشاخه هاي تغذيه منابع آب كاشان را از بين برده است.« 
اتفاقي كه مي تواند در آينده اي نه چندان دور فاتحه آب اين منطقه 
را خوانده و براي هميشه به زندگي و كشاورزي كاشان پايان دهد. 

    
سال هاست كه آب به بحث اول كشور و چالش مهم كشاورزي و شرب 
تبديل شده و اين موضوع در اس��تان هايي كه در مناطق گرم و خشك 

قرار دارند بيش از مناطق ديگر به چشم مي خورد. 
با اينكه كاشان در ليست شهرستان هاي كم آب به شمار مي آيد، اما هنوز 
اهميتي به اين مسئله داده نمي شود و از رفتار مسئوالن كاماًل مشخص 

است مديريت آن جدي گرفته نشده است. 
از يك دهه قبل اعالم شده با مديريت برداشت آب در بخش كشاورزي 
كاشان مي توان روزهاي بهتري را براي اين صنعت پيش بيني كرد، اما 
نه تنها اين اتف��اق نيفتاده، بلكه هر روز با پايين رفتن س��طح آب هاي 
زيرزميني و كاهش بارش ها منافع كشاورزان هم به خطر افتاده و توليد 

انواع محصوالت سير نزولي دارد. 
تأس��فبار اينكه در كنار تمام بي توجهي ها، حاال مدير محيط زيست و 
كيفيت منابع آب ش��ركت آب منطقه اي اصفهان گفته است: »معادن 
تراورتن جوشقان استرك با استخراج بدنه اصلي آبخوان كارستي اين 

منطقه، سرشاخه هاي تغذيه منابع آب كاشان را از بين  برده  است.«
مسعود س��يدي  پور، با تأكيد بر اينكه بنابر سياست هاي ابالغي رهبر 
معظم انقالب در حوزه محيط زيست و سخنان اخير رئيس دستگاه قضا 
درخصوص تخريب كنندگان محيط زيست و نيز اصل 5۰ قانون اساسي 
كه حفاظت از محيط زيست را وظيفه عمومي مي داند و بر ممنوعيت آن 
دسته از فعاليت هاي اقتصادي و... كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب 
غيرقابل  جبران آن همراه باش��د، بيان كرد: »ش��ركت آب منطقه اي 
اصفهان درخصوص فعاليت مخرب معادن جوشقان-  استرك موظف به 
اجراي قانون است. اين هشت معدن حدود ۱5سال است كه بدون اخذ 
هيچ مجوزي از شركت آب منطقه اي فعال بوده اند و طي دو سال اخير 
با انجام مطالعاتي متوجه وجود منابع كارستي در منطقه و تأثير مخرب 
فعاليت اين معادن بر منابع آب كاشان شده است، بارها طي مكاتباتي به 
ارگان هاي مختلف هشدار داده ايم، اما متأسفانه برداشت معادن با شدت 

بيشتري در حال انجام است.«
   بروز مشكل در تأمين آب شرب

سرشاخه هاي تغذيه كننده آبخوان آبرفتي كاشان در حال از بين رفتن 
است كه ادامه اين روند تشديد فرونشست را در منطقه به دنبال دارد. 
اقداماتي كه در حال حاضر هم سبب شده فرونشست زمين در شمال 
شهرستان كاشان بيشتر اتفاق بيفتند. از سوي ديگر قنوات خشك شده 
و پيشروي آب شور درياچه نمك به سمت كاش��ان مي تواند آب هاي 

موجود را هم غيرقابل مصرف كند. 
به گفته مدير محيط زيست و كيفيت منابع آب شركت آب منطقه اي 
اصفهان، با از بين رفتن اين منبع كارس��تي آب چاه ها كاهش يافته و 
كاشان در مورد چاه هاي آب شرب با مشكل روبه رو خواهد شد كه اين 
امر بارگذاري بيشتر بر زاينده رود را به دنبال خواهد داشت، زيرا عماًل 
يكي از سرشاخه ها و آب هاي زيرزميني منطقه را مي خشكانيم و شرب 
مردم را كاهش مي دهيم كه براي تأمين آن بايد انتقال آب انجام شود. 
سيدي پور تأكيد مي كند: »آبخوان كارستي جوشقان استرك را كه بيش 
از نيمي از بارش هاي جوي را ذخيره و به چشمه ها منتقل مي كند، عماًل 
دارند از بين مي برند و در واقع محل تغذيه آبخوان را استخراج مي كنند. 
اين فاجعه اس��ت، نبايد اين اتفاق بيفتد و اگر هم تا امروز انجام شده، 

خسارتي كه وارد كرده، جبران ناپذير است.«
   صرفه جويي، واژه اي غريب

سال هاست نگران هايي بابت بحران كم آبي در حوزه هاي خانگي، صنعت 
و كشاورزي كاشان وجود دارد كه اين بيم و هراس در سال هاي اخير و به 

دنبال كاهش 5۰درصدي بارندگي ها بيشتر شده است. 
مديريت مصرف آب به عنوان يك موضوع مهم و اساسي در شهرستان 
كاشان مطرح است و دستگاه هايي نظير آموزش و پرورش، مراكز علمي 
و دانشگاهي، حوزه هاي علميه، پايگاه هاي بسيج و رسانه مي تواند بستر 
مناسبي براي ارائه آموزش هاي مرتبط با فرهنگسازي مديريت مصرف 

بهينه باشد. 
در شرايطي كه متوسط بارندگي در كش��ور ۲5۰ ميليمتر است، اين 
ميزان در كاشان به ۱۲5 ميليمتر كاهش يافته و اين بدان معناست كه 
اگر صرفه جويي، آموزش و فرهنگسازي مصرف صحيح و بهينه انجام 

نگيرد، قطعاً منطقه درگير بحران شديد كم آبي خواهد شد. 
وقتي مس��ئوالن نس��بت به اقدامات صنعت��ي كه منابع آب��ي را هدر 
مي دهند، بي توجه هستند، شهروندان هم راه آنها را در پيش گرفته و 

موضوع صرفه جويي را از برنامه خود خارج كرده اند. 
متوسط سرانه مصرف دركشورهايي با ميانگين بارش ۸۰۰ ميليمتر در 
سال فقط به ازاي هر نفر روزانه ۱۰۰ليتر است، اما برخي از شهروندان با 
اين تصور كه منابع تأمين آب آشاميدني نامحدود بوده يا هزينه ناچيزي 
صرف تصفيه و انتقال آن مي شود، اقدام به هدر دادن آن مي كنند و اين 
استفاده غيراصولي سرانه مصرف روزانه هر شهروند كاشاني را به ميزان 

۲۰۰ ليتر افزايش داده است. 
كوتاه سخن اينكه منطقه كاشان از قديم االيام با كمبود آب مواجه بوده 
و در كنار كاهش شديد نزوالت جوي چنين به نظر مي رسد مسئوالن و 

متوليان امر هم برنامه اي براي مديريت آب هاي موجود ندارند. 
براساس آمارها ۸6 درصد آب شهرستان كاشان بابت مصارف كشاورزي 
استفاده مي شود كه با توجه به بحران كم آبي در اين منطقه تغيير الگوي 
كشت و تجهيز زمين ها به سيس��تم آبياري نوين بايد در اولويت قرار 
گيرد و از همه مهم تر صنايعي كه آب ها را از همه سرچشمه هدر داده 
و بدون توجه به وضعيت بحراني همچن��ان به كار خود ادامه مي دهند 

هم ساماندهي شوند. 
موضوع��ي كه مدير محيط زيس��ت و كيفي��ت منابع آب ش��ركت آب 
منطقه اي اصفهان با تأكيد بر اينكه فعاليت اين معادن بايد متوقف شود، 
گفته است: »منطقه و آبخوان كاشان براي منافع شخصي عده اي در حال 
تخريب و نابودي است و شوربختانه از زماني كه ما مخالفت خود را اعالم 
كرده ايم برداشت و تخريب معادن جوشقان استرك زيادتر شده است.«

 بهره برداري از 76واحد توليدي
 در شهرك هاي صنعتي سمنان 

۷۶ واحد توليدي طي يك سال اخير در شهرك هاي صنعتي 
سمنان به بهره برداري رسيد. 

محمدرضا باقري، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي سمنان با اشاره 
به بهره برداري از ۷6 واحد صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي استان 
در يك سال اخير گفت: براي راه اندازي اين واحدهاي صنعتي، توليدي و 
خدماتي در مجموع ۱۸ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال سرمايه گذاري شده 
اس��ت.  وی افزود: با راه اندازي اين صنايع با زمينه توليد موادشيميايي، 
فلزي، سلولزي، برق الكترونيك، غذايي، دارويي و نساجي هزار و ۳9۲ 
فرصت ش��غلي جديد فراهم ش��د.  باقری ادامه داد: هم اكنون شركت 
شهرك هاي صنعتي استان داراي ۱۲شهرك و ۱۰ناحيه صنعتي مصوب 
و يك منطقه ويژه اقتصادي با وسعت ۷5۷۱ هكتار است.  اين مسئول 
يادآور شد: از ۳ هزار و ۳۱9 قرارداد حق انتفاع با متقاضيان سرمايه گذاري 

در شهرك ها و نواحي صنعتي، ۲59 فقره مربوط به يك سال اخير است.

 عمليات مرمت
 5 پل تاريخي استان گيالن آغاز شد

به هم�ت مي�راث فرهنگ�ي گردش�گري و صنايع دس�تي 
گيالن عمليات مرم�ت پنج پل تاريخي اس�تان آغاز ش�د. 
ولي جهاني، دبيركل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي گيالن 
با اشاره به آغاز عمليات مرمت پنج پل تاريخي اين استان گفت: اين اقدام 
با اعتباري معادل ۷۰۰ميليون تومان در حال انجام اس��ت.  وی افزود: 
پل هاي تاريخي گيالن از بناهاي تاريخي و ارزشمند در اين استان هستند 
كه اقدامات مرمتي پروژه پل تاريخي خطيبان صومعه سرا، مرمت ديواره 
پل، مرمت دست انداز پل و تعويض آجرهاي فرسوده و آجرچيني مجدد، 
ساب و برس كشي آجرها و كف سازي پل با سنگ قلوه در دستور كار قرار 
گرفته است.  جهاني با اشاره به انجام اقداماتي نظير ديواره سازي، ترميم 
پايه هاي پل و استحكام بخشي اين پل ها ادامه داد: اين پنج پل شامل پل 
گوراب، پل خطيبان در صومعه سرا، پل گيشه دمرده در بلسبنه رشت و 

پل نياكو كوچك و بزرگ در آستانه اشرفيه است.

 آغاز ساخت 8005 واحد مسكوني 
نهضت ملي مسكن در جنوب كرمان 

س�اخت 8 ه�زار و ۵ واح�د مس�كوني در قال�ب ط�رح 
نهض�ت مل�ي مس�كن در جن�وب كرم�ان آغ�از ش�د. 
محمد ساردويي، مديركل راه و شهرسازي جنوب كرمان در آيين آغاز 
عمليات اجرايي و افتتاح ۸ هزار و 5 واحد مسكوني با حضور معاون حقوقي 
و پارلماني رئيس جمهور گفت: هزار و ۷۰۱ مسكن روستايي كه توسط 
بنياد مسكن احداث شده اند به بهره برداري رسيده است.  وی همچنين از 
آغاز عمليات اجرايي 6 هزار و ۳۰۴ واحد مسكوني در جنوب كرمان خبر 
داد و افزود: اين تعداد واحد مسكوني نيز توسط وزارت راه و شهرسازي 
احداث مي ش��ود كه هم افزايي همه دس��تگاه هاي اجرايي را مي طلبد.  
ساردويي در خصوص سهم جنوب كرمان در راستاي اجراي طرح نهضت 
ملي مسكن گفت: تعداد ۲۱ هزار و ۷۱۳ واحد مسكوني طي چهار سال در 
جنوب كرمان احداث مي شود.  وي گفت: ۸ هزار و ۷۸۴ نفر واجد شرايط 

هستند كه از اين تعداد ۲ هزار و 695 نفر وجه اوليه را پرداخت كرده اند.

    كرمان   گيالن    سمنان

بهره برداري از 42 طرح صنعتي و معدني خراسان رضوي در هفته دولت 
ب�ا  همزم�ان     خراسان رضوي
ن  س�يد ر ا فر
هفته دول�ت ۴۲ طرح صنعت�ي و معدني در 
استان خراسان رضوي به بهره برداري مي رسد. 
اميررضا رجبي، رئيس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراس��ان رض��وي گف��ت: همزمان با 
فرارسيدن هفته دولت ۴۲ طرح صنعتي و معدني 
با حجم س��رمايه گذاري ۲ ه��زار و ۳۸9 ميليارد 
تومان از سوی بخش خصوصي در استان با حضور 
مقامات كشوري و استاني به بهره برداري خواهد رسيد.  وی افزود: اين طرح ها در شهرستان هاي فريمان، 
تربت جام، سبزوار، كاشمر، بينالود، زبرخان، چناران، نيشابور، انابد و مشهد به بهره برداري رسيده و ۲ هزار و 
۸۴۰نفر را به طور مستقيم مشغول به كار خواهد كرد.  رجبی با بيان اينكه ظرفيت توليد ساالنه اين واحدها بالغ 
بر 6۴5 هزار تن است، ادامه داد: خدمات كشش سرد، دولوميت دانه بندي شده، شيشه، آهك ميكرونيزه، انواع 
پوره ميوه و سبزيجات، نخ پلي استر خمير مايه، لرزه گيرهاي الستيكي صنعتي، ونتيالتور تنفسي، آلوميناي 

ذوبي و مفتول غير فنري از جمله اين محصوالت و زمينه هاي كاري اين واحدهاي توليدي هستند.
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