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مازندران

وطن امروز

چالش بزرگ کمآبی و کاهش حدود 81درصدی بارندگیها در استان

هیچعلوفهایدرمراتعسیستانوبلوچستاننیست

تأمین آب پایدار
برای  122روستای مازندران

نشست مشترک شرکتهای آبفای روستایی،
شهری و آب منطقهای درباره نحوه بهرهمندی
روستاهای شهرستان بابل در مسیر خط انتقال
آب آشامیدنی ش��هرهای گروه الف از سد البرز
و نیز بررسی مشکالت خطوط انتقال در سالن
جلسات آبفار مازندران برگزار شد .در این نشست
معاونان نظ��ارت بر بهرهبرداری و مهندس��ی و
توسعه شرکتهای آبفار و آبفا ،نماینده شرکت
آب منطقهای ،مدیران مناطق و مدیران ستادی
به همراه کارشناسان  3شرکت و نیز مشاور طرح
حضور داشتند .مهندس بابازاده ،معاون نظارت
بر بهرهبرداری ش��رکت با اشاره به مشکالت آب
آش��امیدنی و دغدغههای این ش��رکت ،ضمن
قدردانی از شرکت آب منطقهای در تدوین طرح
جامع آب آشامیدنی اس��تان ،خواستار بررسی
مجدد طرح جامع آب شهرهای گروه الف بویژه
برای روستاهای مسیر خط انتقال شد .در ادامه
مهندس محمدزاده ،معاون مهندسی و توسعه
ضمن ارائه گزارش و پیشنهاداتی اظهار داشت:
 122روس��تا با جمعیتی حدود یکصد هزار نفر
در مس��یر خط انتقال آبرس��انی از سد البرز به
شهرهای گروه الف قرار دارند که ضروری است
در طرح آتی ،تامین آب پایدار برای این روستاها
انجام شود.

در حال��ی که بی��ش از  3هفته از دس��تور فوری
استاندار سیستانوبلوچستان برای پیگیری و برطرف
کردن مشکالت کش��اورزان خسارتدیده این استان
میگذرد ،به گفته مدیرکل جهاد کش��اورزی استان
ت نهایی قطع آب هیرمند مش��خص
هن��وز خس��ار 
نش��ده و هیچ تصمیمی برای تأمین علوفه دامداران
گرفته نشده است .به گزارش تسنیم از زاهدان ،حجم
خس��ارت وارده به کشاورزان اس��تان آنقدر گسترده
ف ش��ده که ممکن اس��ت به علت نبود علوفه
توصی 
ت دیده ،بحران قطع آب
برای دامهای مناطق خسار 
هیرمند وارد فضای خطرناک و غیرقابل جبرانی شود
که تا چند هفته دیگر هیچ علوف��های برای دامهای
مناطق خس��ارتدیده وجود نداشته باشد و زندگی
دهها هزار دام نیز تهدید ش��ود .رضا نجفی ،مدیرکل
جهاد کشاورزی سیستانوبلوچستان در اینباره گفت:
از  28اسفند پارسال متوجه احتمال وارد نشدن آب
رودخانه هیرمند از افغانس��تان ش��دیم و موضوع را
در گزارشی به اس��تانداری و وزارت جهاد کشاورزی
اع�لام کردیم .وی ادام��ه داد :در این ش��رایط آنچه
میتواند ب��ه دامداران کمک کن��د تأمین علوفه دام
آنهاس��ت .در همین رابطه پیشنهاد شد تا در صورت
موافقت مدیریت بحران ،وزارت کش��ور و استانداری
از استانهایی که علوفه دارند نظیر خوزستان ،علوفه
تأمین شود و استان ما فقط کرایه حمل این علوفه را
بدهد .نجفی ادامه داد :عالوه بر این پیشنهاد شد یارانه
خوراک دام مانند کنستانتره ،سبوس و جو هم برقرار
شود ،چرا که میتواند کمک خوبی برای حفظ اشتغال
مردم ما باشد .این پیشنهادات ارائهشده و پیگیر تحقق
آنها نیز هستیم تا حداقل کاری برای دامداران کرده
باشیم .وی افزود :برای افزایش سرعت در تحقق این

تعیین وضعیت امالک بالتکلیف
آموزشوپرورش در ساری

ش��هردار س��اری در جلس��ه ش��ورای
آموزشوپرورش با اش��اره به امالک بالتکلیف
آموزشوپ��رورش گف��ت :درکمتر از یک هفته
این امالک تعیین تکلیف خواهد شد .به گزارش
رواب��ط عمومی و ام��ور بینالملل ش��هرداری
س��اری ،مهدی عبوری ،در جلس��ه ش��ورای
آموزشوپرورش اظهار داشت :پیشنهاد میکنم
جلسات این شورا در اداره کل آموزشوپرورش
برگزار شود .وی با تاکید بر عملگرایی مدیرکل
آموزشوپرورش ادامه داد :دس��تورالعمل ثابت
همه جلس��ات آموزشوپرورش باید عملیاتی
ش��ود .وی اجرای قوانین را مورد توجه قرار داد
و افزود :قوانین در راستای تسهیل شرایط اجرا
خواهد شد .شهردار ساری به امالک بالتکلیف
آموزشوپرورش اشاره کرده و گفت :در کمتر از
یک هفته این امالک تعیین تکلیف خواهد شد.

موضوع از استانهای دیگر هم قیمت علوفه گرفتهشده
و همچنین هماهنگی برای واگذاری این علوفهها نیز
انجام شده است .خوشبختانه استانهای دیگر حاضرند
علوفه به ما بدهند ول��ی تأمین این علوفه و موضوع
یارانه خوراک دام هنوز قطعی نشده است .وی با اشاره
به کاهش ش��دید بارندگی و نب��ود هیچ علوفهای در
سطح استان ،گفت :بارندگی در سیستانوبلوچستان
امس��ال حدود  81درصد کاهشیافته اس��ت ،یعنی
اینکه از بارندگی  110تا  120میلیمتر هر س��ال 81
درصد کم ش��ده که این یک چالش بزرگ است ،چرا
که در مراتع استان هیچ علوفهای وجود ندارد .نجفی
تصریح کرد :آنچه میتواند در این ش��رایط به مردم
کمک کند تأمین علوفه است که راهکار ما هم برای
تأمین آن اعالم شده است .مدیرکل جهاد کشاورزی
سیستانوبلوچستان همچنین درباره علت پرداخت

مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��های گلس��تان،
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی و
جمعی از مدیران و معاونان صنعت آب و برق گلستان
با نماینده ولی فقیه در اس��تان گلستان و امام جمعه
گ��رگان دیدار کردند .آیتاهلل س��یدکاظم نورمفیدی
در دی��دار با مدیران صنعت آب و برق اس��تان گفت:
امیدواریم س��ال جدید برای ش��ما مسؤوالن صنعت
آب و برق اس��تان س��ال با برکتی باش��د ،البته برای
هر قش��ر متناسب با جایگاهش برکت متفاوت است.
نماینده ولیفقیه در اس��تان اظهارکرد :اینکه بتوانیم

دیدار مدیران صنعت آب و برق گلستان با نماینده ولیفقیه
برای خدمت به خل��ق کاری انجام دهیم و وجودمان
برای خدمت به خلق بابرکت شود این کاری است که
میتوان انج��ام داد .آیتاهللنورمفیدی بیان کرد :باید
بررسی کنیم در سال جاری وضع ما از نظر منابع آبی
دقیقا به چه صورت اس��ت و برای این وضعیت دقیق
برنامه داشته باشیم و برای پیشبینیها و احتماالت نیز
برنامه مدون داشته باشیم تا به مشکل برخورد نکنیم.

روند پرشتاب اضمحالل سعودی
ادامه از صفحه اول
روزنه
 ...از ای��ن طریق خواهند
توانس��ت مانع نفوذ و گس��ترش عمق استراتژیک
جمهوری اس�لامی ایران و محور مقاومت ش��وند.
در این بین شکس��تهای پی در پی سیاستهای
عربس��تان و اتفاقاتی که تقریباً همه آنها بر خالف
خواسته س��عودی و مطابق اراده ایران رقم خورد،
هیمن��ه س��عودی در منطقه را شکس��ت و برای
بس��یاری از جریانات و کش��ورها اثبات کرد آینده
در دس��تان ایران اس��ت و همپیمانی با س��عودی
نتیجه نخواهد داد .در کنار این مساله ،تفاوت نقش
سعودی با نقش جمهوری اسالمی ایران نیز مردم
را به س��وی ایران متمایل کرده اس��ت .در واقع در
حالی که جمهوری اسالمی ایران ضمن احترام به
قواعد و قوانین بینالمللی سعی دارد به ملتهای
مسلمان مظلوم منطقه کمک کند ،عربستان پیشرو
در حمایت از سرکوبگران و جنایتکاران منطقه است
که یکی از نمونههای شاخص آن دولت آلخلیفه در
بحرین است.

عقالنیت و سیاس��ت دور شده نیز بر پایه سرکوب
شدیدتر قرار گرفته و همین خود مقاومت در درون
عربستان و حرکتهای علیه آل سعود را در مرحله
شعلهور شدن قرار داده است.
س��عودیها بر اثر وحش��ت حاصل از موقعیت
منطقهای و شکستهای اخیر ،به شکلی شتابزده
در داخل کش��ور خود سرکوب مخالفان را تشدید
کردهاند و این مهم گام اول برای اتحاد مردمی برابر
دیکتاتوری رژیم سعودی است.
در کنار این مس��اله ،ولیعه��د جدید در داخل
عربس��تان برای جلوگیری از اعتراضات دس��ت به
یکسری اصالحات زده که اساساً هیچ کدام اولویت
مردم عربس��تان نبوده است .آنچه در نظر ولیعهد
ی و مشاوران وی به عنوان اصالحات و فضای
سعود 
باز اجتماعی مطرح میشود نهتنها در طوالنیمدت
مشکالت عربستان با مخالفان داخلی را حل و فصل
نمیکند ،بلکه زمینه را برای مطرح کردن مطالبات
واقعی از قبیل انتخابات در عربستان فراهم میکند
و آن وق��ت اس��ت که واکنشهای س��لبی حکام
سعودی رفتار متناقض آنها را آشکار خواهد کرد.

فشارهای سرکوبگرانه سعودی در داخل کشور
خود بر فرق دیگر اس�لامی همزم��ان با تضعیف
جایگاه منطقهای عربس��تان باعث شده اعتراضات
در درون عربس��تان شدت بیش��تری بگیرد .رفتار
س��عودی که اتفاقاً در چند س��ال اخیر بشدت از

عربستان س��عودی پس از قرارگیری در مسیر
انزوا در منطقه مجبور ش��د ب��رای تقابل با جریان
مقاومت به رهبری ایران بس��یار بیشتر از گذشته
دست به دامن آمریکا و دولتهای غربی شود.
این اتفاق برای سعودیها هزینههای هنگفتی

■■گسترش اعتراضات درونی از سوی دیگر فرق
مسلمان

■■هزینههای هنگفت مادی و معنوی

به بار آورد که رقم بسیار سنگین خرید تسلیحات از
دونالد ترامپ یکی از نمونههای آن است .عربستان
که اکنون در چند جبهه اعم گروههای تروریستی
منطقه ،یمن ،متحدان عربی و ...مجبور به پولپاشی
و صرف هزینههای س��نگین است ،قطعاً با تحمل
فش��ار زیاد توانس��ته چنین پولهایی را به جیب
آمریکاییها بریزد .پولهایی که در ازای تسلیحات
آمریکای��ی پرداخت ش��د و هنوز م��دت چندانی
نگذشته ،ناکارآمدی تسلیحات آمریکاییها خودش
را نشان داده است!
در ح��وزه هزینههای معنوی نیز س��عودیها
مجبور ش��دهاند درباره رژیم صهیونیستی اظهار
نظر کرده و اتحاد و همدستی خود را با این رژیم
غاصب تلویحاً اعالم کنن��د .این مهم هزینههای
معنوی سنگینی برای عربستان در منطقه خواهد
داشت که نفرت مردم مسلمان منطقه و جدایی
بسیاری از دولتها از همپیمانی با سعودی از جمله
آنهاست.
آنچه بیان شد فقط بخشی از دالیل قرارگیری
عربستان در مس��یر نابودی است و این در حالی
اس��ت که اتفاقاتی همچون بحران یمن ،شکست
داعش و اختالفات درونی آلس��عود نیز به عنوان
خطراتی بالقوه در نزدیکی عربس��تان قرار دارد و
هر کدام میتواند آسیبهایی جدی یا شاید ضربه
نهایی را بر پیکر کشور پولدار اما کمجان منطقه
وارد کند.

چه کنیم که حمایت از تولید ملی محقق شود؟!
ادامه از صفحه اول
دیدگاه
در واقع استقبال مصرفکننده
از محص��والت تولیدش��ده در میانمدت به کاهش
قیمت و افزایش کیفیت آن محصول میانجامد.
با توجه به این توضیحات به نظر میرسد برای
تحقق شعار سال و حمایت عملی از تولید داخلی
توجه به موارد ذیل در کوتاهمدت ضروری است:
اول -از واردات کاالهایی با دو ویژگی مصرفی بودن
و دارای مشابه داخلی بودن ،جلوگیری شود.
دوم -با احی��ای طرحهای بهروز ش��ده با ضریب
خط��ای کمتر چون ش��بنم (ش��بکه بازرس��ی و
نظارت مردمی) نقش بیشتری برای حضور اصناف

در ب��ازار قائل ش��د و با شفافس��ازی و تخصیص
کد شناس��ایی ب��رای تم��ام کااله��ای داخلی و
خارج��ی حتی بهرغ��م حض��ور کاالی قاچاق در
داخل کش��ور ،امکان شناس��ایی و جمعآوری این
کااله��ا از بازار را فراهم کرد تا به مرور زمان صرفه
اقتصادی قاچ��اق و خطرات آن ب��رای قاچاقچی
افزایش یابد.
سوم -سیاستهای تعیین نرخ ارز فارغ از افزایش
یا کاهش آن از مکانیزم مشخصی پیروی کند تا هم
باعث حضور س��فتهبازانه منابع مازاد مردم در این
بازار نش��ود و هم سرمایهگذاران داخلی و خارجی
با اطمینان از عدم نوس��ان در ب��ازار ارز بتوانند با

حقابه کش��اورزی در شرایطی که احتمال عدم ورود
آب از رودخانه هیرمند میرفت ،گفت :پرداخت یک
نوبت آب کش��اورزی به کش��اورزان شهرستانهای
ش��مال استان از مخازن چاه نیمه یک روال است که
هر س��ال انجام میش��ود .وی ادامه داد :البته وظیفه
تأمین آب کش��اورزی بر عهده وزارت نیرو است و هر
وق��ت آب بدهند ما مزارعمان را آبیاری میکنیم که
این موضوع هر ساله از طریق کارگروه آب و کشاورزی
با حضور خود فعاالن کشاورزی منطقه انجام میشود.
در واق��ع در این کارگروه درباره آب و تخصیص آب و
کش��ت با هم تصمیم میگیرند که امسال نیز توافق
ش��ده تا مانند سالهای گذشته کش��ت انجام شود.
نجفی در ادامه با بیان اینکه در  5س��ال گذشته نیز
کشت با همین آب چاه انجام میشده و آب رودخانه
هیرمن��د در فروردین میرس��ید و مش��کلی پیش

اطمینان بیشتری وارد بازارهای مولد در ایران شوند.
چه�ارم -اس��تفاده نهادهای دولت��ی از کاالهای
خارجی فاجعه اس��ت .اینکه وزرا و مسؤوالن عالی
رتبه نظ��ام به بهانه کیفیت پایین برخی کاالهای
ایرانی از کاالهای خارجی استفاده میکنند و حتی
در دفتر کار خود نیز این موضوع را ترویج میدهند،
فاجعهای اس��ت که باید به صورت دستوری با آن
مقابله ک��رد .حتی دولت میتواند تس��هیالتی را
با مطالعه و به صورت قابل پیگیری به بخش��ی از
جامعه صرفا ب��رای خرید کااله��ای تولید داخل
اختصاص دهد.
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امام جمعه گرگان با اشاره به اینکه تا آنجا که میتوانیم
باید مشکل مردم را حل کنیم و بهترین مردم کسانی
هستند که نفعشان به خلقاهلل بیشتر باشد ،افزود :آب
نعمتی الهی اس��ت و ما در تولید آن نقش نداریم اما
در چگونه مصرف کردن و استفاده بهینه از آن نقش
اساسی ایفا میکنیم و به همین دلیل فرهنگسازی در
مصرف بهینه آب باید در اولویت اقدامات باشد .نماینده

نمیآمد ،افزود :وقتی کشت زمینهای کشاورزی در
آذر و آبان انجام میش��د ،همیش��ه آب نوبت دوم در
فروردین و از طریق رودخانه هیرمند تأمین میشده
اس��ت ولی امسال از رودخانه آبی حاصل نشده است
و ما با این چالش روبهرو شدیم .عضو ستاد مدیریت
بحران سیستانوبلوچس��تان با بیان اینکه توزیع آب
کش��اورزی از تکالیف آب منطقهای اس��تان اس��ت،
تأکی��د کرد :تأمین آب در مرحل��ه اول و مرحله دوم
که اکنون به مش��کل خوردهایم بر عهده وزارت نیرو
است .ما در جهاد کش��اورزی مرحله بعد از کشت را
مدیریت میکنیم .اکنون نیز چون به کشاورز خسارت
وارد میشود ما برای جبران خسارت آنها داریم تالش
میکنیم .وی ادامه داد :وظیفه وزارت نیرو اس��ت که
آب را تأمین کند ولی در سیس��تان چالش این است
که آب از کشور دیگری باید تأمین شود و دسترسی
وزارت نیرو به این کشور نیز براحتی نیست .گزارشها
نشان میدهد خس��ارتهای اولیه از پرداخت نشدن
حقابه هیرمند در  3شهرس��تان شمال استان 235
میلیارد تومان بوده اس��ت .هوشنگ ناظری ،فرماندار
زابل نیز درباره حجم خسارت در این شهرستان گفته
است :ارزیابیهای اولیه حاکی از خسارت  55میلیارد
تومانی باغات و مزارع کشاورزی شهرستان زابل است.
حجم خسارت به بخش کشاورزی شهرستان زهک
نیز  121میلیارد تومان اعالم و گفتهشده از  24هزار
هکتار زمین قابلکش��ت در این شهرس��تان ،فقط
 5600هکتار زیر کش��ت رفته که تقریباً به اکثر آنها
نیز خسارت وارده شده است .شهرستان هامون نیز که
نخستینبار به موضوع خشکسالی و حجم خسارت به
کشاورزان شمال استان ورود پیدا کرد ،میزان خسارت
را  59میلیارد تومان اعالم کرده است.

ولیفقیه در استان بیان کرد :متاسفانه فرهنگ مصرف
در بین مردم نامتعادل اس��ت .مدیرعامل شرکت آب
منطقهای گلس��تان نیز در این جلسه گفت :وضعیت
بارشها در س��ال جاری آبی نس��بت به سال گذشته
 5درصد افزایش داش��ته ولی نس��بت ب��ه درازمدت
 7درصد کاهش را نشان میدهد .مهندس علی نظری
افزود :مشکلی که امروز گریبانگیر استان است ،تغییر
اقلیم و افزایش درجه حرارت و در نتیجه افزایش نیاز
آبی است که همین مساله باعث برداشت بیش از اندازه
از سفرههای آب زیرزمینی شده است.
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اصفهان

فاضالب شهرضا
بعدازگذشت ۳۰سالتکمیل میشود

نماینده مردم ش��هرضا و دهاقان در مجلس
شورای اس�لامی گفت :با همکاری شورای دوره
چه��ارم و اخ��ذ مصوب��ه تبصره  ۳قان��ون ایجاد
تأسیسات آب و فاضالب ،پروژه فاضالب شهرضا با
همکاری دولت ،مردم و شهرداری تکمیل میشود.
سمیه محمودی در گفتوگو با تسنیم در شهرضا،
با اشاره به تکمیل نشدن پروژه فاضالب شهرضا
بعد از گذشت بیش از  30سال ،اظهار داشت :بر
اس��اس برآوردهای انجام شده تکمیل این پروژه
نیازمند تخصیص اعتباری بیش از  135میلیارد
تومان اس��ت .وی با بیان اینک��ه در بودجه ملی
 16میلی��ارد ریال برای این پروژه اختصاص داده
شده اس��ت ،افزود :با اینگونه اعتبارات نمیتوان
فاضالب شهرضا را با گذش��ت بیش از  30سال
تکمیل کرد .وی گفت :با همکاری ش��ورای دوره
چه��ارم و اخ��ذ مصوب��ه تبصره  3قان��ون ایجاد
تأسیسات آب و فاضالب ،پروژه فاضالب شهرضا
با همکاری دول��ت ،مردم و ش��هرداری تکمیل
میشود .وی با اشاره به تکمیل 30درصد از پروژه
فاضالب شهرضا ،بیان کرد :با شرکت فوالد مبارکه
رایزنی ش��د تا این شرکت به دلیل وضعیت آبی
شهر اصفهان ،از پساب فاضالب شهرضا استفاده
کند اما با توجه با بحران کمآبی در شهرس��تان
بهتر است از پساب تصفیه شده فاضالب در خود
شهرضا استفاده شود.
خوزستان

افزایش  ۵۸۲مگاولت آمپری
در ظرفیت پستهای برق خوزستان

عملیات توسعه پس��ت  ۳۳/۱۳۲کیلوولت
پیروز شرکت برق منطقهای خوزستان به ظرفیت
 ۵۰مگاول��ت آمپ��ر و با ارزش س��رمایهگذاری
 ۳۰میلیارد ریال به پایان رس��ید و برقدار شد.
معاونت طرحهای توس��عه این ش��رکت گفت:
عملیات توس��عه  ۵۰مگاولت آمپری این پست
شاملتامینتجهیزات،عملیاتساختمانی،نصب
و راهاندازی بوده اس��ت .مهدی ابوعلیگلهداری
اضافه کرد :با احتساب ترانس فوق از تابستان ۹۵
تاکنون ،افزایش  ۵۸۲مگاولت آمپری در ظرفیت
پستهای انتقال و فوق توزیع این شرکت شامل
یک پس��ت انتقال و  ۱۴پست فوق توزیع شکل
گرفته است که نسبت به دوره قبل رشدی حدود
 ۱۷۱درصدی را نشان میدهد.

