پیشنهاد افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد در بودجه ۱۴۰۱

شنبه  29آبان 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3354

رئیس کمیته امداد در ارتباط با الیحه بودجه  ۱۴۰۱دولت و پیشنهادهای کمیته امداد مبنی بر افزایش مستمری مددجویان این نهاد گفت :تالش خواهیم کرد
مستمری مددجویان سال آینده افزایش یابد .سیدمرتضی بختیاری در گفتوگو با مهر ،با اشاره به الیحه دولت مبنی بر حمایت از اقشار نیازمند اظهار کرد :این
الیحه نیز به این موارد توجه ویژهای شده است که امیدواریم مجلس شورای اسالمی این الیحه را هر چه زودتر بررسی و در نهایت تصویب کند.

اجتماعی

اخبار

تشدید برخورد با خودروهای آالینده
و دودزا در تهران

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تشدید
برخورد با خودروهای آالینده و دودزا در تهران خبر داد.
سردار محمدحسین حمیدی در گفتوگو با ایسنا درباره
تشدید برخورد با خودروهای آالینده ،دودزا و دارای نقص
فنی گفت :خودروهای دارای نقص فنی و آالینده هم هوا
را آلوده میکنند و هم باعث بروز حوادث رانندگی میشوند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بالغ بر  ۱۳۸هزار
خودروی دارای عیب و نقص فنی و آالینده جریمه شدهاند،
گفت :از این تعداد  ۱۷۵۰دستگاه خودرو نیز توقیف و به
پارکینگ منتقل شدهاند .رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با
بیان اینکه این طرح در تمام سطح شهر تهران اجرا میشود،
اظهار کرد :در اجرای این طرح هم دوربینها و هم ماموران
پلیس راهنمایی و رانندگی حضور داشته و با خودروهای
فاقد معاینه فنی و نیز خودروهایی که دارای معاینه فنی
بوده اما آالینده بوده یا دارای نقص فنی باش��ند ،برخورد
خواهند کرد .وی درباره معاینه فنی موتوسیکلتها نیز
گفت :طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی عمدتا
بر خودروهای سنگین و سبک نظارت داشته و سیستم
نظارت بر معاینه فنی موتوسیکلتها کارایی ضعیفی دارد.

باران در راه است

رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات
وضع هوا از بارش پراکنده و وزش باد در برخی نقاط کشور
خبر داد .صادق ضیاییان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
ن در ایالم ،لرستان ،شمال و شرق خوزستان،
شنبه  ۲۹آبا 
چهارمحا لوبختیاری ،کهگیلوی هوبویراحمد ،بوشهر ،غرب
ف��ارس و جنوب اصفهان رگبار پراکنده گاهی رعدوبرق و
ن با ورود
وزش باد رخ میدهد .همچنین یکشنبه ۳۰آبا 
سامانه بارشی به جنوب غرب کشور در استانهای واقع در
جنوب غرب ،غرب ،ش��مال فارس ،شمال بوشهر و غرب
اصفهان بارش��ی پیشبینی میش��ود .ضیاییان ادامهداد:
دوشنبه اول آذر گستره فعالیت سامانه مناطق شمال غرب
و دامنههای جنوبی البرز واقع در استانهای قزوین ،البرز
و تهران را نیز در بر خواهد گرفت و در مناطقی از شرق و
ش��مال شرق کشور بارش پراکنده رخ میدهد .وی اضافه
کرد :دوشنبه ،بارش ضمن تقویت در جنوب غرب و غرب
کشور نیمه غربی کشور را فراگرفته و به دامنهها و ارتفاعات
البرز و غرب س��واحل دریای خزر نیز کشیده خواهد شد.
همچنین در مناطق سردسیر و مرتفع بارش به صورت برف و
در استانهای جنوبی همراه با رعدوبرق خواهد بود .ضیاییان
افزود :سهشنبه دوم آذر در مناطقی از شمال شرق و شرق
کشور بارش پراکنده گاهی وزش باد شدید رخ میدهد و
این سامانه بتدریج از مرزهای شرقی خارج خواهد شد.

توزیع اقالم امدادی و زیستی
میان زلزلهزدگان هرمزگان

رئی��س جمعیت هاللاحمر با اش��اره به توزیع ۵۶۲۹
دستگاه چادر امدادی در میان زلزلهزدگان هرمزگانی ،ارزش
اقالم امدادی و زیستی توزیعشده را تاکنون  ۲۵میلیارد و
 ۲۳۰میلیون تومان اعالم کرد .دکتر کریم همتی گفت :در
مجموع  ۱۳۷روستا از طریق خانههای هالل و دهیاران و
همچنین حضور تیمه��ای ارزیاب هاللاحمر در مناطق
زلزلهزده ارزیابی شدند و از ساعات پایانی شب وقوع زلزله
در  ۲۳آبانماه ،اردوگاه امدادی هاللاحمر برپا و یکهزار نفر
در ورزشگاه خلیجفارس شهر بندرعباس اسکان اضطراری
داده شدند .همچنین از صبح روز  ۲۴آبان ،توزیع بستههای
غذایی میان زلزلهزدگان آغاز و تاکنون در تمام مناطق متاثر
از زمینلرزه ،اقالم زیستی ،امدادی و بهداشتی توزیع شده
اس��ت .رئیس جمعیت هاللاحمر افزود :تا صبح روز ۲۸
آبانماه ۵۶۲۹ ،دس��تگاه چادر ۷۹۴ ،تخته موکت۳۱۴۷ ،
تخته پتو ۳۷۱ ،ش��عله والور و  ۶۰۸بسته غذایی در میان
زلزلهزدگان توزیع شده که ارزش مجموع اقالم توزیع شده
تاکنون  ۲۵میلیارد و  ۲۳۰میلیون تومان بوده است .وی
همچنین از بهکارگیری  ۵۳۸نفر روز نیروی عملیاتی و ۲۳۲
خودروی عملیاتی روز برای امدادرس��انی به زلزلهزدگان و
بهکارگیری  ۲فروند بالگرد امدادی هاللاحمر با  ۶سورتی
پرواز ( ۳ساعت و  ۴۵دقیقه) برای حمل  ۲۵۰۰کیلوگرم
اقالم و محمولههای امدادی خبر داد.

ورود شورا و شهرداری
به موضوع زبالهگردی

رئیس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر اینکه در
حوزه مقابله با زبالهگردی دست به اقدام اجرایی خواهیم زد تا
این موضوع تنها در حد حرف نباشد ،از ورود شورا و شهرداری
به موضوع زبالهگردها خبر داد .مهدی چمران در گفتوگو
با ایسنا ،در تش��ریح روند مقابله مدیریت شهری با پدیده
زبالهگردها گفت :ش��ورا و شهرداری به موضوع زبالهگردها
ورود کرده است اما باید این موضوع کمی پیش برود و اقدام
درس��ت و مؤثری صورت بگیرد تا درباره آن اطالعرس��انی
انجام شود .قطعا این معضل هم در بحث مقابله با آسیبهای
اجتماعی مطرح میشود اما به صورت خاص خود شورا هم
به این بحث ورود داشته است .وی افزود :امیدواریم بتوانیم
برای موضوع زبالهگردها به نتایج موثر و عملیاتی برسیم که
تنها در حد حرف نباشد .رئیس شورای اسالمی شهر تهران
در پاسخ به سوالی درباره نتایج تشکیل قرارگاه اجتماعی و
اقدامات اجرایی این قرارگاه گفت :روند کار قرارگاه اجتماعی
را اس��تانداری تهران دنبال میکند و ما هم در کنار س��ایر
دستگاههای عضو با استانداری تهران همکاری میکنیم .وی
ادامه داد :البته در این قرارگاه کل مسائل اجتماعی مطرح و
مورد بحث و بررسی و در نهایت تصمیمگیری قرار میگیرد
اما بحث زبالهگردها هر چند که مربوط به شهرداری است
ولی همه ابعاد آن مربوط به شهرداری نیست و سایر دستگاهها
نیز در قبال آن وظایفی برعهده دارند.

دهها هزار نفر از کشاورزان و مردم اصفهان دیروز با حضور در بستر خشک زایندهرود خواستار بازگشت آب به این رودخانه شدند

زایندهرود زنده باد

دستور معاون اول رئیسجمهور به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی برای حل مشکل آب حوضه آبریز زایندهرود
گروه اجتماعی :کاهش شدید میزان آب ذخیره شده در پشت سد
زایندهرود و رسیدن آن به مرز  ۱۷۵میلیون مترمکعب و خشک
شدن بستر رودخانه زایندهرود طی سالهای گذشته باعث شد
کشاورزان اصفهانی از نیمه دوم آبانماه دست به اعتراض بزنند.
بر اس��اس اخبار منتشرشده ،روز گذشته تجمع  20هزار نفری
کش��اورزان و مردم ش��هر اصفهان در بستر خش��ک زایندهرود
در حوالی پل خواجو برگزار ش��د تا احیای زایندهرود به عنوان
خواسته جدی مردم به دور از حواشی سیاسی به گوش مسؤوالن
برس��د .با توجه به اهمیت موضوع معاون اول رئیسجمهور به
وزرای نیرو و جهاد کشاورزی دستور داد تا در اسرع وقت برای
حل مش��کل کمبود آب حوضه آبریز زایندهرود در هر  ۳استان
چهارمحا لوبختیاری ،اصفهان و یزد اقدام کنند.
ب��ه گ��زارش «وطنامروز» ،بر اس��اس آمار ،تن��ش آبی در
س��ال جاری در  ۴استان اصفهان ،چهارمحالوبختیاری ،یزد و
خوزس��تان نسبت به دیگر نقاط کشور پررنگتر است و همین
موضوع باعث ش��د تا رفع این چالش با ورود جدی دولت برای
سیاستگذاریهای کالن در حوزه آب به یک مطالبه ملی مبدل
شود .در شرایط کنونی موضوع کمآبی در استان اصفهان نسبت
به دیگر نقاط کش��ور جدیتر ش��ده اس��ت به نحوی که از روز
دوشنبه  ۱۷آبان جمعی از کشاورزان استان اصفهان در اعتراض
به نحوه تخصیص حقابه و خشک شدن زایندهرود ،در بستر این
رودخانه چادر زدند و روز گذش��ته با حضور هزاران نفر تجمعی
مسالمتآمیز را برگزار کردند .در این تجمع حقابهداران حوضه
زایندهرود از شهرستانهای لنجان ،مبارکه ،فالورجان ،نجفآباد
و اصفهان حضور یافتند و خواستار به جریان افتادن دوباره آب
در این رودخانه ش��دند .این تجمع در ش��رایطی برگزار شد که
مسائل حاشیهای و سیاسی در آن جایی نداشت .در این تجمع
اقشار مختلف مردم ،کشاورزان و چهرههای تاثیرگذار استان بر
نبود نگاه سیاسی تاکید داشته و صرفا به دنبال حمایت از جریان
دوباره آب در رودخان ه زایندهرود بودند .این در حالی اس��ت که
طی یک سال گذشته میزان بارشها در کشور کاهش یافته
به طوری که کارشناسان بر این باورند طی نیمقرن اخیر این
حجم از کاهش بارشها بیسابقه بوده است .در همین زمینه
رئیسجمهور با اشاره به اینکه امروز کمبود آب ،مشکل همه
مردم کش��ور در استانهای مختلف اس��ت ،گفت :در جریان
سفرهای استانی ،مهمترین مشکلی که مردم رفع آن را مطالبه
میکنند ،موضوع تامین آب است .حجتاالسالم والمسلمین
سیدابراهیم رئیسی روز جمعه در نشست تخصصی با نخبگان
و فعاالن محیطزیست که به مناسبت سالروز ابالغ سیاستهای
کلی محیطزیست توسط مقام معظم رهبری در ۲۶آبان ۱۳۹۴
برگزار شد ،اظهار داشت :فلسفه تشکیل این جلسه بررسی و
پیگیری اجرای سیاس��تهای ابالغ ش��ده توسط مقام معظم
رهبری در حوزه محیطزیس��ت است و اینکه تاکنون پس از
گذشت  6سال فقط  ۴۷درصد این سیاستها اجرایی شده به
هیچ عنوان قانعکننده نیست و الزم است دستگاههای اجرایی
بازنگاهی در عملکرد خود داشته باشند و در یک اقدام جمعی
این ع��دد به رقم قابلتوجهی افزای��ش یابد .رئیسجمهور با
تاکید بر اهمیت تشکیل نشستهای تخصصی برای بررسی و

مشکل حل شود ،زیرا این  ۴استان اکنون دچار مشکل هستند و
به گونهای که بتوان بویژه مشکل اصفهان را حل کرد ،این موضوع
را دنبال میکنیم .وی اضافه کرد :از فردا جلساتی برگزار میشود
که نتایج آن را به اطالع مردم خواهیم رساند ،وزرا نیز در تالش
هستند ،طرحهای مختلفی را بررسی کردهاند و پیشنهاداتی دارند
که انشاءاهلل بررسی و اقدام خواهیم کرد.
■■عذرخواهی وزیر نیرو از کشاورزان اصفهانی

رسانههای ضدانقالب و برخی جریانهای سیاسی ،به دنبال به
حاشیه کشاندن موضوع تجمع روز گذشته کشاورزان اصفهانی و
تحصن چند روز گذشته آنان بودند که با هوشیاری این کشاورزان
هیچگونه حاشیهای در جریان برگزاری این تجمع شکل نگرفت .در
جریان این تجمع شعارهای مختلفی در حمایت از نظام جمهوری
اسالمی و همچنین حمایت از اصل نظام و والیت فقیه از سوی
کشاورزان سر داده میشد و این موضوع باعث شد اجازه هیچگونه
سوءاستفاده بیگانه از تجمع کشاورزان اصفهانی داده نشود .یکی از
نکات مهم برگزاری این تجمع تشکیل کمیته انتظامات از سوی
کشاورزان بود تا هیچگونه اقدام هنجارشکنانهای در پی برگزاری
این تجمع انجام نشود.
پ��س از برگزاری این تجمع ،مع��اون اول رئیسجمهور در
گفتوگویی که با شبکه خبر داشت از عزم دولت برای حل مشکل

زایندهرود خبر داد .محمد مخبر اظهار داشت :تشکر میکنم از
بصیرت و وفاداری مردم غیور اصفهان که البته همیشه اینگونه
بوده اس��ت و در جنگ و همه مسائلی که در کشور بوده کامال
وفادارانه در صحنه بودهاند .وی با بیان اینکه معضل خشکسالی
شرایطی را به وجود آورده که در بیشتر استانهای کشور دچار
مش��کل هستیم ،افزود :در یک ماه گذشته رئیسجمهور  ۲بار
شورای عالی آب را برگزار کرده است .معاون اول رئیسجمهور
خاطرنشان کرد :به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی دستور دادم به
سرعت برای این موضوع تدبیر کنند و دولت به جد دنبال این
است که این مساله را به هر نحوی که وجود دارد بتوان حل کرد.
مخبر با بیان اینکه مشکل مردم را میفهمیم ،افزود :من در شرق
اصفهان حضور داشتم و وضعیت آنان را دیدم و واقعا وضع سختی
است .ما دنبال این هستیم با هر وسیله و شکلی که وجود دارد این

رئیسجمهور خواستار توجه جدی به مدیریت آب در کشور شد

تأمین آب؛ مهمترین مطالبه مردم
پیگیری سیاستهای کلی نظام در
حوزههای مختلف ،گفت :در چنین
نشس��تهایی باید علت اجرایی
نش��دن بخش��ی از سیاستهای
مصوب نظام بررسی و موانع تحقق
کامل این سیاستها برطرف شود.
وی با اشاره به ضرورت و اهمیت
توجه به محیطزیست اظهار داشت:
جامعه بشری باید نسبت به تعرض و طغیان علیه محیطزیست
حس��اس باشد ،متاسفانه قدرتهای بزرگ بدترین استفاده را
از محیطزیس��ت به عمل میآورند و س��پس با سازوکاری ،از
موضوع محیطزیس��ت به عنوان حربهای علیه کشورهای در
حال توسعه استفاده میکنند ،همانند مساله حقوق بشر که
امروز بزرگترین ناقضان آن مدعی حقوق بشر در سایر کشورها
هستند .وی با اشاره به اینکه امروز کمبود آب ،مشکل همه مردم

کشور در استانهای مختلف است،
گفت :در جریان سفرهای استانی،
مهمترین مشکلی که مردم آن را
مطالبه میکنند ،تامین آب است
و در ای��ن زمین��ه معتقدم باید به
مدیریت آب در کشور توجه جدی
شود و با استفاده بهینه و توجه به
ظرفیتهای اقلیمی میتوان بخش
زیادی از مشکالت موجود را کاهش داد .رئیسی اهمیت ارائه
آموزش در صیانت از محیطزیست را ضروری دانست و گفت:
امروز الزم است رسانههای جمعی ،دانشگاهها ،حوزهها و صاحبان
تریبون در زمینه آموزش ایفای نقش کنند .آموزش میتواند به
جلب مشارکت عمومی بینجامد و هر کجا که مردم احساس
مسؤولیت کرده و مشارکت میکنند ،مشکالت براحتی برطرف
میشود .رئیسجمهور توجه به ظرفیتها و قابلیتهای مناطق

بارشهای اندک در س��ال آبی گذش��ته و ذخیره پایین سد
زایندهرود ،ش��رایطی را رقمزده که حتی برای تامین آب شرب
نی��ز نگرانی وجود دارد .در همین زمینه روز گذش��ته علیاکبر
محرابیان ،وزیر نیرو ضمن عذرخواهی از کشاورزان اصفهانی در
گفتوگو با شبکه خبر گفت :به دستور معاون اول رئیسجمهور
قرار شد برای احیای رودخانه زایندهرود اصفهان هر چه سریعتر
جلسهای برگزار و وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت در کنار
وزارت نیرو به صورت فعال وارد عمل شوند .محرابیان ادامه داد:
امیدواریم تصمیمات مناسبی را با پیشنهاداتی که در این جلسه
مطرح میکنیم اتخاذ کنیم و مردم عزیزمان را در مناطق مختلف
مطلع و خوشحال کنیم .وی گفت :تالش میکنیم موضوع را به
نحوی مدیریت کنیم تا آسیبی را که برخی کشاورزان دیدهاند به
حداقل برسانیم .محرابیان افزود :شرمنده کشاورزان عزیز هستیم
که نمیتوانیم آنطور که الزم است برای کشت آنها آب تهیه کنیم.
از این رو عذرخواهی میکنیم و امیدواریم با فضل و عنایت خداوند
در ماههای آینده بتوانیم این کمبودها را جبران کنیم.
البته به اعتقاد کارشناس��ان مس��اله زاین��دهرود مربوط به
کمآبیهای سالهای اخیر است و در باالدست نیز این کمآبی کامال
ملموس است ،بهگونهای که دیشب استاندار چهارمحالوبختیاری
در این باره اظهار داشت 200 :روستا و  10شهرک صنعتی در
استان چهارمحالوبختیاری بهوسیله تانکر آبرسانی میشود.
وی تاکید کرد :مشکالت آبی در چهارمحالوبختیاری بیشتر
از اصفهان است.
مختلف کش��ور را ضروری دانس��ت و اظهار داشت :بیتردید
دانش��گاهها در این حوزهها مطالعاتی دارند و میتوانند با نگاه
تخصصی ،قابلیتهای هر استان را شناسایی کنند و دولت مکلف
است از این یافتهها ،برای فعال کردن ظرفیتهای موجود هر
استان استفاده کند .رئیسی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم
و س��ازمانهای مردمنهاد در صیانت از محیطزیس��ت ،گفت:
سازمانهای مردمنهاد نقش ارزشمندی در حوزه محیطزیست
دارند و باید از فعالیت مردم در این حوزه حمایت شود و اینها
بهترین پشتوانه برای دولت هستند .رئیسجمهور تصریح کرد:
توجه به محیطزیست منحصر به مقطع خاص زمانی نیست و
همواره باید نس��بت به آن دغدغه داشت .رئیسی همچنین با
اشاره به اهمیت توجه به مدیریت آب و آبخیزداری گفت :باید
برای اقلیمهای مختلف راهکارهای متفاوت ،متناسب با آن اقلیم
اتخاذ و اجرایی شود .رئیسجمهور در ادامه با اشاره به اهمیت
حفظ جنگلها خاطرنشان کرد :جنگل ثروت عظیم ملی و حفظ
آن برای نسلهای آینده ضروری است و همواره باید نسبت به
حفظ و صیانت از ثروتهای عظیم ملی حساس باشیم و غفلت
از این سرمایههای عظیم میتواند کشور را دچار آسیب کند.

توگو با «وطن امروز»:
وکیل حقابهداران اصفهان در گف 

توگو با «وطن امروز» خبر داد
نماینده مردم خمینیشهر در گف 

اصفهانیها خواستارحل ریشه ای کمبود آب هستند

تشکیل ستاد احیای زایندهرود

وکیل حقاب هداران اصفهان و عضو انجمن زیستمحیطی
این اس��تان با بیان اینکه تجمع دی��روز مردم اصفهان که
اغلب آنها را کشاورزان تشکیل میدادند بدون بهرهبرداری
سیاسی ،بلکه فقط برای حل مشکل تامین آب مورد نیاز
استان بود ،گفت :آنها تاکید دارند تاکنون هیچ اقدام عملی
برای بهبود منابع آبی با اقدامات کارشناسانه انجام نشده و
هر اقدامی در گذشته متاسفانه کار را بدتر کرده است .عباس
مزروعیسبدانی در گفتوگو با «وطنامروز» خاطرنشان کرد:
به دلیل کاهش غیرمجاز منابع آب زیرزمینی در اس��تان
اصفهان ،زمین در برخی مناطق این اس��تان فرونشس��ت
کرده است ،از طرفی کشاورزان ،دوستداران محیطزیست
و صاحبنظران��ی که با درایت و دلس��وزی خواس��تار حل
ریش��های مش��کل کمآبی برای رونق بخش کش��اورزی و
حفظ محیطزیست هستند ،طی سالیان گذشته حتی با
شکایت از مدیران ناکارآمد به دلیل کمتوجهی به صیانت از
منابع آب زیرزمینی و اجرای برخی طرحها و فعالیتهای
غیرکارشناسانه که به هدررفت آب منجرشده است اقدامات
الزم را انجام دادهاند اما نتیجهای نگرفتهاند .به طور مثال،
ش��کایاتی از وزرای سابق نیرو و مدیران سابق ،همچنین
مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای اصفهان ش��ده است اما
دفاعیات آنها این است که در ادامه فعالیت مسؤوالن قبلی
همچ��ون آقای زنگنه که وزیر وقت نیرو بوده اس��ت ،گام
برداشتهاند به طوری که در دولت سازندگی آب از اصفهان
به اس��تانها و شهرستانهای دیگر و بخش صنایع انتقال
داده شد و اکنون خود اصفهان با کمبود آب دست و پنجه

آمار جانباختگان ناش��ی از بیماری «کووی��د »19-پس از
مدتها به  100نفر در یک ش��بانهروز رس��ید .وزارت بهداشت
دیروز اعالم کرد :در شبانهروز گذشته متاسفانه  ۱۰۰بیمار مبتال
به «کووید »19-در کش��ور جان خود را از دس��ت دادند .بر این
اساس از ظهر سهشنبه تا ظهر چهارشنبه  ۲۸آبان  ۱۴۰۰بر اساس
معیارهای قطعی تش��خیصی ۵ ،هزار و  ۷۸۴بیمار جدید مبتال
به «کووید »19-در کش��ور شناسایی و  ۸۹۳نفر از آنها بستری
شدند .به این ترتیب مجموع بیماران «کووید »19-در کشور به
 ۶میلیون و  ۶۹هزار و  ۵۵۹نفر رس��ید .متاس��فانه در طول این
م��دت  ۱۰۰بیمار «کووید »19-جان خود را از دس��ت دادند و
مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۲۸هزار و  ۷۳۴نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون  ۵میلیون و  ۷۵۹هزار و  ۳۷۸نفر از بیماران
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۳هزار و

نرم میکند .وی ادامه داد :مهمترین عامل ایجاد تنش آبی
در اصفهان بیتوجهی مدیران دولتهای گذشته نسبت به
ارائه مجوز حفر هزاران حلقه چاه و استفاده از تلمبهها برای
برداشت از آبهای سطحی که از سرچشمههای استان تا
اطراف زایندهرود یعنی از منطقه باالدستی استان اصفهان
و چهارمحالوبختیاری به این منطقه سرازیر میشود ،بوده
اس��ت .مزروعی ادام��ه داد :ترک فعل دول��ت در پرکردن
چاهه��ای متعدد غیرمجاز و اس��تفاده از آب در  2صنعت
بزرگ فوالدسازی در اصفهان موجب شده تا این استان با
تنشآبی مواجه شود .وی افزود :از سویی وزیر نیرو نیز اعالم
کرده اس��ت که تا  2سال دیگر مشکل کمآبی در اصفهان
با راهکارهای علمی و کارشناسی حل خواهد شد .این در
حالی است که طی سالهای گذشته قرار بود با ایجاد یک
تونل آبی با هزینه  400میلیارد تومان آب از بهشتآباد به
اصفهان انتقال یابد اما با آنکه کارشناسان خارجی و داخلی
اعالم کردند این طرح هیچ اخاللی را در محیطزیست ایجاد
نمیکند اما کالنتری ،رئیس سازمان سابق محیطزیست
اعالم کرد که انتقال آب از طریق این کانال به محیطزیست
لطمه میزند ،البته در پایان سال  99این دستور را داد و در
شعبه چهارم دیوان عدالت اداری ابطال این دستور درخواست
ش��ده است .وکیل حقابهداران اصفهان در پایان بیان کرد:
اخیرا از خلیجفارس آب به استان یزد در حال انتقال است
که درخواس��ت تسهیل و تسریع در اجرای انتقال آن ارائه
شده است تا به همین نسبت برداشت آب از زایندهرود که
از اصفهان به یزد میرود کاهش یابد.

نماینده حوزه انتخابی استان اصفهان درباره اقدامات
دولت و مسؤوالن برای حل مشکل کشاورزان اصفهانی که
خواهان حقابه خود هستند ،گفت :مردم فهیم اصفهان با
تجمع چند هزار نفری آرام و بدون تنش صدای مظلومیت
خود را به گوش مسؤوالن رساندند تا فکری به حال احیای
زایندهرود و جاری شدن آب در این رودخانه شود.
محمدتقی نقدعلی در گفتوگ��و با «وطنامروز» با
بیان اینکه بنده به عنوان یکی از نمایندگان این استان
در مجلس  15بار از تریبون مجلس فریاد زدم که فکری
به حال کشاورزان اصفهان شود ،گفت :مکاتبات متعددی
نیز در دولتهای یازدهم و دوازدهم ،همچنین در دولت
دکتر رئیس��ی داشتها م و هش��دارهای الزم را نسبت به
وضعیت نامناس��ب آب مورد نیاز کش��اورزان اصفهانی
به مس��ؤوالن دادهام که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک
اصفهان نباید منابع آبی این منطقه بدون کار کارشناسی
شده انتقال مییافت ،چرا که اصفهان در شرایط استغاثه
قرار گرفته است.
نماین��ده مجل��س افزود :هفته گذش��ته نی��ز برای
چارهاندیشی درباره حل مشکل کمبود آب در اصفهان
جلسهای  3ساعته با شخص رئیسجمهور برگزار شد که
وی دستورات الزم را به وزیر نیرو و مسؤوالن سازمانها
و دس��تگاههای مرتبط داد به طوری که محرابیان ،وزیر
نیرو برای بازدید میدانی به اصفهان آمد و از نزدیک در
جریان امر قرار گرفت.
وی در پاس��خ به اینکه چرا پس از س��الها اعتراض

بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۱۰۱میلیون و  ۱۴۰هزار و  ۱۱۸دوز رسید

کرونا جان  ۱۰۰نفر دیگر از هموطنان را گرفت

 ۴۳۱نفر از بیماران مبتال به «کووید »19-در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .از سویی تاکنون ۳۷
میلیون و  ۵۷۴هزار و  ۶۶۳آزمایش تشخیص «کووید »19-در
کشور انجام شده است .همچنین در حال حاضر  ۲۶شهر کشور
در وضعیت قرمز ۸۷ ،ش��هر در وضعیت نارنجی ۲۲۲ ،شهر در
وضعیت زرد و  ۱۱۳شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
■■ ۴۴میلیون و  ۵۱هزار نفر  ۲دوز واکسن کرونازدهاند

بر اس��اس اعالم وزارت بهداش��ت تاکنون  ۴۴میلیون و ۵۱
هزار نفر در کش��ور  ۲دوز واکسن کرونا دریافت کردهاند .مرکز

روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت اعالم کرد :تاکنون
 ۵۶میلی��ون و  ۳۸۳ه��زار و  ۱۷۹نف��ر دوز اول ۴۴ ،میلیون و
 ۵۱هزار و  ۷۴۳نفر دوز دوم و  ۷۰۵هزار و  ۱۹۶نفر دوز س��وم
واکسن کرونا را تزریق کردهاند .مجموع واکسنهای تزریقشده
در کش��ور نیز به  ۱۰۱میلیون و  ۱۴۰هزار و  ۱۱۸دوز رس��یده
است .همچنین در یک شبانهروز  ۳۹۱هزار و  ۸۸۸دوز واکسن
کرونا در کشور تزریق شد.
■■اجرای طرح قرنطینه هوشمند در تهران

فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران از آمادگی

اصفهانیها نس��بت به مشکل کمبود آب تاکنون شاهد
اقدامی عمل��ی در این زمینه نبودهایم ،گفت :اقرار وزیر
نیرو به تصمیمات غلط و غیرکارشناسی مدیران گذشته
در وزارت نی��رو به دلیل اج��رای طرحهای انتقال آب و
ناکارآمدیهای مدیریتی در این بخش نکته مهمی است
که میتواند راهگش��ا باش��د ،این در حالی است که هم
شخص روحانی ،رئیسجمهور س��ابق و هم اردکانیان،
وزیر پیشین نیرو هیچ وقت حاضر به قبول اشتباهاتشان
در ب��روز کاهش ش��دید منابع آبی اصفه��ان به دلیل
ناکارآمدیهای مدیریتی نشدند.
نقدعلی در ادامه گفت :دیگر موضوعی که میتواند
زمینهساز احیای زایندهرود و تامین نیاز آبی این استان
ش��ود ،تاکید دولت دکتر رئیس��ی بر این موضوع است
ک��ه اتخاذ هر تصمیمی درباره زایندهرود باید با اولویت
تامین حقابه کشاورزان انجام شود که قبال اینطور نبود
به طوری که بخش عمده منابع آبی این منطقه به بخش
صنعت و تامین نیازهای آبی شهرهای کاشان ،دلیجان
و نایین بدون در نظر گرفته ش��دن حقابه کش��اورزان
اختصاص مییافت.
نماینده مردم شهرستان خمینیشهر در مجلس اضافه
کرد :طبق نتایج جلسات برای تامین آب زایندهرود مادامی
که حقابه کشاورزان تامین نشود هیچ اقدامی نباید صورت
گیرد اما اقدام عملیای که بتواند گذشته را جبران کند،
تشکیل ستاد احیای زایندهرود است که امروز معاون اول
رئیسجمهور نیز دستور تشکیل این ستاد را داد.

برای اجرای «طرح قرنطینه هوشمند» در استان تهران خبر داد.
علیرضا زالی با اشاره به اجرای طرح محدودیتهای هوشمند
گفت :استفاده از ظرفیت قرنطینه هوشمند مبتنی بر برخورداری
افراد از واکسیناسیون است به این مفهوم که دریافت خدمات
مدنی ،اجتماعی ،بازرگانی و مراودات درونشهری منوط به انجام
واکسیناسیون است و افراد با ارائه کارت واکسن خود میتوانند
از این خدمات بهرهمند شوند.
وی با اش��اره به اینکه برنامه قرنطینه هوشمند هماکنون در
 ۳استان کشور به صورت پایلوت و آزمایشی در حال اجراست،
یادآور شد :با توجه به جمعیت مطلوب واکسینهشده در تهران
میتوانیم طرح محدودیتهای هوش��مند را در اسرع وقت و به
صورت کامل با توجه به پروتکلهای اعالمی از سوی ستاد ملی
کرونا در تهران نیز اجرایی و نهادینهسازی کنیم.

