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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

مقابله با بیماریها در مناطق سیلزده بلوچستان جدی گرفته شود

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــر مقابلــه بــا بیماریهــا
در مناطــق ســیلزده سیســتان و بلوچســتان و تحویــل آب ســالم و
بهداشــتی بــه مــردم تاکیــد کــرد.
دکتــر ســعید نمکــی در نشســت بررســی مشــکالت ،آســیبها و
پیشــگیری از بیماریهــای پیــش رو در مناطــق ســیلزده جنــوب
سیســتان وبلوچســتان کــه در چابهــار برگــزار شــد اظهارداشــت:
تمــام کادر بهداشــتی درمانــی در آمــاده بــاش و در حــال خدمــات
رســانی بــه ســیلزدگان هســتند تــا مشــکل و بیمــاری بــه وجــود
نیایــد .وی گفــت :تامیــن مایحتــاج زندگــی بویــژه آب ســالم و
بهداشــتی از اقدامــات ضــروری مســووالن بــرای ســیلزدگان در
دســتور کار باشــد.
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ادامــه داد :کشــور
همســایه بــا بیماریهــای زیــادی مواجــه اســت و اســتان سیســتان
وبلوچســتان بــه دلیــل همجــواری وظیفــه ســنگینی بــرای مقابلــه و
ارتقــای ســامت دارد.

وی افــزود :سیســتان وبلوچســتان بایــد یــک اســتان بــزرگ از نظــر
جمعیــت و وســعت دیــده شــود و جمعیــت پراکندگــی آن بــرای
برخــی امکانــات بــه حــد نصــاب نمیرســد کــه نیــاز اســت بــرای
اختصــاص امکانــات و نیــرو یــک بازنگــری جــدی داشــته باشــیم.
نمکــی گفــت :ســرم عقــرب وارداتــی نمیتوانــد موثــر باشــد چــون
نــوع عقــرب منطقــه متفــاوت بــوده و اگــر هــم خریــداری کنیــم
فایــدهای نــدارد و توصیــه مــن اســتفاده از ســرم عقــرب رازی اســت
کــه میتوانــد بیمــار را درمــان کنــد .وی تصریــح کــرد :جمــع آوری
الش ـههای حیوانــات اهلــی و وحشــی بــه قیــد فوریــت انجــام شــود
تــا مــردم بــا بیمــاری و مشــکالت دیگــر و حــاد رو بــه رو نشــوند.
وزیــر بهداشــت ادامــه داد ۳۹۶ :هــزار قطعــه مــرغ در آق قــا براثــر
ســیل تلــف شــدند ولــی در ایــن منطقــه بهتــر میتــوان نســبت بــه
جمــع آوری و دفــن الشـههای حیوانــات و دام و طیــور اقــدام کــرد.
وی بیــان کــرد :کارخانههــای دارویــی بــه انــدازه کافــی مــواد
اولیــه دارنــد و دارو بــه حــد کافــی موجــود اســت و علیرغــم تحریــم
دارویــی مشــکلی نداریــم و دشــمن بــه دروغ میگویــد کــه دارو
تحریــم نیســت در حالــی کــه نمــی توانیــم دارو از خــارج تامیــن
کنیــم .نمکــی از تالشهــای کادر بهداشــتی درمانــی دانشــگاه علــوم

پزشــکی ایرانشــهر بــرای خدمــات رســانی در ســیل چابهــار و ســایر
نقــاط قدرانــی کــرد و افــزود :هیــچ بیمــاری در منطقــه تاکنــون رخ
نــداد ه اســت .وی بیــان کــرد :در گذشــته از هــر پنــج نفــر  ۲نفــر در
سیســتان وبلوچســتان دچــار بیماریهــای پرمخاطــره بودنــد و هــم
اینــک وضــع از گذشــته خیلــی بهتــر اســت.
اســتاندار سیســتان وبلوچســتان نیــز اظهــار داشــت :هواشناســی
بارندگیهــا را پیشبینــی کــرد ولــی در عمــل بیــش از دو برابــر
باریــد ،بطوریکــه بارندگیهــای اخیــر در برخــی نقــاط نظیــر
بنــت نیکشــهر بــه  ۲۲۶میلیمتــر رســید و در نقــاط مختلــف
خســارتهای زیــادی داشــته اســت .احمــد علــی موهبتــی افــزود:
سیســتان وبلوچســتان در حــوزه بهداشــت و درمــان در کشــور خیلــی
عقــب بــوده و نیــاز اســت توجــه ویژهای بــه تکمیــل چارت بهداشــتی
درمانــی ،نیــروی انســانی و پزشــک ایــن اســتان شــود .وی بیــان کرد:
حــوزه آمــوزش و بهداشــت از اولویتهاســت و شــاخصهای پاییــن
ایــن اســتان بــه دالیــل مختلــف همیشــه عقــب اســت و در همـهی
حوزههــای مشــکالت جــدی داریــم و تنهــا راه رســیدن بــه میانگیــن
و اســتانداردهای کشــوری تخصیــص ردیــف اعتبــاری مســتقل بــرای
جبــران ایــن عقــب ماندگیهاســت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

محصوالت کشاورزی  ۵۰درصد کمتر از حد نیاز آبیاری می شوند

معــاون امــور آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی معتقــد اســت:
محصــوالت کشــاورزی از جملــه پســته ،زعفــران ،ســیب درختــی و
گنــدم در برخــی مناطــق کشــور  ۵۰درصــد کمتــر از نیــاز آبــی
خــود ،آبیــاری مــی شــوند.
« علیمــراد اکبــری» افــزود :طبــق گــزارش هــای ارایــه شــده برخــی
محصــوالت کشــاورزی کمتــر از نیــاز آبــی ســند ملــی آبیــاری
مــی شــوند کــه ایــن امــر در کاهــش عملکــرد محصــول در هکتــار
تاثیرگــذار اســت و عملکــرد پســته در هکتــار  ۱۳تــن اســت ،امــا
بــا عملیــات کــم آبیــاری در برخــی بــاغ هــا عملکــرد پســته ۸۰۰
کیلوگــرم در هکتــار شــده اســت .وی کیفیــت آب را در آبیــاری
گیــاه موثــر دانســت و اضافــه کرد:اکنــون کیفیــت آب در برخــی
مناطــق کشــور بــه دلیــل شــوری بــاال ،خــوب نیســت ،کــه بایــد
فــرآوری صــورت گیــرد کــه ایــن امــر نیــز محقــق نمــی شــود.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد :طبــق آمارهــا میــزان
مصــرف آب بخــش کشــاورزی بیــن  ۶۵تــا  ۷۰درصــد اســت و بــرای

کاهــش مصــرف آب در ایــن بخــش ،مصــرف آب  ۳۵محصــول را
مــورد هــدف قــرار گرفتــه کــه از ایــن تعــداد تاکنــون  ۲۳محصــول
در حــال ارزیابــی اســت.
اکبــری دربــاره قانــون حفاظــت خــاک گفــت :پــس از ابــاغ مصوبــه
قانــون حفاظــت خــاک در مجلــس شــورای اســامی ،مقــرر شــد
آییــن نامــه اجرایــی آن در مــدت زمــان  ۶مــاه تنظیــم و بــرای
بررســی و تاییــد بــه دســتگاه هــای مرتبــط وزارتخانــه هــای نیــرو
و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،ســازمان هــای حفاظــت
محیــط زیســت و برنامــه و بودجــه ارایــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اییــن نامــه در مرحلــه نهایــی تدویــن قــرار
دارد ،افــزود :همزمــان بــا پایــان تدویــن ایــن آییــن نامــه هفتــه
آینــده بــه دســتگاه هــای مربوطــه ابــاغ مــی شــود.
معــاون امــور آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد:
قانــون حفاظــت خــاک بــه منظــور حفاظــت و حاصلخیــزی خــاک،
جلوگیــری از آلودگــی  ،فرســایش و قاچــاق خــاک تصویــب
خواهــد شــد .وی اضافــه کــرد :هرگونــه برنامــه ریــزی بــرای آب
بــدون توجــه بــه مســئله خــاک معنــی و مفهومــی نــدارد و بایــد
خــاک را بــه عنــوان مخــزن آب مدیریــت کــرد و همیــن امــر باعــث

فرماندار قم:

باید نیازهای اساسی مردم را درک و تشخیص دهیم

فرمانــدار قــم بــا اشــاره بــه توطئههــای دشــمن
علیــه نظــام اســامی بیــان کــرد :بایــد نیازهــای
اساســی مــردم را درک و تشــخصیص دهیــم.
مرتضــی حیــدری در ســومین جلســه شــورای
بهداشــت و کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی
شهرســتان قــم ،بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه
دشــمن هجمههــای جدیــدی علیــه کشــور آغــاز
کــرده اســت ،گفــت :عــدم تســلط بــر مســائل و
مشــکالت ،آب بــه آســیاب دشــمن ریختــن اســت.
دشــمنان در عرصــه نظامــی درمانــده شــدهاند
و تمــام امیــد آنهــا ایجــاد اختــاف در داخــل
کشــور و ناامیــد کــردن مــردم از نظــام میباشــد.
وی افــزود :بهطــور مشــخص دشــمنان چنــد
خواســته روشــن دارنــد ،ادامــه داد :هــدف
دشــمن در ایــن کارزار مبهــم نیســت و اگــر
نتوانیــم مشــکالت را درک کنیــم و نیازهــای
اساســی مــردم را تشــخیص دهیــم ،دچــار مشــکل
خواهیــم شــد.
حیــدری بــا قدردانــی از مــردم بــرای حضــور
گســترده در مراســم تشــییع پیکــر شــهید ســردار
ســلیمانی گفــت :مــردم در تشــییع پیکــر مطهــر
شــهید ســردار قاســم ســلیمانی ثابــت کردنــد
پایبنــد بهنظــام هســتند و پــای اعتقاداتشــان
ایســتادهاند .وی بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه
ســالهای گذشــته بــه دلیــل خشکســالی،

اســتخرهای آب کشــاورزی کاربــری زیــادی
نداشــتهاند ،یادآورشــد :ولــی امســال بارندگیهــا
زیــاد شــده و بایــد حفاظتهــای الزم بــرای
جلوگیــری از اتفاقهــای ناگــوار در اســتخرها
صــورت گیــرد .وی بــا اشــاره بــه غــرق شــدن ۱۶
کــودک در هشــت ســال گذشــته در قــم ،افــزود:
دســتورات دینــی و قوانیــن حکــم میکنــد
از حقــوق کــودکان صیانــت نماییــم و بررســی
اجمالــی از ایمنــی اســتخرهای آب کشــاورزی
داشــته باشــیم .وی درعینحــال افــزود :در قــم
کــه شــهری مذهبــی اســت ،شــرایط نگهــداری
ســگ در آپارتمانهــا و زندگــی همزمــان انســان
و حیــوان وجــود نــدارد.
حیــدری بابیــان اینکــه بایــد ســگها
جمــعآوری و تحویــل ســایت البــرز شــود،
اضافــه کــرد :س ـگهای ولگــرد در ســایت البــرز
واکسیناســیون و عقیمســازی میشــوند و ایــن
اقدامهــا بایــد ادامــه داشــته باشــد تــا خطــر
هــاری کاهــش یابــد.

افزایــش  ۳۰درصــدی بهــره وری تولیــد کشــاورزی مــی شــود و
حاصلخیــزی خــاک تــوان تولیــدی را دو برابــر مــی کنــد.
اکبــری گفــت :طبــق قانــون حفاظــت خــاک ،هرگونــه قاچــاق
خــاک بــه طــور کامــل ممنــوع اســت و جرایــم ســنگینی بــرای
متخلفیــن بــه همــراه دارد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه طبــق برنامــه بایــد
 ۲۲۰هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی تحــت پوشــش آبیــاری
تحــت فشــار قــرار گیــرد ،افــزود :امســال  ۹۰هــزار هکتــار آن بــه
بهــره بــرداری رســیده و  ۱۳۰هــزار هکتــار در حــال اجراســت کــه
در صــورت تامیــن اعتبــار تــا تیرمــاه ســال آینــده بــه اتمــام برســد.
بــه گفتــه وی ،اکنــون سیســتم هــای آبیــاری مختلــف در مــزارع و
بــاغ هــای کشــور وجــود دارد ،امــا بــه دلیــل اینکــه ایــران کشــور
خشــک و دارای منابــع آبــی محــدود اســت رویکــرد بــه ســمت
توســعه روش هــای مــدرن آبیــاری اســت.
وی پیرامــون حــذف سیســتم آبیــاری ثقلــی در اراضــی کشــاورزی
کشــور در ســالهای آتــی توضیــح داد :چنانچــه در مناطقــی امــکان
اجــرای سیســتم آبیــاری تحــت فشــار نباشــد ،از لولــه و سیســتم
هــای آبیــاری کــم فشــار اســتفاده مــی شــود.

طی یک هفته گذشته

آب دریاچه ارومیه  ۶۰میلیون مترمکعب افزایش یافت

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه
ارومیــه در آذربایجانغربــی بــا اشــاره بــه
اینکــه میــزان آب ایــن دریاچــه بــه بیــش
از ســه میلیــارد و  ۴۱۰میلیــون مترمکعــب
رســیده اســت ،گفــت :آب دریاچــه ارومیــه طــی
یــک هفتــه گذشــته  ۶۰میلیــون مترمکعــب
افزایــش یافــت .فرهــاد ســرخوش در گفتوگــو
بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت :اقدامــات
ســتاد احیــا در الیروبــی رودخانههــا ســبب
شــده اســت کــه آب حاصــل از بارندگیهــا
بــا هدررفــت کمتــری بــه ســمت دریاچــه
ارومیــه ســرازیر شــود .وی بــا بیــان اینکــه تــراز
دریاچــه نیــز نســبت بــه هفتــه گذشــته افزایــش
یافتهاســت ،گفــت :تــراز نگیــن آبــی آذربایجــان
بــه یکهــزار و  ۲۷۱متــر و  ۲۹ســانتیمتر
رسیدهاســت کــه در مقایســه بــا هفتــه گذشــته
 ۲ســانتیمتر افزایــش دارد.
وی بــا بیــان اینکــه وســعت دریاچــه ارومیــه
بــه بیــش از  ۲هــزار و  ۸۲۱کیلومتــر مربــع
رسیدهاســت بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد
کــه وســعت ایــن دریاچــه نســبت بــه هفــت روز
گذشــته  ۱۴کیلومتــر مربــع بیشــتر شدهاســت.
رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه
ارومیــه در آذربایجانغربــی اضافــه کــرد :هنــوز
طرحهــای مهــم انتقــال آب بــه پیکــره دریاچــه

ارومیــه بــه بهرهبــرداری نرســیده اســت امــا
در صــورت بهرهبــرداری از طــرح انتقــال آب
از جنــوب اســتان بــه دریاچــه ،شــاهد تحقــق
وعــده رییــس جمهــوری و افزایــش یــک متــری
تــراز نگیــن آبــی آذربایجــان خواهیــم بــود.
وی ادامــه داد :درصــورت تخصیــص بــه موقــع
اعتبــارات هیــچ مشــکلی در اتمــام طرحهــای
انتقــال آب بــه دریاچــه ارومیــه وجــود نــدارد.
رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه
ارومیــه در آذربایجانغربــی بیــان کــرد :آخریــن
وضعیــت طرحهــای انتقــال آب بــه دریاچــه
ارومیــه بــه زودی در اختیــار رســانهها قــرار مــی
گیــرد .قبــل از تشــکیل ایــن ســتاد تــراز دریاچــه
ســاالنه بــه طــور متوســط  ۴۰ســانتیمتر
کاهــش مییافــت امــا در ســایه برنامهریــزی،
تخصیــص اعتبــار و تــاش دولــت تدبیــر و امیــد
بــرای احیــای ایــن دریاچــه ،رونــد خشــک شــدن
آن متوقــف شــد و بارندگیهــا هــم بــه کمــک
دریاچــه آمــد.
هرچنــد تــراز یکهــزار و  ۲۷۴متــر بــه
عنــوان ارتفــاع اکولوژیــک دریاچــه ارومیــه
اعــام شدهاســت ولــی ایــن دریاچــه در
تــراز یکهــزار و  ۲۷۲متــر هــم شــرایط
مطلــوب خواهــد داشــت و بیــش از  ۹۵درصــد
کانونهــای ریزگــرد آن رفــع خواهــد شــد.
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رییس سازمان برنامه و بودجه :

 100میلیارد تومان برای پرداخت فوری به
سیل زدگان اختصاص یافت

معــاون رییــس جمهــوری و
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه
در توییتــی نوشــت ۱۰۰ :میلیــارد
تومــان بــ ه عنــوان تنخــواه بــرای
پرداختهــای فــوری بــه ســیل
زدگان اختصــاص یافتــه اســت.
«محمــد باقــر نوبخــت» در ایــن توئیــت تاکیــد کــرده اســت کــهاز
رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خواســتهام بــرای تســکین
آالم و رفــع نیازهــای فــوری هممیهنــان ســیلزده در سیســتان
وبلوچســتان،هرمــزگان وکرمــان بــه ســرعت از آن مناطــق بازدیــد
و نســبت بــه بــرآورد خســارات اقــدام نماینــد.
بــارش بــاران سیلآســا در جنــوب شــرق کشــور کــه از شــامگاه
پنجشــنبه  ۱۹دی آغازشــده ،اســتانهای سیســتان و بلوچســتان،
کرمــان و هرمــزگان را تحــت تاثیــر قــرار داده و ســبب جــاری شــدن
ســیالب در ایــن اســتانها شــده اســت.
شــرایط در اســتان سیســتان و بلوچســتان از ســایر اســتانها
وخیمتــر اعالمشــده بهطوریکــه میــزان بارشهــا در جنــوب
اســتان نســبت بــه ســال گذشــته  ۲۶برابــر شــده اســت و درنتیجــه
ســرریز شــدن آب از پشــت ســدهای اســتان را در پــی داشــته اســت.
اکنــون در سیســتان و بلوچســتان تعــداد  ۵۰۰روســتا و  ۱۴شهرســتان
درگیــر ســیل هســتند و  ۲۰هــزار واحــد مســکونی براثــر جــاری شــدن
ســیالب تخریــب کلــی و جزیــی دیــده اســت.
باوجــود تــاش امدادگــران ،چــادر ،مــواد غذایــی بســتهبندی ،پتــو
و ملزومــات پزشــکی و بهداشــتی از اقــام ضــروری موردنیــاز مــردم
منطقــه اســت.

رییس مجلس شورای اسالمی:

قطع راههای ارتباطی در سیستان و بلوچستان
امدادرسانی را کند کرده است

رییــس مجلــس شــورای اســامی
گفــت :جادههــا و مســیرهای
مواصالتــی برخــی روســتاها جنوب
سیســتان و بلوچســتان قطــع شــده
کــه ایــن امــر امدادرســانی بــه
مــردم را بــا کنــدی روبــه رو کــرده
اســت .علــی الریجانــی در جمــع مــردم روســتای صدیــق زهــی چابهــار
اظهــار داشــت :بازگشــایی مســیر روســتاهای ســیلزده سیســتان و
بلوچســتان در اولویــت دســتگاههای امدادرســان قــرار دارد.
وی بیــان کــرد :دســتگاههای امدادرســان از همــان روز نخســت
بــرای خدماترســانی و امدادرســانی بــه مــردم ســیلزده جنــوب
سیســتان و بلوچســتان بــا دســتور رهبــر معظــم انقــاب بســیج
شــدند تــا نیازهــای اولیــه ســیل زدگان را فراهــم کننــد.
رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت :تالشهــای گســتردهای از
جانــب نیروهــای امدادرســان از جملــه ســپاه ،بســیج ،هــال احمــر و
غیــره در مناطــق ســیل زده سیســتان و بلوچســتان در حــال انجــام
اســت .وی بــا اشــاره بــه قطعــی بــرق برخــی از مناطــق ســیلزده
جنــوب سیســتان و بلوچســتان اظهــار داشــت :براســاس قــول وزیــر
نیــرومشــکل قطــع بــرق روســتاها تــا  ۲۴ســاعت آینــده حــل
خواهــد شــد .الریجانــی تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه شــغل
بیشــتر روســتاییان و اهالــی منطقــه کشــاورزی و دامــداری اســت،
بــا کمــک وزارت جهــاد کشــاورزی خســارات وارده بــه کشــاورزان
شناســایی و بــرای آن چارهاندیشــی خواهــد شــد .وی تصریــح کــرد:
همـهی مســووالن بــرای رفــع نیازهــای ارتباطــی ،بهداشــتی و ســایر
نیازهــای فــوری طــی روزهــای آینــده در مناطــق ســیلزده حضــور
خواهنــد یافــت و پــس از برطــرف شــدن نیازهــای اولیــه بــرآورد
خســارات انجــام خواهــد شــد .رییــس مجلــس شــورای اســامی
گفــت :ضــرورت دارد تــا بنیــاد مســکن و وزارت راه و شهرســازی
تســهیالت مناســب را بــرای بازســازی و تعمیــر منــازل در اختیــار
مــردم ســیل زده سیســتان و بلوچســتان قــرار دهــد .وی بیــان کــرد:
بــر اســاس مصوبــه مجلــس شــورای اســامی و عنایــت رهبــر معظــم
انقــاب  ۳۰۰میلیــون یــورو از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای
تکمیــل راه آهــن چابهــار  -زاهــدان اختصــاص داده شــد .الریجانــی
اظهــار داشــت :منطقــه آزاد چابهــار یکــی از مناطــق آزاد مهــم کشــور
اســت کــه همــواره مــورد توجــه نماینــدگان مجلــس نیــز بــوده بــه
همیــن منظــور بنــادر شــهید بهشــتی و کالنتــری بــه منطقــه آزاد
الحــاق شــدند .وی ادامــه داد :همچنیــن یــک شــهرک پتروشــیمی
بــرای شهرســتان چابهــار در نظــر گرفتــه شــده کــه توســعه
سیســتان و بلوچســتان را شــتاب خواهــد داد.

