روزنامه سراسری صبح ایران

ای پادشه خوبان ،داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد ،وقت است که باز آیی
دائم گل این بستان شاداب نمی ماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
حافظ

اخبار

ایرانیها انحصار داروی بیماری ام.اس را

از صهیونیستها گرفتند

رئیس مرکز رشد و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه ایرانیها
انحصار داروی کوپامر را از صهیونیســتها گرفتند ،گفت :این دارو برای درمان
بیماری ام .اس موثر است.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدرضا سیاهی عصر امروز در نشست خبری هیأت
مدیره انجمن داروســازی آذربایجان شــرقی با خبرنگاران در تبریز گفت :اسم این
دارو کوپامر است که ماده اولیه آن در تهران تولید میشود و برای بیماری ام .اس
مفید است .فرم کپسول این دارو نیز در تبریز تولید میشود.
وی با بیان اینکه دو شــرکت داروســاز در تبریز و تهران انحصار داروی بیماری
ام .اس را از صهیونیســتها گرفتنــد ،گفــت :اکنــون در جهان فقط در جمهوری
اسالمی ایران و همچنین رژیم صهیونیستی این دارو تولید میشود.
سیاهی ابراز داشت :اصلی ترین نقش داروسازی حفظ و ارتقای سالمت مردم
با اطمینان از اثربخشی و ایمنی و سالمتی بوده که در تمامی بخشهای داروسازی
اهمیت فروانی داشته است.
وی همچنین ابراز داشــت :تبریز یکی از قطبهای بزرگ داروســازی ایران و
تولید آنتی بیوتیک است.
این بازرس انجمن داروسازی استان گفت :طی  ۱۰سال گذشته فقط  ۲۰مورد
شکایت از داروخانهها داشتهایم که نشان از عملکرد خوب آنها است.
ســیاهی ســپس با تاکید بر اینکه دومین دانشــکده داروسازی کشور در تبریز
تأســیس شــده اســت ،افزود :این استان جایگاه باالیی در زمینه داروسازی در بین
استانهای مختلف کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه صنایع دارویی استان یکی از باالترین و موفق ترین صنایع
کشــور هســتند ،گفت :این اســتان در زمینه تولید دارو نقش برجسته و مهمی در
کشور دارد.

توزیع واکسن آنفلوآنزا برای ایثارگران و

خانواده شهدا از  ۶مهر

شیراز -رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت :از ششم مهرماه واکسن
آنفلوآنزا برای ایثارگران و جانبازان با همکاری دستگاه های متولی عرضه خواهد
شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،سعید اوحدی ظهر دوشنبه در جلسه امضا تفاهم نامه
تأمیــن مســکن و ایجاد شــغل خانواده شــهدا و ایثارگران بیان کــرد :ایثارگران
خانوادههای شــهدا و جانبازانی که ســن آنان بیش از  ۶۰ســال است با هماهنگی
مراکز بهداشت نسبت به دریافت واکسن آنفلوآنزا در منازل خود از ششم ماه اقدام
کنند
وی ادامه داد :به علت شیوع بیماری کرونا خانواده شهدا ،ایثارگران و جانبازان
نیاز نیســت به مراکز درمانی مراجعه کنند بلکه تزریق واکســن در منزل صورت
میپذیرد.
اوحدی تاکید کرد :دو تفاهم نامه میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و استانداری
فارس منعقد گشــته که این دو تفاهمنامه شــامل تأمین زمین برای ایجاد  ۱۰هزار
مسکن برای خانوادههای ایثارگران و شهدا بوده است و تفاهم نامه دوم نیز زمینه
اشتغال  ۱۲هزار نفری خانوادههای شهدا و ایثارگران را فراهم خواهد کرد.
وی با اشــاره به تعداد شــهدا و ایثارگران و آزاده اســتان ،گفت :این نعمت بسیار
بزرگی است که استان فارس دارد و با توجه به مطالبات خانواده ایثارگری از بیمه
دی بالغ بر  ۱,۲۰۰میلیارد تومان پرداخت گردید و بر اســاس قرارداد منعقد شــده
کلیه مراکز درمانی تأمین اجتماعی طرف قرار داد بیمه دی شدند.

زراعت چوب برای تامین چوب در کشور

توسعه داده می شود

معاون برنامه ریزی ،توســعه و مدیریت منابع ســازمان جنگلها و مراتع کشور
گفت :توسعه زراعت چوب برای تامین چوب در کشور از مهمترین اهداف سازمان
جنگلها برای کاهش وابستگی به جنگل ها است.
به گزارش مهر ،عبدالرضا بازدار ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه توســعه زراعت چوب برای
تأمین چوب در کشور برای کاهش وابستگی به جنگلها از مهمترین اهداف است،
اظهار کرد :کاهش وابستگی به جنگلها و جلوگیری از تخریب جنگل از مهمترین
مزایای توسعه زراعت چوب در کشور است.
وی با بیان اینکه طرح توســعه زراعت چوب در  ۳۰هزار هکتار از اراضی منابع
طبیعی اجرا میشود ،عنوان کرد :اجرای طرحهای زراعت چوب با مشارکت مردم
انجام میشود.
معاون برنامه ریزی ،توســعه و مدیریت منابع ســازمان جنگلها و مراتع کشور
تاکید کرد :توســعه طرحهای آبخیزداری در کشــور از مهمترین برنامههای این
سازمان است که نقش مهمی در تقویت منابع آب زیرزمینی دارد.
وی گفت :از محل صندوق توسعه ملی  ۱۰۰میلیون یورو برای اجرای طرحهای
آبخیزداری اختصاص داده شده است تا این طرحها اجرا شوند.
معاون برنامه ریزی ،توســعه و مدیریت منابع ســازمان جنگلها و مراتع کشور
ادامه داد :توســعه کشــت گیاهان دارویی از دیگر برنامهها سازمان جنگلها است
و  ۵۰هزار هکتار اراضی مستعد کشور زیر کشت گیاهان دارویی میرود.
وی گفت :توســعه کشــت گیاهان دارویی از مهمترین ظرفیتها برای اشتغال
در نقاط روســتایی به شــمار میرود.در این مراســم از زحمات علی محمدی مقدم
مدیر کل منابع طبیعی سابق چهارمحال و بختیاری قدردانی شد و سید اسماعیل
صالحی به عنوان مدیرکل جدید معرفی و منصوب شد.

درختان خشک از جنگلهای سوزنی

برگ گلستان خارج میشود

گلســتان معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی گلســتان گفت :خارج کردن
درختان ریشهکن و خشک از سطح جنگلهای سوزنی برگ دست کاشت استان
بهمنظور جلوگیری از حریق در دستور کار قرار گرفت.
از دهه  ۴۰با توجه به اینکه اراضی جنگلی شــمال کشــور شــدیداًتحت تعرض
مردم قرار داشــت ،طرحهای جنگلداری با کاشــت درختان ســوزنی برگ در این
مناطق آغاز شد.در استان گلستان در تمامی شهرستانهای دامنه شمالی رشتهکوه
البرز ،جنگلکاری صورت گرفته است .بیشترین سطح جنگلکاری سوزنی برگ
در شهرســتانهای کالله و مراوهتپه در شــرق این اســتان انجام گرفته است.هر
درختی که کاشته میشود نیاز به مراقبت دارد و درختان در قالب طرح جنگلداری
نیز از این موضوع مســتثنا نیســتند .در سالهای اخیر رسیدگی نامناسب به عرصه
های این مناطق با توجه به موضوعات مالی ،خطر حریق و یا دیگر مشــکالت در
جنگلهای ســوزنی برگ را افزایش داده است.بعد از توقف طرحهای جنگلداری،
حساسیتها در سطح جامعه نسبت به برداشت چوب افزایش یافته است .به تازگی
اداره کل منابع طبیعی گلســتان بعد از مکاتبه با ســازمان جنگلها توانســته مجوز
خارج کردن بخشی از درختان ریشهکن و خشک را از عرصه جنگلهای سوزنی
برگ اخذ کند .بهمنظور بررســی روند این کار به همراه تعدادی از مدیران منابع
طبیعی راهی مناطقی از گرگان که طرح در آن اجرا خواهد شد ،رفتیم.معاون امور
جنگل اداره کل منابع طبیعی گلســتان در گفت و گو با ایســنا در خصوص علت
انتخاب درختان ســوزنی برگ برای طرحهای جنگلکاری ،گفت :گونه ســوزنی
برگ همیشه سبز است و نشان از جنگلی بودن منطقه در تمامی فصول سال دارد.
درختان سوزنی برگ از نگاه مردم در آن زمان ،دولتی محسوب میشد .این موضوع
باعث میشد به فکر تعرض به نقاطی که جنگلکاری سوزنی برگ شده ،نباشند.
همچنین دام نیز نمیتوانست در محدوده درختان سوزنی برگ ،چرا کند.
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اجرای  ۴۰۰هزار مترمربع آسفالت در سطح معابر ایالم

شهردار ایالم گفت :از ابتدای سال جاری
تاکنــون  ۴۰۰هــزار مترمربــع از معابر و
خیابانهای سطح شهر ایالم آسفالت شده
است.
طالب صادقیان در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا اظهار داشــت :نهضت آسفالت معابر،
خیابانهــا و کوچههــای محــات که از
مهمترین خواســتههای مردم است تا آغاز
فصل بارندگی ادامه خواهد یافت.
وی افزود :شــهرداری ایــام در حال
ویرایش عمرانی سطح شهر است و درصدد
هستیمتاپایانسالجاریپروندهپروژههای
در دســت اجرا را بویژه در زمینه موزاییک
فرش ،جدولکشــی و آســفالت با سرعت
بخشیدن در انجام آنها بسته شود.
شــهردار ایالم تاکید کــرد :بیش از ۲۰
پروژه بزرگ و کوچک را در سال  ۹۹با اعتبار
بیــش از  ۴۰۰میلیــارد ریال در مراحل اجرا
داریم که امیدواریم با تحقق  ۱۰۰درصدی
بتوانیــم ایــن تعداد پروژه را به ســرانجام
برسانیم.

صادقیــان زیرگذر شــهید کشــوری،
بهسازی پیادهرو و سنگفرش خیابانهای
ســعدی شمالی و جنوبی ،بهسازی و سنگ
فرش بلوار شمالی و جنوبی امام خمینی(ره)،
ایجاد بوســتان خطی بلوار مدرس ،بوستان
مصلی و بوســتان ارغــوان را از مهمترین
برنامههــای شــهرداری ایــام در جهت
زیباسازی شهر و ایجاد فضایی مفرح برای
شهروندان ذکر کرد که تا پایان سال جاری

افتتاح خواهند شد.
وی با اشــاره به حضور نزدیک به یک
هزار نیروی رسمی ،شرکتی و قراردادی در
مجموعه شهرداری ایالم یادآور شد :ماهیانه
حدود  ۷۰میلیارد ریال برای حقوق و مزایای
این افراد پرداخت میشــود که برای تامین
آن با دشواری زیادی روبرو هستیم.
شهردار ایالم برونسپاری فعالیتها در
جهت کوچک کردن پیکره شــهرداری را از

الزامــات این مجموعه عنوان کرد و گفت:
عمده فعالیتهای حوزه خدمات شــهری و
فضای سبز باید به بخش خصوصی واگذار
شود.
صادقیانبااشارهبهوجودنیروهایخالق
و توانمند دانشــگاهی رشــتههای فنی و
مهندســی بویــژه معمــاری ،عمــران و
برنامهریزی شــهری در سطح استان اظهار
داشت :اتفاقات خوبی که در حوزه زیباسازی
شهری و جانمایی امکانات تفریحی در شهر
ایالم مشــاهده میشود حاصل استفاده از
توان تخصصی نیروهای جوان دانشگاهی
در مجموعه شهرداری ایالم است.
وی یکی از نیازهای اصلی شــهرداری
ایالم را تامین ماشینآالت برشمرد و افزود:
کمکهای سازمان همیاری شهرداریها
به شــهرداری ایالم بســیار محــدود بوده
بطوریکهدرطولسهسالگذشتهتسهیالت
 ۵۰میلیارد ریالی که برای خرید ماشینآالت
به شــهرداری ایالم مصوب شد تنها حدود
 ۲۰میلیارد ریال محقق شده است

 4ذوبآهن اصفهان و دانشگاه صنعتی مالک اشتر تفاهمنامه
همکاری امضا کردند

در راســتای تــاش علمی و توســعه پژوهشهای
کاربــردی در ســال جهش تولیــد و فراهم آوردن زمینه
مســاعد برای تقویت هر چه بیشــتر تعامالت سازنده و
همکاریهای علمی ،پژوهشــی ،آموزشــی و فناورانه،
تفاهمنامــهی همــکاری فی مابین ذوبآهن اصفهان و
دانشگاه صنعتی مالک اشتر منعقد گردید.
این تفاهم نامه شــنبه  22شهریور ماه طی نشستی با
حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل  ،مهدی نصر معاون
برنامه ریزی و تو سعه  ،مهدی بهرامی معاون منابع انسانی
و امور اجتماعی  ،مرتضی شــیرین پرور مدیر تحقیق و
توسعه ذوب آهن اصفهان  ،ابوطالب شفقت رییس و تنی
چند از مســئولین دانشــگاه صنعتی مالک اشتر در سالن
اجتماعات این دانشگاه به امضاء طرفین رسید .
منصور یــزدیزاده مدیرعامل ذوبآهن اصفهان در
مراســم امضای این تفاهمنامه همــکاری ،ضمن ابراز
خرســندی از وجود مراکز دانش بنیان و علمی متنوع در
سراســر کشــور گفت :ارتباط صنعت و دانشگاه همواره
رابطهای پیوســته ،جداییناپذیر و منشــا اثر بوده و این
تعامل و همافزایی در پیشــبرد اهداف و چشــماندازهای

علمی و صنعتی کشور نقش بسزایی داشته است.
وی اظهار داشت :ذوبآهن اصفهان از دیرباز به عنوان
دانشگاه مدیران صنعت کشور شناخته شده و توانسته با
تربیت مدیران ،مهندسان و فنآوران بسیار و معرفی آنان
به صنعت کشــور نقشــی بیبدلیل در پیشرفت صنعتی
کشور ایفا کند و به عنوان پايگاهی علمي در كشور بشمار
میآید.
مدیرعامــل ذوبآهــن اصفهان افزود :بــا اعتماد و
شــناختی که از دانشگاه بزرگ و ارزشمند صنعتی مالک
اشتر داریم ،آمادهایم در تمامی زمینههای علمی ،آموزشی،
تحقیقاتــی ،پژوهش و فناوری همکاری کرده و بتوانیم
در راه پیشــبرد اهداف عالی کشــور در سال جهش تولید
گامهای موثری برداریم.در ادامه ابوطالب شفقت رییس
دانشگاه صنعتی مالک اشتر گفت :این دانشگاه بیشتر در
صنعت دفاعی ،تربیت و ارتقای توانمندی نیروی انسانی
فعال و اولویت اول آن فعالیت پژوهشــی صنایع دفاعی
اســت اما حسب شــرایط کشور و با توجه به تحریمهای
انجام شده  ،شرایط خاص صنعت کشور و مشکالت فنی
مهندســی و تکنولوژی که در صنایع پیش آمده ،تصمیم

گرفتیم تا با همه صنایع به خصوص صنعت فوالد کشور
همکاری خوبی داشــته باشــیم چرا که ظرفیت علمی و
تکنولــوژی باالیــی در حــوزه صنعت فــوالد با همه
گرایشهای فنی مهندسی را دارا هستیم .وی با اشاره به
توانمندیهــای صنعتی کشــور  ،تصریــح کرد :به نظر
میرســد که میتوانیــم در زمینههای ارتقای بهرهوری
اجتماعــی ،کاهش هزینهها ،کاهــش انرژی مصرفی،
ارتقای ســطح نیروی انســانی و پژوهشهای مورد نیاز
صنعت فوالد و بومیســازی قطعات همکاری خوبی با
صنعت فوالد کشــور داشــته باشیم و با کمک هم بتوانیم
ایران را به ردههای باالی جدول فوالد جهان برســانیم.
برخی موضوعات همکاری این تفاهم نامه بدین شــرح
اســت  :اجرای طرح های پژوهشــی و فناورانه مورد نیاز
شــرکت توسط دانشــگاه بر پایه ضوابط شرکت ،انجام
مطالعــات پایش فنــاوری و فرایندهای نوین  ،برگزاری
همایش های علمی تحقیقاتی مشــترک  ،انجام مشاوره
با نظارت بر طرح های در دســت اقدام بر پایه ضوابط و
اعالم نیاز شرکت  ،استفاده از سایر امکانات تحقیقاتی (
آزمایشگاهی و کارگاهی ) متقابل و ...

پیشرفت  98درصدی احداث تصفیه خانه فاضالب اژیه
تصفیــه خانــه فاضالب اژیه با بیش از  98درصد
پیشــرفت فیزیکی در بخش مکانیکال و ســازه ای
در آینده نزدیک به بهره برداری می رســد.
مدیر آبفا جلگه با اشاره به پیشرفت  98درصدی
تصفیــه خانه فاضالب شهرســتان اژیه گفت :بیش
از  ۱8میلیارد تومان برای اجرای تاسیسات فاضالب
در این شهرستان هزینه شده و این رقم از اعتبارات
عمرانی و جاری تامین شــده است.
محمدعلی عباســی افزود :در ســال  ۹۶اجرای
شــبکه جمع آوری و احــداث تصفیه خانه فاضالب
در شهرســتان اژیه در دســتور کار قرار گرفت و هم
اکنون  ۲2کیلومتر از شبکه فاضالب شهر اژیه اجرا
شــده و تنهــا  8کیلومتر دیگــر باقی مانده تا اجرای
شــبکه فاضالب این شهر تکمیل گردد.
وی اجرای تاسیسات فاضالب در این شهرستان
را ضــروری برشــمرد و عنوان کرد :عمق آب های
زیرزمینی در شــهر اژیه بســیار کم است به طوریکه
با حفر کمتر از دو متر آب در دسترس می باشد چرا

که جنس زمین در این منطقه به گونه است که آب
جذب نمی شــود و مردم مجبور هســتند برای دفع
فاضالب حداقل هر ماه چاه های فاضالب را تخلیه
کنند که برای آنها بســیار هزینه بر است.
مدیرآبفــا جلگــه ادامه داد :جلوگیری از آلودگی
آبهــای زیرزمینی و ســطحی ،ارتقاء بهداشــت و
ســامت عمومی مردم ،جلوگیری از بوی نامطبوع
و استفاده مجدد از آب ،از مزیت های اجرای کامل
طرح های فاضالب شــهری می باشد.
عباســی افــزود :در مناطق کویــری به ویژه در
شهرســتان اژیه که در شرق استان قرار دارد کمبود
آب به شدت احساس می شود و یکی از زیر ساخت
های توســعه با توجه به صنعتی بودن اســتان بحث
آب می باشــد و صنایع به میزان معینی نیاز به آب
دارند که در نتیجه قرار است پساب حاصل از تصفیه
فاضــاب عمدتا به صنایع اختصاص یابد.
مدیرآبفا جلگه اذعان داشت :اجرای پروژه های
فاضالب پر هزینه اســت و با اعتبارات دولتی شــاید

حدود  ۳۰تا  ۴۰ســال طول بکشــد تا طرح به طور
کامل اجرا شود .اما با این وجود طی دو سال اجرای
تاسیســات فاضالب در شهرســتان اژیه با اعتبارات
جاری و عمرانی به منظور خدمات رســانی بهتر به
مردم عملیاتی شد.
عباســی پیرامــون روش تصفیه ،در تصفیه خانه
فاضالب شــهر اژیه توضیــح داد :روش تصفیه در
ایــن تصفیه خانه به صورت لجن فعال با حذف ازت
و فســفر  A2Oمی باشــد که یکی از پیشرفته ترین
روش های تصفیه در دنیا محســوب می شود.
وی ادامــه داد :ظرفیــت تصفیه  ۷۲۰مترمکعب
در روز اســت و پســاب تولیدی مطابق با استاندارد
تعریف شــده ازسوی نهادهای ذیصالح می باشد و
با اجرای تاسیسات فاضالب در این شهرستان بیش
از  ۵هزار نفر تحت پوشش شبکه فاضالب قرار می
گیرند  .گفتنی اســت شــهر اژیه در  75کیلومتری
شــرق شــهر اصفهــان در بخــش
جلگه قرار دارد.

قصه هیرمند؛ کنار آب اما چشمانتظار سقا
ایسنا/سیستانوبلوچستانمردمروستاهایمرزیهیرمند
سیستانوبلوچستانمیگویند:چرافکریبهحالمامرزداران
نمــی کننــد ،چرا باید با این وضعیت زندگی کنیم که نه آبی
برایخوردنداشتهباشیم،نهآبیکهبتوانیمخودمانرابشوییم
و نه آبی که بتوانیم غذایی تهیه کنیم و بخوریم.
به گزارش ایســنا تعدادی از روستاها در بخش قرقری از
توابع شهرســتان هیرمند در سیستان وبلوچستان با مشکل
کمبود آب مواجه هستند و بوسیله تانکر و به شیوه سقایی به
آنها آبرسانی میشود.
یکی از روســتائیان در این باره به خبرنگار ایســنا گفت:
مدتهاست که ما در بخش قرقری با مشکل کمبود آب ،جاده
آسفالت و ،...مواجه هستیم و کسی به فکرما نیست.
عزیز دهمرده که از اهالی روســتای خاکسفیدی از توابع
بخشقرقریشهرستانهیرمنداست،ادامهداد:خیلیناراحت
کننده است که در سیستان هنوز روستاهایی وجود دارند که
مردم باید برای اینکه بتوانند آب بخورند ،چشم به راه آمدن
تانکر آب باشــند که چه ســاعتی می رسد تا شاید قطره آبی
گیرشان بیاید که زنده بمانند.
وی با گالیه مندی شدید از این وضعیت گفت :مگر ماچه
گناهی کرده ایم که باید اینگونه زندگی کنیم و چرا کســی
حرفوســخنمارانمیشــنود،بایدهمیشهنگرانطوفان
شن و بدبختی های آن و یا نگران تامین آب یا نگران تامین
دواودرمانو،...باشــیم.ویاضافهکرد:چندســالاستکه
مرتبا به ما وعده می دهند خط لوله یک هفته دیگر درست
می شود اما نمی دانم چرا این یک هفته تمام نمیشود .یا نمی
خواهند کاری برای ما انجام دهند یا نمی توانند ،باید یک بار
برای همیشــه تکلیف ما را روشــن کنند.وی ادامه داد :به
فرمانــداریواداراتمربوطــههممرتبمراجعهمیکنیمو
همه آنها هم در جریان هســتند ولی فقط می گویند درست
می شــود ،آیا این وعده دادن برای ما آب خوردن می شــود؟
ماتاکی باید به انتظار بنشینیم که چه وقت تانکر آبرسان بیاید
و ما بتوانیم آب خوردن تهیه کنیم ،تکلیف پیرمرد و یا پیرزنی

کههیچکســیرانداردویاوســیلهاینداردکهآبتهیهکند
چیست ،پس کی باید این وضعیت تمام شود.
یکی دیگر از روستائیان نیز گفت :همه مردم به فکر کار
و کسب و درآمد برای گذراندن زندگی شان هستند و ما باید
فقط در فکر این باشیم که چطور آب خوردن برای زنده ماندن
پیداکنیم.
قدوس دهمرده یکی دیگر از ســاکنان این روستا گفت:
زندگی با این شرایط برای مردم در این روستا بسیار سخت
شده و تمام فکر و ذکر ما تامین آب است.
علــی دهمرده از دیگر روســتائیان هــم گفت :خیلی از
روستاهای اطراف ما باهمین مشکل مواجه هستند.
ویادامهداد:تصورکنیدکهوقتیآبراازتانکرمیگیریم،
باید به دامهایمان هم بدهیم ،خانواده از این مقدار آب استفاده
کننــد ،برای غذاپختن و شستشــوی ظروف ،حمام رفتن ،
دستشویی و ،...نیزباید استفاده کنیم ،آیا واقعا با این چند گالن
آب می شــود به همه این کارها رســید ،گاهی تا چندین روز
امکان دارد نتوانیم حمام کنیم ،آیا این وضعیت درست است؟
شیرمحمد نوری از روستائیان و معتمدین در روستای تپه
کهخا هم با ابراز گالیه شدید از وضعیت ایجادشده به خاطر
کمبود آب شــرب ،گفت :مســئولین باید از نزدیک بیایند و
وضعیت ما را ببینند و فکری به حال ما بیچارگان بکنند آیا
رواست که ما با این بدبختی و فالکت زندگی کنیم ،نه آبی
برای خوردن داریم نه جاده ای برای رفت و آمد.
ویادامــهداد:وقتــیمیگویندمرزرانبایدرهاکنیدچرا
فکریبهحالمامرزداراننمیکنند،چرامابایدبااینوضعیت
زندگی کنیم که نه آبی برای خوردن داشته باشیم نه آبی که
بتوانیم خودمان را بشــوییم و نه آبی که بتوانیم غذایی تهیه
کنیم و بخوریم.وی ادامه داد :تکلیف ما را مشخص کنید که
چه باید بکنیم ،چرا این همه سختی و مشقت را باید تحمل
کنیم.یکیدیگرازروســتاییانهمگفت:لولهکشــیآبدر
روستای کهخا انجام شده و کسانیکه پمپ آب دارند در طول
روز شاید یک ساعت آب داشته باشند اما کسانیکه پمپ آب

ندارند اصال نمی توانند آب برداشت کنند ،تانکر آبرسان یک
روزدرمیــانیــادوروزیکبارآبرســانیانجاممیدهدامادر
هرصورت این وضعیت جوابگوی نیاز مردم نیست.
وی ادامه داد :انتظار ما از مسئولین تامین حداقل ها برای
زنده ماندن و گذران زندگی در اینجاست ،آیا این انتظار و توقع
زیادی است ،قطعا خودشان هم می دانند که این توقع زیادی
نیست و باید حداقل ها را برای مردم بتوانند فراهم کنند ،ولی
آیا توانسته اند در انجام این کار موفق باشند ،اگر موفق بودند
که حال و روز ما این نبود.
وی ادامه داد :اگر هر حرفی بزنیم حرفی دارند که توجیه
کنند و براحتی سر و ته قضیه را هم می آورند اما آیا خودشان
می توانند یک روز مثل ما و با ما زندگی کنند؟ بیایند چند روز
در خانه های ما زندگی کنند ،ببینیم طاقت می آورند ،لحظه
ای هم نمی توانند در این شرایط زندگی کنند.
فرماندار هیرمند در گفت وگو با ایسنا گفت :پیمانکار به
تعهداتخودشعملنکردهوطبقوظیفه،موضوعبهاستان
اعالم شد و مدیریت آبفای استان قول حل موضوع را داد.
مهدی ســرحدی ادامه داد :سال های قبل شهر دوست
محمد بامشــکالت آبی فراوانی مواجه بود که با همکاری و
مســاعدت مسئوالن ازجمله اســتاندار و نمایندگان مردم
سیستاندرمجلسشورایاسالمیاینمشکلمرتفعگردید
ولی مشکل اصلی ما در حال حاضر در بخش قرقری است
که متاسفانه بدلیل اینکه پیمانکار به تعهداتش عمل نکرده
این بخش با مشکل مواجه شده است.
ویبابیاناینکهامروزقصدسفربهمرکزاستانرابهجهت
اطالع از اقدامات صورت گرفته در زمینه مشکل آب بخش
قرقری را دارم ،افزود :مدیر آبفای استان طی یک یا دو باری
کهباایشاندرهیرمندصکردیمقولمرتفعشدناینمشکل
را دادند و علی رقم مکاتبات فراوانی که تاکنون صورت گرفته
هنوز نتیجه ای حاصل نشده ،که باید دلیل این امر مشخص
شــود و ما به جد این موضوع را پیگیری می کنیم ،در واقع
یکی از وظایف ما حل مشکالت مردم است.

اخبار

انتصابدرشرکتتوزیعنیرویبرقاستان

کرمانشاه
محسن یلوه به عنوان بازرس مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام و موقعیت اداری در
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه منصوب شد.
طی حکمی از سوی مهندس امید علی مراتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و بر اساس پیشنهاد مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی
به شکایات شرکت توانیر ،مهندس محسن یلوه به عنوان بازرس مبارزه با رشوه از مقام و
موقعیت اداری این شرکت منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در جلسه شماره
۱۰۰کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم صنعت برق ،مهندس محسن یلوه برای
مدت سه سال به عنوان بازرس مبارزه و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری شرکت توزیع
نیروی برق استان کرمانشاه منصوب شد .

تمهیداتالزمجهتفصلبارشهااتخاذ

شدهاست

معاون خدمات شهری شهردار کرمانشاه گفت :آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری
در فصل بارندگی واقدامات الزم جهت الیروبی و پاکسازی مسیلها و رودخانه خشک و
تأمین ماشین آالت انجام شده و شهرداری کرمانشاه با تمهیدات اتخاذ شده آمادگی کامل
برای استقبال از فصل بارشها رادارد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه خسرو عیسائیان در حاشیه بازدید
از اقدامات و آمادگی مناطق هشتگانه شهر کرمانشاه اظهار کرد :در مناطق هشتگانه
شهرداری کرمانشاه اقدامات الزم جهت فصل بارندگی انجام شده و کانالها ،جویها و
جدولها به طور کامل الیروبی شده است.
ویافــزودآمادگــیکامــلداریمتابابارشهایپاییزیبارانکهبهصورترگباریو
پراکنده صورت میگیرد و منجر به جاری شدن سیالب های موقتی می شود تالش می
کنیم تا مشکلی شهروندان را تهدید نکند.
ویدرادامهاینبازدیدبررســیازاقداماتمناطقهشــتگانهدرخصوصآمادگیدر
فصــلبارندگــی،اظهــارکرد:اجرایبیشاز ۶هزارمترطولجدولوکانیواجدیدجهت
هدایت آبهای سطحی ،نصب  ۱۳۰عدد دال بتونی و  ۲۰عدد دریچه بازدید کامپوزیت،
جابجایی  ۸۶عدد دالهای شکسته و ساخت پل فلزی ،تعمیر و ساخت دریچه منهول از
اقدامات انجام گرفته برای مقابله با آب گرفتگیهای احتمالی در فصل بارندگی است.
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به الیروبی ۴کیلومتر ،گفت :اصالح
و لوله گذاری جداول جمعآوری آبهای سطحی اعم از الی برداری مسیرها ،زیر سازی،
اصالح ،کف سازی و لبه گذاری ،دیوار گذاری و اصالح شیب برخی از جداول کف برداری
کانالهای روباز و حذف نیزارها و روان سازی مسیرهای آبهای سطحی ،تسطیح مسیر
دسترســیکانالها،ایجادخاکریزایمنمجاورکانالها،تســطیحوایجادمسیردسترسی
حاشــیهرودخانهخشــکواحداثکانالجهتهدایتســریعآبهایسطحیدرسطح
منطقه از دیگر اقدامات انجام گرفته در این خصوص است.

اتوبوسهاوتاکسیهایکرمانشاهمجهزبه

سیستمپرداختکرایهغیرنقدیمیشوند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت :با اجرایی شدن قرارداد کارت
بلیت الکترونیک تمام اتوبوس ها و تاکسیهای کرمانشاه مجهز به سیستم پرداخت کرایه
غیر نقدی میشوند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه ،محسن ارجمندی
اظهار کرد :تالش شده افزایش نرخها به گونهای باشد که بتوانیم رضایت نسبی شهروندان
را جلب کنیم.
وی با اشاره به تخلفات احتمالی افزود :طی تماسهای متعدد متوجه شدیم که رانندگان
تاکســیها به جای مبلغ مصوب مبلغی باالتر از مســافران دریافت میکنند؛ که این یک
تخلف محسوب میشود و مردم میتوانند از طریق سامانه ۱۳۷پیگیر باشند تا اداره بازرسی
و نظارت سازمان حمل و نقل ،رسیدگی کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه در سیستم حمل و نقل
با مصوب شدن نرخ خدمات ،راننده و مسافر متعهد به اجرای مصوبه هستند ،گفت :سال
گذشته افزایش نرخ بنزین و تورم داشتیم و تورمی که محاسبه شده نسبت به افزایش کرایه
باالتر است.
وی با بیان اینکه مذاکراتی انجام شــده تا هیچ بار مالی در این خصوص به رانندگان
اتوبوسوتاکسیتحمیلنشود،گفت:پیشبینیمیشودحدود 220دستگاهاتوبوسهفت
هزار تاکسی در کرمانشاه مجهز به سیستم پرداخت غیر نقدی شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه یک پلتفرم واحد و
یکپارچه برای شبکه پرداخت غیرنقدی و شهروندی نیز برای ناوگان شبه عمومی در حال
تهیه است ،عنوان کرد :با استقرار و فعال شدن کارت بلیط های الکترونیکی در کالنشهر
کرمانشاه و براساس ضوابط عملکرد سرویسهای حمل و نقلی ،زمانیکه سیستم پرداخت
غیرنقدی در اتوبوس و تاکسی در دستور کار قرار بگیرد ،در بررسی مهندسی ترافیک عالوه
بر کاهش آلودگیها ،کاهش زمان تأخیر و توقف را در دارد و در تاکسیها نیز اگر این کار
انجام شود ،به بخشی از اهداف ترافیکی خواهیم رسید.
وی در پایان گفت :توصیه میکنیم شهروندان برای استفاده از سرویسهای حمل و
نقلی از کارت بلیط استفاده کنند.

تامین آب شرب 12هزار روستایی در

شهرستانمرزیتایباد

مدیر امور آبفای تایباد از رفع مشکل تامین آب شرب 12روستا در این شهرستان مرزی
خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان خراســان رضوی ،به گفته
محمدامین باباغیبی12هزار نفر جمعیت ساکن در این روستاها یک ماه پس از اجرای طرح
یک پارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی از آب شرب پایدار برخوردار
شدند.
باباغیبی اظهار داشــت :این روســتاها تا قبل از یک پارچه ســازی بین5تا 6و حداکثر
10ساعت در شبانه روز از آب شرب بهره مند بودند که در حال حاضر این مدت به حدود
24ساعت افزایش یافته است.
وی خرید آب از شهرک صنعتی ،مهندسی مجدد و افزایش منابع تولید ،تعمیر شیرآالت
 ،شستشوی خطوط انتقال ،تعویض و تعمیر الکتروپمپ ها ،اصالح برخی خطوط انتقال و
عبورعرضی از جاده را از جمله اقدامات آبفا تایباد در تامین آب مشترکان روستایی اعالم
کرد.
مدیر امور آب و فاضالب تایباد با اشاره به دو حلقه چاه در حال حفر در این منطقه اظهار
امیدواری کرد  :با بهره برداری از این دو حلقه چاه ،روستائیان از شرایط مطلوب تامین آب
برخوردار خواهند شد.
محمدامین باباغیبی خاطر نشان کرد :با تالش های شبانه روزی همکاران امور میزان
رضایت مندی12هزار و500مشترک روستایی از عملکرد آبفا افزایش و آمار شکایات حوزه
آب شرب کاهش یافته است.

آمادگی شرکت آب و فاضالب ایالم برای

تامینموادضدعفونیمدارس

مدیر عامل آبفای اســتان از آمادگی شــرکت آب و فاضالب ایالم برای تامین مواد
ضدعفونی مدارس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم، ،دکتر تیموری با اعالم
این خبر گفت :حسب دستور استاندار ایالم و آمادگی این شرکت برای تامین مواد گندزدا و
ضدعفونی محیط مدارس ،مدارس استان میتوانند برای تامین مواد گندزدای خود با این
شرکت تماس بگیرند.
وی در ادامه افزود :با توجه به اینکه آب ژاول قدرت ضد عفونی کننده بسیار باالیی در
برابر ویروس کرونا دارد ،لذا این شــرکت آمادگی خود را برای تامین مواد گندزدای کلیه
مدارس استان دارد.
تیمــوری گفــت :با توجه به دغدغه تمامی مدیران و اولیای دانش آموزان در خصوص
حفظ بهداشت محیط مدارس این شرکت همکاری الزم را برای حفظ سالمت معلمان و
دانش آموزان عزیز که سرمایههای گرانبهای جامعه هستند خواهد داشت.

