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صفحه ۷
 شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
۲۰ شعبان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۱۲

مدیرعامل مجتمع:

طرح۴۰۰میلیونیوروییذوبوپاالیشمسسونگونامسالآغازمیشود

حسینعلی شــهریاری، نماینده مردم زاهدان در مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خشک شدن دریاچه هامون سالهاست 
که به یک معضل مهم زیست محیطی برای مردم سیستان و بلوچستان تبدیل 
شــده و مردم این اســتان را با معضالتی همچون آلودگی هــوا، بیماری های 
قلبــی و ریوی، بیــکاری، مهاجرت و حاشیه نشــینی رو به رو کرده اســت.

تلفات در جاده غار علیصدر همدان زیاد است
همدان- خبرنگار کیهان:

رئیس پلیس راه اســتان همدان جاده غار علیصدر را به 
عنوان یکی از پرتلفات ترین جاده استان معرفی کرد و گفت: 
هر ساله به طور میانگین، 38 نفر در این مسیر جان خود را 

از دست می دهند.
سرهنگ رضا عزیزی با اشاره به باال بودن حجم ترافیک در جاده 
کم عرض علیصدر، عنوان کرد: میزان تلفات با آغاز تابستان و افزایش 
تردد کشاورزان برای کشت و کار افزایش می یابد و در این مسیر شاهد 
سوانح رانندگی از جمله خودرو، موتورسیکلت و عابر پیاده هستیم.
وی گفت: تنها راه ایمن ســازی این مسیر شریانی تعریض آن و 

قرار دادن نیوجرسی برای جدا کردن مسیر رفت و برگشت است.

توزیع 9500 بسته معیشتی 
در بین نیازمندان همدانی

همدان - خبرنگار کیهان:
معاون مدیر کل ســتاد اجرایــی فرمان امام 
خمینی)ره( در اســتان همدان از اجرای مرحله 
پنجم رزمایش کمک های مومنانه خبر داد و گفت: 
در این مرحله 9 هزار و 500 بسته معیشتی به ارزش 
3 میلیارد و 800 میلیون تومان در بین محرومان 

توزیع شد.
علــی چهاردولی با بیان اینکه مرحله پنجم رزمایش 
کمک مومنانه توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
در همدان انجام شــد، افزود: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون 
68 هزار بســته مواد غذایی به ارزش 22 میلیارد تومان 
برای نیازمندان تهیه و توزیع شده و عالوه بر آن، 25 هزار 
بسته بهداشتی و 120 هزار پرس غذای گرم نیز بین افراد 

کم بضاعت و آسیب دیده از کرونا توزیع شده است.

 سیستان و بلوچستان رتبه نخست 
پایین بودن سن ازدواج در کشور است

مدیرکل ثبت احوال سیستان  و بلوچستان گفت: میانگین 
ســن ازدواج در استان برای مردان ۲5 و برای زنان ۲۱ سال 
بوده که این میزان در کشور برای مردان ۲8 و برای زنان ۲3.۴ 
سال است و از اینرو این منطقه رتبه نخست پایین بودن سن 

ازدواج در کشور دارد.
رضــا راحت دهمرده اظهار داشــت: در 10 ماهه پارســال 2۷ 
هــزار و 6۴1 واقعــه ازدواج در سیســتان و بلوچســتان به ثبت 
 رســیده که نسبت به مدت مشابه ســال ۹8 رشد ۷.8 درصدی را 

نشان می دهد.
وی بــا بیان اینکه در 10 ماهه پارســال 2 هــزار و 66۹ واقعه 
طالق در سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده که  نسبت به مدت 
مشــابه سال ۹8-۴.6 درصد رشد داشته افزود: میانگین سن طالق 
 در این مدت در اســتان برای مردان ۳۳.۴ و برای زنان 28.۷ سال 

بوده است.
مدیرکل ثبت احوال سیســتان  و بلوچســتان خاطرنشان کرد: 
بیشــترین طالق ها در این استان برای مردان در گروه سنی 25 تا 
2۹ سال و برای زنان در گروه سنی 20 تا 2۴  سال انجام شده است.

 ۱0 گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
اختصاص یافته  تنخواه  هزینه  تومان  میلیارد 
برای زلزله سی سخت هنوز هزینه نشده است.

حسین کالنتری اظهار داشت: این میزان اعتبار 
در زمان مقرر و هنگام نیاز برای زلزله زدگان هزینه 
خواهد شــد. وی افزود: ســازمان بازرسی استان، 
محاسبات و اطالعات استان در جریان جزئیات این 
اعتبار هستند و از روز اول مشورت های الزم در این 

خصوص با آنها شده است.

کالنتری ابراز داشــت: تاکنون قســط نخست 
چندین پرونده برای خســارت دیدگان زلزله واریز 

شده است.
وی ادامه داد: دولت ۴۳1 میلیارد تومان اعتبار 
در قالب تســهیالت برای شهر زلزله زده سی سخت 

اختصاص داده است.
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمــد عنوان کرد: 
تالش ها بر این است که خانه هایی با کیفیت و ایمن 

برای مردم سی سخت ساخته شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: این 
استان نخستین استانی است که در بحث بازسازی 
شهر زلزله زده سی سخت و روستاهای اطراف آن توان 

علمی  استان را پای کار آورده است.
زلزله ای به بزرگی 5/6 ریشتر ساعت 22 و پنج 
دقیقه و ۳۴ ثانیه چهارشنبه شب 2۹ بهمن ماه 1۳۹۹ 

شهر سی  سخت مرکز شهرستان دنا را لرزاند. 
شهرستان ۴2 هزار نفری دنا در ۳5 کیلومتری 

غرب یاسوج قرار دارد.

 طرح انتقال آب کانی سیب 
بهار امسال به بهره برداری می رسد

رئیس استانی ســتاد احیای دریاچه ارومیه گفت: طرح 
انتقال آب کانی سیب سه ماهه اول سال جاری به بهره برداری 

می رسد.
مهدی سرخوش افزود: با بهره برداری از آن ساالنه 650 تا ۷50 

میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه انتقال داده می شود.
وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی خود سد کانی سیب به تنهایی 
۹8 درصد است و تاکنون پنج هزار میلیارد ریال برای سد و تملک 
اراضی اطراف آن هزینه شده است، ادامه داد: پنج هزار و 600 میلیارد 
ریال اعتبار کل این طرح در سال گذشته بود که تاکنون چهار میلیارد 

و ۹00 میلیون ریال آن تخصیص یافته است. 
رئیس اســتانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی 
افزود: هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار برای اتمام کانال آب بین بند 
»بادین آباد« تا سد »کانی ســیب« که طول آن ۴/6 کیلومتر است 

مورد نیاز است.
ســرخوش گفت: کانال دیگری نیز وجود دارد که شروع آن از 
خروجی تونل به ســمت »گدارچای« به طول 11/5 کیلومتر است 
که وظیفه انتقال آب به سمت رودخانه »گدار« و دریاچه ارومیه را 

به صورت روباز برعهده  دارد.
وی با بیان اینکه برای کل این پروژه که شامل سد، تونل و کانال 
اســت تاکنون 2۴ هزار میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: سد 
خاکی کانی سیب در حدود 15 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان 
پیرانشــهر قرار دارد که 50 متر ارتفــاع و ۳۳0 میلیون مترمکعب 

حجم مخزن دارد.
سرخوش با  اشاره به اینکه از خروجی تونل انتقال آب کانی سیب 
تا دریاچه ارومیه در منطقه حفاظت شــده قرار گرفت، اضافه کرد: 
برای پیشــگیری از برداشت بی رویه آب به دستور رئیس جمهور، از 
خروجی تونل انتقال آب کانی ســیب تا دریاچه ارومیه به طول ۴۷ 

کیلو متر در منطقه حفاظت شده این دریاچه قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور 11 کیلومتر 
از کانال انتقال آب ســد کانی ســیب پیرانشــهر و ۳6 کیلومتر از 
 رودخانــه گدار نقده در منطقه حفاظت شــده دریاچه ارومیه قرار 

گرفته است.
ســرخوش با بیان اینکــه هرگونه برداشــت آب برای مصارف 
کشاورزی و آشامیدن در این مسیر جرم بوده و با متخلفان برخورد 
می شود، یادآور شد: در صورت اتمام این طرح ساالنه 6۳2 میلیون 

مترمکعب آب به دریاچه ارومیه سرازیر می شود.

تاالب بین المللی »قوپی باباعلی« مهاباد 
احیا شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت مهاباد گفت: تاالب 
بین المللی »قوپی باباعلی« این شهرستان که خشک شده 

بود، دوباره احیا شد.
فاروق ســخنور اظهار داشــت: پــس از بارش های مناســب 
بیــش از 50 درصــد مســاحت 500 هکتــاری ایــن تــاالب 
 آبگیــری شــده و زمینه حضور و زیســت پرنــدگان در آن فراهم 

شده است.
وی افزود: با احیاشــدن دوباره این تــاالب هم اکنون 500 بال 
انواع پرندگان مهاجر وارد تاالب »قوپی باباعلی« شــده و به تدریج 

در حال افزایش است.
رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت مهاباد اضافــه کرد: این 
تــاالب با ویژگی های طبیعی و پرندگان خاص خود یکی از بهترین 
زیســتگاه های مهم پرندگان آبزی و کنارآبزی و از تاالب های مهم 
این منطقه محســوب می شود که در کنوانســیون رامسر به ثبت 

رسیده است.
سخنور گفت: این تاالب دارای دیپلم افتخار از سازمان ملل متحد 
»یونسکو« است و پرندگانی نظیر اردک سرسبز، حنایی، آنقوت، انواع 

غاز وحشی و تنجه در آن زیست می کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت مهاباد اظهار داشت: وجود 
تاالب های کانی برازان، قوپی باباعلی، حسن خان، گروس، داشخانه و 
قره قشالق، این شهرستان را به یکی از زیستگاه های اصلی پرندگان 

در آذربایجان غربی تبدیل کرده است.
سخنور گفت: تاالب های این شهرستان به دلیل امنیت و شرایط 
مناسبی که برای پرندگان به وجود آمده، استراحتگاه بسیار مناسبی 
برای انواع پرندگان مهاجری است که همه ساله در مسیر پرواز خود 

وارد آنها می شوند.
طبق آخرین بررســی ها  حــدود 20 هزار بال انــواع پرندگان 
 آبزی و کنار آبزی در تاالب های این شهرســتان مشــاهده و ثبت 

شده است.
تاالب بین المللی قوپی باباعلی مهاباد در ۳0 کیلومتری شــمال 
شــرقی این شهر و مســیر جاده مهاباد به میاندوآب و در نزدیکی 

روستایی به همین نام واقع شده است.

تصرف غیرمجاز اراضی حاشیه 
خور از سوی زمین خواران 

رئیس  شورای اسالمی شهر بندر ریگ شهرستان گناوه 
خواستار جلوگیری از تصرف غیرمجاز اراضی در جوار مسیر 
خور معروف به »پاشور« واقع در ضلع شمالی بین روستای 

عرش و این شهر شد.
غالمعلــی عرب زاده افزود: این خور از قدیم تاکنون در مســیر 
روان آب های باالدســت در فصل زمستان به دریا قرار داشته است 
و نقــش محافظت از شــهر را در زمان وقوع ســیالب دارد، اما به 
علت انباشت گل و الی فرصتی برای افراد سودجو شده تا اقدام به 
زمین خواری و تصرف غیرمجاز حاشیه آن کنند. وی اظهارکرد: این 
افراد ســودجو در شب و ایام تعطیالت حوالی این خور را زیرسازی 
می کنند و با قیمت گزاف می فروشند. رئیس  شورای اسالمی شهر 
ریگ گفت: اقدام فرصت طلبان به این خور باعث مسدود شدن کامل 
این نقطه می شود و آینده شهر را در زمان وقوع سیالب به مخاطره 
خواهد انداخت. وی از مسئوالن مرتبط خواست تا جلوی متصرفان 

اراضی حوالی این خور را بگیرند و با آنان برخورد کنند.
عــرب زاده گفت: همچنین از شــهردار این بندر توقع داریم در 
صدور مجوز ساخت وسازها با رعایت و ضوابط شهرسازی تسریع کند.

بندر ریگ مرکز بخش ریگ از توابع شهرستان گناوه در شمال 
استان بوشهر و در کرانه خلیج فارس واقع است.

 آزادراه شیراز- اصفهان 
نیازمند ۶00 میلیارد تومان است

رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس گفت: محور ایزدخواست 
به شیراز از پروژه آزادراه شیراز- اصفهان برای افتتاح اولیه در 

فاز نخست به۶00 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 
حسن نوروزی با بیان اینکه سه طرح بزرگ در استان فارس در 
حال اجرا اســت که نیازمند تخصیص بودجه اند عنوان کرد: یکی از 
طرح های بزرگی که در اســتان فارس در جریان است طرح آزادراه 
ایزدخواست به شیراز )محور شیراز - اصفهان( است که در این طرح 
دولت مکلف به پرداخت 2 هزار میلیارد تومان اعتبار بود که تاکنون 
نسبت به پرداخت یک هزار و 200 میلیارد تومان اقدام کرده است.
وی ادامه داد: دولت مکلف به پرداخت ۷00 میلیارد تومان دیگر 
به این پروژه اســت و وزارت دفاع نیز با توجه به اینکه در این طرح 
مشارکت دارد مکلف به پرداخت ۹00 میلیارد تومان و تاکنون نیز 
بالغ بر ۹86 میلیارد تومان پرداختی داشته است اما شرکت عمران 
صدرا به عنوان یکی دیگر از شرکای این طرح تاکنون هیچ پرداختی 

نداشته و باید ۴00 میلیارد تومان به این طرح پرداخت کند.
نوروزی تاکید کرد: برای بهره برداری اولیه در فاز نخســت این 
طرح نیاز است تا 600 میلیارد تومان اعتبار به طرح اختصاص یابد 
تا شــرایط برای بهره برداری از این طرح فراهم شــود این در حالی 
است که براساس پیش بینی های صورت گرفته مقرر شده تا انتهای 

مدت زمان قانونی دولت دوازدهم این طرح به بهره برداری برسد.
وی با  اشاره به اینکه راه آهن اقلید به یزد یکی دیگر از طرح های 
اولویت دار اســتان اســت گفت: در این طرح تاکنون بالغ بر 220 
کیلومتر ریل گذاری شــده و با توجه به برآوردهای صورت گرفته 
بیش از 8۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و نیاز است تا 6۷5 
میلیارد تومان به این طرح اختصاص یابد تا شرایط بهره برداری از آن 
فراهم شود. به گفته نوروزی تنگ ابوالحیات نیز نیازمند 165 میلیارد 
تومان اعتبار است که برای این طرح نیز تخصیص صورت گرفته است.
او درخصوص سایر طرح های اولویت دار استان نیز متذکر شد: 
خط دوم آبرســانی شیراز به طول 1۴ کیلومتر لوله گذاری در حال 
انجام اســت و برآورد شــده تا به ازای هر یک کیلومتر 10 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است و در مجموع می توان گفت که این طرح بیش 
از 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
فارس تاکید کرد: در طرح خط دوم آب رســانی مقرر شده تا 100 
میلیارد تومان اعتبار به پروژه در فاز نخســت تزریق شود تا شرایط 
بهره برداری از این طرح فراهم شــود. نوروزی درخصوص پیشرفت 
فیزیکی بیمارســتان های فارس نیز تاکید کرد: سه بیمارستان در 
اســتان در حال انجام فعالیت های عمرانی است و بیمارستان های 
ممسنی، فسا و جهرم دارای پیشرفت فیزیکی 55، ۹2 و ۹6 درصد 
است. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس گفت: بیش از ۳5۹ 
میلیارد تومان اعتبار برای تهاتر دستگاه های اجرایی توسط سازمان 
برنامه و بودجه به فــارس اختصاص یافت. وی اضافه کرد: تاکنون 
بالغ بر 2۴2 میلیارد تومان از این اعتبارات قطعی شده و به استان 

ابالغ شده است.

ورزقان  مدیرعامل مجتمع مس سونگون 
گفت: عملیــات اجرایی طرح ذوب و پاالیش 
این مجموعه با ۴00 میلیون یورو اوایل امسال 

آغاز  می شود. 
علی بیات ماکو ، اظهار کرد: تاسیســات فعلی 
مجتمع معدن سونگون با ۴50 میلیون تن ذخیره 
شناسایی شده اولیه آغاز و عملیات اکتشافی از اواخر 

دهه 1۳60 به شکل نظام مند شروع شده است.
وی افزود: در حال حاضر ساالنه 1۴ میلیون تن 
ماده معدنی در مجتمع استخراج می شود که مس 
55 صدم درصد بوده و به ازای یک تن ماده معدنی 

2.5 تن هم سنگ باطله استخراج  می شود.
بیات ماکو گفت: تاکنون بیش از ۳00 هزار متر 
حفاری در مجتمع معدن مس سونگون انجام شده 
است و هر روز بیش از یک هزار تن کنسانتره مس 
بــا عیار 2۴.5 درصــد در مجتمع تولید و به مراکز 

دیگر ارسال می شود.
وی اضافه کرد: ذخیره شناســایی شده معدن 
سونگون به بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تن 
افزایش یافته اســت و دستگاه های حفاری با عمق 
2500 متر برای مجتمع خریداری و وارد کشــور 

۲ رقم ماش جدید توسط محقق 
دزفولی معرفی شد

۲ رقم ماش جدید با تالش محقق کشاورزی شهرستان 
دزفول معرفی و نامگذاری شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی 
و منابــع طبیعی صفی آبــاد دزفول، عضو هیئــت علمی و محقق 
بخش زراعــی باغی این مرکز 2 رقم ماش به نام های ســخاوت و 
 زربخــش را معرفی کرد و این 2 رقم از ســوی کمیته ملی تایید و 

نامگذاری شدند.
این رقم های جدید دارای دوره رشــد کوتاه، بوته های ایستاده 
و قابــل برداشــت مکانیزه، عملکــرد باال و دانه های درشــت بازار 
 پســند و کیفیت پخــت عالی هســتند که پروتئیــن دانه باالی

 25 درصد دارند.
این 2 رقم توســط کمیته معرفی رقم موسسه تحقیقات ثبت 
و گواهی بذر و نهال ســازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 

تایید و ثبت ملی شدند.

استاندار آذربایجان  شرقی گفت: مشارکت 
بانک هــای خصوصی در توســعه اســتان 

رضایت بخش نبوده و ضعیف است.
محمدرضــا پورمحمدی، با بیــان اینکه بارها 
درخصوص مشارکت پایین بانک های خصوصی در 
توسعه استان تذکر داده شده است، افزود: بانک های 
خصوصی اســتان باید نســبت به منابع و مصارف 

تجدیدنظر کنند.
وی اظهار داشت: مشارکت آنها به نسبت منابع 
برای ارائه تسهیالت چندان مناسب نیست و نباید 
منابع بانک های اســتان به دیگر استان های کشور 

روانه شود.
اســتاندار آذربایجان شرقی با  اشاره به اعتراض 
فعاالن بخش معدن به بخشــنامه وزارت صمت با 
موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی سال ۹۹ گفت: 
در این راستا باید کار کارشناسی انجام و ایرادات به 

وزارت صمت انتقال داده شود.
پورمحمدی، ادامه داد: عوارض معادن در قانون 
بودجه سال 1۴00 حدود ۳۳ درصد افزایش یافته 

است.
وی بــا بیان اینکــه در ســال 1۴00، صنعت 
ســاختمان به عنــوان یکی از صنایع پیشــران در 

توســعه استان باید مورد توجه قرار گیرد، یادآوری 
کرد: باید تمهیدات الزم درخصوص اخذ تسهیالت 
بانکی تعیین شده به حوزه گردشگری و درخواست 
تمدید بخشــنامه امهــال حق بیمــه کارفرمایان 
 کســب وکارهای آســیب دیده از ویــروس کرونــا 

اتخاذ شود.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: باید نسبت به 
رفع مشکل کســانی که تاکنون به دالیل مشکالت 
سامانه ای موفق به ثبت نام نشده اند، تمهیداتی اتخاذ 
شود و بانک ها نیز باید به مصداق گذشته نسبت به 

ارائه تسهیالت این حوزه اقدام کنند.

دشت سیســتان با ۱5 هزار کیلومتر مربع 
مساحت، در شمال استان سیستان و بلوچستان 
قرار دارد و از نظر اقلیمی نیز در حال حاضر شرایط 
خشک و بیابانی در این منطقه حاکم است. یکی 
از مهم ترین ویژگی های سیستان وزش بادهای 
۱۲0 روزه است. این بادها معموالً از اوایل خرداد 
 شروع می شوند و تا پایان شــهریور ماه ادامه 

می یابد.
بادهای 120 روزه در زمان های گذشته که دریاچه 
هامون پر از آب بود، ســبب نشاط و سرزندگی منطقه 
سیســتان بوده اســت، اما در دو دهه اخیر متأسفانه 
خشک شدن کامل دریاچه هامون، باعث تغییر دریاچه 
به دشت هامون شده است و در پی آن یک عرصه ۴50 
هزار هکتاری برای تولید ماسه و گرد و غبار ایجاد شده 
اســت. این اتفاق طی سال های اخیر باعث برداشت و 
حمل حجم زیادی از رسوبات بادی از کف دریاچه شده 
و در نتیجه خسارات زیادی بر تأسیسات، معابر و منازل 
شهری و روستایی وارد گردیده، ضمن اینکه درصد ابتالء 
به بیماری های ریوی، چشمی، قلبی و حتی روده ای نیز 

افزایش چشمگیری داشته است.
 رودخانه هیرمند 

شاهرگ حیاتی دریاچه هامون
رودخانه هیرمند تنها شــریان آبرســان منطقه 
سیســتان از کوه های »بابا یغمــا« در مناطق مرکزی 
افغانستان و در فاصله حدود یک هزار کیلومتری از مرز 
ایران سرچشمه می گیرد و آب حیات بخش را پس از 
آبرسانی به چند صد روستا و پارچه آبادی به مرز ایران 
و افغانستان می رساند. متأسفانه از حدود 20 سال قبل 
با تغییرات ایجاد شده در وضعیت جوی، ایجاد سدها و 
بندهای مختلف در مسیر این رودخانه، توسعه اراضی 
زیرکشت خشخاش در افغانستان و بستن دریچه های 
ســد کجکی در حــدود 800 کیلومتری مرز ایران در 
والیت هلمند، مسیر طبیعی آب به ایران و دشت هامون 

مسدود شده است.
پس از کم آب شدن رودخانه هیرمند و ورود به دوره 
خشکسالی که بیش از 20 سال به طول انجامیده است 
مشکالت فراوانی برای مردم سیستان ایجاد شده است.
در دو دهه اخیر یکی از کم سابقه ترین خشکسالی ها 
را از لحاظ تداوم در منطقه سیستان تجربه کرده ایم که 
متأسفانه این خشکسالی زمینه را برای فرسایش عالی 

خاک نیز فراهم کرده است.
بهره کشــی بی رویه از منابع طبیعی از یک طرف 
و تغییــر اقلیم و نیز ســوءمدیریت از جمله مهم ترین 
عواملی است که باعث شده دشت سیستان این روزها 
به یکی از کانون های اصلی آلودگی زیست محیطی در 

کشور تبدیل شود.
یک استاد دانشگاه با  اشاره به اینکه پدیده ریزگردها 
می تواند معضالت قابل توجه ای در حوزه های مختلف 

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: 
هم اکنون ۱0 شهر و ۱۷ روستای باالی ۲ هزار و 500 نفر جمعیت 

در این استان کتابخانه عمومی ندارد.
فرهاد خلیل مقدم تأکید کرد: شــهرهای گوجان و فیل آباد در 
شهرستان فارسان، دستناء در شهرستان کیار، سرخون در شهرستان 
اردل، بازفت در شهرستان کوهرنگ، هوره در شهرستان سامان، ُمنج 
و سردشت در شهرستان لردگان و طاقانک و سودجان در شهرستان 

شهرکرد از ظرفیت کتابخانه عمومی بی بهره است.
وی افزود: روســتاهای خوی و وانان در شهرســتان شهرکرد، 
ده چشــمه در شهرستان فارســان، خراجی در شهرســتان کیار، 
شوراب صغیر در شهرستان سامان، بوگر، ارمند علیا و سفلی، برجویی، 
دومکان، ده صحرا و بردبُر در شهرستان خانمیرزا و منجرمویی، شهرک 
برآفتاب، دهنو میالس، باغ انار میالس و شهرک مأموره در شهرستان 
لردگان جزو روستاهای باالی 2 هزار و 500 خانوار جمعیت هستند 

که هنوز کتابخانه عمومی در این روستاها راه اندازی نشده است.
خلیل مقدم تصریح کرد: با وجود فعالیت هشت کتابخانه عمومی 
در شــهرکرد اما همچنان محله های غرب، منظریه و معلم در مرکز 

چهارمحال و بختیاری کتابخانه عمومی ندارد.
وی با  اشاره به فعالیت 61 کتابخانه عمومی در استان یادآور شد: 
از ایــن تعداد 55 کتابخانــه عمومی به  صورت نهادی و 6 کتابخانه 

عمومی به صورت مشارکتی فعالیت می کند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به واریز 
به حساب مرزنشینان  عواید فروش سوخت 
استان گفت: به حســاب هر خانواری که در 
ســامانه مربوطه ثبت نام و پرونده مربوطه را 
تکمیل کرده، یک میلیون و 9۴0 هزار تومان 

واریز شد.
محمدمهدی شــهریاری افزود: هیئت وزیران، 
با هدف ارتقای توان اقتصادی ســاکنان روستاهای 
مرزی شعاع 20 کیلومتری مرز و تخصیص سهمی 

از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده های 
نفتی، سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان را تعیین 

و مصوب کرد.
وی افزود: براســاس این مصوبه، شــرکت ملی 
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتی ایــران به 
نمایندگی از تمامی خانوارهای مشــمول، اقدام به 
صادرات ســهمیه گازوئیل آنها از مرزهای زمینی 
کرده و 20 درصد از ارزش ریالی صادرات را در سقف 
مقرر به صورت ماهانه به حســاب تعیین شده به نام 

سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل 
کشور به عنوان »سهمیه مرزنشینان« واریز می کند.

استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: خانوارهای 
نــوار 20 کیلومتر مرز که عوایــد حاصل از فروش 
سوخت به حساب آنها واریز نشده با تکمیل پرونده 
و فرآیندهای مربوطه به مرور این عواید به حساب 

آنها واریز خواهد شد.
آذربایجان غربی ۹6۷ کیلومتر مرز با عراق، ترکیه 
و نخجوان و ده ها روستا در این نوار مرزی وجود دارد.

۳۹ هزار میلیارد تومان هزینه انتقال آب 
از دریای عمان به سیستان و بلوچستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان 
و بلوچستان گفت: انتقال آب از دریای عمان به این 
استان با ظرفیت ساالنه ۲50 میلیون متر مکعب با 

39 هزار میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.
منصور بیجار در مراسم شروع عملیات اجرایی طرح 
ملی نمک زدایی و انتقال آب دریای عمان به سیستان و 
بلوچستان اظهار داشــت: طرح انتقال آب و نمک زدایی 
آب دریای عمان کار بزرگی محسوب می شود که آرزوی 

دیرینه مردم منطقه محقق شد.
وی بیــان کرد: انتقــال آب از دریای عمان در چهار 
مرحله انجام و زمینه توسعه معادن سیستان و بلوچستان 
را فراهم و به توســعه این اســتان پهناور کمک خواهد 
کرد. معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار سیستان 
و بلوچســتان بر ضرورت تخصیص 500 میلیون دالر از 
صندوق توســعه ملی، خرید آب آشامیدنی و تضمینی، 
تامین آب روســتاییان و صنایع سیســتان و بلوچستان 

تاکید کرد.

شده است.
مدیرعامل این مجتمع بیان کرد: با ذخیره فعلی، 
ناگزیر از بازنگری در برنامه های استخراج هستیم و 
به همین دلیل عملیات احداث فاز ســوم تغلیظ با 
سرمایه گذاری ۳500 میلیارد تومانی به زودی آغاز 
و تا سه سال آینده افتتاح می شود و به این ترتیب 
تولید ساالنه کنســانتره از ۳00 هزار به ۴50 هزار 

تن در سال افزایش می یابد و با تصویب فاز چهارم 
تغلیظ ظرفیت، تولید کنسانتره به 600 هزار تن در 

سال افزایش خواهد یافت.
وی افزود: کارخانه های ذوب، پاالیش، اســید 
سولفوریک و اکسیژن با حجم سرمایه گذاری بیش 
از ۴00 میلیون یورو احداث می شوند و تاکنون نیز 
بیش از 200 میلیون یورو نیز برای زیرساخت های 

آن هزینه شده است.
وی ادامه داد: پیش بینی ظرفیت ســاالنه تولید 
مس کاتدی مجتمع سونگون 100 هزار تن و قابل 
افزایش به 200 هزار تن بوده و ارزش طرح های در 
دست اجرای مجتمع برای سه سال بیش از 20 هزار 

میلیارد تومان است.
وی بــه بازیافت ۹0 درصــدی آب مصرفی در 
مجتمع اشاره کرد و گفت: طبیعی است که فعالیت 
معدنی مس سونگون آالیندگی نیز دارد و در زمان 
حاضر برای زدودن آلودگی رودخانه »پخیر چای« 
با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه تهران همکاری 
داریم و تالش ما این اســت که آسیب های ناشی از 
فعالیت معدنی مس سونگون را به حداقل برسانیم.

مجتمــع مس ســونگون بزرگ ترین مجموعه 
معدنی شــمال غرب کشــور اســت که در 100 
کیلومتری شــمال شــرق تبریز و 25 کیلومتری 
ورزقان و در همسایگی جمهوری های آذربایجان و 

ارمنستان قرار دارد.
معدن مس ســونگون با یک میلیــارد و 500 
میلیون تن ذخیره شناسایی شده بزرگ ترین معدن 

مس کشور است.

۱0 شهر چهارمحال و بختیاری کتابخانه ندارد

استاندار: 

عواید فروش سوخت به حساب مرزنشینان آذربایجان  غربی واریز شد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هدررفت اعتبار زلزله سی سخت را تکذیب کرد

استاندار: 

مشارکت بانک های خصوصی در توسعه آذربایجان   شرقی ضعیف است

گزارش از دور و نزدیک

هامون کانون پیدایش ریزگردها

زیست محیطی و نیز سالمت بشر از خود به جای بگذارد، 
گفت: منطقه سیستان یکی از مناطق پر تنش در جریان 
بحران ریزگردها اســت زیرا وجود بادهای 120 روزه در 

فصول گرم سال بر شدت این پدیده می افزاید.
وی با  اشــاره به این نکته که در حال حاضر منطقه 
سیســتان به عنوان یکی از کانون هــای اصلی آلودگی 
زیست محیطی در کشــور به شمار می رود، گفت: دشت 
سیســتان با کانون های اصلی جنوب غرب آسیا از جمله 
جنوب خلیج فارس، جنوب عراق و شــرق عربستان قابل 
مقایسه است. نگارش ادامه داد: مهاجرت، بیکاری و روی 
آوردن به مشاغل کاذب از جمله چالش های زیست محیطی 
است که با به خطر انداختن معیشت و امنیت مردم، تمام 
ابعاد جوامع بشری در منطقه سیستان را متأثر کرده است.
وی با  اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین علل پیدایش 
ریزگردها، خشکی تاالب ها است، تصریح کرد: در منطقه 
سیســتان خشکی تاالب هامون می تواند مؤثرترین علت 

پیدایش ریزگرد در این منطقه باشد.
 عادی شدن معضل طوفان سیستان 

برای مسئولین
تقریباً هر هفته شاهد خبرها و گزارش های مختلفی 
از اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان درخصوص 
افزایش گرد و غبار و آلودگی هوا در شهرستان های مختلف 
منطقه سیستان هستیم، خبرهایی که ظاهراً دیگر برای 
مسئولین عادی شده اما برای مردم همچنان مشکل آفرین 

است و سالمتی آنها را به خطر می اندازد.
»سرعت باد در زابل به 101 کیلومتر بر ساعت رسید«، 
»شدت وزش بادهای 120 روزه سیستان افزایش می یابد«، 

»جمع آوری 16 هزار متر مربع ماســه بادی از محورهای 
مواصالتی سیستان«، »طوفان موجب مسدود شدن محور 
»زاهدان - زابل« شد«، »طوفان سیستان ۳68 نفر را روانه 
بیمارستان کرد« و »غلظت ذرات معلق در هوای زابل به 
۴۴ برابر حد مجاز رســید« از جمله تیترهای مختلف و 
تکراری هستند که هر هفته شاهد آنها در رسانه ها هستیم.
حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: خشک شدن دریاچه هامون 
سالهاست که به یک معضل مهم زیست محیطی برای مردم 
سیستان و بلوچستان تبدیل شده و مردم این استان را با 
معضالتی همچون آلودگی هوا، بیماری های قلبی و ریوی، 
بیکاری، مهاجرت و حاشیه نشــینی رو به رو کرده است. 
وی افزود: از همین رو اگر دولت موضوع دریافت حق آبه 
هیرمند و تغییر مسیر و ایجاد سد بر روی رودخانه هیرمند 
را پیگیری نکند معلوم نیست چه اتفاقی برای تأمین آب 
مردم سیستان و بلوچستان از طریق این رودخانه می افتد.

مردم منطقه سیســتان که ســال ها به دلیل تنفس 
ریزگردها از اختالالت ریوی رنج می برند، بیشتر در معرض 

ابتالء به بیماری کرونا قرار دارند.
رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای 

اسالمی ادامه داد: بیماری های زمینه ای تنفسی همچون 
آسم و سل ارتباط مستقیمی با تشدید مشکالت ریوی 
دارد و مردم منطقه سیستان که سال ها به دلیل تنفس 
ریزگردهــا از اختالالت ریوی رنج می برند، بیشــتر در 

معرض ابتالء به بیماری کرونا قرار دارند.
وی با اشــاره به اینکه تداوم خشکسالی در شمال 
سیســتان و بلوچستان موجب حرکت شن های روان و 
افزایش غلظت ریزگردها و ناســالم شدن هوا می شود، 
گفــت: موضوع دریاچه هامون به دلیل اهمیت آن باید 
از سایر مســائل تفکیک و از سوی دولت و مجلس به 

صورت ویژه پیگیری شود.
شهریاری با اشاره به اینکه در سال ۹۴ از وزیر امور 
خارجه درخصوص پیگیری حق آبه هامون طرح سؤال 
کرده است، گفت: در آن زمان آقای ظریف قول پیگیری 
این موضوع را دادند ولی با وجود اینکه 5 ســال از آن 
روز می گذرد هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده و 
اوضاع مردم منطقه سیستان هم روز به روز بدتر می شود.
وی با تاکید بر اینکه برای تأمین آب مردم سیستان 
و بلوچســتان باید به دنبال راهکارهای جدید بود و در 
قدم اول باید یک طرح جامع تأمین آب شرب در استان 

با تکیه بر منابع داخلی تهیه شــود، تصریح کرد: البته 
مســئولین وزارت امور خارجه نیز باید هرچه سریع تر 

مذاکرات درخصوص حق آبه هیرمند را شروع کنند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شــورای اسالمی 
بــا تاکید بر اینکه طرح انتقال آب از دریای عمان باید 
هرچه سریع تر اجرایی شود، تصریح کرد: به طور قطع 
تأمین منابع آب پایدار برای شرب مردم استان سیستان 
و بلوچســتان از طریق راه های جایگزین از جمله حفر 
چاه های ژرف و یا انتقال آب از دریای عمان از اهمیت 
بســیار باالیی برخوردار اســت که امیدواریم مدنظر 

مسئوالن مربوطه باشد.
با وجود اینکه همه کارشناسان و رسانه ها بر لزوم 
پیگیری موضوع حق آبه هیرمند از ســوی وزارت امور 
خارجه و توجه به دریافــت حق آبه تاالب بین المللی 
هامون از طریق ســازمان حفاظت محیط زیست تاکید 
دارند نه تنها تاکنون اقدامی از سوی این نهادهای دولتی 
انجام نشده است بلکه به تازگی دیگر اظهار نظری نیز 
در این خصوص نمی کننــد و ظاهراً این موضوع مهم 
دیگر برای مسئوالن این دو نهاد دولتی حتی اهمیتی 

هم ندارد. 


