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رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران ،ضریب
اشغال تخت در بیمارســتان های استان را  ۷۳درصد
اعالم کرد و گفت :ســال قبل بیــش از  ۲۵۳هزار نفر
بستریشدند.
به گزارش مهر ،ســید عباس موســوی دیروز در
نشست با خبرنگاران با بیان اینکه تکمیل پروزه های
حوزه سالمت و افزایش کیفیت خدمات اولویت های
وزارت بهداشت در ســال گذشته بوده است افزود :در
استان مازندران  ۲۴بیمارستان با ضریب اشغال تخت
 ۷۳درصد فعال است که در سال گذشته بیش از ۲۵۳
هزارنفربستریشدند.
وی به ترویج زایمان طبیعی اشــاره کرد و افزود:
در سال گذشــته شش بلوک زایمانی احداث شد و دو
کوتاه

مبارزه با آفت «سن مادری»
در کشتزارهای دامغان

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان دامغان با
اشاره به اقدامات انجا م شده در راستای حفاظت از
مزارعاینشهرستانگفت:عملیاتمبارزهباآفت
سن مادری در مزارع شهرستان دامغان در حال
انجام است .
سید محسن طباطبائیان اظهار کرد :مبارزه با
آفت ســن مادری در مزارع شهرستان دامغان از
اوایل امسال آغاز شده است .
وی با بیان اینکه تاکنون در سطح برخی مزارع
عملیات مبارزه با آفت سن انجا م شده است افزود:
تاکنون در ســطح  135هکتار عملیات مبارزه با
آفت سن در مزارع شهرستان دامغان انجامشده
است .
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان دامغان با
بیان اینکه مبارزه با آفت سن در مزارع زیر کشت
گندم و جو انجامشده ادامه داد :مبارزه با آفت سن
مادری در سطح  120هکتار از اراضی زیر کشت
گندم این شهرستان صورت گرفته است .

بارش برف در  ۱۰۰روستای
اشکورات رودسر

بخشــدار رحیم آباد از بارش بــرف در ۱۰۰
روستای این بخش از شهرستان رودسر خبرداد
و گفت :تمام راه های مواصالتی این مناطق باز و
تردد در آن جریان دارد.
منصور ســعادت نژاد در گفتگو با مهر اظهار
کرد :بارش شــدید برف بهاری از روز گذشته در
مناطق کوهستانی اشــکورات بخش رحیم آباد
رودسر آغاز شد.
وی با اشــاره به بارش برف در  ۱۰۰روستای
این منطقه ،افزرد :براســاس گزارشات رسیده
ارتفاع برف در برخی مناطق به  ۲۰ســانتی متر
رسیدهاست.
بخشــدار رحیم آباد با بیــان اینکه بارش ها
همچنــان در این مناطــق ادامــه دارد ،گفت:
لشکان ،کشایه ،لســبو  ،چاکل ،شوییل و برخی
مناطق دیگر بارش برف گزارش شده است.
وی ادامه داد :تمام راه های مواصالتی مناطق
کوهستانی این بخش باز و تردد جریان دارد.

خسارت 850میلیون تومانی
تگرگ به مزارع کشاورزی گناباد

رئیس اداره جهاد کشــاورزی گناباد گفت:
بــارش تگــرگ  850میلیون تومان بــه مزارع
کشاورزی این شهرستان خسارت وارد کرد.
علیرضا حســین زاده در خصوص خسارت
تگــرگ در طی بارشهــای اخیر اظهــار کرد:
کارشناسان جهاد کشاورزی از مزارع در مناطق
مختلف گناباد بازدید کردهاند و میزان خسارات
بررسی شده است.
وی در جریان بازدید از مزارع این گناباد افزود:
برآورد اولیه کارشناســان از خسارت تگرگ از
سامانه بارشــی اخیر حدود  850میلیون تومان
بــوده که بشــترین میزان خســارت در بخش
پسکلوتبودهاست.

دالیل واگذاری  9بنای تاریخی
به بخش خصوصی

ل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
مدیرک 
گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت ۹ :بنای
تاریخی اســتان به بخش خصوصی واگذار شده
ت این
ن مرم 
ت امکا 
چرا که به دلیل کمبود اعتبارا 
اماکن وجود نداشت.
بهمن عسگری با اشــاره به واگذاری اماکن
تاریخی استان به بخش خصوصی گفت :تاکنون
 9بنای تاریخی استان به بخش خصوصی واگذار
ت امکان
شــده چرا که به دلیل کمبــود اعتبارا 
ن اماکن وجود نداشــت و ما این بناها را
ت ای 
مرم 
به بخش خصوصی واگذار کردی م و سبب ایجاد
اشتغال برای افراد شده و  41مرمت آثار تاریخی
در اســتان توســط میراث فرهنگی انجام شده
است.
ث فرهنگی ،صنایع دســتی
مدیــرکل میرا 
و گردشــگری چهارمحــال و بختیاری تصریح
کرد :طرح احیای گلی م در ســرآقا سید و توسعه
ن از جمله
خاتمکاری در روســتای شیخشــبا 
ی است که توســط میراث در این مدت
کارهای 
انجام شــده که این کار در جهت تقویت اقتصاد
ی و ایجاد منبع درآمدی برای روستاییان
مقاومت 
بوده است.
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 73درصد تختهای بیمارستانی در مازندران اشغال است
مرکز نیز در حال ساخت است .موسوی از افزایش ۱۰
درصدی زایمان طبیعی در بیمارستان ها دولتی خبر
داد و گفت :در بخش زایمان طبیعی در کل بیمارستان
های استان سه درصد افزایش یافته است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران ارتقای
هتلینگ بیمارســتانی را یکی از اقدامــات دولت در
طرح تحول سالمت عنوان کرد و افزود۵۳ :میلیارد و
 ۷۰۰میلیون تومان برای ارتقای هتلینگ بیمارستانی
تخصیصپیداکردهواینطرحدر ۲۳بیمارستانانجام
شده است.

وی به توسعه و بهینه سازی اورژانس بیمارستانی
اشاره کرد و افزود :در سال گذشته اورژانس بیمارستان
رازی قائمشهر و امام رضا آمل توسعه و بهسازی شده
است و در برنامه طرح تحول سالمت  ۱۱۰تخت ویژه
راه اندازی شده که از این تعداد ۱۰تخت در بیمارستان
امام خمینی ساری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به راه اندازی
مرکز تشخیص و غربالگری سرطان اشاره کرد و گفت:
در سال گذشــته دو مرکز در بیمارستان امام ساری و
طالقانی چالوس راه اندازی شــده است و به زودی در

بیمارستان امام سجاد رامسر راه اندازی می شود.
وی به بهینه ســازی و افزایــش کیفیت اورژانس
۱۱۵اشاره کرد و افزود :در استان مازندران ۳۶پایگاه
شهری ۵۲ ،پایگاه جاده ای و  ۱اورژانس هوایی وجود
دارد و میانگین رسیدن آمبوالنس در مناطق شهری
حدود هفت دقیقه و جاده ۱۲دقیقه است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران به امنیت
غذایی اشاره کرد و گفت :باید فرهنگ سازی در حوزه
امنیت غذایی انجام شــود و هموطنان قبل از مصرف
مواد غذایی به سیب سالمت ،بسته بندی مناسب و ...

توجه کنند .وی تعداد نظارت بر اماکن عمومی و تهیه
و توزیع مواد غذایی را بیش از ۱۸هزار مورد دانســت و
بیان کرد :در ایام نوروزحدود ۱۰تن مواد غذایی ناسالم
کشف و معدوم سازی شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بابیان اینکه
در تعطیــات نوروزی در بخش ســرپایی  ۳۳۰هزار
ویزیت انجام شده اســت ،ادامه داد :در ایام نوروز ۱۵
هزار و  ۸۳۲نفر بستری و سه هزار و  ۴۴۹جراحی انجام
شده است.
وی شعار سازمان بهداشت جهانی را سالمتی برای
همه دانســت و گفت۱۴ :پروزه بهداشتی و درمانی با
مساحت سه هزارو  ۵۰۰متر مربع و به ارزش  ۸میلیارد
تومان در هفته سالمت به بهره برداری می رسد.
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استانها

حفر  70حلقه چاه برای
تأمین آب شرب تابستان

سخنگوی شــرکت آب و فاضالب
اســتان اصفهان از حفر  70حلقه چاه جدید در
محلهای دارای استعداد  56شهر حوضه آبریز
زایندهرود خبــر داد و گفت :هماکنون جانمایی
این چاهها توســط کارشناسان شــرکت آب و
فاضالب استان اصفهان در حال بررسی است.

 حقشناس مطرح کرد:

تحول معیشت ساحلنشینان با رونق گردشگری دریایی

معاون امــور دریایی ســازمان بنادر و
دریانوردی کشــور گفــت :در تعطیالت
نوروز امسال ،تعداد ســفرهای دریایی ۱۲
درصد کاهش و تعداد گردشگر دریایی ۲۸
درصد رشد داشته که در مجموع به لحاظ
گردشگر و مسافر ۳.۳درصد رشد ثبت شده
است.
به گزارش ایســنا ،هادی حق شــناس
در جلســه بررســی و ارزیابی اجرای طرح
گردشــگری نوروز  ۹۷که از  ۲۴اسفند ۹۶
شــروع و تا  ۱۵فروردین ماه ادامه داشت،
افــزود :میزان حــوادث و ســوانح دریایی
در نوروز  ۹۷نســبت به سالهای گذشته
بســیار کاهش پیدا کرده است .به گونه ای
که در تعطیالت نوروز سال جاری با تالش
و اهتمام ویژه بنادر کشور هیچ گونه حادثه
دریایی که منجر به فوت گردشــگر یا غرق
شدنشناورشود،نداشتهایم.
وی با تاکید بر اینکه هدف سازمان بنادر
و دریانوردی در گردشــگری دریایی انجام
سفرهای ایمن دریایی است ،تصریح کرد:
در تعطیالت نوروز امســال به لحاظ تعداد
گردشــگر و مســافر و به طور کلی تعداد
سفرهای دریایی ۳.۳درصد رشد داشتیم.
معاون امــور دریایی ســازمان بنادر و
دریانوردی به عبارتی در خصوص سفرهای
دریایی به معنای اینکه مسافر از یک نقطه
به نقطه دیگر منتقل شود حدود  ۱۲درصد

کاهــش و تعداد گردشــگر دریایی حدود
 ۲۸درصد رشد داشتیم .حق شناس ادامه
داد :در تعطیالت نوروز ســال گذشته ۲۹
هزار شناور بین ســرزمین اصلی و جزایر
تردد داشتند ،اما امسال  ۳۳هزار شناور به
گردشــگران دریایی خدمات ارایه کردند.
لذا حدود  ۱۴درصد تعداد سفر شناورهای
دریایی رشد داشته ،اما تعداد مسافران ۱۲
درصد کاهش پیدا کردهکــه این موضوع
بیانگر رعایت ایمنی در سفرهای دریایی از
سوی سازمان بنادر و دریانوردی بوده است.

وی بــا بیان اینکــه در تعطیالت نوروز
امسال  ۷شناور در بندرعباس از رده خارج
شــد ،خاطرنشــان کرد :تعداد شناورهای
گردشگری  ۳۰درصد رشد پیدا کرده است،
اما میزان جابه جایی مسافر  ۲۸درصد بوده
اســت .این کاهش به منزله آن است که در
شمال و جنوب کشور به رعایت نکات ایمنی
توجه ویژهای شده است.
معاون امــور دریایی ســازمان بنادر و
دریانوردی درباره حادثه اخیر مسیر قشم
به بندرعباس که با سرعت عمل نیروهای

امدای در دریا جان هیچکدام از مســافران
به خطر نیفتاد ،اضافه کرد :ســازمان بنادر
و دریانوردی کشــور کمتر از یک ســاعت
از وقوع حادثه در بنادر و دریاهای کشــور
مطلع میشود که این امر بیانگر توجه ویژه
سازمان بنادر به انجام سفرهای ایمن است.
وی با اشاره به رتبه بندی تعداد سفرهای
انجام شــده ،ادامه داد :حــدود  ۶۴درصد
سفرهای دریایی در استان هرمزگان انجام
شده اســت .بر این اساس استان هرمزگان
از جهت جذب توریســت رتبه نخســت

دارد .بعد از آن اســتان خوزستان با حدود
 ۱۳درصــد قرار دارد .بوشــهر با  ۸درصد،
مازندران با  ۷درصد و سیستان و بلوچستان
با  ۲درصد و استان گلستان با یک درصد در
رتبه های بعدی جذب توریست و گردشگر
دریاییهستند.
حق شــناس در خصــوص رتبه بندی
تردد شناورهای مسافری ،خاطرنشان کرد:
 ۳۱درصد شــناورها در استان هرمزگان و
 ۲۰درصد استان گیالن ۱۶ ،درصد استان
مازندران ۱۵ ،درصد خوزســتان ۹ ،درصد
بوشهر و سیســتان و بلوچستان و  ۴درصد
نبودهاست.
گلستا 
وی درباره انجام ســفرهای خارجی از
تاریخ  ۲۴اسفند ماه  ۹۶تا  ۱۵فروردین سال
جاری ،تصریح کــرد :در تعطیالت نوروزی
بین بندر خرمشــهر -بندر شهید باهنر به
شارجه و دبی ســفرهای دریایی خارجی
انجامشدهاست.همچنینسفرهایدریایی
از کیش به دبــی صورت گرفته اســت .از
طرفی بین  ۶جزیره کیش ،هرمز ،قشــم،
خارک ،ابوموسی سفرهای دریایی صورت
گرفته اســت .حقشناس خاطرنشان کرد:
اگر تورهای گردشــگری در جزایر کشور
برگزار شــود بدون شــک بــرروی تعداد
سفرهای دریایی اثرگذار خواهد بود که در
معیشت بندرنشــینان تاثیر قابل توجهی
خواهدگذاشت.

 ۴۸درصد منازل روستایی استان قزوین مقاومسازی شده است

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قزوین گفت :از مجموع ۹۳
هزار و  ۲۴۶واحد مسکونی روســتایی استان تاکنون  ۴۴هزار و  ۶۷۴واحد
معادل  ۴۸درصد مقاوم سازی شده است.
به گزارش مهر ،محمد همتیان مقاوم ســازی واحدهای روستایی را از
کارهای مهم این نهاد دانســت و اظهارداشت :برای کاهش خسارت مالی و
جانی در حوادث غیرمترقبه موضوع مقاوم ســازی خانه های روستایی با
جدیت دنبال شــد و با همکاری و مشارکت مردم این کار بخوبی در استان
عملیاتی شده اســت .وی گفت :از مجموع  ۹۳هزار و  ۲۴۶واحد مسکونی
روستایی استان قزوین تاکنون  ۴۴هزار و  ۶۷۴واحد مقاوم سازی شده و در
شهرهای کمتر از  ۲۵هزار نفر جمعیت و نیز روستاهایی که به شهر تبدیل
شده اند تعداد  ۹۷۷۳واحد مسکونی احداث ،بازسازی و مرمت شده است.
وی تصریح کرد :قزوین در ردیف  ۱۰اســتان برتر کشور در زمینه مقاوم
سازی اســت و در حال حاضر  ۴۴درصد واحدهای روستایی استان مقاوم
سازی شده که در منطقه بوئین زهرا استقبال خوبی که از تسهیالت دولتی

شده حدود  ۴۰درصد واحدهای روســتایی این منطقه مقاوم سازی شده
اســت .همتیان یادآورشــد :همچنین  ۳۴درصد واحدهای روستایی در
تاکســتان ۴۷.۵ ،درصد در قزوین ۴۷ ،درصد در آبیک ۶۶ ،درصد در البرز

و  ۶۵درصد در آوج مقاوم سازی شده است.
همتیان افزود :بازسازی و نوسازی  ۱۹هزار و  ۵۲۲واحد مسکونی آسیب
دیده در سوانح طبیعی در مناطق زلزله زده آوج ،آبگرم ،الموت ،و نیز طوفان
و سیل با اعتباری بالغ بر ۹۴۰میلیارد ریال از دیگر اقدامات این نهاد است.
وی بیان کرد :همچنین به عنوان استان معین توانستیم ضمن احداث
بیش از  ۴هزار واحد شــهری و روستایی نسبت به تعمیرات  ۱۱هزار واحد
مسکونیزلزلهزدگانکرمانشاهاقدامکنیم.
همتیان اظهارداشت :با اعزام  ۲۲دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین
به اســتان کرمانشــاه با ارزیابی  ۱۶هزار و  ۹۶۸واحد شــهری و روستایی
خسارت دیده نســبت به تعمیر  ۱۰هزار و  ۷۳۴واحد و احداث  ۵۵۹واحد
شهری و  ۴۵۸۴واحد روستایی اقدام شد.
وی گفت:سقف تسهیالت اعطایی به آسیب دیدگان  ۳۰میلیون تومان
در روستاها در کنار کمک بالعوض  ۵میلیون تومانی و  ۴۰میلیون تومان در
شهر با کمک بالعوض ۶میلیون تومانی است.

خبر

خطر حاشیه نشین شدن عشایر وجود دارد

سخنگوی فراکســیون عشــایر مجلس با بیان
اینکه متاسفانه وضعیت جمعیت عشایری به دلیل
عدم حمایتها ،بسیار بغرنج است ،گفت :اگر به این
عشایر رسیدگی نشود ،ممکن است بخش مهمی از
اینها به حاشیه شهرها مهاجرت کنند.
پژمانفر افزود :در خراسان رضوی  13شهرستان
عشــایری داریم و در مقابل این  13شهرستان ،کل
اعتبارات سازمان عشــایری ما یک میلیارد و 300
میلیون تومان است یعنی به ازاء هر شهرستان 100
میلیون تومان اعتبار داریــم؛ بیش از  7000خانوار
عشــایری در خراســان رضوی داریم که حدود 36
هزار نفر جمعیت عشایر استان است که یک میلیون
واحد دامی دارند.
وی ادامه داد :کدام طرح صنعتــی را میتوان با
 100میلیون تومــان ،نتیجهاش یک میلیون واحد
دامی باشد؟ در اســتان خراسان رضوی 7500 ،تن
گوشت تولید میشــود؛ اگر به این عشایر رسیدگی
نشود ،ممکن است بخش مهمی از اینها به حاشیه
شهرها مهاجرت کنند؛ بنابراین اگر به عشایر استان
رسیدگی نشود.

ســخنگوی فراکســیون عشــایر در خصوص
تخصیص بودجه به عشایر گفت :پیش بینیهایی
در مجلــس صورت گرفتــه اما هنــوز راه زیادی
داریم؛ عشــایر میتوانند در صورت حمایت میزان
تامین گوشت قرمز کشــور را از  25درصد به حتی
 50درصــد برســانند و تمامــی اینهــا منوط به
حمایت از جمعیت عشــایری اســت و امیدواریم
بتوانیم با حمایتها ،تولیدات عشــایر کشــور را
افزایش دهیم.

برف و بوران البرز را فلج کرد

در پی بارش برف در اســتان البرز در دوشنبه شب ،
شبکه برق و تلفن همراه کرج دچار اختالل شد.
در پی بارش برف ،تردد در جادههای کرج  -چالوس،
طالقان و آزادراه تهران  -کرج  -قزوین از بامداد دیروز با
کندی صورت میگیرد ضمن آنکه این مسیرها لغزنده
هستند ،در این راستا تیمهای راهداری اکنون در حال
برفروبی در محورهای کوهستانی استان البرز بوده و
خدماتامدادیبرایمسافرانپیشبینیشدهاست.
ارتفاع بــرف در مناطق کوهســتانی حــدود ۴۰
ســانتیمتر و در کوهپایههــای البرز بــه حدود ۱۵
سانتیمتر رســیده اســت ،همچنین در پی بارش از
یکشنبهشب برق مناطقی از شهرستانهای ساوجبالغ
و کرج قطع شد.
در این راستا ۷۰تیم در حال رفع قطعی برق هستند
ضمن اینکه بارش برف نیز سبب افتادن انبوهی از شاخ و
برگ درختان شده است که تیمهای شهرداری مشغول
پاکسازی معابر هســتند .درعینحال رئیس مرکز
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی استان البرز از
تصــادف زنجیرهای در اتوبان کرج خبــر داد که باعث
مصدومیت  ۱۴نفر و مرگ یک نفر شده است.

مدیرعامل شرکت برق استان البرز گفت :بارش برف
و شکستگی درختان باعث قطعی برق در البرز شد.
ناصر اسکندری در گفتگو با مهر ،با اشاره به قطعی
برق در برخی نقاط استان پیرو بارش شدید برف ،اظهار
کرد :بارش شــدید برف موجب شکستگی درختان و
سقوط آنها بر شبکههای برقرسانی شده است.
وی با اشــاره به فعالیت اکیپهای متعدد شرکت
توزیع برق استان برای رفع قطع برق ،افزود :تداوم بارش
این روند را با مشکل مواجه کرده است.

فعالیت بزرگترین زنجیره تولیدی شرق کشور در کاشمر

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت :بزرگترین زنجیره تولیدی
استان خراسان و شرق کشور در کاشمر وجود دارد و فعالیت میکند.
دکتر احمد شریعتی در حاشیه بازدید از یک شرکت کشت و صنعت در
کاشمر بزرگترین اینتی گریشن خصوصی شرق کشور در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه بزرگترین زنجیره تولیدی خراســان و شرق کشور در کاشمر
وجود دارد ،این فرصت را برای این شهرستان بسیار مغتنم دانست و گفت:
در این زنجیره واحدهای مرغ گوشتی ،مرغ مادر ،مرغ تخم گذار ،دامداری،

کارخانه خوراک دام ،کارخانه تولید مکمل و کشتارگاه وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه اشتغالزایی و درآمدزایی که این شرکت داشته برای
منطقه کاشمر بسیار میتواند منحصر باشد ،بیان کرد :وجود این مجتمع
میتواندمبنایبهرهبرداریخوبیبرایدامپزشکیهمباشد.
مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی در ادامه با اعالم اینکه سال گذشته
از نظر مالی سال بسیار خوبی نبود ،اظهار کرد :به رغم بیماریهای مختلف از
جمله تب برفکی و آنفلوانزایی که داشتیم اما دامپزشکی خراسان رضوی با

عملکردمثبتیکهداشتروسفیدشد.
وی با بیان اینکه در حوزه بیماریها کمتریــن تلفات را در تب برفکی،
بیماریهای واگیردار و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان داشــتهایم ،بیان کرد:
در حالی که حدود  25تا  27میلیون قطعــه آنفلوانزی فوق حاد معدومی
در کشــور داشتیم اما در استان خراســان با وجود همه مخاطرات این آمار
در حدود  15هزار قطعه تلفات بیشتر نبود که اغلب همانها هم مربوط به
مرغهای بومی میشدند که به صورت غیر مجاز وارد شده بودند.

سید اکبر بنیطبا با اشاره وضعیت کیفی آب
شرب در استان اصفهان اظهار کرد :هیچ مشکلی
در کیفیت آب شرب مردم اصفهان وجود ندارد و
در این رابطه جای هیچگونه نگرانی نیست.
وی با بیان این که کنترل کیفیت آب اصفهان
توسطآزمایشگاهکیفیومراکزبهداشتیشرکت
آب و فاضالب استان اصفهان نسبت به گذشته
افزایش یافته اســت ،افزود :هر منبع آب شرب
محلی که مورد تأیید بوده وارد مدار  56شــهری
شــده که از حوضــه آبریز زایندهرود اســتفاده
میکنند و شاید تغییر ذائقه آب شرب اصفهان
بههمیندلیلباشد.
ســخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان
اصفهان گفت :این که بعضاً وانمود میکنند که
رنگ آب شرب اصفهان تغییر پیدا کرده ،خالف
واقع است.
وی ادامه داد :با توجه به محدودیت منابع آبی
و کاهش نزوالت آســمانی ،یکی از راهکارهای
پیش روی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
برای تأمین آب شــرب مردم در فصل تابستان
دســتیابی به منابع جدید محلــهای و حفر 70
حلقه چاه جدید در محلهای دارای استعداد 56
شهر حوضه آبریز زایندهرود است که هماکنون
جانمایی این چاهها توسط کارشناسان شرکت
آب و فاضالب اســتان اصفهان در حال بررسی
است.
بنیطبا خاطرنشــان کرد :عالوه بر این 70
حلقه چاه ،چاههایی که متعلق به شــهرداری،
جهاد کشاورزی و برخی از اشخاص حقیقی است
نیز در راســتای تأمین آب شرب مردم اصفهان
بهکارگیری میشــوند؛ کیفیت آب این چاهها
توســط کارشناسان کنترل میشــود تا از نظر
شربمشکلینداشتهباشند.
وی اذعان داشــت :این راهکار شرکت آب و
فاضالب اســتان اصفهان به این دلیل است که
اگر در پیک مصرف آب با کمبود مواجه شــدیم
بتوانیم این منابع محلی راوارد مدار لولهکشی آب
شرب شــهری کنیم تا به میزان آب واردشده به
تصفیهخانهاصفهانکمکرسانباشد.

نخلهای شادگان تشنه آب

مدیراداره جهاد کشــاورزی شــادگان با بیا
اینکه نخلهای شادگان تشنه هستند ،گفت:
نخیالت شادگان نیاز شدیدی به آب دارند و این
مســاله میطلبد تا کار رهاسازی آب به سرعت
انجامشود.
جبار حمادی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
نخیالت شادگان نیاز شدیدی به آب دارند و این
مساله میطلبد تا سازمان آب و برق رهاسازی آب
را به سرعت انجام دهد.
وی افزود :نخلهای شــادگان تشنه هستند
و باید کار رهاســازی آب برای آبرســانی به این
نخیالت هرچه سریعتر انجام بگیرد تا نخلهای
باقی مانده در شادگان از بین نروند و زنده بمانند.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان تصریح
کرد :با توجه به شــرایط خشکسالی ،برای آنکه
نخیالت شادگان حفظ شوند و مانند سایر نخل
هایی که از بین رفتهاند ،نابود نشوند ،باید آب را به
این نخلهای تشنه در شادگان رساند.
حمادی عنوان کرد :نخل هــای باقی مانده
در شــادگان بارور هســتند و با توجه به اینکه
کشاورزان امسال کشــتهای پاییزه خود را در
شادگان از دست دادهاند ،امیدواریم با رها سازی
آب نخلهای شادگان از این شرایط نجات پیدا
کنند.

 66درصد حجم سد کرج
پر است

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز
از کاهش  11درصدی ذخیره سد کرج نسبت به
مدت مشابه سال قبل خبر داد.
داوود نجفیان اظهــار کرد :طبق آخرین آمار
در ســد کرج  121میلیون مترمکعب آب وجود
دارد و در واقع  66درصد از ظرفیت سد پر است.
ذخیره  66درصدی ســد کرج در حالی است که
سال گذشــته در چنین زمانی  77درصد از سد
کرج پر بود.
ویدرخصوصوضعیت سد طالقاننیزگفت:
در حال حاضر  69درصد از ظرفیت این ســد پر
است و پشت این ســد  288میلیون مترمکعب
ذخیره آب وجود دارد.

