
  س�منان: رئيس اداره آموزش، پژوهش و فناوري سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان س��منان از ثبت ملي و جهاني دو محصول مهم 
استان تحت عناوين گچ سمنان و پسته دامغان خبر داد.  مهدي ميركو با 
اشاره به ثبت جهاني گچ سمنان و پسته دامغان، اظهار داشت: اين اقدام 
در راستاي گسترش فعاليت هاي توليدي و صنعتي و ايجاد نوآوري، ابتكار 
و دانش فني در سطح استان سمنان و همچنين در راستاي حمايت از 

كاالي ايراني صورت گرفته است. 
  آذربايجان شرقي: مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق تبريز از 
جمع آوري 2 هزار و 411 مورد انشعابات غيرمجاز در حوزه عملياتي اين 
شركت خبرداد.  عادل كاظمي با بيان مطلب فوق افزود: بيشترين تعداد 
جمع آوري انشعابات غير مجاز در سال 97، مرداد ماه بود كه 751، مورد 

را شامل مي شد. 
  چهارمح�ال وبختي�اري: مدي��ركل بيمه س��امت چهارمحال 
وبختياري گفت: ساالنه 800 ميليارد ريال هزينه تهيه دفترچه هاي بيمه 
سامت در كشور مي ش��ود كه با حذف اين دفترچه ها نه تنها در منابع 
صرفه جويي مي شود بلكه خدمات رس��اني به مردم به نحو مطلوب تري 
انجام مي شود فرامرزي با بيان اينكه بيش از نيمي از جمعيت چهارمحال 
و بختياري از خدمات تقريباً رايگان بيمه س��امت بهره مند هس��تند، 
تصريح كرد: 485 هزار روستايي و عشايري و 15 هزار بيمه شده تحت 

عنوان بيمه همگاني در استان از اين خدمات بهره مند هستند. 
  خراسان جنوبي: مديرعامل جمعيت هال احمر خراسان جنوبي 
گفت: 25 ميليون تومان دارو از سوي هال احمر خراسان جنوبي به عتبات 
براي خدمت به زائران اربعين ارسال شده است.  محمد رحيم شهرياري 
افزود: بالغ بر 25 ميليون تومان دارو از سوي هال احمر خراسان جنوبي 
براي ايام اربعين تحويل ستاد عتبات شده است به گفته وي اين داروها در 

محل موكب جواد االئمه)ع( شهر كاظمين مستقر خواهد بود.

هر ساله با نزديك ش��دن به ايام اربعين حسيني 
صد هاهزار نفر از عاشقان حسيني از گوشه وكنار 
ايران در اين مراسم با شكوه حضور پيدا مي كنند. 
اين مهم موجب ش��ده تا عاوه بر زائ��ران ايراني 
كش��ورهاي هس��ايه و حتي اروپايي نيز كه بعضاً 
مسلمان هم نيس��تند در اين مراس��م سوگواري 
حضور پيدا كنند.  آمارها نش��ان مي دهد در حال 
حاضر تعداد قابل توجهي از زائران پاكس��تاني با 
عبور از مرز ميرجاوه در حال حركت به سوي مرز 
مهران هستند. اين در حالي است كه خبرهاي ديگر 
حاكي از آن است كه زواراني از كشورهاي پاكستان، 
تركيه، فرانسه وآس��ياي ميانه با عبور از مرزهاي 
سيستان وبلوچستان، آذربايجان غربي، خوزستان 
و گيان در ح��ال گذر از مرز مهران هس��تند.  در 
حالي كه طوفان و بارندگي دوشنبه شب در مهران 
باعث شكسته شدن درختان، آبگرفتگي معابر، فرو 
ريختن ديوار برخي منازل و خسارت به ماشين هاي 
ش��هروندان و زوار و حتي زخمي شدن تعدادي از 
آنها ش��د، با اين حال خدمات ويژه در زمينه رفع 
مشكات و امدادرساني به موقع به زوار موجب شد 

تا اوضاع به حالت عادي بازگردد. 
   عب�ور زوارخارجي از مرزهاي ش�رقي ، 

غربي و جنوبي 
اولين گروه از زوار خارجي كه امس��ال وارد ايران 
شدند مس��لمانان پاكس��تاني بودند كه چند روز 
قبل از طريق مرز ميرجاوه وارد اس��تان سيستان 

و بلوچستان ش��ده و مورد اس��تقبال گرم مردم 
و مس��ئوالن اس��تاني قرار گرفتند.  دبير س��تاد 
مردمي اربعين سيس��تان و بلوچس��تان در اين 
خصوص مي گويد:» 14 هزار و 500 زائر پاكستاني 
اربعي��ن از 21 مهر تا كنون از م��رز ميرجاوه وارد 
اين اس��تان ش��دند.« رضا بختياري با بيان اينكه 
فعاليت اين ستاد براي خدمات رساني از 21 مهر 
آغاز ش��ده اس��ت و تا هفتم آبان م��اه ادامه دارد، 
مي افزايد:»امس��ال عاوه بر ميرجاوه س��ه مكان 
در زاهدان براي پذيرايي و ارائه خدمات به زائران 
پاكستاني پيش بيني شده است.« عاوه بر مرزهاي 
شرقي كشور اين بار خبرها حاكي از آن است كه 
در چند روز گذشته مرزهاي غربي كشور از جمله 
آذربايجان غربي پذي��راي زائراني از اروپاس��ت.  
امس��ال نيز تا كنون 2هزار زائر خارجي اباعبداهلل 
الحس��ين)ع( از مرز بازرگان در شمال آذربايجان 
غربي وارد كشور ش��ده و قرار اس��ت پس از گذر 
از استان كردستان و كرمانش��اه از مرز مهران به 
كشور عراق سفر مي كنند تا در بزرگ ترين رويداد 
زيارتي جهان در اربعين حس��يني شركت كنند.  
در اين ميان اس��تان خوزس��تان نيز از اين لحاظ 
وضعيت مشابهي دارد.  مسئول هماهنگي موكب 
مركزي شهرستان انديمشك در تأييد اين موضوع 
مي گويد: » تا كنون 100 زائر اربعين اهل كش��ور 
تركي��ه وارد انديمش��ك ش��د ه اند.« بهمن پاپي 
مي افزاي��د:» عصر ديروز يك كاروان اهل كش��ور 

تركيه با دو دستگاه اتوبوس وارد شهرستان شدند 
و با حضور در مقبره شهداي گمنام انديمشك به 
س��وي زيارت حرم هاي متبرک اهل بيت)ع( گام 
برداشتند و سپس رهسپار عتبات عاليات شدند.« 
عاوه بر اين روز يك ش��نبه 15 دستگاه اتوبوس 
حامل زوار اتباع كش��ور جمهوري آذربايجان در 
انديمشك پذيرايي شدند.  فرماندار انديمشك در 
اين خصوص مي گويد:»شش زائر فرانسوي و 145 
زائر از كش��ور افغانس��تان در انديمشك پذيرايي 
ش��دند.« پيمان جهانگي��ري با اش��اره به حضور 
15دستگاه اتوبوس حامل اتباع كشور جمهوري 
آذربايجان مي افزايد: »شهرس��تان انديمشك به 
عنوان دروازه ورودي خوزستان و اولين توقف گاه 
زائران در استان خوزس��تان آمادگي كامل براي 
استقبال، اسكان، پذيرايي و ارائه خدمات به زوار 
اربعين حسيني)ع( را دارد.« پس از اين استان ها 
نوبت به گيان مي رسد كه اين روزها پذيراي زوار 
اربعين حس��يني اس��ت.  اين مهم موجب شد تا 
كنون 11هزار زائر اربعين حسيني از كشورهاي 

حوزه قفقاز وارد شهرستان مرزي آستارا شوند.  
مدير پايانه مرزي آستارا در اين خصوص مي گويد: 
»تاكنون 11 هزار زائر خارجي اربعين حس��يني 
از كش��ورهاي روس��يه، گرجس��تان و جمهوري 
آذربايج��ان از طريق پايان��ه مرزي آس��تارا وارد 
جمهوري اسامي ايران شده اند.« جال ديانسايي 
مي افزايد:»اين تعداد زائر در قالب 194 دس��تگاه 

اتوبوس، هشت دس��تگاه ميني بوس و 7۶ سواري 
وارد شهرستان مرزي آستارا در استان گيان شدند 
و مورد استقبال و پذيرايي از سوي مسئوالن ستاد 
اربعين آستارا قرار گرفتند.« وي با بيان اينكه از اين 
تعداد 995 نفر پياده و مابقي از طريق خودرو وارد 
كشور شده اند، ادامه مي دهد: »براي زائران خارجي 
اربعين حس��يني ورودي به آس��تارا دو موكب و 

17غرفه تدارک ديده شده است.«
   اس�کان تمامي زائ�ران در مواکب پس از 

بارندگي ها 
همانطور كه هواشناسي پيش بيني كرده بود بارش 
باران در استان هاي ايام و خوزستان موجب شد تا 
مشكاتي براي زوار اربعين پيش بياييد، اما از آنجا 
كه تمامي امكانات براي اينگونه مواقع آماده است 
لذا اين مهم موجب شده تا خدمات ويژه اي به آنها 
ارائه ش��ود.   رئيس كميته مش��اركت ها، اسكان و 
پشتيباني ستاد اربعين خوزستان در شلمچه در اين 
خصوص مي گويد: »با آغاز بارندگي ها كار اسكان 
تمامي زائران در مسير منتهي به شلمچه در مواكب 
انجام شد.« مكي يازع با اش��اره به ظرفيت اسكان 
ايجاد شده به ميزان 100 هزار نفر در طول شبانه روز 
مي افزايد:» با اتمام بارندگ��ي زائران پس از صرف 
صبحانه راهي كرباي معلي شدند.« به گفته وي، 
براي اسكان و كمك به زائران هيچگونه مشكل يا 
كمبودي وجود ندارد و تمامي مواكب و ظرفيت هاي 

ايجاد شده پاسخگوي نياز زائران است. 
   آغاز رفت وآمد از مرز مهران 

با وجود اينكه بارندگي در استان هاي خوزستان و 
ايام موجب بروز مشكاتي شد، اما خدمات رساني 
خوب سبب شد تا چند ساعت پس از بارش ها رفت 
وآمدها به حالت عادي بازگردد.  فرماندار مهران در 
اين خصوص مي گويد:» بعد از وقوع حادثه طوفان 
كه در مهران رخ داد، بافاصله اقدامات الزم توسط 
دستگاه هاي خدمات رس��ان و مردم انجام گرفت 
همچنين تردد زوار دچار وقفه و خسارتي هم به 
مواكب وارد شد.« نظام ملكشاهي مي افزايد: »در 
ساعت وقوع حادثه بافاصله مردم مهران و استان 
در منازل خود را به روي سكونت زائران باز كردند 
و تمام زائران در مدارس، مساجد و اماكن ورزشي 
اس��كان داده ش��دند.« به گفت��ه وي، هم اكنون 
مشكل خاصي براي تردد زوار در مرز وجود ندارد 

تردد به صورت روان در حال انجام است.

 افزايش 17 درصدي تلفات رانندگي 
در استان مركزي  

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري     مركزي
مرکزي از افزاي�ش 17 درصدي تلفات 
رانندگي در 6 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد. 
مهدي زنديه وكيلي با اعام اين خبر گفت: افزاي��ش 1۶ تا 17 درصدي 
مسافرت ها و برخي علل كشوري و اس��تاني از جمله علل افزايش تلفات 
تصادفات رانندگي در اين اس��تان بوده و اميد اس��ت در ۶ ماه باقي مانده 
با انجام كار تحقيقاتي و تاش دستگاه هاي مربوطه زمينه كاهش تلفات 
رانندگي در استان فراهم شود.  معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
مركزي با يادآوري فوت برخي مصدومان رانندگي بعد از رسيدن به مراكز 
بيمارستاني استان افزود: همچنين بايد علت فوت اين افراد با انجام كار 
تحقيقاتي توسط اورژانس استان بررسي و نتيجه به كميسيون اجرايي 
آيين نامه مديريت حمل و نقل و سوانح رانندگي استان گزارش شود.  رئيس 
پليس راه فرماندهي انتظامي استان مركزي نيز گفت: 257 نفر در ۶ ماه 
امسال بر اثر حوادث رانندگي جان خود را از دست داده اند كه تعداد اين افراد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 نفر معادل 17 درصد افزايش يافته 
است.  سرهنگ »ايرج كهريزي« افزود: 33 درصد كشته شده هاي حوادث 
ترافيكي امسال را رانندگان خودروها، 12 درصد موتورسيكلت سواران يا 

ترک نشينان و 10 درصد عابران پياده بوده اند. 

 تأكيد استاندار سيستان وبلوچستان 
بر تأمين سوخت اتوبوس هاي زوار اربعين  

با توجه به اينکه اتوبوس هاي حامل     سيستان وبلوچستان
زائران ممکن اس�ت در طول مسير 
براي دريافت س�وخت معطل ش�وند بايد روند س�وختگيري اين 
خودروها به گونه اي مديريت ش�ود تا تجمع آن�ان در يك جايگاه 

سبب طوالني شدن مدت سوختگيري نشود. 
 استاندار سيستان و بلوچستان با اعام اين خبر گفت: برنامه ريزي براي 
استفاده از شبكه ريلي در انتقال زائران پاكستاني تا مرز كشور عراق بايد 
در سال هاي آينده انجام ش��ود چرا كه سامت و ايمني آن بيشتر است.  
سيددانيال محبي افزود: استقبال مناس��ب از زائران پاكستاني كه رنج 
هزاران كيلومتر از كويته تا ايران را طي كرده اند تأثير بسيار زيادي در ادامه 
اين مسير تا كربا دارد.  استاندار سيستان و بلوچستان ادامه داد: ايجاد 
زيرساخت مناسب جاده اي در قالب بزرگراه در مسير نصرت آباد به سمت 
بم و همچنين ايجاد اقامتگاه ها و اماكن تفريحي براي استراحت زائران از 
جمله اقداماتي است كه ايمني مسير را براي آنان فراهم مي كند و براي 
سال هاي آينده بايد در دستور كار قرار گيرد.  محبي تصريح كرد: يكي 
از مهم ترين خدمات براي زائران ايجاد سرويس هاي بهداشتي در طول 
مسير و همچنين در محل اسكان زائران است.  وي با تأكيد بر فراهم كردن 
آرامش زائران خاطرنشان كرد: ميزباني از زائران اربعين حسيني ظرفيت 

بزرگي براي اين استان است كه بايد با مديريت صحيح توسعه يابد.

 تأمين روزانه ۸۵۰۰ مترمکعب آب 
در مرزهاي سه گانه اربعين  

   خوزستان جانشين قرارگاه اربعين شرکت آب و 
فاضالب کشور از تأمين و توزيع 8هزار 
و ۵۰۰ متر مکعب آب در مرزهاي سه گانه شلمچه، چذابه و مهران در 

ايام اربعين خبر داد. 
جواد خادمي در جريان بازديد از مرز ش��لمچه در خوزستان با اعام اين 
خبر و با اشاره به اينكه اقدامات و برنامه ريزي هاي انجام شده وزارت نيرو 
طي سال هاي گذشته در مرزهاي خروجي جمهوري اسامي در دو بخش 
قابل شرح است، گفت: بخش نخست شامل ارائه خدمات پايدار و مداوم در 
قالب خط انتقال آب به مرزهاي خروجي شلمچه و چذابه، روشنايي تمامي 
پاركينگ ها و مواكب مستقر است و ديگري خدمات خاص اربعين است 
كه در مرزهاي شلمچه و چذابه و مهران ارائه مي شود.  وي، استقرار حدود 
85 دستگاه تانكر آبرسان سيار از سراسر شركت هاي آب و فاضاب شهري 
و روستايي در شلمچه و چذابه را يادآور شد و افزود: در مرزهاي سه گانه به 
طور تفكيك سه دستگاه نمايش بهداشت آب مستقر كرده ايم ضمن آنكه 
حدود 400 نفر از همكارانمان به زائران خدمات مي دهند.  خادمي با اشاره 
به تأمين و توزيع روزانه 8 هزار و 500 متر مكعب آب در مرزهاي سه گانه 
اظهار كرد: از اين ميزان آب، 4 هزار و 500 متر مكعب آب در شلمچه )قابل 
افزايش تا 7 هزار متر مكعب(، هزار و 500 مترمكعب آب در چذابه ) قابل 
افزايش تا هزار و 800 متر مكعب( و 2 هزار و 500 متر مكعب آب در مهران 
تأمين و توزيع مي شود.  جانشين قرارگاه اربعين شركت مهندسي آب و 
فاضاب كشور همچنين از استقرار حدود 35 دستگاه تانكر آبرسان سيار در 
مرز مهران خبر داد و تصريح كرد: اين كار به طور روزانه انجام مي شود ضمن 
اينكه تاكنون همكاران ما در آب منطقه اي كشور حدود 5 ميليون بطري آب 

را در ميان زائران اربعين در مرزهاي سه گانه توزيع كرده اند. 

 جمع آوري 2۸ انشعاب غير مجاز 
در قره پشتلو  

مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق     زنجان
استان زنجان از جمع آوري 28 انشعاب 
غي�ر مج�از در يک�ي از روس�تاهاي توابع قره پش�تلو خب�ر داد. 
عليرضا علي��زاده گفت : در يك عملي��ات فراگير با حض��ور 10 اكيپ 
اجرايي و ستادي اعم از واحدهاي مبارزه با برق هاي غيرمجاز و تست 
لوازم اندازه گيري امور برق غرب شهرستان زنجان و نيز دفتر حقوقي 
و يگان نيروي انتظامي، يكي از روس��تاهاي توابع قره پشتلو پاكسازي 
ش��د.   وي افزود: وجود انش��عاب برق هاي غيرمجاز معضل بزرگي در 
صنعت برق محسوب مي شود كه ضمن آسيب به بيت المال و تأسيسات 
شبكه هاي برق، صدمات جبران ناپذير جاني و نيز بر روي وسايل برقي 
ساير مشتركان برق به دليل بروز افت ولتاژ و نوسان ايجاد كرده است.  
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، يادآور شد: تلفات 
انرژي در كشورهاي پيشرفته دنيا زير 4 درصد، در كشور ايران 10/5 
درصد و در شركت توزيع برق اس��تان زنجان كه به  عنوان شركت هاي 

پيشرو در زمينه كاهش تلفات محسوب مي شود، 8/17 درصد است. 

فرش تركمن ثبت جهاني مي شود   
مديرکل ميراث فرهنگي صنايع دستي     گلستان
و گردشگري استان گلستان گفت: تالش 
داريم با فراهم آوردن زيرساخت ها فرش ترکمن را ثبت جهاني کنيم. 
 ابراهيم كريمي افزود: 20 خرداد 9۶ گنبدكاووس را به عنوان شهر ملي 
فرش تركمن در شوراي عالي سازمان ميراث فرهنگي كشور ثبت كرديم.  
وي ادامه داد: با توجه به قابليت هاي ويژه شهرستان گنبدكاووس، قصد 
داريم با فراهم آوردن زيرساخت ها، ثبت ملي فرش تركمن را به جهاني 
ارتقا دهيم.  مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان 
گلستان گفت: شور و اشتياق مس��ئوالن، تعداد هنرمندان فعال، ارتقا 
كيفيت مجتمع هاي كارگاهي نصب تابلو و تنديس مفاخر فرش تركمن 
و المان هاي شهري و ايجاد دبيرخانه فرش از زيرساخت هاي الزم است.  
عبدالقدير كريمي فرماندار ويژه شهرستان گنبدكاووس نيز در اين جلسه 
خواستار فراهم آوردن زيرساخت هاي الزم و ايجاد كارگروه در شهرداري 
گنبدكاووس شد.  وي اظهار كرد: گنبدكاووس به عنوان شهر ملي صنايع 
دستي در رشته فرش تركمن تصويب شده و پرونده آن براي ثبت جهاني 

به عنوان شهر جهاني فرش تركمن به يونسكو ارسال شده است.

 جمع آوري 1/۵ ميليارد ريال كمک نقدي 
و غيرنقدي در جشن عاطفه هاي لرستان   

   لرستان امسال در جشن عاطفه هاي شهرستان 
پلدخت�ر مبلغ ي�ك  ميلي�ارد و ۴۹۴ 
ميلي�ون ريال کمك نق�دي و غير نقدي جمع آوري  ش�ده اس�ت. 
رئيس كميته امداد امام خميني )ره( شهرستان پلدختر با اعام اين خبر 
گفت: از اين ميزان 345 ميليون و 237هزار ريال كمك به صورت نقدي 
و يك ميليارد و 148 ميليون و 950 هزار ريال كمك هاي غيرنقدي مردم 
پلدختر به جشن عاطفه ها در سال جاري بود.  نبي اهلل ناظري افزود: امسال 
با توجه به شرايط س��خت اقتصادي و افزايش تورم ناشي از آن و بالطبع 
آسيب پذيري بيشتري كه متوجه اقش��ار ضعيف و طبقه محروم جامعه 
است، كميته امداد فعاليت هايي مانند سهميه، كمك به معيشت بگيران، 
جهيزيه، وام ضروري، كمك باعوض ب��راي نيازهاي ضروري، كمك به 
بيماران صعب العاج، كرايه و وديعه مسكن را افزايش داده است.  وي ادامه 
داد: كميته امداد در راستاي تأمين نيازهاي متنوع و متعدد نيازمندان در 
بخش هاي مختلف در جهت جذب كمك هاي مردمي و تخصيص اعتبار به 

شهرستان، بخش و مناطق محروم تاش مي كند.

شدت شوري آب شرب در برخي از روستاهاي 
بوش�هر به حدي زي�اد اس�ت كه حت�ي براي 
شست وش�و هم كارايي ندارد. از همين رو آب 
ش�رب مصرفي بوش�هر همواره از استان هاي 
همجوار تأمين مي ش�د كه اكنون با گس�ترش 
پديده خشكسالي اين امكان همچون گذشته 
فراهم نيست. بنابر اين سال گذشته كلنگ پروژه 
آب شيرين كن  نوار ساحلي تنگستان بوشهر بر 
زمين زده شد. پروژه اي كه قرار بود 18 ماهه به 
سرانجام برسد و آب شرب 36 روستا و يك شهر 
را تأمين كند، اما حاال بعد از گذشت يكسال نه 
تنها به مرحله بهره برداري نزديك نشده است، 
 بلكه پيش�رفت فيزيكي هم ن�دارد. اين نيز در 
حالي اس�ت كه تأمين آب ش�يرين براي مردم 
بوشهر تنها در گرو احداث آب شيرين كن ها است. 

    
آب شرب برخي از روستاهاي بوشهر شور شور است. 
نه براي نوشيدن و نه حتي براي شست وشو قابليت 
اس��تفاده دارد. مس��ئوالن مي گويند اين وضع در 
گذشته هم بوده است، منتهي طي سال هاي گذشته 
از استان هاي همجوار بوش��هر آب وارد مي كردند. 
كاري كه امس��ال با توجه به توسعه خشكسالي ها 
نمي توانند انجام دهند و اين حجم از ش��وري آب 
هم از همين موضوع نش��أت مي گيرد. استان هاي 
همجوار فقط توان تأمين آب ش��رب خودشان را 
دارند و مسئوالن مناطقي همچون استان بوشهر كه 
استانشان از اين محبت محروم است هم خودشان 
بايد فكري به حال تأمين آب شرب  كنند. از همين 
رو با توجه به اينكه چنين روزي س��ال ها پيش از 
سوي كارشناسان پيش بيني شده بود، مدت هاست 

بحث اجراي پروژه هاي آب شيرين كن  در اين استان 
مطرح شده است. طرحي كه پيش از بحراني شدن 
وضعيت آب كليد خورده بود و كلنگ هايي هم در 
اين راستا بر زمين زده شده بود. يكي از آنها پروژه 
آب شيرين كن  نوار ساحلي تنگستان بوشهر بود كه 
در شهريور سال 9۶ آغاز شد و قرار بود 18 ماهه به 
مرحله بهره برداري برسد. طرحي كه در همان ابتدا 
مسئوالن نويد شيرين شدن آب شرب 3۶ روستا و 

يك شهر را داده بودند. 
   توقف پروژه هاي حياتي بوشهر 

طرح آب شيرين كن  نوار ساحلي تنگستان بوشهر 
كه س��ال گذش��ته در آييني با حضور سرپرست 
وزارت نيرو و شماري از مس��ئوالن استان بوشهر 

كلنگ زني ش��د، قرار بود توسط بخش خصوصي 
و با 210 ميلي��ارد ري��ال اعتبار احداث ش��ود و 
در ش��بانه روز 7 هزار و 500 مت��ر مكعب آب را 
ش��يرين كند. الزم به ذكر اس��ت كه اين حجم از 
آب مي تواند منابع آبي مورد ني��از 28 هزار نفر را 
تأمين كند. در اين خصوص همان س��ال گذشته 
مسعود نصوري، مديرعامل شركت آب و فاضاب 
روستايي استان بوشهر گفته بود كه اين طرح پس 
از آب شيرين كن س��يراف دومين آب شيرين كن 
شركت آب و فاضاب روستايي استان بوشهر است 
كه پيش بيني شده با احداث آن پايداري مطلوبي 
در تأمين آب روس��تاهاي نوار ساحلي تنگستان 
صورت پذيرد. با اين حال اين پروژه كه قرار بود در 

سال 97 يعني همين امسال به بهره برداري برسد، 
متوقف شده و از همان ابتدا هم پيشرفت چنداني به 
خود نديده است. اين نيز در حالي است كه امسال 
بوشهري ها يكي از سخت ترين تابستان هاي خود 
را پشت سرگذاش��ته و پيش بيني ها در خصوص 
تغييرات اقليمي و ادامه خشكس��الي ها، نشان از 
شرايط دشوارتري در آينده دارد. از اين رو كاهش 
وابستگي بوش��هر به منابع آب استان هاي ديگر و 
استفاده از تأسيسات آب شيرين كن ها، به عنوان 

يكي از راهكارهاي جدي و مؤثر مطرح است. 
   ضرورت احداث آب شيرين کن ها

درحال حاضر طرح آب شيرين كن سيراف هم كه با 
ظرفيت توليد روزانه 28 هزار متر مكعب آب شيرين 
در شهر سيراف در دست اجراست، به رغم متوقف 
نبودن، از پيشرفت مناس��بي هم برخوردار نيست 
و عمليات اجراي آن به دليل نوسانات بازار ارزي به 
كندي پيش مي رود. در حال حاضر استان بوشهر 
داراي ۶24 روستاي داراي سكنه با جمعيتي بالغ بر 
311 هزار و 733 نفر است كه از اين شمار كه 455 
روس��تا با 28۶ هزار و 904 نفر مع��ادل 92 درصد 
داراي شبكه آبرساني هستند.  در راستاي ضرورت 
تسريع پروژه هاي آب شيرين كن در بوشهر معاون 
راهبري و نظارت بهره برداري ش��ركت مهندسي 
آب و فاضاب كشور مي گويد: »با وضعيت كنوني 
خشكسالي و تغيير اقليم موجود، چاره اي جز تأمين 
آب ش��يرين از محل آب دريا نخواهيم داش��ت.« 
حميدرضا كش��في ادامه مي دهد: »آب مورد نياز 
حاشيه يكصد كيلومتري جنوب كشور در استان هاي 
سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر 

بايد به طور كامل از آب دريا تأمين شود.«

 آب شيرين كن نوار ساحلي تنگستان قرار بود 18 ماهه به بهره برداري برسد و آب شيرين 36 روستا و يك شهر را تأمين كند 
اما حاال بعد از گذشت 12 ماه هنوز در نقطه صفر است

آب شيرين كن تنگستان بوشهر پيشرفت فيزيكي ندارد ميترا شهبازي
   گزارش 2

يوسف هدايتی | ايرنا

به گفته رئيس كميته مشاركت ها، 
اسكان و پشتيباني س�تاد اربعين 
خوزس�تان در ش�لمچه، ب�ا آغاز 
بارندگي ها كار اسكان تمامي زائران 
در مس�ير منتهي به ش�لمچه در 
مواكب انجام شده اس�ت و با اتمام 
بارندگي زائران پس از صرف صبحانه 
راهي كربالي معلي شده و هيچگونه 
مش�كل يا كمبودي وجود ندارد و 
تمامي مواكب و ظرفيت هاي ايجاد 

شده پاسخگوي نياز زائران است
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4مرز ايران آماده ورود زائران خارجی اربعين
 30 هزار زائر خارجي اربعين از مرزهاي سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي، خوزستان و گيالن 

وارد ايران شدند تا به خيل راهپيمايی كنندگان بپيوندند

وجود ۵۵۵۰ پروژه نيمه كاره در مازندران  
   مازندران رئيس س�ازمان مديري�ت و برنامه و 
بودجه مازندران شمار پروژه هاي نيمه 
کاره در استان را ۵ هزار و ۵۵۰ طرح اعالم کرد و گفت: امسال 6۰۰ 

ميليارد تومان صرف هزينه هاي جاري مي شود. 
مفيد غامي راد افزود: تاكنون حدود 45 درصد از اين اعتبارات تخصيص 
يافته اس��ت.  وي ادامه داد: در زمينه اعتبارات عمراني نيز تاكنون هزار و 
97 ميليارد تومان اعتبار به 115 دستگاه اجرايي در 22 شهرستان اباغ 
كرديم كه شامل اعتبارات اس��تاني به ميزان 308 ميليارد تومان، اعتبار 
تبصره 18 به ميزان 238 ميليارد تومان، اعتبار طرح هاي ملي اس��تاني 
شده و طرح هاي ويژه به ميزان 139 ميليارد تومان و غيره است.  غامي راد 
يادآور شد: 50 ميليارد تومان نيز اعتبار عمراني و 8۶ ميليارد تومان اعتبار 
تسهياتي در مناطق س��يل زده نيز تخصيص داده ش��ده است.  رئيس 
سازمان مديريت و برنامه بودجه مازندران گفت: 20 ميليارد تومان براي 
اشتغال فراگير تخصيص يافته است و قرار شد 900 ميليارد تومان اعتبارات 
سفر رئيس جمهور نيز تخصيص داده شود.  وي با اشاره به اينكه تا پايان 
سال جاری 2 هزار و 817 پروژه خاتمه يافته در استان داريم و امسال افتتاح 
مي شود، افزود: در مجموع 5 هزار و 550 پروژه نيمه كاره در استان وجود 

دارد كه 2 هزار و 817 طرح امسال افتتاح مي شود.

 ايجاد ۸ خانه قرآني 
در روستاهاي شهرستان اسالمشهر   

در راستاي ترويج و توسعه فعاليت هاي قرآني     اسالمشهر
و با اس�تفاده از ظرفيت هاي خيران هشت 
خانه قرآني درسطح روستاهاي شهرستان اسالمشهر راه اندازي مي شود. 
رئيس اداره تبليغات اسامي شهرستان اسامشهر با اعام اين خبر گفت: 
در راستاي فعاليت هاي سازمان تبليغات اسامي در شهرستان اسامشهر، 
در سه محور اصلي برنامه هايي تدوين و مشخص شده است كه با حمايت و 
همراهي دستگاه هاي مختلف و خيران به اجرا درخواهد آمد.  حجت السام 
خوش نظر افزود: توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني با استفاده از ظرفيت 
تشكل هاي ديني و مردمي، تقويت و حمايت از شبكه هاي تبليغي در شهر 
و روستاها، اعزام مبلغان و كارشناسان ديني به مدارس و مراكز جمعيتي 
شهرستان، برگزاري جلسات و نشست هاي آموزشي، تبليغي و هم افزايي 
ازجمله مهم ترين برنامه ها براي اجرايي شدن در سال جاري است. وي با 
بيان اينكه هر مقدار از مسائل ديني فاصله بگيريم، آسيب های اجتماعي 
بيشتر مشهود مي ش��ود، تأكيد كرد: با همكاري و مش��اركت آموزش و 
پرورش امور مس��اجد، در دهه دوم ماه صفر بي��ش از70 مبلغ ديني به 

مساجد و مدارس مختلف شهرستان اعزام مي شوند. 

 رآكتور ۵۰ مگاواري ساخت داخل 
وارد مدار برق استان يزد شد   

رئيس گروه نظارت بر تعميرات پست     يزد
و خط ش�رکت برق منطق�ه اي يزد از 
نصب و در م�دار قرار گرفت�ن رآکتور ۵۰ م�گاواري ۴۰۰ کيلوولت 
ساخت شرکت ايران ترانسفو در پست ۴۰۰ کيلوولت يزد2 خبر داد. 
سيدعباس حس��يني گفت: با هماهنگي هاي به  عمل آمده با شركت 
توانير، يك دستگاه رآكتور 50 مگاواري از توليدات داخل كشور- ساخت 
شركت ايران ترانسفو- از برق منطقه اي زنجان درخواست شد و پس از 
 AS927 انتقال به پست 400 كيلوولت يزد2 سر خط 400 كيلوولت
نصب شد و در مدار قرار گرفت.  وي با اشاره به اينكه نحوه تأمين رآكتور 
بر اساس ماده10 آيين نامه معامات شركت هاي برق منطقه اي انجام 
شده است، افزود: اين پروژه به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه 
انتقال، با اس��تفاده از امكانات و تجهيزات موجود در كشور با كمترين 
هزينه و در كوتاه ترين زمان منتقل، نصب و اجرا شد.  حسيني همچنين 
با اش��اره به صرفه جويي قابل ماحظه اي كه در اجراي اين طرح انجام 
گرفته است، بيان كرد: اين فرايند در راس��تاي اجرايي كردن اقتصاد 

مقاومتي و حمايت از كاالي ايراني انجام  شده است. 

با وجود اينكه كمتر از 10 روز تا آغاز راهپيمايي اربعين حسيني باقي نمانده 
اس�ت، آمارها نش�ان مي دهد عالوه بر سيل عاشقان حس�يني در كشور، 
عالقه مندان به اين شهيد مظلوم از ساير كشورهاي همسايه ازجمله پاكستان، 
تركيه و اروپا با ورود به داخل كشورمان به اين سيل عظيم جمعيت پيوسته تا 
همانند سال هاي گذشته حماسه اي با شكوه بيافرينند.  گزارش ها از سيستان 
و بلوچستان، آذربايجان غربي و خوزستان و گيالن حكايت از آن دارد كه تا 

كنون حدود 30 هزار نفر از طريق مرزهاي اين استان ها وارد كشور شده اند و در 
حال حاضر در حال عبور از مرز مهران هستند.  در حالي كه طوفان شديد شب 
گذشته در مهران باعث شكسته شدن درختان، آبگرفتگي معابر، فرو ريختن 
ديوار برخي منازل و خسارت به ماشين   شهروندان و زوار شد، اما اين مهم هيچ 
خللي در رفت وآمد آنها ايجاد نكرده است و هر لحظه بر صفوف به هم پيوسته 
عاشقان حس�يني كه در حال عبور از مرز مهران هستند، افزوده مي شود. 
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