اجتماعی

چهارشنبه  ۱۰آذر۱۴۰۰
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یک توئيت

ضرباالجل3سالهبهصنایعقاتلآب
با تصمیم دولت در جلسه رفع مشکالت آبی استان های خوزستان ،اصفهان ،یزد و چهارمحال و بختیاری طرح های  ضربتی
میان مدت و بلندمدت تصویب و مقرر شد مصرف آب شرب و کشاورزی در بخش صنعت به صفر برسد.
درباره مشکالت آبی  4استان و طرح های پیش رو ،با نمایندگان آن ها گفت وگو کرده ایم

سکونتگاههاوصنایعهمبایدتابعآمایشباشد».

مصطفی عبدالهی – آنطور که وزیر نیرو اعالم
کرده،دولتبرایحلمشکلآبدرچهاراستان
اصفهان،چهارمحالوبختیاری،یزدوخوزستان،
طــرحهــای ضربتی کــوتــاهمــدت و همچنین
طرحهای میانمدت و بلندمدتی را درنظر دارد
کهبهصفررسیدنآبمصرفیصنایعازمنابعآب
وکشاورزییکیازمهمترینآنهاست.

▪مهلت  3ساله برای صنایع آببر

▪طرح ضربتی کوتاه مدت ،در کنار
طرح های میان مدت و بلند مدت

رسانه های جهان

فــوربــس :اعتراض
آفــریــقــای جنوبی
بــــه ک ــش ــوره ــای ــی
کـــــه مــمــنــوعــیــت
ســــفــــر از مـــبـــدأ
آفــریــقــا را در کــشــورهــایــشــان اجــرا
کـــرد هانـــد ،همچنان ادامــــه دارد.
مــســئــوالن کــشــور آفــریــقــای جنوبی
میگویند که این اقدامات به منزله
مــجــازات آفریقای جنوبی بــه دلیل
شفاف بودن دربــاره ویــروس است   .
آناتولی :با لغو نسبی
مـــحـــدودیـــتهـــای
کــرونــایــی ،تنها طی
یـــک هــفــتــه  9هـــزار
و  910گــردشــگــر
ایرانیازاستانوانترکیهبازدیدکردند.
سفر گردشگران ایرانی به استان وان از
ل همزمان
هشتم اکتبر(17مهر) امسا 
بارفعمحدودیتهایکروناییآغازشده
اســت .پایانه مــرزی کاپیکوی ترکیه با
ایراندرطولهفتهگذشتهشاهدیکیاز
شلوغترین دورههای تاریخ فعالیت خود
بودهاست.

«علیاکبر محرابیان» روز گذشته ،در حاشیه
سومین جلسه بررسی مسائل آب چهار استان
بهریاست معاون اول رئیسجمهور این موضوع
را مطرح کرد و گفت :برای حل مشکل آب در
این چهار استان ،یک طرح کوتاهمدت و ضربتی
تصویب شد که با سرعت شروع میشود و بخش
قابلتوجهیازنگرانیمردمرابرطرفمیکند؛
این طر حها کوتا همدت هستند و مشکالت
فعلی را حل میکنند ،اما برای تأمین آب کافی

و اصالح وضعیت موجود باید شاهد اجرای
طرحهای میانمدت و بلندمدت باشیم.
▪مخالف توسعه صنایع نیستیم اما...

محرابیان این را هم گفت که« :یکی از برنامهها
این است که آب موردنیاز صنایع آببر مناطق
کویری با استفاده از پساب و آب دریــا ،تأمین

عضو مجمعنمایندگانچهارمحالوبختیاری:

عضومجمعنمایندگاناصفهان:

حسین بــامــیــری :وزارت نیرو
میگوید  11درصد منابع آبی در
استان ماست و باید از آن برای سایر
استانها استفاده کرد؛ اما این آمار
مربوطبهدهه70استوباکاهشنزوالتآسمانی،
منابع آبی ما کاهش یافته است .در این شرایط
تاکید ما ،در اولویت بودن آب شرب استان و بعد از
آنتامیننیازآبکشاورزیوصنعتدراستانمبدأ
است،هرچندکهمادراستان صنایعآببرنداریمو
دغدغهاصلیمانآبشربوکشاورزیاست.بعد
ازتامینایننیاز،اگرمازادیوجودداشتبارعایت
اصول زیست محیطی به سایر استانها انتقال
دادهشود.

اولویت اول ،تامین آب شرب
مردم استان مبدأ باشد

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

شود؛ ما مخالف توسعه صنایع نیستیم چراکه
موجب اشتغالزایی و ارزش افزوده برای کشور
میشود اما باید صنایع را بهگونهای گسترش
دهیمکهمردمبامشکلتأمینآبمواجهنشوند.
توسعههایاقتصادیواجتماعیدرگذشتهتابع
برنامههایآمایشنبودهاستامادربرنامههفتم
توسعهوبودجه،1401نهتنهاصنعتبلکهتوسعه

عضومجمعنمایندگانخوزستان:

وزیر نیرو این نکته مهم را هم گفت که« :صنایع
فعال در این چهار استان مکلفاند طی دو تا
سه سال ،آب موردنیاز خود را از طریق آبهای
غیرمتعارف تأمین کنند که وزارت نیرو و سایر
دستگاهها نیز در این زمینه به صنایع کمک
خواهند کــرد» .محرابیان از بازچرخانی آب
به عنوان یک راه دیگر برای تامین آب صنایع
نــام بــرد و افــزود« :امکان تأمین آب از طریق
بازچرخانی را داریــم ،اما اجرای آن در داخل
واحــدهــای صنعتی  ،مسکونی ،تــجــاری و
کــشــاورزی بهعهده مالک اســت و باید برای
آن مشوقها و قوانینی وضع کنیم».درباره
طرحهای دولت برای حل مشکل آب در چهار
استان ذکرشده ،با نمایندگان این استانها هم
گفتوگو کردیم و نظرشان را درباره نیازها و
مشکالت آبی مردمشان جویا شدیم.

عضومجمعنمایندگاناستانیزد:

مردم باید جدیت ببینند تا به
حل مشکل آب امیدوار باشند

آب شرب و کشاورزی مردم
خوزستان را فراموش نکنید

بایدازتوسعهصنایعآببردر
استانهایکویریجلوگیریکرد

مهدی طغیانی :در شرایط
فعلیوزیرنیرواینقولرادادهکه
تالشمیشودبابرخیاقدامات
اوضاع را بهتر کنیم و باید منتظر
بمانیمتاببینیمدرعملچهاتفاقیخواهدافتاد.
تا به اینجا شرایط با گذشت زمان بدتر شده
استاماامیدوارمچرخهمعکوسشودومطالبه
جدیماومردمهمینموضوعاست.شایدبتوان
مسائلکوتاهمدترانادیدهگرفتیابهامیدحل
مسئله در بلندمدت صبر کرد ،اما نیازمند این
است که مردم جدیت در پیگیریها را ببینند تا
بهافقیکامالروشن،منطقیوعلمیبرایحل
مسئلهامیدوارباشند(.خانهملت)

محمد طــا مــظــلــومــی :مــردم
خوزستان ،هم در حوزه آب شرب
و هم آب کشاورزی با مشکل جدی
مواجهاند .اولویت باید تامین آب
شرب مردم باشد و بعد از آن هم اگر آب کشاورزی
اینمنطقهتامیننشود،باتوجهبهشرایطاقتصادی
کشور با مــوج جدیدی از بیکاری در خوزستان
مواجهخواهیمشدوبرمشکالتاینمنطقهخواهد
افزود .متاسفانه آمایش سرزمینی برای استقرار
صنایع آببر بهدرستی انجام نشده و با ایجاد آنها
در مناطق کویری ،آب دیگر استانها را برای آنها
انتقال میدهند .ما با انتقال سرچشمههای آب
خوزستانبرایصنایعمخالفیم.

محمدرضا دشتی اردکانی:
با توجه به شرایط اقلیم ،ما هم
باید مانند کشورهای حاشیه
خــلــی ـجفــارس ،از آب دریــا
استفاده بیشتری کنیم و در همین زمینه
پروژه انتقال آب خلیجفارس به استانهای
کرمانویزد،بسترالزمبرایتامینآبصنایع
ایــن استانها را فراهم کــرده اســت .خط
دوم این پــروژه که از دریــای عمان خواهد
بود ،به حل این مشکل کمک میکند .اما
درمجموع باید آمایش سرزمین در همه
استانها موردتوجه قرار بگیرد و هر استان
راباتوجهبهپتانسیلهایشتوسعهدهیم.

۹
گزیده

کاهش  ۵۰درصدی مصرف میوه
در کشور

رئیساتحادیهبارفروشانتهراناظهارکرد:میزان
عرضه صیفیجات در میادین افزایش یافته اما از
سوی دیگر تقاضا نیز کاهش یافته است .کاهش
قدرت خرید مردم 50 ،درصد مصرف میوه را در
کشور کاهش داده است .بنابر خبر ایلنا ،به گفته
مصطفی دارایینژاد ،پرتقال ،کیوی ،انار ،سیب
و نارنگی در میدان مانده اســت .وی با اشــاره به
وفور انواع پیاز در میدان ،گفت :امسال بیش از 2
هزار تن پیاز در کشور تولید شد ،ضمن این که به
عراق،ارمنستان،ترکمنستان،روسیه،قزاقستان،
افغانستانو...صادرمیشود.

تهران ،چهارمین شهر آلوده جهان
تهران دیروز با شاخص کیفیت هوای  ۱۵۷در
رتبه چهارم  ۱۰شهر آلــوده جهان قرار گرفت.
براساس جدیدترین گزارش پایگاه بینالمللی
سنجش و رتبهبندی کیفیت شهرها(،)IQAIR
تا ظهر دیــروز ،شهر الهــور پاکستان با شاخص
 ۲۰۸آلــودهتــریــن شــهــر جــهــان بـــوده اســت.
اسامی  ۱۰شهر آلــوده جهان عبارت است از:
الهور(پاکستان) ،دهلی و کلکته(هند) ،تهران
(ایـــران) ،بمبئی(هند) ،کابل(افغانستان)،
شهر کــویــت(کــویــت) ،کــاراچــی(پــاکــســتــان)،
کاتماندو(نپال) و هنگکنگ(هنگکنگ).

رئیس پلیس پایتخت :سارقان
باسابقه و بار اولی از سرقت هایشان
احساس ترس و نگرانی ندارند

رئــیــس پلیس پایتخت از افــزایــش  ۲درصــدی
سرقتهای خرد در تهران خبر داد و گفت :سارقان
چه آنهایی که سابقه دارند و چه آنهایی که بار اول
است که دست به سرقت میزنند ،احساس ترس
و نگرانی ندارند .سردار رحیمی دیروزعصر به مهر
گفت :در بحث سرقتها بهخصوص سرقتهای
خردکه۶۰تا ۷۰درصدسرقتهاراشاملمیشوند،
شدتبرخوردالزماست.ویبابیاناینکهفردسارق
زمانی که میبیند با او برخورد نمیشود ،بر ارتکاب
جرم جری می شــود ،افــزود :ســارق خرد که هیچ،
سارقعمدهوسابقهدارهمپسازدیدناینموضوع
دیگراحساسترسونگرانینمیکند.

