اجتماعی

پنج شنبه  ۲۰مرداد ۱۴۰۱
 ۱۳محرم .۱۴۴۳شماره ۲۱۰۰۵

یک توئيت

پایانغصهآب5میلیونخوزستانی

در هفته دولت و با بهرهبرداری از بزرگترین طرح آبرسانی کشور ،آب شرب سد دز به سمت  ۲۶شهر و
 ۱۶۰۸روستای خوزستان روانه و آرزوی  ۶۰ساله مردم این خطه برآورده میشود

رسانه های جهان

الــــجــــزیــــره :در
تحقیقی ک ــه ایــن
هفته در Nature
Communications
منتشر شد ،محققان
میگویند ساالنه حــدود 66000
نــفــر در آســیــای جــنــوب شــرقــی به
ویرو سهای کرونا مرتبط با سارس
مبتال میشوند .ضمن اینکه این
مطالعه نشان میدهد که حدود 500
میلیون نفر در نزدیکی زیستگاههایی
زنـــدگـــی مــیکــنــنــد کـــه مــیــزبــان
خــفــاشهــای حــامــل وی ــروسه ــای
مرتبط با سارس هستند .جنوب چین،
شمال شرق میانمار ،الئوس و شمال
ویتنام به عنوان مناطقی با بیشترین
تنوع گونههای خفاش که میزبان
وی ــرو سه ــای شبه کــرونــا هستند،
شناسایی شدند .این مقاله میگوید:
«این دادهها در مورد جغرافیا و مقیاس
سرریز را میتوان بــرای هد فیابی
نظارت و پیشگیری از برنامههای
ظهور احتمالی کووید ۱۹در آینده
مورد استفاده قرار داد».
تـــی آر تــی:ب ــر
اســـاس گـــزارش
شــبــکــه جــهــانــی
ردپـــا ( )GFNکه
بــا انــدازهگــیــری
مــــــــنــــــــابــــــــع
طبیعی جهان و استفاده مــردم از
آ نها ،همه ساله نسخه جدید رد
پــای اکولوژیکی و ظرفیت زیست
محیطی را بــرای آن سال محاسبه
مـیکــنــد ،مــنــابــع زیــســت محیطی
بــــــرای ســـــال  2022در 28
جــوالی(6مــرداد) به اتمام رسیده
است .یعنی مردم جهان در هفتمین
مــــاه ســــال مـــیـــادی ،ســه ـمشــان
از بـــرداشـــت مــنــابــع طــبــیــعــی را
برداشتهاند و هرچه تا پایان امسال
بردارند ،اضافه برداشتهایی است
کــه بــه طبیعت آســیــب م ـیزنــد .از
دهه  1970تا  ،2019تاریخ روز
اضــاف ـهبــرداشــت از زمــیــن بـهطــور
پیوسته در حال افزایش اســت .در
سا لهای اخیر روز تخطی از زمین
تقریب ًا هربار زودتر از سال قبل از آن
به ثبت میرسد.

اسپوتنیک:چند
مــیــلــیــارد ســال
پــیــش ،یـــک روز
زمــــیــــن حـــــدود
 19ســــاعــــت
طــول میکشید.
اســپــوتــنــیــک بـــه نــقــل از "The
"Conversationنــــوشــــتــــه اســت:
بــاوجــود ثــبــت رکـــورد کــوتــاهتــریــن
روز در نیم قــرن در ژوئــن امسال،
دانــشــمــنــدان میگویند روزه ــای
زمــیــن در ح ــال طــوالن ـیتــر شــدن
اســــت .اف ــزای ــش یــا کــاهــش طــول
ساعات روز بر موضوعات مختلفی
تاثیرگذار است :از رفاه مردم گرفته
تا کارایی ابــزارهــا .طی میلیو نها
سال ،چرخش زمین به دلیل اثرات
اصطکاکی مرتبط با جزر و مد ناشی
از ماه ،کند شده است .این فرایند
در هر قرن حــدود  2.3میلی ثانیه
طــول روز را افــزایــش م ـیدهــد ،به
طوری که چند میلیارد سال پیش،
یک روز زمین حدود  19ساعت طول
میکشید.

تاچندروزدیگرباافتتاحطرحمیانمدتآبرسانی
غدیر،تحولیبزرگبرایتامینآبمردمخوزستان
رقم خواهد خورد و با تکمیل آن مشکل آب در این
خطهمرزی،برایمدتهاحلخواهدشد.
آنطور که فارس گزارش داده ،پروژه غدیر ابتدا
با ۳فاز فعالیت خود را آغاز کرد که شامل فاز اول،
آبرسانیازقیصریهتاآبادانوخرمشهر؛فازدوم،
تأمین آب شرب شهرهای اهواز ،دشت آزادگان،
هویزهوشادگانوفازسومازامالدبس تاآبگیرسد
دزبود .عملیاتاجراییآناز ۲۶آذر ۸۷آغازشد.
طبقگزارشاقتصادآنالین،قراربودکلپروژهدر
پنجسالوتاپایاندولتوقتبهبهرهبرداریبرسد
اما این مهم محقق نشد و پس از دولتهای دهم،
یازدهمودوازدهم،حاالقراراستدولتسیزدهم
طرحمیانمدتآنرابهبهرهبرداریبرساند.
▪هدف نهایی ،آبرسانی به 26شهر و1608
روستا

آبرسانی به 26شهر و 1608روستای مرکزی،
جنوبی و غرب استان خوزستان هدف اصلی این
طرحتعیینشدهوطبقبرنامهقراراست 52درصد
جمعیت استان خوزستان معادل  4.7میلیون
نفر را تحت پوشش بهرهمندی از آب شرب قرار
دهد .این آب از سد دز در  ۲۳کیلومتری شمال
شرقی اندیمشک تامین خواهد شد و با اقدامات و
پیگیریهایدولتسیزدهمطیماههایگذشته،
روندبهرهبرداریازآنتسریعشدهاست.
▪اجرایطرحمیانمدت

البته درباره طرح غدیر باید به این نکته هم اشاره
کرد که برای تسریع در آبرسانی به خوزستان،
فعالقراراستطرحمیانمدتآناجراییشود.
آنطورکهعباسصدریانفرمدیرعاملسازمانآب
و برق خوزستان به خبرگزاری صداوسیما گفته،
«میزان پیشرفت طرح آبرسانی غدیر ۴۹درصد
استوبرایتکمیلآنبهبیشاز ۲۵هزارمیلیارد
تومان اعتبار نیاز است؛ اما در سفر سال گذشته
رئیسجمهور و وزیــر نیرو به استان خوزستان،
دستوری با عنوان اجرای طرح میانمدت صادر
شد».بهگفتهاو«،برایاجرایاینطرحمیانمدت

که در باالدست سد دز ،هیچ منبع آلودهکنندهای
وجود ندارد و همین موضوع ،عامل حفظ کیفیت
مطلوبآنخواهدبود.
▪افتتاح،احتماالدرهفتهدولت

در حالت عادی ،حدود  ۳۶ماه زمان الزم بود اما
با تالشهای جهادی و شبانه روزی ،این طرح در
کمترازیکسالبهبهرهبرداریخواهدرسید».
▪یکیازبهترینآبهایشربدنیا

نکتهمهمدربارهاینطرح،کیفیتآبشربیاست

که از سد دز برای استفاده مردم خوزستان انتقال
دادهخواهدشد.بررسیمحققاندانشگاهصنعتی
امیرکبیر حاکی از آن است که آب سد دز ،یکی
از بهترین منابع آب شرب در سطح جهان است و
تمامیمتغیرهایآندروضعیتخوبارزیابیشده
است .یک دلیل مهم دیگر این موضوع این است

صدریان فر این را هم گفته است که «مقرر بود ماه
قبل این طرح افتتاح شــود ،ولی به دلیل وجود
برخیمحدودیتهادرظرفیتتولیدبرایتعدادی
از تولیدکنندگان ،تجهیزات به موقع به دست
ما نرسید ،اما پیشبینی میشود در صورتیکه
مشکلیبهوجودنیاید،درهفتهدولتامسالیاقبل
از آن ،این طرح به بهرهبرداری خواهد رسید» .در
همینحالقاسمزادهسخنگویصنعتآبکشور
نیز با اشاره به طرح میان مدت پروژه آبرسانی
غدیر که قرار است تا چند روز دیگر افتتاح شود
گفت :این طرح حدود  90درصد آبی که قرار بود
تا افق  1425تامین شود را تامین خواهد کرد
که با اجرای آن مردم خوزستان برای همیشه با
خشکسالیوکمآبیخداحافظیخواهندکرد.

معاون سازمان آب و برق خوزستان در گفت و گو با خراسان تشریح کرد

اجرای بزرگترین سامانه آبرسانی کشور برای تحقق آرزوی دیرینه مردم خوزستان
دکتر «صابر علی دادی» معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان
هم درباره این طرح بزرگ ملی توضیحاتی به خراسان داده است:
* طرح آبرسانی غدیر ،آرزوی دیرینه مردم خوزستان بوده که انتظار
داشتند  60سال پس از افتتاح سد دز ،از آب شرب آن بهرهمند شوند
و خوشبختانه حاال این آب ،به انتهاییترین نقطه استان که آبادان و
خرمشهر است هم خواهد رسید.
* آب ســد دز اســتــانــداردهــای آب شــرب کــانــادا را کــه باالترین
استانداردهای جهانی است ،دارد و باکیفیتترین آب ممکن در
اختیار مردم عزیز خوزستان قرار خواهد گرفت.
* زیرساختهای طرح آبرسانی غدیر در سالهای گذشته آماده
شده بود اما کار اصلی که اتصال آب دز به شبکه بود ،انجام نشده بود
و رئیس جمهور در سفر  5شهریور سال گذشته به خوزستان دستور
دادند که این پروژه اجرایی شود.
* طبق نظر مشاوران برای انجام این کار به  36ماه زمان نیاز بود اما
با توجه به ضرورت تسریع در انجام آن و نیاز مبرم خوزستان به آب به
دلیل خشکسالیهای وسیع ،با دستور رئیسجمهور و وزیر نیرو مقرر

شد با کار جهادی ،ظرف یکسال پروژه به
سرانجام برسد.
* هم اکنون این پــروژه به پیشرفت 85
درصدی رسیده و امیدواریم طبق برنامهریزی انجام شده ،ظرف
همان یک سال اعالم شده و در هفته دولت ،این پروژه به بهرهبرداری
برسد.
* با بهرهبرداری از طرح غدیر ،منابع آبی خوزستان از نظر کمی 100
درصد و از نظر کیفی  50درصد ارتقا خواهد یافت.
* طرح غدیر با  80کیلومتر طول و قطر خط  2400میلیمتر،
بزرگترین سامانه آبرسانی کشور است.
* طبق افق  ،1425با تکمیل طرح  26شهر و  1608روستای
خوزستان از این آب شرب بهرهمند خواهند شد اما برای تسریع در
اجرا ،هماکنون در طرح میانمدت ،این آب به  18شهر و  500روستا
خواهد رسید .البته زیرساختها برای کل شهرها و روستاهای مدنظر
ایجاد شده است اما باید انشعابات مورد نیاز به ویژه در روستاها ایجاد
شود که طبیعتا زمانبر خواهد بود.

تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان به هفته بعد موکول شد
زاهدی  -سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دیروز در
حاشیه نشست هیئت دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان
بهخبرنگارانگفت:دولتمسئولیتتعیینمیزانافزایشحقوق
بازنشستگان را به وزرای عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی
سپرده که این موضوع هنوز جمعبندی نشده است.
به گزارش خراسان ،محمدهادی زاهدیوفا افزود :با توجه به

اعتبارات الزم برای افزایش حقوق بازنشستگان ،نیازمند زمان
بیشتری برای ارزیابی هستیم و بعد از بررسیها اقدامات الزم
در این زمینه انجام خواهد شد.سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه
اجتماعی با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و
مسئوالن مربوط ،به منظور اجرای دستور رئیسجمهور تصریح
کرد :برابر تفویض انجام شده و بررسیهای کارشناسی صورت

گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد در
چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان ،مستمری سایر
سطوح اصالح شود.این خبر حاکی است در همین حال دیروز
خبرگزاری دولت ( ایرنا) برای این خبر این تیتر را انتخاب کرده
بود  :زاهدی وفا :هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی افزایش
حقوق بازنشستگان را پذیرفتند .

وزیر ارتباطات :با همکاری روسیه نسخه های سوم و چهارم ماهواره خیام را می سازیم

ماهوارهبرجدید به زودی آزمایش می شود

هادی محمدی  -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دیروز
در حاشیه نشست هیئت دولت گفت  :در دو سه هفته آینده
ماهوارهبر جدیدی تست میشود که میتواند ماهوارهای را
تا  ۱۰۰کیلو در مدار قرار دهد .عیسی زارعپور ،همچنین با
یادآوری اینکه کار اصلی ساخت ماهواره «خیام» از پنج سال
پیش شروع شده و نزدیک به یک سال بود که از آماده شدن آن
میگذشت ،اما مشکالت جدی برای پرتاب آن وجود داشت،
تصریح کرد که در دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال و در
سایه روابط خوب بین ایران و روسیه توانستیم این ماهواره را
با ماهورهبر بسیار مطمئن پرتاب کنیم .عمر ماهواره خیام ۷
سالاستوباهمکاریروسیهنسخههایسوموچهارمماهواره
خیامراخواهیمساخت.
وی تاکید کرد :در صنعت بومی فضایی و ساخت ماهوارهها
و ایستگاههای زمینی و توسعه کاربردهای صنعت فضایی
در زندگی مردم ،در جاهایی که خأل داریم نیاز به همراهی
کشورهای صاحبنام در این زمینه وجود دارد .در همین
راستاروزسهشنبهماهوارهخیامکهماهوارهسنجشیبادقت
باالست ،از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان که متعلق به
روسیهاستبهفضاپرتابشدکهبزرگترینپایگاهفضاییاست
کهازدههشصتفعالاستواالنهمماهانهباهمینموشک
که ماهواره خیام پرتاب شد ،فضانورد به ایستگاه بینالمللی
میفرستند.
زارع پور گفت :این افتخار بزرگی است بــرای متخصصان
کشورکهدرکنارروسیهکهحدودهفتدههدراینحوزهفعال
هستند ،قرار گیرند .ماهواره خیام  600کیلو وزن داشت و
کاربردهایمتنوعداردازبحثارتقایبهرهوریدرکشاورزی
و پایش محصوالت کشاورزی تا مبارزه با جنگلخواری و
زمینخواریوغیره.
وزیرارتباطاتادامهداد:بایدبهفکرماهوارهبعدیباشیموخط
تولیداینماهوارههارابهصورتمشترکراهاندازیکنیم.در
حوزهظرفیتهایداخلیامکانساختماهوارههایباقدرت
 ۱۰مترراداریموهدفگذاریکردیمتاپایاندولتسیزدهمبه
تواناییساختماهوارههایباقدرتیکمتربرسیم.

۹
گزیده

آمار فوتیهای کرونا
در آستانه  3رقمی شدن
در کنار همه اخبار این روزها ،آمار قربانیان کرونا
در ســکوت مســیر افزایشــی را طی میکند و در
آستانه سه رقمی شدن است .طبق اعالم وزارت
بهداشــت ،در شــبانه روز تا عصر دیروز  ۹۰بیمار
مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست
دادند که مجموع جانباختگان کرونا را به ۱۴۲
هزار و  ۶۵۴نفر رساند.طبق این اعالم بر اساس
آخرین آمــار  ۱۳۰شهرســتان در وضعیت قرمز،
 ۱۲۹شهرســتان در وضعیــت نارنجــی۱۵۴ ،
شهرســتان در وضعیت زرد و  ۳۵شهرســتان در
وضعیت آبی قرار دارند.

خسارت 4هزار میلیارد تومانی
سیل به استان تهران
استاندار تهران با اشــاره به کشته شدن ۴۴
نفر در سیل اخیر شهرستا نهای فیروزکوه
دمــاونــد و پاکدشت ،گفت :ایــن سیل حدود
چهار هزار میلیارد تومان خسارت به خانههای
روستایی ،اراضی کشاورزی و سایر زیرساخت
ها وارد کرد .به گزارش ایرنا ،منصوری عصر
چهارشنبه دربـــاره آخــریــن تلفات سیل به
خبرنگاران گفت :در سیل منطقه امامزاده
داوود(ع) ،فعال  ۲۳نفر فوتی قطعی داریــم
که البته در بررسی نهایی شاید این آمار تغییر
کند؛ در سیل شهرستان فیروزکوه نیز  ۱۵نفر
فوتی قطعی داریم و بقیه فوتیها نیز در سایر
شهرستا نها بوده است.

تصادفات رانندگی جزو 5ردیف
اول پروندههای قضایی
معاون اول قوه قضاییه گفت :براساس آمارهای
موجود ،موضوع تصادفات رانندگی و ایــراد
صدمه غیرعمدی ناشی از آن جزو پنج ردیف
اول پروندههای وارده به دستگاه قضایی است.
به گــزارش ایرنا از معاونت اول قــوه قضاییه،
حجتاالسالم والمسلمین محمد مصدق دیروز
چهارشنبه در نشست ستاد مرکزی پیگیری
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه
قضاییه ،افــزود :باید تصمیماتی اتخاذ شود تا
مشخص شود چگونه میتوان این پروند هها را
در خارج از دستگاه قضا بررسی کرد و پرونده
قضایی بــرای اینگونه مــوارد تشکیل نشود
بنابراین شرکتهای بیمه نقش اساسی در این
زمینه دارند.

واتساپ مهلت حذف پیام ها
را طوالنی تر کرد
طـــــــبـــــــق اعــــــــــام
حـــســـاب تــوئــیــتــری
پیا مرسان   واتساپ،
این پیا مرسان ویژگی
جدیدی برای کاربران
فراهم کرده که به آنها
اجــازه میدهد تا  ۲روز پس از ارســال پیا مها،
آ نهــا را حــذف کنند .ایــن تغییر در پروفایل
توئیتری ایــن پیا مرسان اعالم شــد .به گفته
شرکت ،اکنون کاربران در چتهای خصوصی
میتوانند تا  ۲روز پس از ارســال پیام دربــاره
حفظ یا حذف آن تصمیمگیری کنند.
به طور دقیقتر کاربران این شبکه اجتماعی
 ۲روز و  ۱۲ساعت پس از ارســال پیام فرصت
دارند تا آن را حذف کنند .پیش از این کاربران
فقط یک ساعت و  ۸دقیقه و  ۱۶ثانیه پس از
ارسال پیام فرصت داشتند آن را حذف کنند.
برای حذف پیامی در واتساپ کافی است روی
آن ضربه زد و برای چند ثانیه آن را نگه داشت و
سپس گزینه حذف را انتخاب کرد.

واکنشآمریکابهپرتابخیام
پرتاب ماهواره خیام توسط ماهوارهبر سایوز از پایگاه فضایی
بایکونور واکنش مقا م های ایاالت متحده آمریکا را به همراه
داشت.به گزارش اسپوتنیک ،خبرگزاری آناتولی ترکیه اعالم
کرد :در حالی که مسکو یک ماهواره ایرانی را در مدار قرار داد،
وزارت امورخارجه ایــاالت متحده آمریکا گفت که همکاری
نالمللی
رو به رشد روسیه با ایران یک خطر بزرگ برای جامعه بی 
محسوب میشود.
یکی از سخنگویان وزارت خــارجــه آمریکا در گفتوگو با
خبرگزاری آناتولی مدعی شد که ایاالت متحده از اقدام روسیه
در پرتاب «یک ماهواره با قابلیت چشمگیر جاسوسی از جانب
ایران آگاه است».
وی ادعا کرد :تعمیق اتحاد روسیه با ایران چیزی است که کل
جهان باید آن را ببینند و آن را به عنوان یک تهدید عمیق درنظر

بگیرند.بنا بر اعالم سازمان فضایی ایران ،مراحل اولیه پرتاب
با موفقیت سپری شده و در لحظه انتشار این خبر ،ماهواره در
حال انتقال با بلوک انتقال مداری به مدار نهایی خود یعنی مدار
 ۵۰۰کیلومتر است.
طبق برنامه کاری تعیین شده ،ماهواره خیام هر  ۲۴ساعت ۴
گذر از فراز ایران خواهد داشت که در این گذرها ارسال فرمان
به ماهواره و دریافت داده تلهمتری ماهواره انجام خواهد شد.
طی روزهای آینده فرایندهای را هاندازی و تست زیرسامان ههای
این ماهواره بر اساس برنامه از پیش تعیین شده صورت خواهد
گرفت.یوری بوریسوف رئیس سازمان فضایی فدرال روسیه
(روس کاسموس) پرتاب ماهواره خیام را «یک رویداد مهم در
همکاری دوجانبه ایران و روسیه توصیف کرد که راه را برای
اجرای پروژههای مشترک جدید هموار میکند».
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