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زینب برومند- برای غلبه بر بحران کم آبی 

و رفع مشکالت حــوزه آب روستایی نیازمند 

اعتبارات هستیم و اگر اعتبارات به موقع تزریق 

نشود با بحران کم آبی شدیدی در مانه و سملقان 

ــه رو خواهیم شد.رئیس آب و فاضالب  روب

از کمبود  با گالیه  روستایی مانه و سملقان 

اعتبارات حوزه آبفای روستایی این شهرستان و 

با بیان این که مانه و سملقان دارای ۳ بخش سملقان، مرکزی 

و مانه و بیشترین مشکالت حوزه آب شرب مربوط به بخش مانه 

است افزود: کمبود آب این بخش به دلیل کیفیت نامناسب آب 

چاه های این بخش است که رفع مشکالت کیفیت آب نیازمند 

اعتبارات ویژه است.

»علی تیزرو« سال ۹۷ را سال بحران کم آبی در کشور دانست 

و ادامه داد: پیش بینی می کردیم در این سال بحرانی ۳۰ 

روستای این شهرستان توسط تانکر آبرسانی شود اما با ارائه 

خدمات و مدیریت خوب این اداره فقط در ۸ روستا توسط تانکر 

آبرسانی سیار انجام شد که در بیشتر این روستاها به دلیل 

کیفیت نامناسب آب، آبرسانی سیار انجام شد.وی بیشترین 

مشکالت و تنش آبی را در بخش مانه دانست و تصریح کرد: 

در بخش مرکزی فقط روستای چخماقلو و در بخش سملقان 

فقط روستاهای تشی و زرد با مشکل کم آبی روبه رو هستند.

وی گفت: برنامه این است که از محل سد شیرین دره ۶۴ 

روستا آبرسانی شود که با تزریق به موقع اعتبارات و اجرایی 

شدن این اقــدام ۳۳ روستای بخش مانه از نعمت آب شرب 

بهره مند خواهند شد.»تیزرو«تعداد مشترکان 

آبفای روستایی مانه و سملقان را ۱۹ هزار و 

۳۰۰ مشترک اعالم و بیان کرد: از این تعداد 

۱۸ هزار مشترک فعال است که ۶۷ هزار تا ۷۰ 

هزار جمعیت را پوشش می دهد.وی اظهار کرد: 

مجتمع کهنه جلگه کیفیت آب خوبی ندارد و 

این حوزه با کمبود شدید آب مواجه است و برای 

خروج از بحران کم آبی این مجتمع مطالعات آبرسانی از سد 

چندیر راز و جرگالن به مجتمع کهنه جلگه انجام شده و این 

اقدام نیازمند اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی است.وی با بیان این 

که با توجه با کاهش شدید نزوالت آسمانی  تخصیص پایین 

اعتبارات بر مشکالت آبی شهرستان افــزوده شده که برای 

حل مشکالت حوزه آب روستایی به ۸۰ میلیارد تومان اعتبار 

نیازمندیم افزود: اگر کل این اعتبار تزریق شود کل مشکالت 

حوزه آب روستایی شهرستان برای همیشه حل می شود. وی 

از وضعیت کلر زنی و کیفیت آب  روستاهای این شهرستان خبر 

داد و اضافه کرد: ۹۸ درصد آب روستاهای این شهرستان کلر 

زنی می شود.وی اظهار کرد: فاز دوم مجتمع امند-گرماب با 

اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در هفته دولت افتتاح 

می شود.ایشان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کلیه مسئوالن و 

اعضای محترم شوراهای اسالمی و دهیاران محترم روستا در 

جهت همکاری کردن در بحران آبی از مردم محترم روستاها 

خواست تا با رعایت الگوی مصرف و پرداخت به موقع قبوض به 

مجموعه در جهت خدمات رسانی بهتر کمک کنند.

رئیس آب و فاضالب روستایی مانه و سملقان مطرح کرد:

با کاهش نزوالت آسمانی، نیاز اعتباری 80 میلیارد تومانی 
برای غلبه بر کم آبی 

زینب برومند- رئیس ورزش جوانان مانه و سملقان از 

خدمات ارزنــده ورزش جوانان این شهرستان خبر داد و 

گفت: مانه و سملقان ظرفیت و پتانسیل بسیار زیادی در 

حوزه ورزش دارد و  ما باید برای این بخش از جامعه برنامه 

های زیــادی ارائــه دهیم.»یونس کریمان« افــزود: بیشتر 

جامعه امروز ما از جوانان تشکیل  شده و این امر توجه بیش  

از پیش به این قشر را هم از لحاظ ورزش و هم مسائل دیگر 

ضروری تر می سازد.وی با اشاره به برنامه های هفته دولت 

بیان کرد: مسابقه گورش کشوری )ترکمنی( به مناسبت 

هفته دولت با حضور پرشکوه مردم در روستای کهنه جلگه  

برگزار شد.وی با بیان این که برگزاری همایش پیاده روی 

عمومی از جمله دیگر برنامه های هفته دولت این اداره 

بود که با حضور باشکوه مردم این شهرستان برگزار شد 

گفت: برگزاری مسابقات دارت کارکنان دولــت هم از 

جمله برنامه های شاخص این اداره بود که به مناسبت 

هفته دولت برگزار شد.وی از افتتاح ۲ پروژه ورزشی در 

هفته دولت خبر داد و بیان کرد: افتتاح سالن سنگ نوردی 

شهر آشخانه و افتتاح سالن ورزشی روستای نجف از جمله 

پروژه های افتتاح شده هفته دولت اســت.وی سرکشی 

از خانواده آزاده و جانباز ورزشکار سعید براتی را از جمله 

دیگر برنامه های هفته دولت دانست و اظهار کرد: برگزاری 

مسابقات فوتسال کارکنان دولت هم از جمله دیگر برنامه 

های هفته دولت است که با حضور باشکوهی برگزار شده 

است.وی  اظهار کرد: مانه و سملقان یکی از پتانسیل های 

خوب ورزش  کشور است که ورزشکاران آن در بسیاری 

از مسابقات برون مرزی خوش درخشیده و افتخاراتی 

ــرای کشور عزیزمان رقــم زده انـــد.وی اضافه کرد:  را ب

تالش های زیادی در طول دولت یازدهم و دوازدهم برای 

توسعه ورزش در سطح شهرستان صورت گرفته است، این 

شهرستان در چهار حوزه ورزشی می تواند شاخص های 

فعا لیت شهرستانی خود را گسترش دهد که راه اندازی 

اماکن ورزشی ، خانه های ورزشی روستاها ، ارتقای سطح 

دانش و آگاهی ورزشکاران به ویژه مربیان ، اهمیت به 

جوانان و ارتقاء و راه اندازی سمن های فعلی و جدید فعال 

در شهرستان از جمله این موارد است.شماعی ادامه داد: 

از سوی دیگر استفاده از پتانسیل ورزشکاران و خیران در 

حوزه ورزش می تواند یکی از اصولی باشد که با عنایت به آن 

می توان در زمینه پیوند توسعه و ورزش در راستای پیشبرد 

اهداف شهرستان کمک گرفت.

در گفت وگو با رئیس ورزش جوانان مانه و سملقان مطرح شد:

  خدمات ارزنده ورزش مانه و سملقان
 در یک نگاه


