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مدیریتواقتصادمحلی

 آبرسانی به بیش از ۹ میلیون روستایی
در دولت روحانی

طرحهــای کــه کــرد تاکیــد نیــرو وزیــر
تاکنــون امیــد و تدبیــر دولــت آبرســانیدر
ازهموطنــان نفــر هــزار ۲۰۰ و میلیــون ۹

روستاییرابهرهمندکردهاست.
بــه گــزارش ایرنا، رضا اردکانیان روز ســه 
شــنبه در مراسم افتتاح طرح های آبرسانی به 
۲۵۶ روستا در ۹ استان کشور از طریق ویدئو 
کنفرانــس افــزود: طرح های آبرســانی ۱۲ هزار 

و ۵۰۰ روســتایی کشور را در برگرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: بــا این طرح ها یک 
هزار و ۲۵۰ روســتای کشــور در پرتوی اجرای 
پویــش هــر هفتــه #الف ب-ایران بــا جمعیتی 
بالــغ بــر ۸۲۵ هــزار نفــر از نعمــت آب پایــدار 
و ســالم برخوردار شــده اند. وزیر نیرو گفت: 

بــرای رســاندن آب پایــدار بــه روســتاهایی که 
امــروز بهــره مند شــدند حدود یــک هزار و ۴۷ 

کیلومتر خط انتقال احداث شد.
اردکانیــان ادامــه داد: پویــش هــر هفتــه 
#الــف ب-ایــران، افتتــاح ۲۵۰ طــرح را وعــده 
داده بــود کــه بــا طرح هــای امــروز ۲۴۶ طــرح 
بزرگ و مهم آب و برق و فاضالب افتتاح شده 
اســت. وی افــزود: ایــن طرح هــا بــا ۶۵ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری، اجرا شده 
و این روند تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

وزیر نیرو جمعیت روســتایی را جمعیتی 
همــه  از  اســت  ضــروری  کــه  دانســت  مولــد 
امکانات مانند آب و برق و گاز ودیگر خدمات 

بهره مند باشند.

۱۶ شهر کرمان درگیر تنش آبی است 
معــاونتوســعهوبهرهبــرداریشــرکت
آبوفاضــاباســتانکرمــانگفــتکــه۱۶ 
شــهرایــناســتانبایکمیلــون۴۴۵هزارو
۹۱۷نفــرجمعیــتباتوجهبهکاهششــدید
نزوالتجویوبارشهاطیپاییزوزمستان
سالجاریدرمعرضتنشآبیقراردارد.

بــه گــزارش ایرنــا، عبــاس ســلطانی در 
نشســت شــورای اطالع رســانی کرمان افزود: 
همچنیــن ۷۶۰ روســتای بــاالی ۲۰ خانوار این 
بــا جمعیــت ۱۳۴ هــزار و ۸۳۲ نفــر  اســتان 
دسترســی بــه آب آشــامیدنی ســالم ندارند و 
به ۷۵۰ روســتا نیز آبرســانی به صورت ســیار 

انجام می شود.
وی تصریــح کــرد: شــاخص بهــره مندی از 
آب آشامیدنی روستایی در استان کرمان ۶۶.۳ 
درصــد مــی رســد که ایــن میــزان در کل کشــور 
۷۶ درصــد و نشــان دهنــده پایین بــودن میزان 
دسترســی مردم روســتاهای این اســتان به آب 

آشامیدنی از حد متوسط کشوری است.
معاون توسعه و بهره برداری شرکت آب 
و فاضــالب اســتان کرمــان بیان کــرد: نیاز آبی 
در بخــش شــهری این اســتان ۱۱ هــزار و ۳۶۴ 
لیتر بر ثانیه اســت اما در حال حاضر هشــت 
هزار و ۹۸۶ لیتر بر ثانیه، توان تولید از منابع 
قابــل برداشــت آبــی را داریــم کــه در نتیجه ۲ 

هزار و ۳۸۷ لیتر برثانیه کسری تراز داریم.

وی بــا بیــان اینکه بدترین شــرایط تنش 
آبی در شــهر کرمان وجود دارد اظهار داشــت: 
مصرف آب در این شهر یک هزار و ۹۶ لیتر بر 
ثانیه اســت که حدود ۳۰ درصد کمبود تامین 
آب داریــم کــه اگــر بــرای آن چــاره اندیشــی 
نشــود شــهر کرمان بحرانی تریــن منطقه این 

استان در تابستان سال آینده خواهد بود.
ســلطانی ادامــه داد: بــرای حــل مشــکل 
میــان مــدت آب شــهر کرمــان ۱۳ حلقــه چــاه 
حفــر و ۱۵ حلقــه چــاه نیــز بازســازی شــده و 
غیرمجــاز،  انشــعابات  ســاماندهی  همچنیــن 
شناســایی مشــترکین پرمصــرف و جداســازی 
آب فضــای ســبز ادارات از آب آشــامیدنی و 

غیره در دستور کار قرار دارد.
تابســتان ســال گذشــته  در  گفــت:  وی 
تعــداد روزهای پیک مصــرف آب ۳۲ روز بود، 
امــا بــا توجــه به گرمای هــوا در مرداد امســال 
تعــداد روزهــای پیــک آب بــه ۴۷ روز رســید و 

مشکالتی برای مردم بوجود آورد.
معاون توسعه و بهره برداری شرکت آب 
و فاضــالب اســتان کرمان تاکید کــرد: کیفیت 
آب در بســیاری از شــهرها و روســتاهای ایــن 
اســتان مطلــوب نیســت کــه بــا اجــرای طــرح 
های کیفی ســازی و خرید و راه اندازی حذف 
ســامانه هــای نصب آرســنیک کیفیــت آب به 

سمت بهبود حرکت کرده است.

تاکسی هوایی به زودی در فرودگاه اراک راه اندازی می شود
خــط کــه گفــت اراک فــرودگاه مدیــر
تاکســیهوایی)ایرتاکســی(باسرمایهگذاری
بخــشخصوصــیبــهزودیدراینکانشــهر
راهانــدازیمیشــودوهواپیمــاتاکســیایــن

طرحتا۶۰۰کیلومترپروازدارد.
ایرنــا، رحیــم حسین نســب  گــزارش  بــه 
افــزود: ظرفیــت مســافر ایرتاکســی اراک برای 
هر سفر شهری  هفت نفره پیش بینی شده 
و شــهرهای اســتان مرکــزی، تهــران، اصفهــان 
همدان و حتی اســتان های شــمالی را تا ۳۰۰ 

مایل پوشش می دهد.
وی اظهــار کــرد: در نشســت اخیر ســتاد 
توســعه هوانــوردی عمومــی، شــرکت »آرام« 
متقاضــی راه انــدازی خــط تاکســی هوایــی در 
اراک شــد و بــرای ســرمایه گذاری در فــرودگاه 

اراک اقدام کرده است.
مدیــر فــرودگاه اراک گفــت: در شــرایط 
اقتصــادی کنونی ورود به بازارهای جدید نیاز 
همه کسب وکارهای کوچک و بزرگ است و با 
توجــه به همه گیری ویــروس کرونا و تاثیر آن 
بر افت شــدید درآمدهــای صنعت هوانوردی  
راه انــدازی تاکســی هوایــی عاملی در ســرعت 

بخشی به امور محسوب می شود.
مزایــای  نســب، درخصوص  حســین 

خاطرنشــان کرد:  تاکســی هوایی،  از  اســتفاده 
از هواپیمــا در مســیرهای مختلــف  اســتفاده 
پــرواز بــدون اســتفاده از برنامه پروازی اســت 
کــه عــالوه بــر صرفه جویــی در زمــان و هزینه، 
پوشــش  را  مختلــف  بخش هــای  نیازهــای 
می دهــد و همچنیــن ســرعت بــاالی حرکــت، 
پرسنل اندک و بهره وری زیاد، مصرف سوخت 
پایین، انعطاف پذیری باال و سوق دادن صنعت 
هوانوردی به همه مناطق کشــور و منطقه، از 
جمله مزایای استفاده از این صنعت است. به 
گزارش ایرنا، تاکســی هوایی اصطالحی اســت 
کــه برای هواپیماهای دربســتی در فرودگاه ها 
به کار گرفته می شــود که مســافران می توانند 
بدون معطلی برای رســیدن ســاعت پروازهای 
ایــن  گرفتــن  اختیــار  در  بــا  برنامــه ای  فــوری 

تاکسی های پرنده به مقصد خود برسند.
ســه  از  اراک  فــرودگاه  بانــد  تطویــل 
بــه ســه هــزار و ۷۰۰ متــر، اجــرای  هزارمتــر 
اســتریپ های دوطرف باند فرودگاه، هرکدام 
بــه عــرض ۷۵ متــر و طــول ســه هــزار و ۷۰۰ 
متــر و همچنیــن اجــرای حــدود هفــت هــزار و 
۶۰۰ متــر الیتینــگ باند با صــرف اعتباری بالغ 
بــر ۲۰۰ میلیــارد ریــال در دولــت تدبیر و امید 

محقق شده است.

 تمایل 4 شرکت سوئیسی برای سرمایه گذاری
در ایران

ســوئیس ســفیر الیتنــر، مارکــوس
درایــراندردیــداربــامحمدباقــرنوبخــت،
معاونرئیسجمهورازتقاضایشــرکتهای
سوئیســیبــرایحضــوروســرمایهگذاریدر
ایــرانســخنگفــتوخواســتاررفــعموانــع

گمرکیوامثالآنهاشد.
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابط 
کشــور،  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  عمومــی 
مارکــوس الیتنــر ســفیر ســوئیس در ایران در 
دیــدار بــا محمدباقــر نوبخــت معــاون رئیــس 
سوئیســی  شــرکت های  تقاضــای  از  جمهــور 
بــرای حضور و ســرمایه گذاری در ایران ســخن 
گفــت و خواســتار رفــع موانع گمرکــی و امثال 

آنها شد. 
تحریم هــای  علی رغــم  وی،  گفتــه  بــه 
آمریــکا، شــرکت های فولــر، ســینجتا، روشــه، 

نوارتیس عالوه بر نســتله تمایل دارند که در 
ایران سرمایه گذاری کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با 
استقبال از رویکرد کشور سوئیس، مذاکرات 
مثبــت  را  کشــور  دو  جمهــور  روســای  اخیــر 
و نشــانه اعتمــاد دو کشــور خوانــد و گفــت: 
علــت ســرپا ماندن ایــران علی رغــم تحریم ها، 
نهادســازی هایی بود که در ایران شکل گرفته 
و امــکان اتخــاذ تصمیــم در اوضــاع تحریــم را 
به ما می دهد. خرســندیم که کشــور سوئیس 
همواره کوشــیده که روابط خوب و منطقی ای 

با ایران داشته باشد.
نوبخــت افــزود: خورشــید تحریم هــا رو 
درحــال  همکاری هــا  خورشــید  و  غــروب  بــه 
طلوع اســت. انشالله در آینده، همکاری های 

وسیع تری با طرف سوئیسی داشته باشیم.

کمیسیون  عمران به دنبال احیای  وزارت  مسکن 
رئیسکمیسیونعمرانمجلسشورای
اســامیتاکیدکــردکهبازآفرینــیبافتهای
مســاکن ســازی مقــاوم شــهری، فرســوده
روســتاییوتولیدیکمیلیونواحدمسکونی

درسال،وزارتخانهمستقلمیطلبد.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد رضــا رضایــی 
مجلــس  در  جهــرم  مــردم  نماینــده  کوچــی، 
شــورای اســالمی در صفحه شــخصی خود در 

توئیتر، نوشت:

»انتظــار تحــول و جبــران عقــب ماندگی 
گذشــته حــوزه تولیــد مســکن بــا معاونــت در 
 وزارت  راه و شهرســازی میســر نخواهــد شــد. 

بازآفرینی بافت های فرســوده شــهری، مقاوم 
ســازی مساکن روســتایی و تولید یک میلیون 
واحد مســکونی در ســال، وزارتخانه مســتقل 
بــا همراهــی  عمــران  مــی طلبــد.  کمیســیون  
 مجلس  انقالبی احیای  وزارت  مسکن را دنبال 

خواهد کرد.«

وزیرامورخارجهبابیاناینکهتوافقباآژانس
ازنقــاطقوتماســت،گفت:آنچــهکهآقایصالحی
بــاآژانــسبینالمللیانرژیاتمیتفاهمکردند،یک
موفقیــتبینظیــردیپلماتیــکاســتکــهآقــایدکتر
صالحیباشــجاعت،توانمندیوبااتکابهاینملت

انجامدادند.
بــه گــزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در حاشــیه 
همایــش بین المللی مطالبــات حقوقی دفاع مقدس 
در خصــوص اجــرای مصوبه مجلس شــورای اســالمی 
دربــاره متوقــف نمــودن اجــرای پروتــکل الحــاق اظهار 
کــرد: مــا از ۲۷ بهمــن بــه صــورت رســمی بــه آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی اعالم کردیم که از صبح پنجم 
اســفند مــاه قانــون مجلــس در ایــن باره اجــرا خواهد 
شد و به همین دلیل اجرای این قانون از صبح امروز 

آغاز شده است.
وزیر امور خارجه درباره سفر رافائل گروسی به 
تهــران گفــت: آقای گروســی به ایران آمد تــا ترتیباتی 
را جهت اجرای قانون داشــته باشــیم؛ به توافقاتی در 
ایــن رابطــه رســیدیم و اصــل ایــن توافق بر این اســت 
کــه نوارهایــی کــه از برنامه هــای هســته ای مــا ضبــط 
می شــوند کــه هیــچ گاه بــه صــورت زنــده بــه آژانــس 
ارائــه نمی شــد؛ بلکــه به طــور روزانــه و هفتگــی ارائه 
می شد. این نوارها از این به بعد نگهداری می شود و 
در اختیــار آژانس قرار نمی گیــرد؛ البته اجرای پادمان 

ادامه پیدا می کند.
جمهــوری  تعهــد  پادمــان  کــرد:  تاکیــد  ظریــف 
اسالمی ایران است و مصوبه اخیر مجلس هم اجازه 
همــکاری بیــش از پادمان را هم به ما نمی دهد و این 
بــه آن معناســت که همکاری ما بــا آژانس ادامه پیدا 

می کند.
وزیــر امــور خارجــه با بیــان اینکه اجــرای مصوبه 

مجلــس بــه معنــای قطــع همــکاری ایــران بــا آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمی نیســت و قانــون مجلس نیز 
چنین چیزی را نخواسته است، تصریح کرد: همکاری 
ایــران بــا آژانــس ادامه پیــدا می کند اما ایــن همکاری 
ایــن  از پروتــکل الحاقــی نخواهــد رفــت و در  فراتــر 

چارچوب همکاری خواهیم کرد.
بــا  کــرد:  اظهــار  رئیــس دســتگاه دیپلماســی   
کشــورهای ۱+۴ یعنی روســیه، چین و ســه کشــور 
از  بــا ســایر کشــورها  اروپــا و  اتحادیــه  اروپایــی و 
ماه هــا قبــل گفــت و گــو کردیم البتــه بحث کاهش 
تعهــدات ایــران در چارچوب مــاده ۳۶ برجام بیش 
از دو ســال اســت کــه شــروع شــده اســت و بحــث 
خــروج آمریــکا از برجــام و کاهــش تعهــدات ایــران 
بحــث همیشــگی ایــران در جلســات بــا طرف هــای 

برجام بوده اســت.

وی افــزود: مصوبــه مجلــس نیــز کــه در همیــن 
چارچــوب برجــام مصوب شــده اســت به اطــالع همه 
رســیده و گفتــه ایــم که بــه محض اینکــه اروپایی ها و 
آمریکایی هــا بــه تعهــدات خــود بــاز گردند، مــا نیز به 

تعهدات خود عمل می کنیم.
تفاهمباآژانسیکموفقیت

بینظیردیپلماتیکاست
روز  اتفاقــات  خصــوص  در  همچنیــن  ظریــف   
گذشــته مجلس گفت: متاســفانه ما همه مســائل را 
بــا زاویه سیاســی مــی بینیــم. آنچه که آقــای صالحی 
بــا آژانــس بین المللی انــرژی اتمی تفاهــم کردند،یک 
موفقیــت بی نظیــر دیپلماتیــک اســت کــه آقــای دکتــر 
صالحــی بــا شــجاعت توانمندی و با اتــکا به این ملت 

انجام دادند.

 رئیس دســتگاه دیپلماســی گفت: اگر دوســتان 
مــا در مجلــس روز قبــل و هماهنگی هایــی کــه شــده 
بــود را نــگاه کــرده بودند و اگر همانطــور که در بیانیه 
دولــت آمــده، مصوبــه ۲۵ بهمن شــورای عالی امنیت 
ملــی را نــگاه کرده بودند که بر اســاس همان مصوبه 
روز بیســت و هفتــم بهمن نامه پایــان اجرای پروتکل 
همــان  اســاس  بــر  و  دادیــم  آژانــس  بــه  را  الحاقــی 
مصوبــه گروســی بــه ایران آمــد اگر همه اینهــا را نگاه 
کــرده بودنــد آن رفتارهای کامــالً غیرالزم که دیروز در 

مجلس انجام نمی شد.
ایــن  حســاب  بــه  را  ایــن  مــا  داد:  ادامــه  وی 
می گذاریــم کــه تحــوالت خیلــی ســریع اتفــاق افتــاده 
دوستان ما اطالع نداشتند و توافق را نخوانده بودند 
آنهــا اگــر ضمیمــه را بخواننــد همــه چیــز باز و آشــکار 
است. دوستان ما از زمان برجام حرف هایی را دنبال 
کرده اند که ضمیمه محرمانه و سری دارد. هر چیز در 
برجــام آمــده ما مثل آمریکایی هــا نبودیم که برجامی 
کــه بــه انگلیســی بوده اســت را کنــار بگذاریــم و چیز 
دیگــری چــاپ کنیــم. ما خود برجــام را در اختیار همه 

گذاشتیم و مردم ما می توانند آن را بخوانند.
وزیــر امــور خارجــه تاکیــد کــرد: توافــق چنــد روز 
پیــش بــا آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی نیز آشــکار 
است و ان شاءهللا در تاریخ ثابت خواهد شد که این 

توافق یکی از نقاط قوت ماست
وزیر امور خارجه در خصوص پیشــنهاد طرفهای 
اروپــا بــرای حضــور آمریــکا به عنــوان میهمــان در یک 
جلســه مشــترک و بررســی برجام گفت< ما نشســت 
رســمی بــا آمریــکا نخواهیــم داشــت بــه دلیــل اینکــه 
آمریکا عضو برجام نیست و این موضوع که آمریکا در 
مورد یک نشســت غیررســمی که عضو نباشــد دعوت 

شود در حال بررسی است.

وزیــرارتباطــاتوفنــاوریاطاعــاتازافزایش
چشمگیرقیمتبستههایاپراتورهاپسازتصویب
مصوبــهکمیســیونتلفیــق،مبنیبــرافزایــش۳۰۰۰ 
میلیــاردتومانیمالیــاتاپراتورهاواختصاصآنبه

برخیدستگاههاازجملهصداوسیماخبرداد.
نوشــت:  توییتــر  در  آذری جهرمــی  محمدجــواد 
مصوبــه  بــا  مجلــس  محتــرم  نماینــدگان  امیــدوارم 
کمیســیون تلفیــق، مبنــی بــر افزایــش ۳۰۰۰ میلیــارد 
تومانــی مالیــات اپراتورهــا و اختصــاص آن بــه برخــی 

دســتگاه ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، 
مخالفــت کننــد. تصویب این بنــد در تبصره ۶ بودجه 
باعــث افزایــش چشــمگیر قیمت بســته های اپراتورها 

خواهد شد.
جهرمی، تصویری از این مصوبه منتشــر کرد که 
در آن عنــوان شــده اســت: حق االمتیــاز و حق الســهم 
دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به 
میــزان ۱۰ درصــد افزایــش یافتــه و بــه حســاب درآمد 
عمومــی ردیــف ۱۳۰۴۰۴ نــزد خزانــه داری کل واریــز 

می شــود. منابــع حاصــل بــه میــزان ۳۰ هــزار میلیارد 
ریــال بــا هدف حمایت از تولید محتــوا و فعالیت های 
فرهنگــی و نظــارت در فضای مجازی هزینه می شــود. 
مســوولیت صــدور مجــوز و تنظیــم مقــررات صــوت و 
تصویــر فراگیــر و نظــارت بــر آن؟ منحصــرا بــه عهــده 
فراگیــر  تصویــر  و  صــوت  مقــررات  تنظیــم  ســازمان 

)ساترا( سازمان صداوسیما است.
با این حال روز گذشته مجلس در جلسه علنی 
ایــن مصوبــه جنجالــی بــرای تبدیــل شــدن بــه قانــون 

تصویــب کــرد کــه پــس از ان بــا واکنش  معــاون وزیر 
ارتباطــات همــراه شــد حســین فــالح جوشــقانی در 
ایــن رابطــه در توئیتــر نوشــته اســت: مصوبه مجلس 
)سه شنبه(، باعث گران شدن قیمت اینترنت و توقف 

توسعه مناطق محروم خواهد شد.
وی افــزود: درآمــد اپراتورهــا مســتقیما به تعرفه 
وابســته اســت و افزایــش درآمــد خزانــه و پرداخــت 
بــه صداوســیما حتمــا با رشــد قیمــت اینترنــت مواجه 

خواهد شد.

استاندارخراسانجنوبیگفتکهمطالبهمهم
واصلیاســتان،انتقالآبازخلیجفارسودریای
عمــاناســتتــابــااجــرایآنشــاهدتوســعههرچه

بیشترصنعتوکشاورزیباشیم.
بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومــی اســتانداری 
بــه  اشــاره  بــا  مالنــوری  جنوبی، حمیــد  خراســان 
کشــور  شــرق  منطقــه  برگزاری همایش اســتانداران 
کــه بــا حضور اســتانداران خراســان جنوبی، خراســان 
رضــوی، خراســان شــمالی، یــزد، کرمــان و سیســتان 
و بلوچســتان در چابهــار برگــزار شــد، افــزود: یکــی از 
مطالبــات خراســان جنوبــی از دولت در این ســمینار، 

موضوع انتقال آب بود.
در  تقریبا مشــابه  شــرایط  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
اســتان های شــرقی کشــور تصریح کرد: زمانــی که به 
عنــوان ۶ اســتان، مطالباتی از دولت داشــته باشــیم، 

نفوذ بیشتری داریم.
اســتاندار خراســان جنوبــی اظهــار کرد: بــا توجه 
بــه خشکســالی های چندیــن ســاله و تشــدید شــرایط 
کم آبــی در اســتان های شــرقی کشــور و از طرفــی نیاز 
دریــا  از  آب  انتقــال  اجــرای  توســعه ای،  بخش هــای 

بهترین گزینه است.
وی به افتتاح طرح انتقال آب از خلیج فارس به 
کرمــان اشــاره کــرد و گفت: طرح انتقــال آب از خلیج 
فارس به سمت یزد در حال اجراست و ما نیز مطالبه 

خــود را بــرای انتقال آب از دریای عمان مطرح کردیم 
تا زودتر شاهد اجرای آن باشیم.

گزینه هــای  اســتان،  مطالبــه  افــزود:  مالنــوری 
انتقــال آب از ۲ حــوزه دریــای عمــان و خلیــج فــارس 
اســت کــه با اجرای آن شــاهد توســعه هرچه بیشــتر 

صنعت و کشاورزی باشیم.
وی آب را از اولویت های استان خراسان جنوبی 

برشمرد که باید به نحو احسن تامین شود. 
مرزهــا  بازگشــایی  جنوبــی  خراســان  اســتاندار 

را از دیگــر مطالبــات اســتان در ایــن همایش عنــوان 
کــرد و گفت: در زمینه جمع بندی مطالبات اســتان ها 
و فعالیــت بیشــتر مرزهــا، بازگشــایی بازارچه هــا نیــز 

پیگیری  شد.
وی افــزود: بــرای خراســان جنوبــی، درخواســت 
بازگشــایی بازارچه های یــزدان، دوکوهانه و گلورده را 
ارائه کردیم تا با فعالیت این بازارچه ها، کمک بزرگی 

به اشتغال و توسعه استان شود.
بیــن  و هم افزایــی  گفــت: هماهنگــی  مالنــوری 

شــرق می تواند  منطقــه  در  همجــوار  اســتان های 
محورهــای  منابــع،  کریدورهــا،  از  بهره بــرداری 
مواصالتــی، ظرفیت های جاده ای، ریلی و هوایی، مرز 

به ویژه بندر چابهار را تسهیل کند.
نشســت کارگــروه اســتانی منطقه پنج کشــور 
بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتانداران  حضــور  بــا 
خراســان  جنوبــی،  خراســان  رضــوی،  خراســان 
فرمانــداری  بتازگــی در  و یــزد  کرمــان  شــمالی، 

چابهار برگزار شــد.

بــه اســتاندارخوزســتاندرخصــوصشــرایط
وجودآمدهدرپیمشــکلتصفیهخانهآبشــماره۲ 

اهوازتوضیحاتیارائهکرد.
خبرنــگاران  جمــع  در  سلیمانی دشــتکی  قاســم 
اظهار کرد: حدود ســاعت ۵ صبح بود که اطالع داده 
شــد تصفیه خانــه آب شــماره ۲ اهــواز دچــار مشــکل 
شــده اســت و ســرریز آب باعث شــده پمپ ها به زیر 

آب بروند.

بــه گــزارش ایســنا، وی افــزود: بــا توجــه بــه این 
مشــکل مجبور شــدیم بــرای جلوگیــری از کدورت آب 
و تــا زمــان اتمــام تعمیــرات کامــل، آب بخــش بزرگــی 
از غــرب اهــواز و بخــش کوچکــی از آب شــرق اهــواز 

را قطع کنیم.
آب  تصفیه خانــه  گفــت:  خوزســتان  اســتاندار 
شــماره ۲ اهــواز دارای شــش پمــپ اســت کــه پنــج 
پمــپ از ایــن تعــداد بســیار مجهــز و ضــدآب هســتند 

و تعمیــرات آن هــا بــه خوبــی انجــام شــده اســت امــا 
متاسفانه یکی از پمپ ها فرسوده است.

سلیمانی دشــتکی ادامــه داد: بــه مدیــران آبفای 
اهــواز بابــت فرســودگی ایــن پمپ تذکراتی داده شــد 
زیــرا بایــد ایــن پمــپ فرســوده از قبــل و پیــش از این 

اتفاق تعمیر می شد.
وی ادامــه داد: همــه عوامل در منطقه مشــغول 
تعمیرات پمپ ها هســتند و امیدواریم تا بعد از ظهر 

امروز مجددا آب شهر اهواز وصل شود و شاهد حل 
این مشکل باشیم.

اســتاندار خوزســتان گفــت: بــه دلیــل کم آبــی 
آب  نبــود  اســت  ممکــن  کــه  تبعاتــی  همچنیــن  و 
ادارات  امــروز  باشــد،  داشــته  کرونــا  بحــث  در 
شهرســتان اهــواز را تعطیــل اعــالم کردیم تا عالوه 
بــر حفظ بهداشــت، بــه صرفه جویی آب نیز در این 

شــرایط کمک شود.

بــا کرومیــت کنســانتره فــرآوری کارخانــه
ســرمایهگذاری۲۰۰میلیــاردریــالروزسهشــنبهدر

سبزواربهبهرهبرداریرسید.
بــه گــزارش ایرنــا، رییــس اداره صنعــت، معــدن 
و تجــارت ســبزوار گفــت: ایــن واحــد در ســال جهــش 
فروشــی  خــام  از  جلوگیــری  راســتای  در  تولیــد و 

راه اندازی شده است. 

فــرآوری  کارخانــه  افــزود:  امیدبخــش  علــی 
کنســانتره کرومیــت با ظرفیــت هفت هزار و ۵۰۰ تن 
در ســال فعــال شــده و بــرای ۲۰ نفــر اشــتغال ایجــاد 

کرده است.
اجــرای  در  تولیــدی  طــرح  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
طرحهای اقتصاد مقاومتی و با توجه به ظرفیت خوب 
معادن کرومیت در شهرســتان سبزوار در دستور کار 

قرار گرفته بود.
رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت ســبزوار 
گفت: در ســال های گذشــته کرومیت ایــن منطقه به 
صــورت خــام خــارج مــی شــد کــه بــا بهــره بــرداری از 
کارخانــه فــرآوری کنســانتره  و عیارســازی و فــرآوری 
آن زمینــه خــروج محصول فراوری شــده فراهم شــده 

است.

قطب هــای  از  ســبزوار  افــزود: شهرســتان  وی 
معدنــی اســتان خراســان رضــوی بــه شــمار مــی رود 
و تاکنــون پروانــه بهره بــرداری حــدود ۱۵۰ معــدن بــا 
انــواع کانی هــای فلــزی و غیرفلزی شــامل کرومیت، 
منگنــز، ســنگ آهــک، آلومینیــم، انــواع ســنگ های 
ســاختمانی و ســنگ الشــه در این شهرســتان صادر 

شده است.
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