
 . یکشنبه . 12 اردیبهشت 1400 . سال هجدهم . شماره 4660 .    

شـرکت سـهامی آب منطقـه ای اصفهـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی یـک 
مرحلـه ای انجـام خدمـات عمومـی اداره مرکـزی، اداره دوم، مجموعـه آبشـار و 
کلیـه ادارات و دفاتـر شهرسـتان و فضـای سـبز خـود را براسـاس جـدول زیـر بـه 
انجـام رسـاند، لـذا خواهشـمند اسـت از تاریـخ درج آگهـی نوبـت دوم بـه مـدت 
7 روز نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولـت )سـتاد( قسـمت مناقصـات بـه آدرس WWW.SETADIRAN.IR اقـدام 
از طریـق سـامانه  نماینـد. شـایان ذکـر اسـت دریافـت اسـناد مناقصـه صرفـاً 

سـتاد انجـام مـی پذیـرد.

آدرس: اصفهـان، روبـروی پـل خواجـو، ابتـدای بلـوار آئینـه خانـه، شـرکت آب 
منطقـه ای اصفهـان، امـور تـدارکات و خدمـات پشـتیبانی

تلفن تماس: 66153603 )031( داخلی 2173  
دورنگار: 36611128 )031(

WWW.ESRW.IR :آدرس سایت

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهانتاریخ چاپ: نوبت اول: 1400/02/12 - نوبت دوم: 1400/02/15

شناسه آگهی: 1130245

ت اول(
) نوب

شماره مناقصه در سامانه ستادشرح مناقصهردیف

خدمات عمومی اداره مرکزی، اداره دوم، مجموعه 1
2000001205000007آبشار و ادارات و دفاتر شهرستان ها و فضای سبز

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی شركت در مناقصه  شرکت سهامی

 آب منطقه ای اصفهان

انتشار نوبت اول : 1400/02/12 نوبت دوم : 1400/02/13

شناسه آگهی: 1128785

آگهی مناقصه
ت اول(مناقصه عمومی یک مرحله ای

) نوب

شرکت ملی نفت ایران

252,000000   ریال                                                                                                                                                 9832266مبلغ تضمین 

  299,000,000 ریال                                                                                                                                                9932083مبلغ تضمین

 243,000,000 ریال                                                                                                                                                 9731525مبلغ تضمین

 1,202,000,000 ریال                                                                                                                                               9832287مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی 	

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران	

 	 )IR 350100004001114006376636(  :  شماره شبا(

و سایر تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659  ت / 123402 مورخ 94/09/22 مورد قبول و پذیرش می باشد.

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( 90مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

موضوع مناقصه :  خرید   -    9832266: انواع تسمه  -     P/F:DEUTZ & MWM & DIESTEL  ENGINE:9731525    -    P/F:BOMCO MUD PUMP  :9932083  -  9832287: قطعات کاترپیالر

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات ،مزایدات شرکت 
ملی حفاری ایران درپایگاه SETAD.IR  می باشد. 

www.nidc.ir       -      http://sapp.ir/nidc_pr             کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران  *

مبلغ برآورد )ریال/ارز(شماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

98322665,028,000,000شرکت ملی حفاری ایران

99320835,970,300,000شرکت ملی حفاری ایران

97315254,842,000,000شرکت ملی حفاری ایران

983228724,020,200,000شرکت ملی حفاری ایران

   * مشخصات مناقصه :

به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب / مدارک حقوقی )اساسنامه/آگهی تاسیس تا آخرین تغییرات ( معتبر متناسب با موضوع مناقصه ) تامین کاال ( 	روش ارزیابی 
در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود .

* روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

دریافت اسناد

توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت

محل دریافت
آدرس : اهواز  بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران بعد از ساختمان پایگاه عملیاتی اداره تدارکات داخلی کاال –گروه مناقصات تلفن 

تماس  34148795 -061  

نحوه دریافت

1- ارائه اصل فیش بانکی واریزی به مبلغ 190.000  ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز - 1

)IR 520100004001114004020491( :وجوه در آمد شرکت ملی حفاری ایران )شماره شبا

2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه- 2

تحویل اسناد به

شرکت

  31 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              آخرین مهلت

محل تحویل
اهواز- بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- 

شماره تماس   34148569  –  061-34148580

* نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

)سهامی خاص(

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایه
شركت كارخانجات داروپخش )سهامی عام(

به شماره ثبت 139281 و شناسه ملی 10101823437 شرکت کارخانجات داروپخش
)سهامی عام(

پیرو آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت مندرج در روزنامه های 
اطالعـات، صبـح اقتصـاد و عصـر اقتصـاد مـورخ1400/01/31، نظـر 
 به تأمین حقوق کامل سهامداران ارجمند و به موجب موافقت نامه

اوراق  و  بـورس  سـازمان   1400/02/11 مـورخ   08/658559-004  
مهلـت  میرسـاند،  محتـرم  سـهامداران  کلیـه  اطـالع  بـه  بهـادار، 
اسـتفاده از حـق تقـدم افزایـش سـرمایه تـا پایـان وقـت اداری روز  

گردیـد. تمدیـد    1400/02/29 مـورخ  چهارشـنبه 

هیأت مدیره شركت كارخانجات داروپخش )سهامی عام(

مدیریت و اقتصاد محلی

۱۹ هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری صنعتی در 

سمنان 3 هزار شغل ایجاد کرد
رئیــس ســازمان صنعــت ، معدن و تجارت اســتان 
ســمنان اعالم کرد که ســرمایه گذاری در بخش صنعت 
اســتان ســال ۹۹ بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال بود که 
برای سه هزار و ۶۱۸ نفر اشتغالزایی به همراه داشت. 
به گزارش ایرنا، علی تشــنه دل در حاشــیه بازدید 
از یــک واحــد صنعتی در ســمنان گفت: ســرمایه گذاری 
انجام شــده در بخش صنعت اســتان ســمنان در ســال 
گذشته ، بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال بود که این رقم 
در مقایســه با مدت مشــابه آن در ســال ۹۸ حدود ۱۵۹ 

درصد افزایش نشان می دهد.
وی ادامــه داد: در بخــش پروانه هــای بهــره برداری 
حــوزه صنعــت کــه در واقــع مــی تــوان همــان ســرمایه 
گذاری هــای تحقــق یافتــه دانســت طــی ســال ۹۹ تعداد 
۲۱۲  فقــره پروانــه بهــره برداری بــرای واحدهای تولیدی 

استان صادر شد.
رئیــس ســازمان صنعــت ، معــدن و تجارت اســتان 
سمنان با اشاره به رشد ۲۸ درصدی اشتغال در بخش 
صنعت اظهار داشت: سال ۹۹ با صدور پروانه های بهره 
برداری جدید در بخش صنعت اســتان ، زمینه اشــتغال 

سه هزار و ۶۱۸ نفر در صنایع استان فراهم شد.
وی اضافه کرد : سال ۹۹ برای واحدهایی که جواز 
تأســیس صنعتــی اخــذ کردنــد، ســرمایه گذاری بالــغ  بــر 
۲۸۷ هــزار میلیــارد ریال با اشــتغال حدود ۴۸ هزار نفر 

پیش بینی شد.
رئیــس ســازمان صنعــت ، معــدن و تجارت اســتان 
سمنان با بیان اینکه سال گذشته ۲ هزار و ۳۳۰ مجوز 
صنعتی در اســتان صادر شــد گفت: ۲۱۲ واحد صنعتی 
در اســتان پروانه بهره برداری و ۲ هزار و  ۱۱۸ واحد نیز 

جواز تأسیس دریافت کردند.

موانع تولید واحدهای 
صنعتی شهرك های صنعتی 
محالت و خمین بررسی شد

مرکزی- مشــكالت زیرساخت های شهرك صنعتی 
خمین با حضور نماینده شهرستان محالت و دلیجان و 
برخی مســئولین اســتانی بررســی و از برخی واحدهای 
تولیــدی مســتقر در شــهرك صنعتی محــالت بازدید به 

عمل آمد.
نشســتی  در  شــركت  مدیرعامــل  میرزایــی  طیــب 
بــا حضــور فرمانــدار خمیــن، مدیــر عامــل بــرق باختــر، 
مدیرعامــل توزیع برق اســتان، رئیس و معاون ســازمان 
صمــت و بخشــدار قورچــی باشــی در شــهرك صنعتــی 
خمین با اشاره به توسعه ۱۵۰ هكتاری شهرك صنعتی 
خمین و تامین خدمات و شروع واگذاری در سال جاری 
و اشاره به توسعه ۱۲۸ هكتاری ناحیه صنعتی سعیدی 
بر لزوم تامین زیرساخت برق ناحیه صنعتی خرمدشت 
تاكید نمود كه مقرر شــد در دســتور كار شــركت توزیع 

برق استان و برق باختر قرار گیرد.
میرزایی گفت: در حال اخذ مجوز ولزوم آزاد سازی 
اراضی راكد و فاقد پیشرفت فیزیكی به ویژه در شهرك 
صنعتــی خمیــن می باشــد كه این مهم نیــاز به همكاری 
فرمانــداری جهت تســریع در فرآیند آزادســازی دارد. در 
ادامه وی تاكید بر اجرای ماده ۸۱ قانون الحاق ۲  و ماده 
۵۴ قانون احكام دائمی توسعه جمهوری اسالمی ایران 
داشــت كــه توســط نماینــده محتــرم مجلــس و فرماندار 
شهرســتان خمین قول مساعد بر اجرای آن اخذ گردید. 
در ادامه این برنامه یك روزه با حضور ســلیمی نماینده 
مــردم شــریف شهرســتان محالت و دلیجــان در مجلس 
شــورای اســالمی از برخــی از واحدهای صنعتی مســتقر 
در شــهرك صنعتــی محــالت بازدید و مشــكالت و موانع 

تولید آنها بررسی شد.
شــریف  مــردم  نماینــده  بازدیــد  ایــن  جریــان  در 
شهرستان محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی 
بــا توجــه بــه كمبــود زمیــن صنعتــی در شــهرك صنعتــی 

محالت بر توسعه شهرك تاكید داشت.

استان فارس پیشتاز تزریق 
واکسن در کشور است

فــارس- اســتاندار فــارس اعــالم کــرد کــه اســتان 
و  اســت  پیشــتاز  کرونــا  واکســن  تزریــق  در  فــارس 
واکسیناســیون بــا رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی 

ادامه دارد.
عنایت هللا رحیمی با بیان اینکه اســتان فارس در 
تزریق واکســن کرونا پیشــتاز اســت و واکسیناســیون با 
رعایــت کامل پروتکل های بهداشــتی ادامــه دارد، عنوان 
کرد: بیشــترین تعداد واکســن تزریق شــده در شهرهای 

کشور مربوط به شیراز است.
 اســتاندار فارس با اشــاره به اینکه واکسیناسیون 
بــا اولویــت اول کادر درمــان و  در همــه نقــاط فــارس 
بیمــاران خاص شــروع شــد، اظهــار کرد: در حــال حاضر 
تزریــق واکســن بــه افراد مســن باالی ۸۰ ســال نیز آغاز 
شــده اســت. دکتر رحیمی خاطرنشــان کرد: تاکنون ۸۵ 
هــزار نفــر در اســتان فارس دوز اول واکســینه شــده اند 
کــه از ایــن تعــداد ۱۲ هــزار نفــر دوز دوم را نیــز دریافت 
کــرده انــد.  وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تزریــق واکســن در 
اســتان فــارس بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی 
انجــام می شــود، یــادآور شــد: در هــر شهرســتان یــک 
مرکــز واکسیناســیون جهــت تزریــق واکســن به پرســنل 

بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان وجود دارد.
ایــن  بــه  نیــز ۴ ســالن  ادامــه داد: در شــیراز  وی 
امــر اختصــاص داده شــده کــه در هــر ســالن ۶ کانتینــر 
وجــود دارد.  اســتاندار فــارس بیــان کــرد: بــا توجــه بــه 
اتمام واکسیناســیون گروه بهداشــت و درمان و شــروع 
تزریــق واکســن بــه گروه هــای ســنی باالی ۸۰ ســال، در 
شهرســتان ها مقــرر شــد یــک ســالن نیــز به ایــن منظور 

راه اندازی شود.

اخبـــــــــــــــــار

این روزها خبرهای متعددی درباره هشدار 
مســئوالن محلی کشــور در خصوص خطر تنش 
آب و لزوم صرفه جویی در مصرف در رســانه ها 
به چشــم می خورد. اخباری که با توجه به حجم 
کم میانگین بارندگی زمستان و پاییز گذشته در 
کشــور چندان هم دور از انتظار نبودند. در این 
گــزارش بنــا داریم اســتان هایی را که به احتمال 
در  آبــی  کــم  نظــر  از  را  ســختی  روزهــای  زیــاد 
تابستان امسال پیش رو خواهند داشت معرفی 
کنیــم و مــروری بــر وضعیــت بارندگــی، ذخایــر 
آبــی اســتان ها و هشــدار مســئولین مربوطــه در 

خصوص بحران آِب پیش رو داشته باشیم.

این ۶ استان تابستان کم آب و 
سختی در پیش دارند

به گفتــه مدیــرکل دفتــر آب وخــاک ســازمان 
ایرنــا، متوســط  بــا  محیــط  زیســت در گفت و گــو 
میلیمتــر   ۲۰۹ کشــور  در  بــارش  بلندمــدت 
میلیمتــر   ۱۲۷ حــدود  اکنون بــه  کــه  اســت 
و  ماننــد سیســتان  اســتان هایی  اســت.  رســیده 
بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، خراسان 
رضــوی، کرمــان و فــارس جــزو اســتان های خیلی 
بحرانی هستند که نسبت به سال گذشته حدود 
۵۰ درصــد کاهــش بارندگــی داشــته اند و بعــد از 
آنهــا، اســتان های اصفهــان، ســمنان و کرمانشــاه 
نسبت به متوسط بلندمدت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد 
کاهش بارندگی داشته اند و وضع سایر استان ها 

نیز از این نظر چندان مطلوب نیست.
او  در این خصوص هشــدار داده اســت که 
در حــوزه فــالت مرکــزی و شــرق کشــور کــه اقلیم 
خشــک و نیمه خشــک دارد سال آبی جاری،  سال 
خشــکی اســت و اگر تدابیر الزم اندیشیده نشود 
بــا چالش هــای جدی در حوزه تامین نیازهای آبی 
و بعــد از آن در تامیــن نیازهــای زیســت محیطی 
دچــار خواهیــم شــد و مشــکالت جــدی ایجاد می 

شود.
بنابرایــن در ۶ اســتان مذکــور انتظــار بحران 
کم آبــی شــدید خواهیــم داشــت کــه در ادامــه به 

 بررسی آن خواهیم پرداخت. 

۱۵۱ میلیون مترمکعب هدررفت 
ساالنه آب در خراسان رضوی

همانطور که گفته شد یکی از ۶ استانی که 
در تابســتان امســال احتمال کم آبی شــدید برای 

آن وجود دارد، خراسان رضوی می باشد.
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان 

رضــوی بــا اشــاره بــه گــزارش ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی اســتان، میــزان تولیــد آب در حــوزه 
شــهری اســتان را در ســال گذشــته ۴۰۱ میلیــون 
مترمکعــب اعــالم کرد کــه ۱۰۲ میلیون مترمکعب 

از این میزان هدررفت آب است.
او همچنین در گفت وگو با ایرنا اظهار کرده 
اســت کــه در شــبکه آب روســتایی، میــزان آب 
تولیــدی ۱۰۴ میلیــون مترمکعــب و هدررفــت آب 

۴۹ میلیون مترمکعب است.
بنابرایــن مجموعــا ۱۵۱ میلیــون مترمکعــب 
آب در اســتان هدررفتــه اســت در حالــی کــه آب 
مصرفــی مشــهد ۱۸۳ میلیــون مترمکعــب گزارش 

شده است.
وی تصریــح کــرد کــه بــه نظــر می رســد بهتر 
اســت بــا اقدامــات الزم میــزان هدررفــت آب در 
اســتان کاهــش یابــد نــه اینکــه جلــو کشــاورزی و 

کشاورزان گرفته شود.
همچنیــن مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی در خصوص میزان آب ورودی به 
سدهای این استان در سال آبی جاری از کاهش 
۱۰۰ برابری میزان آب ورودی به سدها نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته خبر داده است. 
وی در ایــن خصــوص اظهــار کرده اســت که 
در ســال آبــی جــاری تــا اردیبهشــت امســال تنهــا 
پنج میلیون مترمکعب آب وارد سدهای خراسان 
رضوی شده است و این در حالی است که میزان 

ورودی آب بــه ســدهای اســتان در مــدت مشــابه 
ســال گذشــته بیــش از ۵۰۰ میلیــون مترمکعــب 

بوده است.
معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
خراســان رضــوی نیــز در خصــوص بحــران کم آبی 
ایــن اســتان اظهــار کــرده اســت کــه اجــرای ســند 
ســازگاری بــا شــرایط کم آبی خراســان رضوی باید 
مرتبــط  اجرایــی  دســتگاه های  کاری  اولویــت  در 

باشد.
و  آب  مدیریــت  راســتای  در  همچنیــن  وی 
مصارف آن افزوده اســت که به طور جد و بدون 
بــرق  و  بــا مصــارف غیرمجــاز آب  بایــد  اغمــاض 
برخورد شــود زیرا این مصــارف غیرمجاز می تواند 
صدمات و مخاطرات فراوانی در بر داشته باشد.
همچنیــن وی میانگیــن بــارش در فروردیــن 
مــاه امســال در اســتان خراســان رضــوی را هفت 
ایــن میــزان در ســال  کــه  گــزارش داد  میلیمتــر 
گذشــته ۱۲۷ و در دوره آمــاری ۴۰ میلیمتــر بــوده 

است.

 سایه خشکسالی بر ۹۱ درصد

از پهنه خراسان جنوبی
یکی دیگر از اســتان هایی که انتظار می رود 
در تابســتان امســال بــا بحــران کــم آبی دســت و 

پنجه نرم کند استان خراسان جنوبی است.

بــه گــزارش ایرنــا و براســاس آمارهــای اداره 
میانگیــن  جنوبــی  خراســان  هواشناســی  کل 
بارندگی های این اســتان در ســال آبی جاری ۳۸ 
میلیمتــر بــوده کــه نســبت بــه ســال گذشــته ۶۹ 
درصــد و نســبت بــه دوره بلندمــدت ۵۹ درصــد 

کاهش داشته است.
در  اســت  ســال   ۲۰ حــدود  خشکســالی 
تــاز دارد که امســال  خراســان جنوبــی تاخــت و 
پیامدهــای  و  اســت  محســوس تر  آن  شــدت 
نامبارکــی را در بخش هــای مختلــف کشــاورزی، 
آب، هوا، اشــتغال، بهداشــت و ســایر بخش های 

اقتصادی و اجتماعی برجا گذاشته است.
همچنیــن براســاس آمــار دوره ۱۰ ســاله تــا 
آخر اسفند سال گذشته که مدیرکل هواشناسی 
خراســان جنوبــی ارائــه کــرده اســت، ۹۱ درصــد 
مســاحت خراســان جنوبــی متاثــر از خشکســالی 
وضعیــت  در  درصــد   ۹ مقــدار  ایــن  از  اســت. 
نرمال، ۲۰ درصد خشکســالی خفیف، ۳۵ درصد 
خشکســالی  درصــد   ۲۵ متوســط،  خشکســالی 
شدید و ۱۱ درصد خشکسالی بسیار شدید است.
مســئول  ایــن  گفتــه  بــه   همچنیــن 
شهرســتان های طبــس و بشــرویه جــزو مناطــق 

بسیار شدید خشکسال هستند. 

۹۵ درصد از مصرف آب استان 
کرمان مصرف کشاورزی است 

کرمــان دیگــر اســتان کشــور اســت کــه در 
بــا کمبــود آب شــدید مواجــه  امســال  تابســتان 

خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار، نماینده مردم 
کرمــان در مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص 
مصــرف آب در ایــن اســتان اعالم کرده اســت که 
۹۵ درصــد از آب هــای موجــود در ایــن اســتان در 
بخــش کشــاورزی مصرف می شــود کــه نزدیک به 
۸۰ درصــد ایــن آبهــای تبخیر و یــا در زمین جذب 

می شود.
وی ابراز کرده است که مصرف بدون برنامه 
این آب ها موجب می شود مهمترین منابع استان 
کرمــان هــدر رود و ایــن اســتان بــرای تامیــن آب 

شرب هم با مشکل مواجه شود.

تغییرات اقلیمی علت اصلی 
بحران آب هرمزگان، سیستان و 

بلوچستان و فارس 
اســتان های هرمــزگان، فارس و سیســتان و 
بلوچســتان نیز دیگر اســتان هایی هســتند که در 
زمره کم آب ترین اســتان های کشــور در تابســتان 

امسال قرار دارند. 
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، رئیــس 
بــه  ســفر  در  کشــور  هواشناســی  ســازمان 
هرمــزگان اظهــار کــرده اســت کــه در ســال های 
گذشــته تاثیــر تغیــرات اقلیمــی و خشکســالی در 
دو اســتان هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان و 
بخشــی از جنــوب اســتان فــارس بیشــتر از دیگــر 
موجــب  امــر  همیــن  و  کشــوربود  اســتان های 
 ایجــاد خشکســالی در ایــن مناطــق بــوده اســت.

مدیــرکل هواشناســی هرمــزگان نیــز اعــالم کــرده 
 ۱۲ تاکنــون  زراعــی  ســال  ابتــدای  از  کــه  اســت 
میلیمتــر بــاران در ایــن اســتان باریده که نســبت 
به مدت مشابه پارسال ۹۵ درصد کاهش دارد.

کاهــش  ایــن  کــه  اســت  کــرده  اعــالم  وی 
گذشــته ســال   ۳۸ در  اســتان  در   بارندگــی 

بی سابقه بوده است.
در پایــان و بــا همــه ایــن تفاســیر، هرچنــد 
پیشــبینی می شــود بعضــی از اســتان های کشــور 
بــا تنــش جدی تــری در حــوزه کم آبی در تابســتان 
آینــده رو بــه رو شــوند، امــا همانگونــه که از قول 
مدیــرکل دفتر آب وخاک ســازمان محیط  زیســت 
ذکــر شــد، اوضــاع منابــع آبــی در تمام اســتان ها 
چندان مطلوب نیست که این امر مدیریت جدی 
این منابع را از سوی مسئولین و مصرف بهینه تر 

آن ها را از سوی مردم می طلبد.

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی گفت: 
امســال تامیــن آب مــورد نیــاز عشــایر با مشــکل 
روبه رو شــده اســت از این رو پیگیر هســتیم تا 
شماری از چاه های قابل استفاده برای آشامیدن 

را از کشاورزان استان اجاره کنیم.  
محمدرضــا قلــی پــور روز شــنبه بــه خبرنگار 
ایرنــا اظهــار کــرد: در ایــن زمینــه از روســتاییان و 
دهیــاران انتظــار مــی رود همکاری الزم را داشــته 

باشــند تــا تنــش آبــی و تشــنگی عشــایر در ســال 
جاری کاهش یابد و بتوانیم میزان تولید را حفظ 

و از کاهش آن جلوگیری کنیم.
چاه های کشــاورزان  از  برخــی  افــزود:  وی 
قابل اســتفاده برای آشــامیدن اســت که آمادگی 
داریــم تــا اعتبــار مورد نیــاز برای اجــاره این منابع 
آبــی را فراهــم کنیم. وی در بخش دیگر ســخنان 
خود با اشــاره به اینکه عشــایر و دام های آنها به 

صــورت ســیار آبرســانی مــی شــوند گفــت: اکنون 
بســیاری از چشــمه ها کــم آب و یــا خشــک شــده 
اســت و بــه همیــن علت عشــایر در تامیــن آب با 
مشــکل روبــه شــده اند کــه در این زمینــه نیاز به 

آبرسانی سیار  هم افزایش یافته است.

کمبود تانکر برای آبرسانی سیار 
بــه  پــور افزود: بــرای آبرســانی ســیار  قلــی 

عشــایر اســتان با کمبود تانکر روبه رو هســتیم و 
در این زمینه انتظار می رود دستگاه های مختلف 

در تامین نداشته ها همکاری داشته باشند.
وی خاطرنشــان کــرد: اکنــون آبرســانی به 
انجــام  تانکــر  ۱۳ دســتگاه  بــه وســیله  عشــایر 
مــی شــود و نیــاز اســت تــا پنــج دســتگاه دیگــر 

شود. تامین 
مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی گفت: 

تامیــن هــر دســتگاه تانکــر برای آبرســانی ســیار، 
دســت کــم ۲۰ میلیــارد ریــال اعتبار نیــاز دارد که 
پیگیر هستیم تا دفتر مدیریت بحران استانداری 

در این باره حمایت داشته باشد.
۳۰ هــزار نفــر عشــایر خراســان شــمالی در 
قالــب پنــج هزار و ۳۵۰ خانــوار  حدود ۷۰۰ هزار 
راس دام ســبک در اختیــار دارنــد کــه ۲۵ درصــد 

گوشت استان را تولید می کنند.

عشایر خراسان شمالی چاه های آب کشاورزان را اجاره می کنند

تنش آبی گریبان کدام استان ها را در تابستان می گیرد


