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ن رضوی
خراسا 

منابع آبی استان خراسانرضوی
وضعیت مناسبی ندارد

مدی��ر دفتر مطالع��ات پای��ه آب منطقهای
خراس��انرضوی گفت :متاسفانه سدهای استان
خراس��انرضوی در معرض خشکس��الی کامل
است .احمد قندهاری در گفتوگو با تسنیم در
مشهدمقدس ،اظهار داشت :آبهای زیرزمینی
به  2بخش ش��ور و شیرین تقسیم شده که هر
دوی آنها در کنار هم قرار گرفت ه است ،در صورت
برداش��ت بیش از اندازه آب ش��یرین ،آب شور
بهسمت آب شیرین باقیمانده رفته و جای خالی
آب شیرین برداش��ت شده را پر میکند ،به این
اتفاق «جبهه آب شور» میگویند .وی افزود :به
این صورت آب شور و شیرین با یکدیگر آمیخته
میشود و کیفیت آب کاهش مییابد ،بسیاری از
دشتهای استان در شهرستانهایی چون مشهد،
نیش��ابور ،سبزوار ،بجستان و نظایر آن دچار این
مشکل شده اس��ت که دلیل آن برداشت بیش
از حد آب ش��یرین است .قندهاری تصریح کرد:
دولت از کشاورزی حتی یک ریال اخذ نمیکند
و آب کش��اورزی بهص��ورت رای��گان در اختیار
کشاورزان قرار میگیرد.
لرستان

مشکالتاحداثسدمعشورهرفعشد

نماینده مردم کوهدش��ت و رومش��کان در
مجلس گفت :تمام مش��کالت س��د معش��وره
برطرف ش��ده و هیچگونه مانعی در احداث این
سد وجود ندارد .به گزارش تسنیم در کوهدشت،
الهیار ملکشاهی در آیین افتتاح و توسعه سیلوی
 50هزار تنی زاگرس در شهرستان کوهدشت
اظه��ار داش��ت :س��هم زمینهای کش��اورزی
کوهدشت نسبت به سایر اراضی استان بیشتر
است ،بهطوریکه یکچهارم اراضی قابل کشت
در شهرستانهای کوهدشت و رومشکان وجود
دارد و 10درصد اراضی شهرس��تان کوهدشت
ی است .وی با اشاره به تقویت اقتصاد مقاومتی
آب 
افزود :ما براس��اس نظر مقام معظم رهبری در
اقتصاد مقاومتی عمل نکردیم ،اگر ما براساس
تأکیدات ایش��ان عمل میکردیم ،باید بیش��تر
روستاها محور تولید میبودند .باید در روستاها
ش��غل پایدار ایجاد کرد .وی با اشاره به احداث
سد معشوره در شهرستان کوهدشت بیان کرد:
همه مشکالت س��د معش��وره برطرف شده و
هیچگونه مانعی در احداث این سد وجود ندارد.

خدمتگزاری بسیجیها به مردم در قلب مناطق محروم کرج

جهاد تا رفع فاصله طبقاتی ادامه دارد

فعالی��ت جهادگران در قلب مناطق محروم کرج
اعتماد مردم را به خدمتکاران بیادعا افزایش و فاصله
طبقاتی را کاهش میدهد .به گزارش تسنیم از کرج،
محرومیت در قلب شهر کرج و شهرستانهای استان
تازهتاسیس البرز موضوعی جدید نیست و این پدیده
شوم ،فقر و تنگدستی را برای برخی از مردم این استان
به همراه دارد .از س��الهای نه چندان دور اردوهای
جهادی که بیش��تر در قالب گروههای دانش��جویی
شروع شد برای زدودن چهره فقر در اطراف شهرها و
روستاهای ایران اقدامی مناسب و مطلوب بود .استان
البرز نیز به دلیل مشکالت زیادی از قبیل پتانسیل
مهاجرتپذیری و حاشیهنشینی ،به خوابگاه پایتخت
تبدیل شده اس��ت که فقر و کمبود امکانات رفاهی
در این استان تازهتاسیس به وفور مشاهده میشود.
با این وجود س��ازمان بسیج س��ازندگی استان البرز
ب��ه تبع اردوهای جهادی کش��وری طرحهایی با نام
«کرام��ت» و «اعتال» را آغاز کرده اس��ت و در قالب
اردوه��ای دانش��جویی ،دانشآموزی و بس��یجیان
محالت ،این طرحها در حال انجام است .در این باره
سرهنگ علی ترکاشوند ،مس��ؤول بسیج سازندگی
اس��تان البرز در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه
گروههای جهادی استان شامل اقشار مختلف طالب،
دانشجویان و دانشآموزان است ،اظهار داشت :وظیفه
اصلی این گروهها اجرای طرحهای عمرانی ،آموزشی،
بهداشتی و درمانی است که در درون و بیرون استان
ی میکنند .رئیس بس��یج
اقدام ب��ه محرومیتزدای 
سازندگی اس��تان البرز یکی از وظایف اصلی بسیج
سازندگی را زمینهسازی برای حضور جوانان جهت
خدمترسانی به محرومان در قالب اردوهای جهادی
دانست و اعالم کرد 2 :هزار و  14نفر در سال جاری
در قالب گروههای جهادی با مش��ارکت حدود 23
گروه خواهران و  87گروه برادران س��اماندهی شدند
که به مناطق محروم اعزام میشوند .ترکاشوند با بیان
اینکه از این گروهها 13 ،گروه به اردوی جهادی خارج
از اس��تان شامل استانهای تهران ،خراسان جنوبی،
چهارمحالوبختیاری،سیستانوبلوچستانوکرمانشاه
و  87گ��روه نیز ب��ه اردوه��ای درون اس��تان اعزام
میش��وند ،افزود :گروههای جهادی در مدت حضور
خ��ود در مناطق محروم اقدام ب��ه اجرای طرحهای
آبرس��انی و عملیاتهای عمرانی ش��امل س��اخت
خانه عالم ،راهس��ازی ،س��اخت مس��جد ،مدرسه و

سرویسهای بهداشتی میکنند .میالد بوئینی ،مدیر
گروههای جهادی سپاه استان البرز نیز درباره اقدامات
گروههای جهادی این اس��تان با اشاره به اینکه 110
گروه جهادی در تابس��تان امسال به مناطق محروم
اعزام میش��وند ،اضافه کرد 27 :گروه خواهران برای
موضوعات فرهنگی و سوادآموزی به مناطق محروم
اعزام خواهند ش��د که در رش��د و تعالی فرهنگی و
علمی مردم این مناطق بس��یار تاثیرگ��ذار خواهد
بود .وی ب��ا بیان اینکه  87گروه جهادی برادران نیز
برای خدماترس��انی اعزام میشوند که  13گروه به
خارج از اس��تان خواهند رفت ،ادامه داد 97 :اردو در
مناطق محروم استان البرز برگزار میشود که کارهای
فرهنگی نظیر برگزاری حلقههای صالحین در دستور
کار اس��ت و  25اردوی دانشآم��وزی برای همین
موضوع پیشبینی ش��ده است .وی با تاکید بر اینکه
اهم کارهای جهادگران عمرانی اس��ت ،تصریح کرد:
طرح اعتالی بسیج سازندگی در رابطه با امور جهادی
به این ش��کل اس��ت که گروههای جهادی مناطق
مش��خصی را در البرز رصد و شناسایی میکنند و 3
تا  5سال به صورت مس��تمر در این مناطق حضور
مییابند تا بتوانند محرومیتهای آن را کاهشدهند
که البته زمینههای اش��تغالزایی نیز در اولویت این
موضوعات قرار دارد .بوئینی با تاکید بر اینکه  47گروه
جهادی در البرز مناطق هدفگذاری برای اس��تمرار
کارهای مبارزه با محرومیت را شناس��ایی کردهاند،
گفت :س��هرابیه ،ملکآباد ،مهدیآب��اد ،مناطقی در

ژنرال در پاکستان
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
ای��ن نظریهپ��رداز حامی
گروهه��ای تروریس��تی ضد ایرانی مدعی ش��ده در
صورتیکه چنین چالش��ی فراروی ایران قرار گیرد،
غیرممکن است دولت ایران بتواند برای حفاظت از
مساحتها و مسافتهای گستردهای از اراضی خود
کاری انجام دهد.

■■پاکستان و نظم جدید منطقه

پاکستان از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
مناسبات خوبی با آمریکا برقرار کرده بود اما آمریکا
طی سالهای گذشته و بویژه از زمان روی کار آمدن
ترامپ روند ائتالفهای خود در آسیا را تغییر داد .بر
اساس استراتژی جدید آمریکا در افغانستان ،شهریور

وطن امروز

 96واش��نگتن در درجه اول مناسبات خود با هند
بهعنوان دشمن سنتی پاکستان را تقویت کرد ،چرا
که به دنبال مهار چین بود ،به همین علت پاکستان
ضمن خش��م و انزجار از تغییر رویکرد آمریکاییها
ش از پیش خود را به چین نزدیک کرده اس��ت
بی�� 
که همواره بهعنوان متحد مهم این کشور در جریان
جنگ س��رد مطرح بود ،بهعبارتدیگر پاکس��تان
اهمیت استراتژیک خود برای آمریکا را ازدستداده
ن حال برای چین از اهمیت راهبردی
است و در عی 
برخوردار شده اس��ت .در کنار چین ،پاکستان عزم
گسترش روابط خود با روسیه ،ایران و ترکیه را دارد.
دیماه  96اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه با حمایت
از ایران و پاکستان اظهار داشت اینکه آمریکا و رژیم

صهیونیستی آشکارا در امور داخلی ایران و پاکستان
دخالت میکنند مسالهای غیرقابلقبول است.
بعد از نزدیکی ترکیه به ائتالف ایران ،روس��یه و
ش از پیش پاکستان
سوریه ،اینک ورود و نزدیکی بی 
به این ائتالف که زمینههای آن نیز مهیاست ،میتواند
تقویتکننده و تضمینکننده صلح و ثبات در منطقه
و امنیت در مرزهای ایران باشد.
در چنین ش��رایطی س��فر سرلش��کر باقری به
پاکس��تان میتواند حامل پیامهای مهمی به برخی
کشورهای منطقهای و فرامنطقهای باشد که تالش
میکنند با حمایتهای مالی ،آموزشی ،لجستیکی
و اطالعاتی ،تروریس��م را در منطقه گسترش داده و
تقویتکنند.

ساوجبالغ ،تپه قشالق و حصار از جمله این مناطق
اس��ت و الباقی گروهها نیز در حال شناسایی مناطق
محرم در اس��تان هس��تند .وی ادامه داد :متاسفانه
در اس��تان البرز فقر مادی و فرهنگی بسیاری وجود
دارد و به دلیل اینکه این اس��تان مهاجرپذیر اس��ت
دچار مش��کالت حاد شده اس��ت .وی با بیان اینکه
بی��کاری دغدغه اول این مناطق اس��ت و مورد دوم
عدم رس��یدگی مسؤوالن به حاشیههای شهر است،
گفت :مش��کالت توزیع مواد مخدر و وجود معتادان
در مناط��ق محروم برای مردم بس��یار دردسرس��از
شده اس��ت .وی ادامه داد :پیشبینی میکنیم بعد
از گذش��ت  3ماه تابستان در س��ال جاری ،بیش از
 50خانه مس��کونی محروم در ای��ن مناطق ترمیم
ش��ود و  50مدرسه نیز برای بازسازی در نظر گرفته
شده است .مس��ؤول گروههای جهادی سپاه استان
الب��رز با بیان این موضوع که جهادگران مطالباتی از
دستگاههای اجرایی ذیربط برای جمعآوری معتادان
و فروشندگان مواد مخدر در این استان دارند ،عنوان
کرد 27 :فروش��نده مواد مخ��در و  120کارتنخواب
دارای مخاطره زیاد در این مناطق جمعآوری شدند
و روکش آس��فالت و احداث پارک از جمل ه کارهایی
اس��ت که در طرح اعتال در این مناطق محروم انجام
ش��د .بوئینی اف��زود :یکی از محلههایی که بس��یار
محروم اس��ت منطقه س��هرابیه کرج است که هیچ
فضای سبزی ندارد و درباره مسائل فرهنگی در این
منطقه کار مناسبی نیز انجام نشده است ،همچنین

آب شرب این منطقه مشکل بس��یار دارد .عالوه بر
ای��ن در همین منطقه مدارس دخترانه وجود ندارد
که این موضوع اصال شایسته بانوان نیست و امکان
دارد دختران این شهرک به دالیلی از ادامه تحصیل
محروم شوند .بوئینی در پاسخ به سوال تسنیم درباره
ایجاد فاصله طبقاتی هر چه بیشتر در مناطق شهر
کرج ،اظهار ک��رد :فاصله طبقاتی در کرج حقیقتی
بسیار آشکار است و در مناطق مرفهنشین امکانات
فرهنگی و ورزشی بیشتری وجود دارد ،این در حالی
است که در طرح اعتالی بسیج ،جهادگران مطالباتی
دارند تا بتوانند در مناطق محروم فضای ورزش��ی و
فرهنگی نظیر سولههای ورزشی و کتابخانه و مدرسه
ایجاد ش��ود .وی با بیان اینکه مردم در ابتدا نسبت
به ارائه خدمات ب��ه آنها بیاعتماد بودند ولی بعد از
مدتی اعتماد بسیار زیادی به جهادگران پیدا کردند،
افزود :با مردم که صحبت میکنیم از قولهای عملی
و کاربردی جهادگران بسیار ابراز رضایت میکنند،
آنها میگویند نباید مس��ؤوالن دولت��ی ،فرماندارها
و نماین��دگان مجلس به م��ردم قولی بدهند و اجرا
نش��ود که این قولهای بیعمل سبب بیاعتمادی
مردم نسبت به مسؤوالن میشود .وی با بیان اینکه
برای  78سرپرس��ت خانوار در منطقه سهرابیه کرج
با حمایتهای س��پاه و بسیج طرح اش��تغالزایی و
تسهیالت در نظر گرفته شده است ،بیان کرد :هیچ
مبلغ��ی به عنوان حقوق به خدمتگ��زاران اردوهای
جهادی پرداخت نمیش��ود و تمام اقدامات آنها به
مردم محروم ،داوطلبانه اس��ت .به گزارش تسنیم،
اردوه��ای جه��ادی نعمتهای بزرگی اس��ت که با
وج��ود برخی نامالیمات ،با ارائ��ه خدمات بیادعا و
بیتوقع ،مردم را به نظام و انقالب اسالمی پایبندتر
میکند .دانشجویان ،دانشآموزان و جوانان ایران با
هر توان و پتانسیلی پا در عرصه این امتحان بزرگ
میگذارند تا بتوانند به مردم محرم کش��ور در کنار
دولت خدماترسانی کنند .مردم مناطق محروم کرج
نیز با ابراز رضایت از فعالیت جهادگران بسیجی در
ساخت مراکز بهداشتی و عمرانی ،خدماترسانی آنها
را بسیار رضایتبخش اعالم کردند .از طرفی نیز اهم
نیاز مردم محروم استان البرز و توقع آنها از مسؤوالن
اجرایی ،رفع معضل بیکاری ،تامین امکانات رفاهی،
ایجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی و تامین آب شرب
مناسب است که مردم از دولت مطالبه میکنند.

شماره 5 2489
کرمانشاه

ح فروشی
تعطیلی  250واحد مصال 
در کرمانشاه

رئیس اتحادیه اتصاالت ساختمانی کرمانشاه
گف��ت ۲۵۰ :واح��د از صن��ف مصالحفروش��ان
کرمانش��اه از نیمه دوم سال  ۹۶تاکنون تعطیل
توگو با تسنیم در
شدهاند .فتاحرس��ولی در گف 
کرمانش��اه ،با اش��اره به اینکه ح��دود  80واحد
صنفی زیرمجموعه اتحادیه اتصاالت ساختمانی
است ،اظهار داشت :وضعیت بازار و کسبه بویژه
صنف مصالح ساختمانی در حد بحران است ،هر
چند این وضعیت از چند سال گذشته پیشبینی
شده بود اما مسؤوالن توجهی نکردند .وی با بیان
اینکه از نیمه دوم س��ال  94تاکنون  250واحد
در صنف مصالح ساختمانی پروانه خود را باطل
کردهاند ،عنوان ک��رد :در ماه  3تا  4مورد پروانه
باطل میش��ود و چنانچه ای��ن وضعیت اکنون
کنترل نش��ود س��رعت این بحران در سالهای
بعد چند برابر میشود .رسولی با اشاره به اینکه
موضوع مالیات و دارایی نیز در این میان به عنوان
یک معضل بزرگ سبب ورشکستگی بسیاری از
واحدها شده است ،گفت :زمانی که هیچ درآمدی
وجود ندارد پرداخت مالیات بر درآمد معنا پیدا
نمیکند و بسیاری از فعاالن این صنف ملک خود
را برای جبران بدهی به فروش گذاشتهاند.
آذربایجانغربی

تراز دریاچه ارومیه  ۳سانتیمتر
افزایش یافت

رئیس س��تاد احی��ای دریاچ��ه ارومیه در
آذربایجان غرب��ی گفت :ت��راز دریاچه ارومیه
در مقایس��ه با زمان مش��ابه در س��ال گذشته
 ۳س��انتیمتر افزایش یافت .فرهاد س��رخوش
در گفتوگو با تس��نیم در ارومیه ،با اش��اره به
آخری��ن وضعی��ت آب دریاچه ارومی��ه اظهار
داش��ت :تراز آب دریاچه نسبت به زمان مشابه
در سال گذشته  3س��انتیمتر افزایش یافته و
به رقم  1270/65س��انتیمتر رس��ید در حالی
که س��ال گذشته 1270/62سانتیمتر بود .وی
با اشاره به وس��عت دریاچه در مقایسه با سال
 96خاطرنشان کرد :وسعت دریاچه با افزایش
روبهرو بوده و از رقم 2139/24کیلومترمربع به
رقم 2173/64کیلومترمربع افزایش یافته است.
وی تأکید کرد :حجم آب موجود در دریاچه نیز
 60میلیون متر مکعب افزایش یافته و به رقم
یک میلیارد و  790میلیون مترمکعب رسید.

