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آذربایجانغربی

لزوم پیگیری جدی اصالح شبکه آب و فاضالب استان اردبیل

شبکه آب هست اما فرسوده است!

راه آهن ارومیه -مراغه
 ۱۵مهر افتتاح میشود

مدی��رکل راهوشهرس��ازی آذربایجانغربی
گفت پ��روژه مل��ی راه آه��ن ارومی��ه -مراغه
 ۱۵مهر افتتاح میش��ود .به گ��زارش فارس از
ارومیه ،ابراهیم مبارکقدم در نشس��ت خبری
مدیران کل شورای حملونقل آذربایجان غربی
اظهار کرد :دهها طرح عمرانی راهوشهرس��ازی
ب��ه ارزش  ۲۰۳میلی��ارد ری��ال با اس��تفاده از
اعتبارات عمرانی ملی و استانی همزمان با هفته
دولت در این اس��تان به بهرهبرداری میرس��د
و ای��ن می��زان اعتبار ب��رای اج��رای طرحهای
مرمت و بازس��ازی حاشیه ش��هرها ،بهسازی و
آسفالت روستایی و کلنگزنی و احداث تقاطع
غیرهمس��طح و مکانهای آموزش��ی در استان
هزینه ش��ده اس��ت .وی ادام��ه داد 6 :طرح در
بخش س��اماندهی حاش��یه ش��هرها با حدود
 5میلیارد ریال هزینه در شهرستانهای ارومیه،
خوی ،مهاباد و بوکان به بهرهبرداری میرس��د.
وی با اش��اره به افتتاح  2پروژه مهم که سالیان
سال است مردم منتظر بهرهبرداری این پروژهها
هستند ،تصریح کرد 2 :پروژه ملی راهآهن مراغه
و بیمارس��تان  ۲۲۰تختخوابی خ��وی به اتمام
رس��یده که راهآهن ارومیه -مراغه  ۱۵مهرماه و
بیمارستان نیز در هفته دولت افتتاح خواهد شد.
وی بی��ان کرد :همزمان با هفته دولت ،یک باب
مدرسه  12کالسه در ارومیه کلنگزنی میشود
و همچنین مراحل احداث و بهرهبرداری تقاطع
غیرهمسطح کیلومتر  25خوی -قطور نیز آغاز
میشود .مدیرکل راهوشهرسازی آذربایجانغربی
اضاف��ه کرد 14 :طرح نیز در بخش بهس��ازی و
آس��فالت روس��تایی با هزینهای بال��غ بر 170
میلیارد ریال در شهرستانهای ارومیه ،اشنویه
و میاندوآب به بهرهبرداری میرسد .وی تصریح
کرد 190 :کیلومتر در حوزه راههای روس��تایی
پروژه اجرایی وجود دارد که برنامهریزی ش��ده
 130کیلومتر آن در سال جاری احداث شود و
به اتمام برسد و از این میزان حدود  33کیلومتر
آماده بهرهبرداری است .مبارکقدم با بیان اینکه
در بخش س��اماندهی حاشیه ش��هری ،بالغ بر
 ۲۰۰میلی��ارد ریال ب��رای  ۱۷پروژه اختصاص
یافته است ،افزود :همزمان با هفته دولت ،پروژه
بهسازی محله امیرآباد پیرانشهر ،سالن ورزشی
شهر مهاباد،مدرسه وکیلآباد ارومیه و بهسازی
خانه محله جمشیدآباد خوی افتتاح خواهد شد.

یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
ب��ردن س��هم چربتر از
کیک انتخابات آینده مجلس و ریاستجمهوری!
آنه��ا البته همزم��ان با برنامهری��زی مفصل برای
بهرهب��رداری از فرصت��ی که نظ��ام در اختیار آنها
خواهد گذاش��ت ،با کلیت نظام هم سر سازگاری
ندارند و ورای اردوکشی فتنه  ،88حاال هم همزمان
با در اختیار داش��تن کلیدیترین مناصب دولتی،
مدام از «افس��انه دولت پنهان» سخن میگویند.
چنین رویکردی به واقع مکمل تدلیس ذکرش��ده

فصل تابس��تان ع�لاوه ب��ر افزایش
طاقتفرس��ای دمای ه��وا ،موجب داغ
ش��دن بحثهای مرتبط با کمبود آب،
مدیری��ت مص��رف و کاه��ش مصرف
میشود ،این بحث در دوره خشکسالی
که هماکن��ون در اکثر مناطق کش��ور
دیده میش��ود پررنگتر شده و با قطع
آب برخی مناطق در حالت بحران تداوم
مییابد .مدیریت مصرف موضوعی است
که از س��الهای طوالنی در رس��انهها،
مطبوعات و ام��روز در فضای مجازی به
وف��ور به آن پرداخت ش��ده و هر نهاد و
ش��خص مرتبط و غیرمرتبط به فراخور
مقتضیات و دانش خود راهکارهایی برای
آن بیان کرده اس��ت اما شرایط کنونی
در بحث مصرف آب و تنشهای ش��کل
گرفته نش��ان میدهد نه این راهکارها
اثرگ��ذار بوده و نه دیدگاه علمی و عملی برای آن
ارائه ش��ده اس��ت .ش��اید یکی از دالیل این عدم
موفقیت نگ��رش تکبعدی به ای��ن موضوع بوده
است؛ نگرش��ی که تنها مش��ترکان آب شرب را
هدف گرفته و س��همی برای حوزههای کشاورزی
و ...و بویژه برای متولی اصلی این حوزه یعنی آب و
فاضالب و در واقع پروسه طوالنی و پرهزینه تولید،
انتقال و توزیع آب قائل نشده است.

■■ مدیریت مصرف؛ شعار تکبعدی و بیاثر

این پروس��ه ک��ه از پیچیدگیه��ای خاصی
برخوردار بوده از نظر برخی کارشناس��ان یکی از
مهمترین بخشها برای مدیریت و کاهش مصرف
آب است؛ بحثی که اهمیت آن پس از تشریح روند
انتقال آب از منبع به تصفیهخانه و از تصفیهخانه
به شبکه انتقال و توزیع مشخص میشود .شبکه
انتقال و توزیع آب ک��ه صدها و هزاران کیلومتر
را ش��امل میش��ود ،یکی از عواملی اس��ت که با
فرسودگی و نشتی و در صورت بیتوجهی میتواند
بخ��ش عمده و قابل توجه��ی از آب تولیدی را با
هدررفت روبهرو کند .بنابراین ضرورت نشتیابی،
ترمیم و بازسازی شبکههای فرسوده همواره باید
از سوی شرکتهای آب و فاضالب در اولویت قرار
گی��رد؛ اولویتی که رس��یدگی و حل آن عالوه بر
طوالنی بودن و زمانبری ،نیازمند اعتبارات ویژه

مشکل اقتصاد چیست؟!

در ابتدای این یادداشت است.
روشن است ما با چنین دوستانی(!) به سختی
خواهیم توانست بر معضالت اقتصادی کنونی غلبه
کنیم .ای��ن البته به معنای نب��ودن راه جایگزین
نیست .دولت باید برای منافع ملی از افکار مسموم
و خانمانسوز مجموعه اصالحطلبان فرصتطلب
دوری کن��د و بدان��د ت�لاش ول��و ش��بانهروزی
رئیسجمه��ور و وزرا اگر قرار باش��د در همان راه
 5س��الهای باش��د که اکنون نتیجه آن از همیشه
روشنتر است ،بعید اس��ت اوضاع تحول چندانی

در شبکههای اجتماعی
@vatanemrooz
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مختلف به دلیل اینکه دیده نمیش��ود،
ممکن است سالها آب تولیدی را قبل
از رسیدن به دست مشترکان هدر بدهد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفای شهری
اس��تان با تاکید بر اینک��ه تالش آبفای
ش��هری اردبیل همواره رفع فرسودگی
ش��بکه و جلوگیری از نشتی آب شرب
است ،یادآور شد :بر این اساس اقداماتی
نظیر اصالح و ترمیم ش��بکه به صورت
هدفمند در مناطق��ی از اردبیل به اجرا
درآمده که نتایج بس��یار مطلوبی در پی
داشته اس��ت .وی در تش��ریح اقدامات
انجامش��ده به منظور مدیریت توریع و
مصرف آب ش��رب تاکید کرد :از سالها
پیش به منظور کاهش میزان فرسودگی
شبکه و نیز جلوگیری از هدررفت آب در
دل زمین ،طرحهای نشتیابی و ترمیم
لولهها به مرحله اجرا گذاشته شده است.

نما
اصالح کل شبکه آب اردبیل نیازمند تدبیر و تعجیل است
شاید اظهارات و پاسخ مدیران مرتبط با حوزه مدیریت مصرف آبفای اردبیل چندان برای مشترکان برخی
مناطق اس�تان و س�ایر مناطقی که با کمبود شدید آب مواجه هستند ،قانعکننده نباشد اما رقمی که از
صرفهجویی آب ناشی از اصالح بخشی از شبکه ارائه شده ،قابل تامل است .صرفهجویی هزار و  ۳۲۰لیتری
در هر دقیقه و نزدیک به  ۸۰هزار لیتری در هر ساعت و ...رقم بسیار تاملبرانگیزی است؛ از یک سو اسم
این ارقام صرفهجویی است که باید موجب خرسندی شهروندان دلنگران از خشکسالی باشد و از سویی
میدانیم که این صرفهجویی با اصالح تنها  ۶۰۰کیلومتر از ش�بکه محقق ش�ده و باز میدانیم که بخش
عمدهای از نشتیابی شبکه انجام نشده است .در این شرایط آبی تصور اینکه چه میزان آب تصفیه شده
یا نشده در انتقال و توزیع آب به شهروندان و مشترکان هدر میرود تصور خوشایندی نیست ولی تاکیدی
بر این نکته است که برای اصالح و ترمیم کل شبکه استان باید تدابیر اعتباری و مالی و نیز برنامهریزی
اتخاذ شود؛ تدابیری که نیازمند تعجیل و سرعت است.

ب��ه دور از هرگونه تنگنظری و خساس��ت مالی
است .در این شرایط فرسودگی شبکه آب استان
اردبیل  ۲۵تا  ۳۰درصد عنوان میشود؛ رقمی که
میتواند بخش عمدهای از تولیدات آب شرب این
اس��تان بویژه مرکز استان را به هدر داده و ضمن
کاهش آب شرب توزیعی و بروز مشکالت در بین
مش��ترکان ،هزینههای قابل توجهی روی دست
ش��رکت آب و فاضالب اردبیل بگذارد .مدیر دفتر
مدیریت مصرف آبفای ش��هری استان اردبیل در
گفتوگو با مهر در اینباره فرس��ودگی شبکه آب
اس��تان اردبیل را  ۲۵تا  ۳۰درصد بیان میکند و

داشته باشد.
و در آخر نکته عبرتانگیز اینکه اصالحطلبان
مدع��ی تخصصگرای��ی در حالی همچن��ان در
رسانههای زنجیرهایشان در فراق مذاکره با دشمن
نوحهس��رایی میکنند که اخیرا  38اقتصاددان با
ن��گارش نامهای به رئیسجمهور  20راهحل اصلی
ب��رای معضالت اقتصادی ارائ��ه کردهاند که در آن
هیچ اش��ارهای به مذاکره و مس��ائلی از این قبیل
نشده و همگی ناظر بر مسائل داخلی اقتصاد ملی
است .براستی فاعتبروا یا اولی االبصار. ...

تاکید دارد که این رقم قابل توجهی است.

■■آمار فرس�ودگی شبکه آب اردبیل منطبق با
نرم کشوری است

کاوه نظامخی��اوی در عی��ن حال ای��ن آمار را
منطبق با نرم کش��وری دانس��ت و افزود :بخش
زیادی از شبکه آب این استان طی  ۵۰سال پیش
لولهگذاری ش��ده ،بنابراین فرس��ودگی در شبکه
قابل پیشبینی اس��ت .وی با بیان اینکه بیشک
فرسودگی شبکه احتمال نشتی آب را افزایش داده
و موجب باال رفتن مصرف آب تولیدی میش��ود،
اضاف��ه کرد :نش��تی لولهه��ای آب در بخشهای

■■صرفهجویی  ۲۲لیتر آب در ثانیه با اصالح ۶۰۰
کیلومترشبکه

نظامخی��اوی در اینب��اره ب��ه نش��تیابی
و اص�لاح  ۶۰۰کیلومت��ر از خط��وط لول��ه
آب اردبی��ل ط��ی س��ال گذش��ته اش��اره کرد
و ی��ادآور ش��د ک��ه ب��ا ای��ن کار از هدررف��ت
 ۲۲لیت��ر آب در ثانیه جلوگی��ری و صرفهجویی
ش��ده اس��ت .وی این رقم و آم��ار را باال توصیف
کرد و با بیان اینکه اجرای طرحهای نش��تیابی
و ترمیم و اصالح شبکه بسیار پرهزینه و نیازمند
اعتبارات سنگین است ،به اخذ اعتباراتی از محل
اعتبارات ملی و اس��تانی در این زمینه اشاره کرد
و البته آن را ناکاف��ی خواند .مدیر دفتر مدیریت
مصرف آبفای شهری استان بروز اتفاق در شبکه
آب اردبیل و سایر مناطق استان را از دیگر عوامل
هدررفت آب برشمرد و ادامه داد :در اینباره زمان
رفع اتفاق را به صورت محسوسی کاهش دادهایم
که همین روند در کاهش هدررفت و صرفهجویی
در مصرف تاثیرگذار بوده است .وی با بیان اینکه
تعداد اتفاقات مربوط به شبکه آب مرکز استان نیز
طی یک سال گذشته کاهش یافته است ،عنوان
کرد :این مهم بیش��ک با اصالح بخشی از شبکه
آب شرب اردبیل محقق شده است.

خوزستان
استاندارخوزستان:

هیچ نگرانی درباره فاز دوم طرح
 ۵۵۰هزار هکتاری نداریم

استاندار خوزستان گفت وزارت نیرو دیماه
سال گذشته تخصیص آب به فاز دوم طرح ۵۵۰
هزار هکتاری را اعالم کرد و آن را تخصیص داد.
ما در حال انجام پهنهبندیها هس��تیم و هیچ
نگران��ی درباره ف��از دوم نداری��م و کار را دنبال
میکنیم .به گزارش تس��نیم از اهواز ،غالمرضا
ش��ریعتی اظهار داشت :از س��ال  95و با حضور
ریاستجمهور در خوزستان و در جریان مساله
قرار گرفتن ،ایشان دستور دادند و وزارت جهاد
کش��اورزی نیز دس��ت به کار ش��دند و وظیفه
جهادی خود دانس��تند و کار را آغاز کردند .وی
افزود 350 :هزار هکتار کانون مس��تعد ریزگرد
وجود دارد و بسیاری میگفتند این مسکن است
اما همه شاهد هستند که دولت بهجد و صمیمانه
پای کار است و آن را دنبال میکند و با مطالعه
جامع و کامل و گس��ترده ،کار را پیگیری کرده
است .طرح جامع مطالعاتی آن بخش به بخش
پیش میرود و منتظر هس��تیم ظرف دو هفته
آینده مسیر را ادامه بدهند تا طبق نقشه راهکار
را ادامه دهیم .استاندار خوزستان بیان کرد :اگر
اراده دولت نبود سال گذشته قادر نبودیم حداقل
 15هزار هکتار نهالکاری کنیم و مجبور بودیم
عمده کار را با تانکر آبرس��انی انجام دهیم .وی
گفت :امسال دولت  100میلیون دالر برای مقابله
ب��ا ریزگردها و  50میلی��ون دالر برای پایداری
ش��بکه برق تخصیص داده اس��ت .این اهتمام
دولت در حوزه زیرس��اختها و ریزگردها است.
سال گذشته  450میلیارد تومان برای پایداری
برق هزینه ش��ده است .ش��ریعتی عنوان کرد:
وزارت نیرو دیماه س��ال گذشته تخصیص آب
به فاز دوم طرح  550هزار هکتاری را اعالم کرد
و آن را تخصیص داد .در حال انجام پهنهبندیها
هس��تیم و هیچ نگرانی درباره فاز دوم نداریم و
کار را دنبال میکنیم .وی ادامه داد :امسال سعی
کردیم مساله را توازن بخشیده و مدیریت کنیم.
ارقام تابستانه کم شده ،چراکه آب را باید متوازنه
توزیع کرد و نباید کاری کرد که باالدست بماند و
پاییندست نابود شود .استاندار خوزستان تصریح
کرد :س��ال گذشته مالچپاشی شنهای روان در
 15هزار هکتار را انجام دادیم که در تاریخ ایران
بینظیر بوده است .امسال در برنامه داریم حداقل
 15تا  20هزار هکتار را مالچپاشی کنیم و وظایف
جانبی دیگری داریم که از آنها بهره میگیریم.

