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معاون اقتصادی وزیر کشور:
برنامه ریزی برای اتصال اوراسیا به 

آب های آزاد خلیج فارس

به  اشاره  با  کشور  وزیر  اقتصادی  معاون 
برنامه ریزی برای اتصال اوراسیا به آب های آزاد 
خلیج فارس، گفت: ما به دنبال کیفیت در روابط 

تجاری و اقتصادی هستیم.
محسن کوشش تبار در همایش توانمندی های 
اینکه در  بیان  با  صادراتی لرستان در سخنانی 
وزارت کشور به عنوان میان دار و هماهنگ کننده 
تجار  گذاری  سرمایه  زمینه  که  می کند  تالش 
کشورهای مختلف در استان های مختلف ایران 
را فراهم کند، اظهار داشت: معاونت اقتصادی 
وزارت کشور در کنار اتاق بازرگانی همه تالش 

خود را در این رابطه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ما نقش نظارت بر عملکرد 
اقتصادی  تمام دستگاه های استانی را در حوزه 
فعالیت  موازات  به  امر  این  عنوان کرد:  داریم، 
اتاق بازرگانی در استان شکل می گیرد و توسعه 
و پیشرفت در حوزه اقتصاد مورد تاکید ما است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با تاکید بر اینکه 
و  تجاری  روابط  در  کیفیت  دنبال  به  ما  قطعاً 
اقتصادی هستیم و مدعی کیفیت هستیم، گفت: 
پیشینه و تاریخ این سرزمین می گوید که در حوزه 

تجارت جایگاه باالیی داشته است.
کوشش تبار با تاکید بر لزوم برگزاری این گونه 
کرد:  عنوان  دیگر،  استان های  در  همایش ها 
کیفیت در حوزه تجارت باید به طور حتم مورد 

توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه ایران در کریدور شمال، 
دارد،  گفتن  برای  و غرب حرف  و شرق  جنوب 
و راههای مواصالتی  تجاری  شریان های  گفت: 
در چند سال اخیر در کشور رونق جدی گرفته 
کشور   ۱۵ با  که  است  کشوری  ایران  است، 
همسایه است، نیمی از آنها همسایگان خاکی 
نفر جمعیت  میلیون  حدود ۴۰۰  و  هستند  ما 
کشورهای همسایه ما است، این یعنی یک بازار 
۴۰۰ میلیونی با راه ها و مواصالت خاکی، همچنین 
با نیمی از این کشورها با جمعیت ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
میلیون نفر جمعیت نیز ما مرز آبی داریم که 

باالترین سرانه درآمدی دنیا را دارند.
معاون اقتصادی وزارت کشور با اشاره به یک 
مجموعه ۷۰۰ میلیون نفری در اطراف جمهوری 
اسالمی ایران، گفت: ایران راه و مسیر رسیدن 
به بازار این جمعیت ۷۰۰ میلیون نفری است، 
و همچنین  به جنوب  در حوزه شمال  فعالیت 
در  فارس  آزاد خلیج  آب های  به  اوراسیا  اتصال 

دستور کار ما قرار گرفته است.
شانگهای  در  عضویت  ما  داشت:  بیان  وی، 
هستیم  بالقوه  تجاری  شریک  یک  داریم،  را 
دید،  خواهید  سال ۱۴۰۲  در  را  آن  فعلیت  که 
زمینه های ورود به تجارت با کشورهای اوراسیا، 
و  تجار  خدمت  در  و…  شانگهای  در  حضور 

سرمایه گذران ما در عراق است.
اینکه  بیان  با  کشور  وزارت  اقتصادی  معاون 
ایران ظرفیت خوبی در حوزه ذخایر انرژی دارد، 
افزود: تولید در ایران به نسبت تمام کشورهای 

همسایه از هزینه کمتری برخوردار است.
کوشش تبار با بیان اینکه در آینده نه چندان 
وارد  چرا  که  خورد  بسیار غبطه خواهند  دور، 
مبادالت تجاری با ایران نشده اند، تصریح کرد: 
ایران رو به حرکت است، هر جا که به عنوان 
تحریم پیش روی ایران گذاشته شده باعث توفیق 

ما شده، این باور ما و باور دنیا است.
وی خطاب به تجار عراق، تصریح کرد: تا در 
لرستان هستید حتماً با شرکت های دانش بنیان 
در  و  هزار  ایران هفت  در  کنید،  برگزار  جلسه 
داریم،  بنیان  دانش  لرستان حدود ۳۵ شرکت 
دانش محور هستند و با توجه به بیانات مقام 
جز  شرکت ها  این  به  رهبری توجه  معظم 

اولویت ها است.
به  اشاره  با  کشور  وزارت  اقتصادی  معاون 
اینکه هیچ کوتاهی در انتقال تکنولوژی به عراق 
نداریم، جمهوری اسالمی ایران، عراق منسجم و 
قوی را در کنار خودش می خواهد، تصریح کرد: 
ما زیرساخت، راه، انرژی ارزان، نیروی انسانی 
کارآمد و با سواد، بازار فعال و متنوع، همسایگان 
زیاد و… داریم، امیدوارم که این جلسه آغازی 
باشد بر پایان فاصله بین لرستان و کشور همسایه 
عراق و آغازی باشد برای حضور پررنگ تر و مؤثر 

تر تجار عراق در این استان باشد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
سیستان و بلوچستان خبر داد؛

رفع محرومیت از روستاهای جنوب 
سیستان وبلوچستان با اجرای    

طرح آبرسانی

مدیرعامل آب و فاضالب سیستان وبلوچستان 
از اجرای طرح جهاد آبرسانی در روستاهای فاقد 
شبکه آب جنوب استان خبر داد و گفت: طی۱۰ 
ماه گذشته ۲۷۶ کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع 

انجام شده است.
رئیس  سفر  به  اشاره  با  قاسمی  علیرضا 
کمیسیون آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
بررسی طرح های مصوب  با هدف  که  اسالمی 
حوزه آب جنوب سیستان و بلوچستان و بازدید از 
روند اجرای پروژه ها صورت گرفت، تصریح کرد: 
در جلسه شورای اداری شهرستان قصرقند ضمن 
سفر  مصوبات  پیشبرد  روند  اعالم  و  بررسی 
اردیبهشت کمیسیون آب به استان، مصوبات 
جدیدی در حوزه آب شرب روستایی و شهری 
به تصویب رسید. وی با اشاره به مراحل اجرای 
۱۴ مصوبه سفر اردیبهشت ۱۴۰۱ کمیسیون آب 
به سیستان و بلوچستان گفت: طی این مدت 
۵ مصوبه به طور کامل انجام شده و مابقی در 
اجرا قرار دارد. قاسمی در این باره تصریح  حال 
کرد: یکی از مهمترین مصوبات اتصال روستاهای 
منطقه ریمدان به سد زیردان است که حدود ۱۱ 
کیلومتر لوله ۴۰۰ اجرا شده و در مرحله تست 
افزایش  راستای  در  داد:  ادامه  وی  دارد.  قرار 
انتقال آب با استفاده از ظرفیت شیرین سازی 
آب دریا، ۹.۲ کیلومتر از خط انتقال جدید آب 
عالوه  و  اجرا شده  چابهار  به  آب شیرین کن  از 
نیز  لوله  کیلومتر  لوله ، ۶  کیلومتر  تهیه ۱۱  بر 
سفارش گذاری شده است. وی با بیان اینکه در 
این راستا جلسات متعددی با سرمایه گذار برگزار 
و  چابهار  مرکزی  بخش  در  کرد:  اضافه  شده، 
شهرستان دشتیاری اجرای خط پزم تکمیل و در 

مرحله اتصال به شبکه است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و 
فاقد  اینکه کلیه روستاهای  بیان  با  بلوچستان 
یا دارای تنش آبی شهرستان های حوزه جنوب 
و  کنارک  قند،  قصر  چابهار،  شامل دشتیاری، 
بخش مرکزی شهرستان نیکشهر در طرح جهاد 
آبرسانی لحاظ شده است، افزود: در این راستا 
برنامه ریزی برای لوله گذاری کلیه روستاهای فاقد 
شبکه در قالب طرح جهاد آبرسانی انجام شده 
است. قاسمی با اشاره به روند اجرای این طرح در 
شهرستان های چابهار و دشتیاری با پایین ترین 
شاخص آبرسانی، گفت: از اردیبهشت امسال 
توزیع  شبکه  لوله گذاری  کیلومتر   ۲۷۶ تاکنون 
جلسه  در  افزود:  وی  است.  شده  انجام  آب 
شورای اداری شهرستان قصرقند قرار شد تا پایان 
سال ۱۴۰۲ شبکه آب همه روستاهای فاقد آب 
در شهرستان چابهار و دشتیاری اجرا و خطوط 
انتقال در اولویت طرح جهاد آبرسانی قرار گیرد.

سیستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
این  در  همچنین  کرد:  بیان  بلوچستان  و 
انتقال  خط  اجرایی  عملیات  شد  مقرر  جلسه 
ساحل نشینان بریس و پسابندر تا  شرب  آب 
پایان سال، خط انتقال از آب شیرین کن تا سه 
خط  اجرایی  عملیات  و  آزاد  راهی گیت منطقه 
بخش  روستاهای  از التیدان به  آب  انتقال 
مرکزی شهرستان چابهار تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ 
شروع شود. قاسمی با بیان اینکه تقویت ناوگان 
آبرسانی سیار یکی دیگر از برنامه های این شرکت 
است، افزود: در همین راستا یک دستگاه تانکر 
آبرسانی اضافه و مقرر شد تانکر جدید نیز برای 

حوزه جنوب تأمین شود.
وی از تالش برای راه اندازی پکیج تصفیه آب 
یکی  عنوان  به  اردیبهشت  مجتمع تلنگ تا  در 
دیگر از مصوبات این سفر خبر داد و اضافه کرد: 
به منظور تقویت تأمین و انتقال آب در سطح 
شهرستان های کنارک و زرآباد، عملیات اصالح 
خط انتقال مجتمع بندینی این شهرستان تا قبل 

از سال شروع خواهد شد.
سیستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
این  مصوبات  سایر  به  اشاره  با  بلوچستان  و 
سفر، از شروع عملیات آبرسانی مجتمع خیرآباد 
و  حمیری  مجتمع های  شهرستان نیکشهر و 
فضل الهی شهرستان قصرقند تا پایان سال خبر 
کیلومتر   ۴۰ االن  تا  حمیری  در  افزود:  و  داد 
لوله گذاری انجام شده و برای ادامه کار الزم است 

پیمانکار جدید انتخاب شود.

محیط  کارگروه  اولین جلسه  در  مدنیان  محمود 
کرد:  اظهار  و گردشگری،  فرهنگی  میراث  زیست، 
احصای شاکله اصلی مشکالت و معضالت فرهنگی 
در سطح شهرستان، هدف شورای فرهنگ عمومی در 
شهرستان نائین است و این هدف در حوزه کارگروه 
محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری به جهت 
تأمین خوراک مورد نیاز برای شورای فرهنگ عمومی 

نیز دنبال می شود.
بازار تاریخی نائین، قلب بافت قدیم شهر است

دیگر  میان  در  نائین  تاریخی  غنای  بیان  به  وی 
گفت:  و  پرداخت  اصفهان  استان  شهرستان های 
شهرستان های  غنی ترین  از  یکی  نائین  شهرستان 
استان اصفهان از نظر غنای آثار تاریخی با وجود یک 
هزار و ۲۰۰ اثر است و حفاظت، حراست و مرمت 
این مقدار آثار تاریخی با توجه به بودجه های کمی 

که در اختیار ما قرار می گیرد، بسیار مشکل است.
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان 
بافت  قلب  نائین،  تاریخی  بازار  کرد:  بیان  نائین 
فعال  بازار  این  اگر  که  چرا  است  شهرستان  قدیم 
شود، بسیاری از مشکالت و معضالت بافت قدیم 
شهرستان رفع خواهد شد؛ با پیگیری های انجام شده 
میان شهرداری و اداره میراث فرهنگی و گردشگری 
نائین، در صدد پیگیری و تالش برای فعال نمودن 

این بازار است اما این پروسه بسیار زمان بر است.
وی ادامه داد: اداره میراث فرهنگی و گردشگری به 
مرمت و استحکام بخشی این بازار پرداخت است اما 
باید زندگی به این بازار بخشید. بر اساس طرحی، 
مالکیت غرفه های بازار به مدت پنج سال به این اداره 
توسط مالکین واگذار شد و پس از مرمت، این غرفه ها 
در بخش ابتدایی بازار، به صورت رایگان در اختیار 
هنرمندان به خصوص در حوزه صنایع دستی قرار 
دادیم اما متأسفانه به دلیل شیوع گسترده کرونا، این 

طرح متوقف شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری نائین در 
ادامه بیان کرد: شهرداری و شورای اسالمی شهر نیز 
در بحث مرمت بازار تاریخی موافق هستند و باید 
پیگیری مصالح توسط میراث فرهنگی و گردشگری 

انجام شود تا این طرح تداوم یابد.
آسیاب ریگاره نائین از عجایب آسیا بهای ایران است

حسن شفیعی، شهردار نائین در ادامه جلسه به 
انجام شده برای فعال نمودن آسیاب  پیگیری های 
و تصریح  اشاره  نائین  ریگاره محله محمدیه شهر 
کرد: آسیاب ریگاره، یکی از عجایب آسیاب های ایران 
آبی وجود  بهای  آسیا  تقریباً  نقاط  اکثر  در  است؛ 

داشته است اما به شکل آسیاب ریگاره نائین در نقاط 
دیگر وجود ندارد.

وی ادامه داد: یکی از کارشناسان و متخصصان که 
آسیاب های متعددی را در استان اصفهان و در دیگر 
شهرستان ها مشاهده کرده است؛ در بازدید از این 
آسیاب در نائین، شگفت زده شد و قول راه اندازی 

این آسیاب را در مدت چهار ماه داده است.
شفیعی به مشکالت آسیاب ریگاره اشاره و بیان 
کرد: از معضالت آسیاب ریگاره، ورودی است چرا که 
این آسیاب در قسمتی از آرامستان محله محمدیه 
قرار دارد؛ طرح ورودی این آسیاب و برآورد هزینه ای 
و  شده  انجام  تومان  میلیون   ۳۷۰ حدود  بر  بالغ 
نیازمند نامه نگاری ها و طرح های حمایتی اداره میراث 

فرهنگی و گردشگری نائین برای آغاز پروژه هستیم.
آسیاب  مشکالت  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
که  کارشناسی  است.  آسیاب  این  داخل  ریگاره، 

آسیاب بازدید کرده است پس از بازدید، عنوان کرد 
که امکان ساخت این آسیاب همانند زمان نخست آن 
با توجه به اینکه این آسیاب، بیش از هزار سال سال 
قدمت دارد، وجود دارد؛ این بدین معناست که این 
آسیاب می توانند همانند قدیم، به تولید و عرضه آرد 
به مردم بپردازد اما هزینه مطرح شده بسیار سنگین 

است که در حال پیگیری برای تأمین آن هستیم .
نتیجه بخش بودن جلسات در گرو حضور 

مجموعه های مردمی است
حجت االسالم و المسلمین مطهرخو، امام جمعه 
و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نائین در 
این جلسه بر مردمی سازی و حضور مجموعه های 
مردمی در اینگونه جلسات تاکید و خاطرنشان کرد: 
در زمینه آموزش های عمومی و اختصاصی در حوزه 
میراث فرهنگی و گردشگری و ایجاد همکاری های الزم 
با آموزش و پرورش به جهت آموزش از میان دانش 

آموزان عالقه مندان به این حوزه، باید سازمان های 
مردم نهاد فعال شوند و در این موضوع مهم ورود 
کنند. زمانی اینگونه جلسات نتیجه بخش است که 
مردم نیز هم پای مسئوالن، پای میز جلسات حضور 
پیدا کنند؛ موفقیت در گرو در همراه داشتن منابع و 
امکانات مردمی است. گفتنی است، حفظ حرمت 
اماکن مذهبی و فرهنگی، اختصاص بخشی از درآمد 
بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی در راستای حفظ 
و توسعه این اماکن، برگزاری برنامه هایی ویژه مردم 
شهرستان در ایام نوروز، حفظ هویت عبا و عبابافی و 
با  دانشگاهی  رشته های  نائین،  در  دستی  صنایع 
موضوع بومگردی، صنعت توریسم، هتلداری و آثار 
متعدد  اماکن  و  آثار  ارسال مشخصات  و  باستانی 
شهرستان نائین در بدو ورود مسافران به شهر از 
موارد دیگری است که در اولین جلسه کارگروه میراث 

فرهنگی، گردشگری و محیط زیست مطرح شد.

در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری نایین مطرح شد

تولید و عرضه آرد در آسیاب »ریگاره« تا احیای بافت قدیم نایین
 در جلسه کارگروه محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری نائین موضوعات مختلفی مانند تولید و عرضه آرد در آسیاب تاریخی »ریگاره« و 

روشهای موثر در احیای بافت قدیمی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

شهرستان 
نائین یکی 

از غنی ترین 
شهرستان های 
استان اصفهان 

از نظر غنای 
آثار تاریخی 
با وجود یک 

هزار و 200 اثر 
است

پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر ساری برای انتخاب شهردار 
بی نتیحه ماند و شهرداری مرکز استان همچنان با سرپرست اداره 

می شود.
پرویز شعبانی در پایان جلسه شورای شهر ضمن تبریک حلول 
ماه رجب و سالروز والدت حضرت امام محمد باقر )ع(، سوم رجب 
نیز سالروز شهادت امام هادی )ع( را تسلیت گفت و در ادامه با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حماسه ششم بهمن شهر هزار 
سنگر آمل به فرارسیدن ماه بهمن و خاطرات اوج گیری و پیروزی 
و  آزادی  و  استقالل  راه  مبارزان  به همه  و  اشاره  اسالمی  انقالب 

جمهوری اسالمی و شهدای انقالب ادای احترام کرد.
این  کار  که جزو دستور  شهردار  انتخاب  خصوص  در  شعبانی 
بررسی  امکان  تا  دادیم  فراخوان  ما  داشت:  اظهار  بوده  جلسه 
برنامه ها و دیدگاه های کسانی که واجد شرایط ذکر شده در ماده 
۳ آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی شهرداری مصوب ۹۷/۹/۲۵ 
هیأت وزیران می باشند، فراهم گردد. اتفاقاً برای اولین بار در ادوار 
مختلف فعالیت شورای شهر ساری، برنامه های تعداد قابل توجهی 

از داوطلبان را با حضور خودشان، طی سه جلسه و با َصرِف قریب 
به ۱۰ ساعت وقت، مورد بررسی قرار دادیم.

وی افزود: این نکته را عرض کردم که بگویم شورای شهر برای 
انتخاب شهردار و ایجاد ثبات مدیریتی در شهرداری با هدف توسعه 
کَمّی و کیفی خدمات رسانی نه تنها بی تفاوت نیست بلکه بیش از 
همه دغدغه دارد و با استفاده از ظرفیت های قانونی به این دغدغه 
می پردازد ضمن اینکه شورا در این رابطه به تالش های خود اکتفا 
نکرده و بنا دارد با رویکرد جذب حداکثری، نظر نخبگان شهر را به 

این موضوعِ مهم معطوف داشته و مشارکت آنان را نیز جلب کند.
رئیس شورای شهر ساری ادامه داد: از همه کسانی که دلشان 
برای شهر می سوزد، انتظار داریم نظرات خود را بدون حب و بغض 
و به صورت سازنده و منصفانه به اشتراک بگذارند، قطعاً از این 
نظرات استفاده خواهیم کرد. همچنین از همه بزرگان و پیشکسوتان 
توقع داریم برای بهتر شدن وضعیت شهرداری ما را از رهنمودهای 
خود بی نصیب نگذارند. ضمناً الزم است این نکته را نیز متذکر شوم 
که برای تصدی سمت شهرداری در نهایت یک نفر باید انتخاب 

شود و این امر نافی زحمات و قابلیت های دیگر عزیزان نخواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: در بحث خدمات شهری نیز شورای شهر 
خود را موظف به پاسخگویی به شهروندان می داند و بر اساس 
همین رویکردِ تکلیفی است که دغدغه مندانه برای گردش چرخ های 
مدیریت شهری تالش می کند و اگر بخواهیم منصفانه قضاوت 
وجود  با  ماه،  و چند  یکسال  این  در  کنیم، شورای ششم ساری 
همه مشکالت و موانع و محدودیت ها نشان داد که یک شورای 
دغدغه مند و پویاست چنانکه تعداد جلسات صحن و جلسات 
کمیسیون ها، بازدیدهای منظم و مکرر، میزان تذکرات و سواالت 
از شهرداری، برگزاری جلسات استیضاح و همچنین جلب مشارکت 

نخبگان در فرایند انتخاب شهردار گواه این مدعاست.
فراهم  مسئولیت،  این احساسِ  از  شعبانی گفت: قطعاً هدف 
آوردن شرایط خدمت رسانی بهتر و پاسخگویی به اعتماد شهروندان 
عزیز می باشد منتها به طوری که می دانید بازوی اجرایی شورا یعنی 
شهرداری به لحاظ اقتصادی و وضعیت درآمدی با چالش های جدی 
درگیر است که بحث ازدیاد نیرو و تأمین حقوق آنها نیز مزید بر 
علت شده و روند خدمات رسانی را یک مقدار با کُندی مواجه ساخته 
است. از این بابت از همشهریان فهیم عذرخواهی می کنیم. عزیزان 
بدانند که عمدی در کار نیست و مجموعه شورای شهر و شهرداری 

مساعی خود را برای بهبود این وضع به کار گرفته اند.
رئیس شورای اسالمی شهر ساری سپس اعالم کرد: از بین اعضای 
شورا نیز سبحان بخشی داوطلب تصدی شهرداری شده که در این 
جلسه به ارائه برنامه های خود خواهد پرداخت و اعضای شورا نیز 
طبق قانون می توانند گزینه های خود را از میان دیگر داوطلبانی که 
قبالً ارائه برنامه کردند برای این امر معرفی نمایند و در خاتمه برای 

انتخاب شهردار رأی گیری خواهد شد.
گفتنی است در این جلسه ۵ ساعته سبحان بخشی برنامه های 
خود برای تصدی شهرداری را در سه قالب کوتاه مدت سه ماهه، 
میان مدت ۱۲ ماهه و بلند مدت ۳۶ ماهه ارائه داده و بر داشتن 
برنامه چشم انداز ۵ ساله تاکید کرد. پس از آن هیچیک از اعضای 
شورا گزینه ای را معرفی نکرد و لذا در مورد سبحان بخشی به عنوان 
تنها گزینه رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه از مجموع ۹ رأی 
مأخوذه، سه نفر به بخشی رأی داده و ۶ رأی دیگر ممتنع بود و بدین 

ترتیب انتخاب شهردار در این جلسه به نتیجه نرسید.
ضمناً شورا در این جلسه پیشنهاد نصب تلویزیون شهری در 

میدان شهید قاسمی را به تصویب رساند.

جلسه شورای شهر ساری برای انتخاب شهردار بی نتیجه ماند

پس از بازدیدهای میدانی معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛
رایزنی سه ساعته اعضای دولت و نمایندگان مجلس برای کاهش مشکالت مردم

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه های دولت سیزدهم در راستای 
توسعه سیستان و بلوچستان تاکید کرد: تمام تصمیمات اتخاذ شده در این سفر 

تا مرحله اجرا و نهایی شدن پیگیری می شود.
در نشست مجمع  بلوچستان  و  به سیستان  ادامه سفر  در  مخبر  محمد 
نمایندگان استان حضور یافت و با قدردانی از آنان برای حضور تمام وقت در این 
سفر، افزود: حجم اقدامات انجام شده در زمینه های اشتغالزایی، گازرسانی و آب 
در دولت سیزدهم و در این استان بی سابقه است، با این حال هنوز از گذشته 

مشکالت بسیاری بر زمین مانده که باید برای حل آنها برنامه ریزی کرد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم با جدیت موضوع حق 
آبه هیرمند را از افغانستان و در مجامع بین المللی پیگیری می کند، در این جلسه 
دستور داد تا در پروژه انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، 
لوله گذاری های مرتبط با خطوط انتقال آب به شهرهای مسیر هر چه سریع تر 

آغاز شود.
گازرسانی به ۱۵۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد

وزیر نفت نیز در این جلسه با اشاره به مشکالت سوخت با توجه به سرمای 
بی سابقه در روزهای گذشته به تشریح اقدامات و تالش های وزارت نفت برای 
افزایش ظرفیت جایگاه های سوخت و انتقال فراورده های نفتی پرداخت و گزارشی 
از وضعیت زیرساخت های تأمین و توزیع سوخت مایع در استان، وضعیت 
جایگاه های سوخت موجود در ۱۳ جایگاه در دست ساخت، مجموع ظرفیت 
ذخیره سازی نفت، وضعیت روند مصارف سوخت مایع در استان شامل بنزین و 

سایر فراورده ها، چالش های اصلی تأمین پایدار سوخت مایع استان، چالش های 
لجستیک و انتقال فراورده های نفتی پرداخت.

جواد اوجی با اشاره به اتمام پروژه های گاز رسانی به ۱۵۰۰ خانوار تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی از ارائه تسهیالت ۱۵ میلیون تومانی با تضمین شرکت 

ملی گاز ایران برای گاز کشی منازل خانوارها در این استان خبر داد.
وزیر نفت در تشریح اقدامات و برنامه های این وزارتخانه به اعطای مجوز ۵۰ 
واحد دستگاه سی ان جی با ارائه رایگان تجهیزات، اعطای ۱۰۰ لیتر سهمیه نفت 
سفید جدید با توجه به استمرار سرمای هوا به مردم، افزایش عرضه فراورده های 
مایع در سطح استان شامل افزایش توزیع دو میلیون و هفتصد هزار لیتر نفت و 
گاز در دی ماه، افزایش ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتری توزیع بنزین و افزایش ۱۳۵۵ 
تنی گاز مایع در دی ماه، اضافه کردن مخزندار ریلی برای انتقال فراورده های 
نفتی به سیستان و بلوچستان با کمک راه آهن جمهوری اسالمی و تکمیل 

جایگاه های در دست احداث اشاره کرد.
اهمیت مسئله خشکسالی و تنش آبی

وزیر نیرو نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه مسئله خشکسالی و تنش آبی 
دلیل خشکسالی های  به  کرد:  تصریح  است،  استان  مردم  مطالبه  مهمترین 
گذشته برخی پروژه ها در این استان با کندی روبرو شده است و وزارت نیرو 
در دولت سیزدهم تالش دارد تا عالوه بر اجرای طرح های انتقال آب از دریا، 

استخراج آب های زیرزمینی و ژرف را نیز دنبال کند.
علی اکبر محرابیان با بیان اینکه اقدامات وزارت نیرو در سیستان و بلوچستان 

و در حوزه آب در تاریخ کشور بی نظیر است، بر تسریع اجرایی شدن طرح های 
الزم  اعتبارات  اختصاص  با  گفت:  و  کرد  تاکید  استان  آب  تأمین  اضطراری 

می توانیم تا ۳ سال آینده بخش بزرگی از مشکالت آب این استان را حل کنیم.
وزیر نیرو گزارشی از وضعیت کلی منابع آب استان و نقشه شهرها و مناطق 
دارای تنش آبی، حجم آب فعلی سدهای مخزنی استان، چگونگی تأمین آب 
شرب شهر زاهدان و مخازن چاه نیمه ها و اقدامات انجام شده در زمینه حقابه 
هیرمند ارائه کرد و بر این اساس به تشریح برخی از برنامه های این وزارتخانه 
برای تأمین آب شرب منطقه سیستان و شهر زاهدان شامل طرح های اضطراری، 
میان مدت و بلند مدت، جهاد آبرسانی و رفع تنش آبی از ۱۷۵۱ روستا، چگونگی 
پیشرفت پروژه های انتقال آب از دریا و استخراج آب های ژرف و زیرزمینی، اجاره 
و تملیک چاه ها، انتقال آب از دشت های این استان به زاهدان و دیگر شهرها و 
ساخت سدهای جدید به منظور جلوگیری از هدررفت آب های سطحی پرداخت.
در پایان این جلسه نیز نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس 
تبعات  قبیل  از  استان  این  مشکالت  و  راهکارها  دغدغه ها،  اسالمی  شورای 
خشکی رود هیرمند، راهکارهای اشتغالزایی در استان، مشکالت آب و انرژی، 
لزوم اختصاص سهمیه های جدید سوخت به مردم، راهکارهای مقابله با قاچاق 
سوخت، پیگیری دریافت حقابه هیرمند و بهسازی و نوسازی جاده های استان 

را مطرح کردند.
از دیگر دغدغه های نمایندگان این استان می توان به تاکید بر تخصیص آب 
انتقالی از دریا به صورت خطوط آنتنی به شهرهای مختلف، تهیه فراورده های 

نفتی برای گرمایش مردم با توجه به برودت هوا، ساخت آزادراه ها و بزرگراه ها 
و خطوط ریلی برای اتصال به کریدور شمال جنوب و غرب شرق، برق رسانی 
به روستاهای استان، افزایش سهمیه آرد، ایجاد امکانات دانشگاهی و آموزشی، 
جبران خسارت کشاورزان، دامداران و عشایر با توجه به سرمازدگی، تاکید بر 
پروژه های آبخیزداری، حل مشکالت حاشیه نشینی در شهرها و ایجاد مراکز 

بهداشتی درمانی اشاره کرد.


