رسانهها پررنگتر ایفای نقش کنند

نامزدهای عضویت در شوراهای اقتصادی انتخاب شدند

نسلفردا  :در جلسه هماندیشی مديريت مصرف آب در شهرستان دهاقان که با حضور بخشدار مرکزي ،روسا و اعضای شوراهاي
اسالمي روستاها و دهياران و مدير و پرسنل آب و فاضالب روستايي در فرمانداري شهرستان دهاقان برگزار شد ،حسن خرسند گفت:
در ماههاي گذشته رسانههای سراسري درخصوص مديريت مصرف و توجه به بحران كم آبي رسالت خود را به خوبي انجام دادند و
اينك بايد رسانههای استاني و محلي به اين مهم بيشتر بپردازند .رئیس اداره توسعه منابع انسانی و آموزش شرکت آب و فاضالب
روستايي استان اصفهان عالوه بر نقش رسانهها ،از دانشگاهيان و استادان و محققان و علما و روحانيت و آموزش و پرورش نيز خواست
در حوزه آبي و تعليم و تربيت در زمينه مديريت مصرف و موعظه و ســفارش به رعايت اصل عدم اسراف در رسالت فرهنگسازي
مديريت مصرف آب مشارکت کنند.

14

خبر ویژه
 جمعیتسالمندیاصفهان
از مرز هشدار گذشته است

آرش حیدری  /گروه اصفهان
arash.heydary@yahoo.com

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
گفت :جمعیت سالمندی اصفهان از مرز هشدار
هم گذشته و به مرحله بحران و نگاه جدی به این
قشر از جامعه رسیده است.کمال حیدری که در
نشست خبری با اصحاب رسانه سخن میگفت،
اظهار داشت :با توجه به شــیوع سالمندی و باال
رفتن جمعیت سالمندان اگر امروز فکر جدی برای
داشتنسالمندانسالموپرنشاطنشود،بهطورقطع
در آینده نزدیک با چالش بزرگ سالمندان بیمار
مواجهیم .وی با بیان اینکــه فراهم کردن زمینه
رفاهی و سالمت روان سالمندان از اهمیت باالیی
برخوردار است ،ادامه داد :باید در عرصه سالمت و
حوزه بهداشت و پیشگیری از بیماریها در حوزه
ســالمندان بیش از پیش تالش کنیم.وی بیان
داشت :یکی از فازهای طرح تحول سالمت ،اجرای
برنامههای سالمت سالمندان است.وی با اشاره به
پرونده الکترونیک سالمت گفت :در حال حاضر به
خوبی پرونده الکترونیک سالمت را در روستاها به
اجرا در آوردیم و آنچه امروز با مشــکل مواجهیم
اجرای کامل پرونده الکترونیک سالمت در شهر
بزرگ اصفهان است .حیدری اضافه کرد :در پرونده
الکترونیک سالمت ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی
و معنوی فرد ثبت میشــود.وی در پاسخ به این
پرسشخبرنگارکهبرایتشکیلپروندهالکترونیک 
سالمت ،مردم را سردرگم کردهاند و با وجودی که
ساعت  ۱۱به مرکز بهداشت مراجعه کردیم اعالم
میکنند ساعات کاری ما به اتمام رسیده یا پزشک 
نیست ،گفت :این نوع رفتارها خطاست و اگر در
روندتشکیلپروندهالکترونیک سالمتخللیایجاد
کنند ،از نظر قانونی با خطاکارها برخورد میکنیم.

انرژی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ازانتخاب نامزدهای عضویت در شوراهای اقتصادی در این کمیسیون خبر داد .زهرا سعیدی افزود :براساس
انتخابات صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی ،محمد حسننژاد ،معصومه آقاپور ،محمود بهمنی و احمد انارکی محمدی به عنوان کاندیداهای
عضویتدرشورایاقتصادازسویکمیسیوناقتصادیبهصحنعلنیمجلسمعرفیشدند.بهگفتهسعیدیهمچنینبراساسانتخاباتانجامشده
درکمیسیوناقتصادیمجلسسیدفریدموسویوانارکیمحمدیبهعنوانکاندیداهایعضویتدرهیئتامنایصندوقتوسعهملیبهصحنعلنی
نزادهبحرینیبهعنوانکاندیداهایکمیسیوناقتصادیجهت
مجلسمعرفیشدند.سخنگویکمیسیوناقتصادیادامهداد:الیاسحضرتیوحسی 
نالهشریفوانارکیمحمدیبهعنوانکاندیداهایعضویتدرستادمرکزیمبارزه
عضویتدرشورایپولواعتبارو درکمیسیوناقتصادیمجلسعی 
باقاچاقکاالوارزبهصحنعلنیمجلسمعرفیشدند.
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اصفهان

Esfahan

زایندهرود باز میشود؛ اما آب به اصفهان نمیرسد

براینجاتباغهایغرب

معاون حفاظــت و بهرهبرداری
شرکت آبمنطقهای اصفهان با
اشاره به بازگشــایی دهروزه سد زایندهرود
برای آبیاری و نجات باغهای غرب اصفهان،
گفت :همچنان نگران تأمین آب شــرب
اصفهان هستیم؛ البته به بارشهای پاییزه
نیز امید داریم.
حسن ساســانی که در این رابطه با ایسنا
ســخن میگفت ،با بیان اینکه برای نجات
هفدههزار هکتار باغهای غرب اصفهان ،آب
زایندهرود رهاســازی میشود ،اظهار کرد:
پیش از این قرار بــود آبیاری باغهای غرب
اصفهان از طریق منابع آبهای زیرزمینی
به صورت ســیار و با تانکر انجام شود که به
دلیل افت شدید آبهای زیرزمینی و نبود
منابع آبی این باغها تحتتأثیر تنش شدید
قرار گرفت.
وی افزود :این موضوع در شورای هماهنگی
حوضه آبریز زاینــدهرود در تهران مطرح و
مقرر شد برای حفظ و نجات باغهای غرب

اصفهان که قدمت بسیار باالیی به خصوص
در شهرستان خمینیشــهر ،نجفآباد و...
دارند ،حدود 30میلیون مترمکعب از ذخیره
سد زایندهرود آب رهاسازی شود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شــرکت آب
منطقهای اصفهان با تأکیــد بر اینکه برای
رسیدن آب به باغهای غرب اصفهان ،مسیر
رودخانه به خصوص در محدوده بین ســد
چم آسمان تا سد نکوآباد باید هموار باشد،
تصریح کرد :تحویل آب به نحوی است که
از ســد نکوآباد به پایین ،آبی تحویل داده
نمیشود و اص ً
ال آب زایندهرود به اصفهان
نخواهد رسید.
وی بــا بیان اینکــه در این محــدوده 30
کیلومتری ،بندهای سنگی وجود دارد که
باید برای حرکت هموار آب ،برداشته شود،
افزود :به محض اینکه این محدوده توسط
کشاورزان شهرستان آماده شود ،شرکت آب
منطقهای ،آب را از سد زاینده رود برای حفظ
باغهای غرب اصفهان رهاسازی میکند.

زنان مجری ۴۰درصد از طرحهای
اشتغال کمیته امداد اصفهان هستند

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفــت :زنان مجری ۴۰
درصد از طرحهای اشتغال کمیته امداد اصفهان هستند.
محمدرضــا متینپــور ،بابیــان اینکــه خودکفایی و
توانمندسازی مددجویان تحت حمایت از اولویتهای

ساســانی با تأکید بر اینکه تــا پایان هفته
جاری آب از ســد زایندهرود رهاســازی
میشود ،اما روز آن هنوز مشخص نیست،
اظهار کرد :مطابق برنامه ســد زایندهرود
برای آبیاری و زنده مانــدن باغهای غرب
اصفهان به مــدت ده روز بــاز خواهد بود؛
اما بعد از بســته شــدن دریچههای سد،
دیگر آبــی برای این باغهــا وجود نخواهد
داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که «تا پیش از
این بهدلیل نگرانی شدید تأمین آب شرب،
احتمال بازگشایی زایندهرود برای کشاورزی
و باغها صفر اعالم شده بود» ،گفت :همچنان
نگران تأمین آب شــرب اصفهان هستیم؛
البته امیدوار به بارشهای پاییزه نیز هستیم؛
اما واقعیت این است که هفده هزار هکتار
باغ به معنای ریه اصفهان در منطقه غرب
در حال نابودی است و اگر این باغها از بین
برود ،اصفهان عالوه بر آب ،هوای خود را از
دست خواهد داد.

مهمایننهاداست،اظهارداشت:همهجامعهتحتحمایت
کمیتهامداداصفهانبهطورمنظمبرایشناساییوتقویت
قابلیتهای خودکفایی و توانمندی پایش میشوند.
ویبابیاناینکهزنانسرپرستخانوار،سالمندانوبیماران
از کارافتاده اصلیترین بخشهای جامعه تحت حمایت
کمیته امداد اصفهان را شامل میشوند ،تأکید کرد :ایجاد
شغل در این ترکیب جمعیتی کار آسانی نیست و مستلزم

معاون حفاظت و بهرهبرداری شــرکت آب
منطقهای اصفهان با تأکید بر اینکه وزارت
نیرو و شرکت آب منطقهای با ریسکی بزرگ
اقدام به بازگشایی آب زایندهرود برای آبیاری
باغهای غرب اصفهان کرده است ،تصریح
کرد :تصمیم بازگشــایی آب برای باغهای
غرب اصفهان به دلیل نیاز کشاورزان به آب
و با تائید جهاد کشــاورزی صورت گرفت.
البته این کار با بازدید میدانی شــرکت آب

اشرافکاملبهپتانسیلهایموجوددرخانوارهاوفرزندان
آنان است.وی زنان سرپرست خانوار را یکی از بخشهای
مهم جامعه مددجویان کمیته امداد اصفهان اعالم کرد و
افزود:درسهماههنخستامسالبیشازسهمیلیاردو۷۸۵
میلیونتوماندرقالب ۲۴۹فقرهوامقرضالحسنهاشتغال
و خودکفایی ،عالوه بر زنان سرپرســت خانوار در اختیار
همسران افراد از کارافتاده و زمینگیر و دختران در سن کار

منطقهای و تشخیص نیاز باغها به آب ،به
تهران منعکس داده شد.
وی در خصوص برداشــتهای غیرمجاز
در این مســیر که در زمان جــاری بودن
زایندهرود انجام میشود ،تأکید کرد :به طور
قطع این برداشتها با قطع برق پمپها و
مسدودکردن انهار سنتی کنترل میشود
و با استقرار نیروهای کافی از برداشتهای
غیرمجاز جلوگیری خواهیم کرد.

خانوارهای تحت حمایت قرار گرفت.وی تأکید کرد :این
میزان طرح اشتغال نزدیک به ۴۰درصد از کل طرحهای
اجرا شده در س ه ماهه نخست امسال را شامل میشود.
متینپور افزود :همسران مردان از کارافتاده تحت حمایت
کمیته امداد از نظر مسئولیتی که در زندگی این خانوارها
بر عهد ه دارند ،در نقش زنان سرپرست خانوار هستند و
این به علت فقدان توانایی کار کردن شوهران آنان است.

فعالسازیگروههای
مروج مصرف بهینه کارآمد بود

نسلفردا  /گروه اصفهان :مروجین مصرف بهینه
آب در روستاهای اســتان اصفهان آموزش و هشدار
میدهند .گرچه به گفته کارشناسان میزان مصرف
آب در بخش خانگی بسیار کم و حدود۷درصد است،
اما همین مقدار نیز با هدررفت و اسراف زیادی همراه
است که فرهنگسازی و آموزش مردم برای مصرف
بهینه میتوانــد نقش بســزایی در صرفهجویی در
این بخش داشته باشد .باوجود اینکه گفته میشود
بسیاری از شهرها دچار تنش شدید آبی شده و کاهش
نزوالت آسمانی طی سالهای اخیر و کاهش شدید
سطح روانآبها و سدهای کشور گواه این امر است،
اما هنوز بهخوبی این شرایط بحرانی توسط آحاد مردم
درک و ملموس نشده؛ زیرا مسئوالن امر با هر روش
ممکن سعی بر تأمین آب شرب مردم و جلوگیری از
قطع و جیرهبندی آب دارند .این مسئله در کنار کمبود
فرهنگســازی و آموزش درباره مصرف درست آب
و تبلیغات و اطالعرسانی اندک و گذرا در این زمینه
باعث شده مصرف بیرویه و نامناسب آب همچنان
ادامه یابد؛ بهطوری که هنوز شــاهد شستوشوی
محوطهحیاط،جلویدرمنازلوپیادهروهاوماشینها
با آب شرب هستیم و هنوز هنگام شستوشوی دست
و صورت یا گرفتن وضو ،با بازماندن شیر آب به مدت
طوالنی مواجهیم.در همین زمینه مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب روستایی اســتان اصفهان از تشکیل
گروههای مروجین مصرف بهینه آب در روستاهای
این استان خبر داد و با اشاره به برنامههای این شرکت
درخصوص آموزش روشهای صرفهجویی آب به همه
اقشار گفت :تشکیل و راهاندازی گروههای مروجین
مصرف بهینه آب در تابستان که در گروههای دونفره
فعال شدهاند ،یکی از اقدامات این شرکت در راستای
فرهنگســازی صرفهجویی در مصرف آب اســت.
محمدحسینقرائتیافزود:گروههایمروجینمصرف
بهینه آب به همه ادارات ،بانکها ،بازار ،فروشگاهها و
سایر مراکز اجتماعات مردمی در روستاها مراجعه و
شرایطبحرانیکمآبیرابهآناناطالعرسانیمیکنند.
مهندس قرائتی اظهار داشت :مروجین با مراجعه به
درب منازل مشــترکان پرمصرف که بیش از الگوی
مصرف تعیین شده ،آب مصرف کردهاند ،مراجعه و
با ارشاد و راهنمایی و ارائه اقالم آموزشی ،شیوههای
کاهش مصرف را آموزش میدهند .وی اطالع رسانی
جرائم تخلف انشعاب غیرمجاز ودریافت گزارشهای
مردمی در این خصوص را از دیگر اقدامات مهم این
گروههاعنوانکردوافزود:معموالًهرانشعابغیرمجاز
تا چند برابر انشعاب مجاز مصرف دارد؛ بنابراین این
روش نهتنها غیرقانونی بوده و مشــکل شرعی دارد،
بلکه در روند آبرسانی به دیگران نیز اختالل ایجاد
میکند.

