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زاینده رود نیازمند اقدامات اساسی در زمینه طرح های انتقال آب است
معــاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهــان گفت :برای اینکه
زاینده رود همچون گذشته پرآب باشد نیازمند اقدامات اساسی در زمینه طرح های ...
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سال بیستم شماره 5592

یکهزار و 50میلیارد ریال برای مشاغل خانگی در هرمزگان اختصاص یافت
سرپرســت معاونت امور اقتصادی و بین الملل استانداری هرمزگان گفت :امسال یکهزار و
 50میلیارد ریال اعتبار برای توسعه مشاغل خانگی و کارآفرینی ...

در هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق اصفهان مطرح شد؛

انتظار بخش خصوصی از وزرای اقتصادی ارایه راهکار است نه بیان مشکالت
زینــب هاشــمی  -نایــب رییــس اتــاق اصفهــان رکــود
اقتصــادی را بزرگتریــن چالــش پیــش روی واحدهــای
تولیــدی برشــمرد و گفــت :دولــت نســبت بــه رفــع
رکــود از کنتــرل تــورم بایــد حساســیت بیشــتری
داشــته باشــد.
مصطفــی رناســی در هفتمیــن جلســه هیــات
نماینــدگان اتــاق اصفهــان بــا اشــاره بــه نامــه  4وزیر
بــه رییــس جمهــور و تبییــن شــرایط موجــود اقتصادی
کشــور گفــت :انتظــار بخــش خصوصــی از وزرا ارایــه
راهــکار اجرایــی بــرای حــل ایــن مســایل اســت .
وی افــزود :اقتصــاد کشــور فقــط بــورس اوراق
بهــاردار نیســت بلکــه بنگاههــای کوچــک و متوســط
ســهم بســزایی در اقتصــاد دارنــد.
رناســی بــا اشــاره بــه تضــاد دیدگاهــی وزرای اقتصــاد
دولــت گفــت :بــرای خــروج از رکــود و رونــق اشــتغال
بایــد همــه وزرای دولــت سیاســت مشــترک داشــته
باشــند تــا بخــش خصوصــی بتوانــد بــر اســاس ایــن
سیاســت هــا فعالیــت کنــد .
نایــب رییــس اتــاق اصفهــان از تــاش مســوولین
اســتانی در ســتاد تســهیل و شــورای گفتگــوی اســتان
بــرای حــل مســایل واحدهــای تولیــدی خبــر داد و
گفــت :عمــده مســایل بنگاههــای اقتصــادی در مرکــز
بایــد حــل شــود .
وی ضمــن انتقــاد بــه بخشــنامه اخیــر بانکهــا مبنــی
بــر پرداخــت نکــردن تســهیالت بــه واحدهــای
تولیــدی کــه عضــو هیــات مدیــره آن در شــرکت
دیگــر معوقــات بانکــی دارنــد ،افــزود :ایــن
بخشــنامه ســبب شــده کــه واحدهــای تولیــدی
کوچــک و متوســط بــا کمبــود نقدینگــی روبرو شــوند.
رناســی تصریــح کــرد :ایــن رونــد باعــث مــی شــود
کــه بنگاههــای اقتصــادی ماننــد دومینــو زنجیــره وار
یکــی پــس از دیگــر تعطیــل شــوند .نــاب رییــس
اتــاق اصفهــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
بــه مشــارکت بیشــتر اعضــای کمیســیون هــا در
تصمیــم گیــری هــای اتــاق اصفهــان اشــاره کــرد
و گفــت :شــورای روســای کمیســیون هــای اتــاق
شــامل رییــس ،نــواب رییــس و دبیــر بــا هــدف اتخــاذ
تصمیمــات جمعــی و اســتفاده بیشــتر از خــرد جمعــی
در ایــن دوره اتــاق تشــکیل شــده اســت.
اتــاق بازرگانــی بــا کمــک مجلــس ،قوانیــن
را بازنگــری کننــد
محســن پورســینا عضــو هیــات رییســه اتــاق اصفهان
در ایــن جلســه خواســتار همــکاری بخــش خصوصــی
بــا مجلــس شــورای اســامی شــد و گفــت :برخــی
از قوانیــن جــاری نیــاز بــه بازنگــری دارد کــه اتــاق
بــا همــکاری کمیســیون هــای مجلــس مــی توانــد
نســبت بــه اصــاح آن اقــدام کنــد.

دولــت بازپرداخــت بدهــی بانکــی واحدهای
تولیــدی را یــک ســال متوقــف کنــد
بهــرام ســبحانی دیگــر عضــو هیــات نماینــدگان در
ایــن جلســه گفــت :مالیــات تنهــا منبــع درآمــد دولــت
بــرای تامیــن هزینــه هــای خود شــده اســت و این در
حالیســت کــه رکــود واحدهــای تولیــدی ،درآمــد مورد
نظــر دولــت از بخــش مالیــات را کاهــش داده اســت.
ســبحانی از کاهــش  75درصــدی درآمــد برخــی
از واحدهــای تولیــدی در اســتان خبــر داد و گفــت:
هــر چــه درآمــد واحدهــای تولیــدی کاهــش داشــته
باشــد ،درآمــد دولــت از محــل دریافــت مالیــات ایــن

بایــد بــرای حــل یــک مســاله متمرکــز شــود تــا
نتیجــه ای عایــد فعــاالن اقتصــادی شــود .
دولت ستاد بحران اقتصادی تشکیل دهد
جعفــر برکتیــن دیگــر عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق اصفهــان در ایــن جلســه خواســتار تشــکیل
ســتاد بحــران اقتصــادی از ســوی دولــت و بخــش
خصوصــی در شــرایط کنونــی شــد و گفــت :تشــکیل
ســتاد بحــران اقتصــادی باعــث مــی شــود کــه
مســایل اقتصــادی در راس تصمیــم گیــری مجلــس
و دولــت و قــوه قضاییــه قــرار گیــرد و راهکارهایــی
اندیشــیده شــود .

واحدهــا کاهــش مــی یابــد پــس بایــد بــه دنبــال
رونــق باشــیم تــا فشــار مالیاتــی.
رییــس کمیســیون صنایــع اتــاق اصفهــان اســتمهال
بدهــی واحدهــای تولیــدی در ســتاد تســهیل را عامــل
احیــای ایــن واحدهــا ندانســت و گفــت :بــه جــای
اســتمهال بدهــی پیشــنهاد مــی کنیــم بازپرداخــت
بدهــی بانکــی ایــن واحدهــا یــک ســال متوقــف
(فریز)شــود.
وی تصریــح کــرد :اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان بخــش
خصوصــی بایــد واقعیــت هــای تولیــد و تجــارت را بــه
مســوولین دولــت ارایــه کنــد تــا مســوولین تصمیمــات
صحیحــی را اتخــاذ کننــد.
بخــش خصوصــی بــه حــل یــک مســاله
فعــاالن اقتصــادی بپــردازد
زهــرا اخــوان نســب عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
اصفهــان خواســتار تمرکــز بخــش خصوصــی بــر حــل
یــک مســاله اقتصــادی شــد و گفــت :تــوان بخــش
خصوصــی بــه جــای پرداختــن بــه چندیــن مســاله

دولــت بــه جــای فشــار مالیاتــی بایــد
رونــق اقتصــادی ایجــاد کنــد
احمــد خــوروش دیگــر عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
اصفهــان در ایــن جلســه گفــت :دولــت بــه دنبــال حل
مشــکالت اقتصــادی بــه صــورت ریشــه ای نیســت .
وی افــزود :واحدهــای تولیــدی هــر ســاله بــا افزایــش
هزینــه دســتمزد ،بیمــه تامیــن اجتماعــی ،مالیــات و
انــرژی روبــرو هســتند و تــوان رقابتــی خــود را بــا
همتایــان خارجــی از دســت مــی دهنــد.
رییــس کمیســیون معــادن اتــاق اصفهــان بــا اذعــان
بــه اینکــه در شــرایط رکــود اقتصــادی قــرار داریــم
و دولــت و مجلــس بایــد متمرکــز در ایــن زمینــه
عمــل کننــد ،افــزود :در چنیــن شــرایط فشــار مالیاتــی
دولــت بــرای تامیــن هزینــه هــای خــود باعــث شــده
واحدهــای تولیــدی فلــج شــوند .
وی اظهــار داشــت :در شــرایط رکــود کــه درآمــد
بنگاههــای اقتصــادی کاهــش یافتــه و دولــت فشــار
مالیاتــی مــی آورد دیگــر درآمــدی بــرای پرداخــت

آن سو

یکهزار و  50میلیارد ریال برای مشاغل خانگی
در هرمزگان اختصاص یافت

سرپرسـت معاونـت امـور اقتصـادی و بین الملل اسـتانداری هرمـزگان گفت :امسـال یکهـزار و  50میلیارد ریال
اعتبـار بـرای توسـعه مشـاغل خانگـی و کارآفرینـی در
اسـتان اختصـاص یافت.
به گزارش ایرنا  ،عباس شـیرخانلو یکشـنبه در نشسـت
کارگـروه تخصصـی اشـتغال اسـتان افـزود :ایـن رقـم
 570میلیارد ریال نسـبت به سـال گذشـته بیشتر است.
وی بیـان داشـت :تاکنـون بیش از چهار میلیـارد و 200
میلیـون ریـال از ایـن بودجـه بـه متقاضیـان پرداخـت
شـده اسـت کـه در صـورت تاخیـر در ارائـه طـرح ها ،
اعتبـار به صورت شـناور به سـایر اسـتان هـا اختصاص
مـی یابـد .رئیس کارگـروه تخصصی اشـتغال هرمزگان
اظهارکـرد :اعتبـار سـنجی طـرح هـای مشـاغل خانگـی و کارآفرینـی تـا پیـش از مرحلـه پرداخـت تسـهیالت
بایـد انجـام شود.شـیرخانلو از سـازمان هـا و دسـتگاه هـای اجرایی خواسـت  ،طرح هـای تولیـدی و کارآفرینی
متقاضیـان را بـرای دریافـت تسـهیالت تـا پایـان مهـر بـه بانـک هـای عامـل ارائـه کننـد.وی بیـان داشـت:
هرمـزگان بیـش از  900کیلومتـر نـوار سـاحلی دارد کـه ایـن مناطق بـرای ارائه طـرح های کارآفرینی مناسـب
اسـت.رئیس مرکـز فنـاوری و رشـد دانشـگاه هرمـزگان نیـز گفـت :بـا فعالیـت مراکز فنـاوری و رشـد باید علم
را بـه فنـاوری و ثـروت تبدیـل کنیم.میرزایـی افـزود :ایـن مراکز با ارائـه خدمات مالـی  ،اعتباری  ،مشـاوره ای
و جـذب سـرمایه گـذار و طـرح هـای نـو نقـش مهمـی در توسـعه اقتصـادی و اشـتغال هرمـزگان دارنـد.وی
بیـان داشـت :صنایـع  ،صنـف هـا  ،سـازمان هـا و کارآفرینان مـی تواننـد از ظرفیت هـای این مراکـز در زمینه
درآمدزایـی و اشـتغال بهـره منـد شـوند.رئیس مرکـز فناوری و رشـد دانشـگاه هرمـزگان اظهارکرد :بـرای تمام
شـاخه هـای کارآفرینـی و شـغل های خانگی در اسـتان تسـهیالت اختصاص یافتـه و دریافت هـر  100میلیون
ریـال تسـهیالت نیازمنـد ارائـه یـک ضامـن معتبر بـه بانک ها اسـت.

طرح ضربتی جمع آوری موادغذایی غیرقابل مصرف
دردیلم بوشهر اجرا شد

مسـئول بهداشـت محیـط و حرفه ای شـبکه بهداشـت
ودرمـان دیلـم اسـتان بوشـهر گفـت :طـرح ضربتـی
جمـع آوری موادغذایـی و آرایشـی وبهداشـتی غیرقابل
مصـرف بـه مناسـبت روز جهانـی بهداشـت محیـط در
ایـن شهرسـتان اجرا شـد.
فاطمـه علیمـرادی روز یکشـنبه درگفـت وگـو بـا
خبرگـزاری جمهـوری اسلامی افـزود :ایـن طـرح کـه
باهـدف کنتـرل و نظـارت بـر اماکن تهیـه و توزیع مواد
غذایـی و جمـع آوری مـواد غذایـی غیرقابـل مصـرف
و تامیـن سلامت همشـهریان اجـرا شـد ،چهـار گـروه دو نفره از بازرسـان بهداشـت محیط مشـارکت داشـتند.
وی گفـت :ایـن طـرح در محـدوده خیابـان هـای اصلی شـریعتی ،پاسـداران ،بازار کویتـی وخیابان هـای فرعی
انجـام و بیـش از  45کیلوگـرم مـواد غذایـی غیرقابل مصرف انسـانی تشـخیص داده و جمع آوری شـد.
وی بیـان کـرد :مـواد غذایـی جمـع آوری شـده شـامل انواع سـس ،چـای ،میـوه ،موادکنسـروی ،لبنـی و انواع
فـرآورده هـای گوشـتی بـود کـه در طـی صورتجلسـه ای معدوم شـدند.
علیمـرادی یادآورشـد :بازرسـی از اماکـن تهیـه و توزیع مـواد غذایی به صورت منظم و مسـتمر در طول سـال و
گاهـی بـه صورت مشـترک با دامپزشـکی ،صنعـت و معدن ،اتـاق اصناف و تعزیـرات حکومتی انجام می شـود.
وی بیـان کـرد :شـهروندان مـی تواننـد پیشـنهاد و انتقـاد و گـزارش تخلف هـای بهداشـتی را ازطریق شـماره
تلفـن  33244037بـه واحـد بهداشـت محیـط و حرفـه ای شـبکه بهداشـت دیلم اطلاع دهند.
شهرستان دیلم در منتهی الیه شمالی استان بوشهر قراردارد.

مالیــات باقــی نمــی مانــد و دولــت بــه جــای فشــار
مالیاتــی بایــد رونــق اقتصــادی ایجــاد کنــد تــا درآمــد
مالیاتــی اش افزایــش پیــدا کنــد .
سیاســت دولــت به جــای خصوصی ســازی
بــه خصوصــی ســوزی منجــر شــده اســت
مســعود گلشــیرازی عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
اصفهــان در ایــن جلســه گفــت :سیاســت دولــت
بــه جــای خصوصــی ســازی بــه خصوصــی ســوزی
منجــر شــده اســت .
وی تاکیــد کــرد :همــان گونــه کــه فــرار مالیاتــی
جــرم اســت تعــرض مالیاتــی نیــز جــرم اســت و
ماموریــن وصــول مالیــات نبایــد در ایــن شــرایط
ســخت و دشــوار اقتصــادی فشــار غیــر عــرف بــرای
دریافــت مالیــات بــه واحدهــای تولیــدی وارد کننــد.
بــرای حــل مســایل اقتصــادی کشــور از
مشــاوران خارجــی اســتفاده کنیــم
ســید رســول رنجبــران عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق اصفهــان در ایــن جلســه گفــت :بــرای اتخــاذ
تصمیمــات اقتصــادی بایــد ابتــدا شــرایط موجــود
اقتصــاد از ســوی مســوولین و بخــش خصوصــی بــه
درســتی تجزیــه و تحلیــل شــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :تصمیمــات کنونــی مبتنــی
بــر تجزیــه و تحلیــل شــرایط اقتصــادی کشــور
نیســت و بایســتی ایــن رونــد تصمیــم گیــری اصــاح
شــود و گرنــه کشــور بــا هزینــه هــای ســنگینی در
آینــده روبــرو مــی شــود.
وی افــزود :نامــه وزرای اقتصــادی دولــت بــه
رییــس جمهــور نشــان داد کــه مســولین اقتصــادی
کشــور گویــا در ایــران زندگــی نمــی کننــد و هیــچ
مســوولیت دولتــی تاکنــون نداشــته انــد.
وی همچنیــن بــر همســو شــدن کلیــه مراکــز قــدرت
جهــت حــل مســایل اقتصــادی تاکیــد کــرد .
رنجبــران اضافــه کرد:چنانچــه مســوولین اقتصــادی
تــوان حــل مســایل و مشــکالت اقتصــادی را ندارنــد
مــی تــوان از مشــاوران خارجــی اســتفاده کــرد .مگــر
بــرای هدایــت تیــم هــای ورزشــی از مربیــان خارجــی
کارآزمــوده اســتفاده نمــی کنیــم بــرای اقتصــاد کشــور
چــه ایــرادی دارد از مربیــان و مشــاوران خارجــی
اســتفاده کنیــم .
تشکیل کمپین خروج از رکود اقتصادی
حمیدرضــا قلمــکاری عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
اصفهــان خواســتار تشــکیل کمپیــن خــروج از رکــود
در ایــران شــد و گفــت :اتــاق اصفهــان بــا همــکاری
اتــاق هــای بازرگانــی ســایر اســتان هــا کمپینــی بــا
عنــوان خــروج از رکــود تشــکیل دهنــد و همــه قــوای
کشــور تــاش کننــد کــه ایــن کمپیــن بــه نتیجــه
برســد.

با شناورهای صیادی غیرمجاز برخورد قاطع می شود
فرمانــدار گناوه گفت :طبــق هماهنگی های صورت گرفته با شــناورهای صیادی
غیرمجاز بویژه صیدترال برخورد قاطع و قانونی می شود ...

ایران امروز

دومین جشنواره تئاتر جزیره قشم ،همزمان با بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر از پانزدهم مهر
به مدت سه روز و با اجرای شش گروه نمایشی در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان
منطقه آزاد قشم برگزار شد.

امام جمعه بوشهر:

جهان سلطه به هیچ کس رحم نمی کند

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بوشــهر گفــت :جهــان ســلطه بــه هیــچ کــس رحــم نمــی کنــد و
هــدف آن برهــم زدن نظــم جوامــع اســامی اســت.
بــه گــزارش ایرنا،آیــت اهلل غالمعلــی صفایــی بوشــهری روز یکشــنبه درهمایــش ســتاد ســاماندهی شــئون
فرهنگــی در مناســبت هــای دینــی اســتان بوشــهر افــزود :بنــا بــه گفتــه مقــام معظــم رهبــری مذاکــره بــا
آمریــکا ممنــوع بــوده واگــر کســی خــاف فرامیــن رهبــری عمــل کنــد والیــت مــدار نبــوده و بــا مســایل
سیاســی آشــنا نبــوده و شــم سیاســی نــدارد.
وی بــا بیــان اینکــه تعامــل بــا  5+1ســاده اندیشــی اســت ،گفــت :انقــاب مــا انقالبــی حســینی بــوده کــه
بر اساس فرهیختگی ،شهادت و امر به معروف و نهی از منکر بنا شده است.
معــاون اســتاندار بوشــهر نیــز در ایــن نشســت گفــت :دنیــای اســتکبار و اســتبداد بــا جنگهــای نیابتــی و تشــکیل
گروههایــی بــا تفکــر تکفیــری در برابــر تفکــر نــاب محمــدی بــه مقابلــه برخاســته ولــی هرگــز توفیــق پیــدا
نخواهنــد کــرد.
فتــح اهلل حقیقــی اظهــار کــرد :ایــام محــرم و عــزاداری امــام حســین (ع) ایــام ارزشــمندی اســت کــه مکلفیــم
واقعیــات عاشــورا را در اختیــار مــردم قــرار دهیــم.
وی اضافــه کــرد :از همــه اقشــار تقاضــا مــی شــود کــه از هــر گونــه رفتــار مغایــر بــا ایــن ایــام پرهیزکننــد و
وحــدت و اتحــاد را کــه از آثــار و بــرکات قیــام امــام حســین (ع) بــوده ســر لوحــه همــه امــور خــود قــرار بدهنــد.
حقیقــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در پاســخ بــه ســوال یکــی از مدعویــن مبنــی بــر اینکــه آیــا تبلیغــات
پیــش از زمــان انتخابــات توســط برخــی از افــراد کــه قصــد دارنــد کاندیــدا شــوند منــع شــرعی نــدارد ،گفــت :در
زمینــه شــرعی علمــا و روحانیــت بایــد پاســخگو باشــند.

معاون آب منطقه ای اصفهان:

زاینده رود نیازمند اقدامات اساسی در زمینه
طرح های انتقال آب است

معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب
منطقــه ای اصفهــان گفــت :بــرای اینکــه زاینــده
رود همچــون گذشــته پــرآب باشــد نیازمنــد اقدامــات
اساســی در زمینــه طــرح هــای انتقــال آب بیــن
حوضــه ای و کاهــش مصــرف آب هســتیم.
بــه گــزارش ایرنــا ،روابــط عمومــی شــرکت آب
منطقــه ای اصفهــان روز یکشــنبه بــه نقــل از علــی
بصیرپــور اضافــه کــرد :در حــال حاضــر میــزان ذخیره

وی درخصوص وضعیت ســد زاینــده رود و بارش های
چنــد هفتــه گذشــته در اصفهــان ،گفــت :ایــن بــارش
هــا بصــورت رگبــاری و عمدتــا در منطقــه پاییــن
دســت ســد زاینــده رود بــود و روی ذخیــره ســد
تاثیــر زیــاد نداشــت.
معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب
منطقــه ای اصفهــان میــزان ذخیــره ســد زاینــده رود
را حــدود  410میلیــون متــر مکعــب اعــام کــرد و

آب ســد زاینــده رود در حــدی اســت کــه بتــوان در
پاییــز آن را بــه مــدت یــک مــاه بیــن کشــاورزان
توزیــع کــرد امــا بازگشــایی دوبــاره آب بســتگی بــه
میــزان بــارش هــا در ســال آبــی جدیــد دارد.
وی بــه طــرح تونــل ســوم کوهرنــگ اشــاره کــرد و
گفــت :ســد تونــل ســوم کوهرنــگ در حــال اجراســت
امــا بدلیــل مشــکالت اعتبــاری ،پیشــرفت فیزیکــی
ایــن طــرح در حــدود  20درصــد اســت.
بصیرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بــرای ایــن
طــرح اعتبــاری در نظــر گرفتــه شــده اســت ،تصریــح
کــرد :همچنــان ایــن طــرح بــا مشــکل اعتبــار روبــرو
اســت.

افــزود :طبــق برنامــه ریــزی قبلــی قــرار اســت آب
بــرای کشــت پاییــزه ،متناســب بــا میــزان ذخیــره
ســد زاینــده رود بــه کشــاورزان تحویــل شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تحویــل آب بــرای کشــت
پاییــزه بــه مــدت حــدود یــک مــاه اســت ،یــادآور
شــد :آبیــاری شــبکه هــای برخــوار و مهیــار نیــز
در جلســه ای کــه در شــرکت مدیریــت منابــع آب
تشــکیل مــی شــود ،بررســی و در صــورت تصویــب،
آب بــه ایــن بخــش نیــز تخصیــص خواهــد یافــت.
بصیرپــور در خصــوص ارزیابــی شــرایط کنونــی
زاینــده رود و برداشــت هــای بــی رویــه آب از
باالدســت ســد ،اظهــار کــرد :تــاش مــی شــود

فرماندارگناوه :با شناورهای صیادی غیرمجاز
برخورد قاطع می شود

فرمانــدار گنــاوه گفــت :طبــق هماهنگــی هــای
صــورت گرفتــه بــا شــناورهای صیــادی غیرمجــاز
بویــژه صیدتــرال برخــورد قاطــع و قانونــی
مــی شــود.به گــزارش ایرنــا ،روابــط عمومــی
فرمانــداری گنــاوه بــه نقــل از عبدالنبــی یوســفی

در نشســت بررســی مشــکالت صیــادان ایــن
شهرســتان افــزود :فعالیــت شــناور و صیــادان
غیرمجــاز ،معیشــت صیــاد ســختکوش را مختــل
کــرده کــه ضــروری اســت تعاونــی صیــادان
نســبت بــه شناســایی و ارائــه مشــخصات قایــق
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کــه برداشــت هــای غیرمجــاز از باالدســت رودخانــه
کنتــرل شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر برداشــت هــای
غیرمجــاز در منطقــه اصفهــان بوســیله چــاه هــای
غیرمجــاز انجــام مــی شــود ،گفــت :برداشــت هــا در
منطقــه بــاال دســت بوســیله ایســتگاه هــای پمپــاژ
اســت کــه برخــی از آنهــا در دولــت قبــل مجــوز
دریافــت کــرده انــد.
معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب
منطقــه ای اصفهــان ادامــه داد :در ایــن شــرایط
بحرانــی ،وزارت نیــرو در تــاش اســت تــا میــزان
برداشــت هــای غیرمجــاز را کنتــرل و محــدود کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نمــی تــوان عــدد دقیقــی از
میــزان برداشــت هــای غیرمجــاز اعــام کــرد ،گفــت:
بــه هــر حــال وزارت نیــرو بــرای منطقــه باالدســت
تخصیــص آبــی را در نظــر گرفتــه و برداشــت در
ســقف تعییــن شــده را مجــاز مــی دانــد امــا بایــد
مراقبــت شــود کــه میــزان برداشــت هــا در باالدســت
بطــور بــی رویــه افزایــش نیابــد.
بصیرپــور بــا بیــان اینکــه میــزان تخصیــص آب در
چهارمحــال و بختیــاری حــدود  240میلیــون متــر
مکعب اســت ،افــزود :بخش زیــادی از تخصیص های
آب اصفهــان مربــوط بــه حقابــه هــای قدیمــی
کشــاورزان اســت کــه از هــزاران ســال قبــل بــوده
اســت.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر حــدود  60میلیــون
مترمکعب آب زاینده رود در ســال به یزد و  85میلیون
متــر مکعــب بــه بخــش صنعــت اختصــاص دارد.
بصیرپــور در خصــوص برنامه ریزی برای پســاب های
شــهر اصفهــان ،گفــت :در برنامــه ریــزی پســاب
آب ،مقــرر شــده کــه عمــده آن بــه بخــش صنعــت
همچنیــن بخشــی از آن بــرای طــرح هــای
بیابــان زدایــی شــهر اصفهــان مــورد اســتفاده قــرار
گیرد.
هــای غیرمجــاز بــه شــیالت و دریابانــی اقــدام
تــا برخوردهــای قانونــی و قاطــع اعمــال شــود.
وی تســهیل در صــدور مجــوز خــروج شــناورهای
صیــادی را الزم دانســت و گفــت :اداره هواشناســی
روزانــه نســبت بــه اعــام وضعیــت 24ســاعت
آینــده شــرایط جــوی بــه اداره بنــدر اقــدام
کنــد تــا پــس از بررســی هــای الزم و تحلیــل
شــرایط جــوی در فرصــت مناســب مجــوز خــروج
شــناورها صــادر شــود.

مدیراداره بندر و دریانوردی کیش:

تخلیه و بارگیری کاالی نفتی
و غیرنفتی در بندر کیش
از مرز یک میلیون تن گذشت
مدیـر اداره بنـدر و دریانـوردی کیـش از تخلیـه و
بارگیـری بیش از یـک میلیون و  200هـزار تن انواع
کاالی نفتـی و غیرنفتـی در تنها بندر جزیـره مرجانی
خلیـج فـارس در نیمه نخسـت سـال  94خبـر داد.
بـه گـزارش ایرنـا از اداره کل بنـادر و دریانـوردی
اسـتان هرمـزگان ،محمـد جهانشـاهی نسـب
یکشـنبه بـا تشـریح عملکرد بنـدر تجـاری کیش در
بخـش هـای کاال و مسـافر در شـش ماهه سـال 94
گفـت :طی مـدت یادشـده ،در مجمـوع یـک میلیون
و  233هـزار و  380تـن انـواع کاال در جزیـره کیش
تخلیـه و بارگیـری شـد کـه از ایـن میـزان ،یـک
میلیـون و 75هـزار و  51تـن مربـوط بـه کاالهـای
غیـر نفتـی و  158هـزار و  329تـن آن بـه کاالهای
نفتی اختصـاص دارد.
*صـادرات دو هزار و  300تـن کاالی غیرنفتی از
بنـدر کیش
وی سـهم عملیـات مربـوط بـه صـادرات و واردات
کاالی غیرنفتـی در ایـن بنادر را بیـش از 48هزار تن
عنـوان کـرد و افـزود :از ایـن میزان،نزدیـک بـه 45
هـزار تـن مربـوط بـه فعالیـت هـای واردات و حدود
سـه هزار تن نیـز به صـادرات این کاالهـا اختصاص
یافته اسـت.
مدیـر اداره بنـدر و دریانـوردی کیش حجـم عملیات
کابوتـاژ کاالهـای غیرنفتـی در ایـن بنـدر از ابتـدای
سـال جـاری تاکنـون را یک میلیـون و  27هـزار تن
اعلام کرد.
*جابجایـی حـدود 250هزار نفر مسـافر دریایی
در جزیـره مرجانی
جهانشـاهی بـا اعلام اینکه ایـن منطقـه جغرافیایی
زیبـا بـه عنـوان یکـی از جزایـر دارای جاذبـه هـای
متنـوع گردشـگری دریایـی و تجـاری هـر سـاله
پذیـرای خیـل عظیمی از مسـافران دریایـی از اقصی
نقـاط ایـران اسـت ،گفـت :از ابتـدای سـال جـاری
تاکنـون ،در مجمـوع  246هـزار و  265نفـر مسـافر
در ایـن جزیـره جابجـا شـدند.
*افزایـش  23درصـدی جمعیـت مسـافران
تفریحـی دریایـی
وی بیـان کـرد :طـی سـال جـاری 157 ،هـزار و
 628نفـر مسـافر و گردشـگر به وسـیله شـناورهای
تفریحـی از طریق بنـدرگاه این جزیره جابجا شـدند
کـه  23درصد نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته
افزایش داشـته اسـت.
بـه گفته این مقام مسـئول ،ورود و خـروج  36هزار و
 298دسـتگاه خودرو متعلق به مسـافران طی شـش
مـاه گذشـته از طریق شـناورهای لندینـگ کرافت در
جزیـره کیش به ثبت رسـید.
*تـردد هفـت هـزار شـناور در بنـدر کیش طی
شـش ماه گذشـته
مدیـر اداره بنـادر و دریانوردی کیـش در پایان گفت:
طـی مدت یاد شـده ،تـردد شـناورها در ایـن جزیره
بـه شـش هـزار و  980فرونـد رسـید کـه از ایـن
میـزان 460 ،فرونـد بـاالی هـزار تـن وشـش هزار
و 520فرونـد پاییـن هـزار تـن بوده اسـت.

