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اراک  -سرپرســت اداره کل نوسازی ،توســعه و تجهیز مدارس استان مرکزی
گفــت :ســامانه گرمایشــی  ۸۳درصــد مــدارس ایــن اســتان از ابتــدای طرح
استانداردسازی فضاهای آموزشی (سال  )۹۲تاکنون استانداردسازی شد.
«جــواد لنجابــی» افزود :ســامانه گرمایشــی  ۶هزار و  ۷۲کالس درس اســتان
مرکزی از ابتدای اجرای این طرح تاکنون در اســتان مرکزی استانداردســازی
شــد ه اســت .وی با یــادآوری وجــود  ۸۰۰کالس با ســامانه غیراســتاندارد در
اســتان مرکزی ادامه داد :ســامانه گرمایشــی بقیــه این کالسها نیــز تا پایان
ســال آینده استانداردســازی میشود .سرپرســت اداره کل نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس اســتان مرکزی گفت ۴۰ :مدرسه کانکسی با  ۴۸کالس در این
اســتان وجود دارد که بر اســاس مصوبات سفر ریاســتجمهوری به استان و
اجرای طرح دانشآموز شــهید پناهی ،جمعآوری مدارس کانکسی باالی ۱۰
دانشآمــوز در دســتور کار ایــن اداره کل قــرار دارد .لنجابی خاطرنشــان کرد:
پیشبینــی میشــود تا مهرماه ســال آینده تمــام مدارس کانکســی باالی ۱۰
دانشآموز جمعآوری و ساختمانهای مستحکم جایگزین شود.

ایران در ایران

سامانهگرمایشی ۸۳درصدمدارساستانمرکزی
استانداردسازیشد

بر اساس نتایج آزمایشات ،آب سد تالوار پس از تصفیه از سالمت کامل برخوردار است
زهره افشار
خبرنگار

شمارش معکوس برای پایان همیشگی
مشــکل دیرینــه تأمیــن آب شــرب در
همــدان آغــاز شــده و بــا آبگیــری کامــل
مخــازن ،هفتــه آینــده آب ســد تالــوار در
شبکه آب شرب همدان جریان مییابد.
اســتاندار همــدان گفــت :بــر اســاس
پیشبینی مدیــران و کارشناســان وزارت
نیرو و در صورت نبود ایرادات و اشکاالت
فنــی ،طــرح آبرســانی بلندمــدت شــهر
همــدان بــزودی و تــا پیــش از فرصــت
تعیینشده توسط رئیسجمهور (۶مهر)
یشود.
بهر هبرداری م 
علیرضــا قاســمیفرزاد در نشســت
اعضای شورای تأمین آب استان همدان
افــزود :بر اســاس زمانبندی اعالم شــده
در ســفر رئیسجمهــور و هیــأت دولــت
بــه اســتان همــدان ( ۶مــرداد) کــه برای
بهرهبرداری از پروژه آبرســانی بلندمدت
به همدان  ۲ماه فرصت تعیین شد ،این
طرح بــزودی و پیش از فرارســیدن زمان
تعیینشده تا  ۶مهر بهرهبرداری خواهد
شد .وی ادامه داد :با همیاری و مساعدت
کشاورزان و مشــارکت افرادی که نذر آب
داشــتند ،تعداد قابلتوجهی از چاههای
کشــاورزی در مــدار آبرســانی بــه شــهر

همدان قرار گرفته است .استاندار همدان
اظهار داشت :خط بایپس (گذرگاه) این
طرح به طول  ۱۶کیلومتر ،مراحل پایانی
آزمایــش را میگذراند و تا ســه روز آینده
وارد مــدار بهرهبــرداری میشــود کــه بــا
بهرهبــرداری از ایــن خــط  ۱۶کیلومتری،
میزان اعمال قطعیهای شبکه آبرسانی
همــدان به میــزان قابلتوجهــی کاهش
مییابــد .قاســمیفرزاد بــا بیــان اینکــه
طرح آبرســانی بلندمدت به همدان نیز
مراحــل پایانــی خــود را ســپری میکند،
تأکیــد کرد :مخازن ایســتگاههای شــماره
یــک و  ۲ایــن طــرح آبگیری شــده اســت
و پــس از تأیید کارشناســان و مهندســان
ناظر ،خط مابین ایســتگاه شــماره  ۲و 3
مــورد آزمایش قــرار میگیــرد .اســتاندار
همدان خاطرنشان کرد :پیمانکار پیشین
ایــن طــرح ۱۷ ،کیلومتــر از خــط پایانی را
ســالهای گذشــته ب ه صورت ناقص اجرا
و بــدون انجــام اتصــاالت در پنــج نقطه،
لولههــا را در زیــر خــاک مدفــون کــرده و
به شــکل ناقــص تحویل داده بــود .وی با
بیان اینکه بخشــی از تأخیر انتقال آب به
همــدان به خاطــر همین اشــکال بود که
البتــه وزارت نیــرو پیگیریهــای حقوقی
خود را در این زمینه انجام میدهد ،ادامه
داد :بــا تالش شــبانهروزی دســتگاههای

مرتبــط امیدواریم تا پیــش از تاریخی که
رئیسجمهور اعالم کردهاند ،این طرح به
بهرهبرداری برسد .قاسمیفرزاد با اشاره
به مطرح شــدن موضوعاتــی در رابطه با
آلودگی و وجود آرسنیک و فلزات سنگین
در ایــن آب ،خاطرنشــان کرد :بر اســاس
آزمایشات دانشگاه علوم پزشکی همدان
و تهران ،وزارت نیرو و چند دســتگاه دیگر
که مأمور شــده بودند ،در مجموع نتیجه
آزمایشات شــان این اســت که نگرانیای
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و بــه جرأت
اعــام میکنیــم تصفیهخانــه شــهید
بهشتی و مهاجران جزو تصفیهخانههای
پیشــرفته و مدرن ما هستند که میتوانند
همه آلودگیها و فلزات سنگین را تصفیه
و ســامت آب را تضمین کنند .اســتاندار
همــدان اظهار داشــت :خروجی آب یک
آب ســالم بهداشــتی و با کیفیت خواهد
بود که آزمایشــات خروجی تصفیهخانه،
این موضوع را تصدیق خواهد کرد.
ëëآبگیریکاملمخازن
بــا رونــد تکمیلــی عملیــات اجرایــی
اََبرپروژه آبرســانی ســد تالوار به همدان،
دیــروز سهشــنبه آب انتقالــی از ســد در
ایســتگاه و مخــزن شــماره  2وارد شــد و
مدیرعامــل آب منطقهای همدان اعالم
کــرد تــا  2روز آینــده و بــا انجــام مراحــل

نیم نگاه

کرمانشــاه  -مرکز آمار ایران نرخ بیکاری اســتان کرمانشاه در بهار امسال را
 15,4درصد اعالم کرد که باالترین نرخ بین استانهای کشور است.
براســاس اعــام مرکــز آمــار ایــران ،نرخ بیکاری اســتان کرمانشــاه در ســه
ماهه نخســت امســال  15,4درصد بوده که از میانگین کشــور( 9,2درصد)
 6,2درصــد باالتر اســت .طبق اعالم مرکــز آمار ایران ،نرخ بیکاری اســتان
کرمانشــاه در بهار امســال نســبت به بهار سال گذشــته ،هفت دهم درصد
افزایش یافته اســت .بهار امســال اســتان کرمانشــاه باالترین نــرخ بیکاری
را بیــن اســتانهای کشــور داشــته و اســتانهای هرمزگان بــا  15,3درصد و
خوزستان با  14,1درصد در ردههای بعدی باالترین نرخ بیکاری کشور قرار
دارند .نرخ مشــارکت اقتصادی اســتان کرمانشــاه نیز در بهار امســال 42,2
درصد اعالم شده که  2,4درصد از بهار سال گذشته کمتر است.

آب سد تالوار یک هفته دیگر به همدان میرسد

ایرنا

کرمانشاهصدرنشیناستانهایبیکارکشورشد
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 6مهرماه؛ آغاز بهرهبرداری از آب پایدار با حضور رئیسجمهور

 ۲۱درصد مدارس آذربایجان غربی ناایمن است

ارومیــه  -مدیــرکل نوســازی ،توســعه و تجهیز مــدارس آذربایجــان غربی
گفــت :با وجــود تالشها و تکاپــوی دولت بــرای رفع محرومیــت از چهره
مدارس و فضاهای آموزشــی این اســتان ،اما همچنــان  ۲۱درصد مدارس
ما ناایمن هستند.
قهرمــان رحمانــی بــا بیــان اینکــه  ۱۳۵هــزار دانشآمــوز در ایــن مدارس
تحصیل میکنند ،اظهار کرد ۱۷.۱ :درصد این فضاها نیازمند مقاومسازی
و  ۳.۸درصــد آنهــا نیاز بــه تخریب ،بازســازی و نوســازی دارد .وی با بیان
اینکه میانگین مدارس ناایمن کشوری  ۱۹.۲درصد است ،افزود :در سطح
اســتان آذربایجــان غربی تعداد مدارس گلی ،خشــتی و خشــکه چینی به
صفر رســیده و هیچ مدرســهای به این شکل در ســطح استان وجود ندارد.
طبق گفت ه وی ،در قالب مدارس ســنگی با مــات ۲۹۳ ،کالس وجود دارد
و مــدارس کانکســی  ۳۲۰مدرســه را شــامل میشــود که از ایــن تعداد ۱۲۰
مدرســه دارای دانشآموزان باالی  ۲۰نفر هستند .وی با بیان اینکه نواحی
یــک و  ۲ارومیــه نیــز با وجود واقع شــدن در مرکز اســتان نیازمنــد افزایش
سرانه فضای آموزشی هستند ،افزود :شهرستان سردشت ،بخش سیلوانا،
شهرســتانهای اشــنویه ،بوکان ،میاندوآب ،مرحمت آبــاد و مهاباد نیز به
ترتیب در رتبههای بعدی از نظر کمبود سرانه آموزشی قرار دارند.
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ëëاســتاندار همدان  :بر اساس آزمایشات دانشگاه علوم پزشکی همدان و
تهران ،وزارت نیرو و چند دســتگاه دیگر که مأمور شده بودند ،در مجموع
نتیجه آزمایشــات این اســت که نگرانیای در این زمینه وجود ندارد و به
جــرأت اعالم مــی کنیم که تصفیهخانه شــهید بهشــتی و مهاجــران جزو
تصفیهخانههای پیشــرفته و مدرن ما هستند که می توانند همه آلودگیها
و فلزات سنگین را تصفیه و سالمت آب را تضمین کنند

تســت نهایی اتصــاالت ،الکتروموتورها و
تابلوهــای برق این آب به ســمت مخزن
شــماره  3و در نهایــت بــه مخــزن کیتــو
میرســد .بــا رســیدن آب به مخــزن کیتو
عمــاً آب ســد تالوار به همدان میرســد
و مشــکل چندیــن ســاله آب شــرب ایــن
کالنشــهر که در یک ماه گذشته پررنگتر

شــده بــود ،رفــع میشــود« .محمــد
ضــروری» مدیرعامــل آب منطقــهای
همــدان اعــام کــرد :در صورتیکــه در
مراحل تســت دو مخزن پایانی ،مشــکل
از پیش تعییننشــدهای ب ه وجــود نیاید،
آب ســد تالوار در آخریــن روز هفته دفاع
مقدس (ششــم مهرماه) و قبــل از تاریخ

اعــام شــده توســط رئیسجمهــور بــه
همــدان میرســد .وی افــزود :فاصلــه
ایستگاه پمپاژ شماره  2تا ایستگاه شماره
 3حــدود  21کیلومتر و اختالف ارتفاع آن
 220متراست .همچنین مسافت مخزن
شــماره  3تــا مخــزن کیتــو  40کیلومتــر و
اختــاف ارتفــاع آن  138متر اســت که با
رســیدن آب به مخزن کیتو آب انتقالی از
ســد تالوار مسافت  145کیلومتری را طی
کرده اســت و با دبــی  600لیتر در ثانیه به
همــدان میرســد .وی خاطرنشــان کرد:
با رســیدن آب ســد تالوار بــه مخزن کیتو
و از هفتــه بعــد میتوانیــم به مــرور روند
برداشــت آب از چاههــای کشــاورزی را
کاهــش دهیــم و آنهــا را از مــدار مصرف
آب شــرب خارج کنیــم .وی همچنین در
خصوص تأمین آب بخش کشــاورزی در
آســتانه ســال زراعی جدید تصریح کرد:
ما برای تأمین آب کشــاورزی برای کشت
پاییزبامحدودیتهاییمواجههستیمکه
هشدارهای الزم به جهاد کشاورزی استان
برای تدوین الگوی کشــت پاییزه رســیده
است و ما اعالم کردهایم کشاورزان مجاز
به کشت دوم در دشت همدان نیستند و
با توجه به برداشت نامتعارف از آبهای
زیرزمینی محدودیتهایی در کشتهای
آببر خواهیم داشت.

افزایشبهرهدهیزمینهایزراعیباوجودخشکسالی

برداشتگندمدردیمزارهایلرستان 2برابرشد

خرمآبــاد – خشکســالی هر چند امســال
هــم ماننــد ســال گذشــته بــر زمینهــای
زراعی لرســتان خیمه زده بود ،اما دست
کشــاورزان از دیمزارهای این اســتان پرتر
از ســال گذشــته بود بهطوری که با وجود
نبــود بارندگیهای مؤثر ،برداشــت گندم
در اســتان لرســتان بــه حــدود  ۳۰۰هــزار
هکتار رســید و خرید تضمینــی آن بیش
از  ۲برابر ســال گذشته شــد .این در حالی
است که خشکسالی درسال گذشته تولید

گنــدم را بــه طرز کمســابقهای در اســتان
کاهــش داد و مجمــوع خریــد تضمینــی
این محصول در حالی که ســالهای قبل
تــا  ۳۰۰هــزار تن میرســید بــه  ۱۲۳هزار
تــن کاهــش یافت .بر اســاس اعــام آب
منطقــهای اســتان ،بــارش بــرف در پاییز
سال آبی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱نسبت به پاییز سال
گذشــته حدود  ۲۶درصــد کاهش یافته و
پوشــش برف ســال آبی جاری نسبت به
متوســط طول دوره آماری در فصلهای

پاییــز و بهــار بــه ترتیــب  ۲۷و  ۳۳درصد
کاهــش و در زمســتان حــدود ســه درصد
افزایش داشته است .از طرفی بارندگیها
در اســتان نسبت به سال گذشته تنها سه
درصد افزایش یافته است که در مقایسه
بــا وســعت خشکســالی و کمآبیهــای
مســتمر گذشــته عــدد قابلتوجهــی
نیســت .با این حال اجــرای طرح جهش
تولیــد در دیمزارهــا باعث شــد بــا وجود
خشکســالی ،محصولــی بیــش از ســال

گذشــته از دیمزارهای استان لرستان درو
شود .مجتبی میر ،معاون بهبود تولیدات
گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی لرستان
طرح جهش تولیــد در دیمزارها را عامل
اصلــی در افزایش تولیدات گندم اســتان
طی سال زراعی جاری دانست و به ایرنا،
گفت :این طرح با همکاری ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام خمینی(ره) و انجام
اقدامــات نوآورانــه بــ ه صــورت گســترده
انجام و منجر به افزایش عملکرد شد.

