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14روز از گل آلود شدن چشــمه کوهرنگ به عنوان مهم ترین منبع 
آب آشــامیدنی بیش از نیمی از جمعیت 200هزار نفری شهرکرد، 
مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری می گذرد؛ اتفاقی که در نتیجه 
2سیالب تابستانی مرداد رخ داد، کدورت آب این چشمه را تا 4هزار 
NTU )شاخص سنجش کدورت آب( رساند و عمال آب آن را غیرقابل 
مصرف کرد. طبق اعالم فرمانداری شهرستان شهرکرد با بروز این 
مشکل، حدود 30هزار نفر از اهالی این شهرستان به دلیل کدورت 
آب چشمه کوهرنگ تنش آبی داشتند؛ مشکلی که بیش از همه در 
محله های شهرکرد چون میرآباد، شریعتی، کاشانی، کوی شهرداری، 

معلم، فرهنگیان، باهنر و سعدی تجربه شد.

خط عمان و سامان وارد مدار شد
2روز پیش بود که خبر رسید خط پدافندی عمان و ســامان وارد مدار 

آبرسانی شهرکرد شده است. به گفته معاون عمرانی استاندار چهارمحال 
و بختیاری، خط اول ســامان  100لیتر بر ثانیه در روز و در شب بیش از 
130لیتر بر ثانیه آب وارد مدار می کنــد و همچنین خط دوم عمان نیز 

وارد مدار شده است.
علی حیدری با بیان اینکه با راه اندازی طرح عمان و سامان بیش از 90درصد 
مشکل آب شهرکرد حل شده است و 10درصد باقی مانده با طرح فدک حل 
خواهد شد به همشهری می گوید:  خط فدک نیز  تا پایان هفته با تالش 
متخصصان به عنوان خط 3پدافندی معروف نیز وارد مدار آبرسانی شهری 

شهرکرد خواهد شد.
به گفته وی، با همت جهادی و کار شبانه روزی در 3شیفت یک کار 3ماهه 
ظرف 3روز انجام شد. با اجرای خط انتقال از طرح کشاورزی عمان و سامان 
200لیتر بر ثانیه و در طرح فدک 400لیتر بر ثانیه آب وارد شبکه توزیع 
می شود. در طرح اول حدود 1700متر خط لوله در کنار اتصاالت و...  و 
در طرح دوم نیز با توجه به اینکه از خط بن- بروجن استفاده می شد، 
حدود 1300متر خط لوله به صورت ضرب االجل نصب شده. 1500متر 
بر ثانیه لوله هم برای تصفیه آب کشیده و برق مورد نیاز برای تصفیه 

خانه ها نیز تامین شده است.

آب انتقالی سالم است 
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری نیز با تأیید سالمت آب 
انتقالی به شهرکرد می گوید: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر بیماری 
گوارشی و اسهالی در استان و به ویژه شهرکرد گزارش نشده است.علی 
احمدی با بیان اینکه اکنون بیش از 900 مورد آزمایش از مسیرهای 
خط انتقال آب در شهرکرد ازجمله آب انتقالی از سامان، چاه ها و گردنه 
ُخلک انجام شده و نتیجه آزمایش ها حاکی از سالمت آب بوده است، 
می افزاید: آب تانکرهای آبرسانی نیز با دستگاه کلرسنج تا زمان رسیدن 
به محل توزیع از سوی مهندسان بهداشت محیط اندازه گیری می شود.

   
شــرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری اعالم کــرده بود که 
204کانون جمعیتی در شهرها و روستاهای استان درگیر سیالب های 
اخیر شدند که منجر به قطع موقت آبرسانی به 11۶روستا و شهر شد. 
هرچند مشکل همه این مناطق رفع شده و هم اکنون به جز شهرکرد 
چند شهر و روســتا به صورت محدود و جیره بندی دچار مشکل آب 

آشامیدنی هستند.

90درصد تنش آبی شهرکرد بعد از سیالب های مرداد رفع شده   و 10درصد باقی مانده حداکثر تا 2روز دیگر حل خواهد شد
مشکلآبشهرکردتا2روزدیگرحلمیشود

درختان مایع در اصفهان 

مراحل اجرایی نصب 3دســتگاه درخت مایــع اصفهان در 
حال انجام اســت. به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
رئیــس اداره فنــی و اجرایی ســازمان پارک هــا و فضای 
ســبز شــهرداری اصفهــان گفت: درخــت مایــع که در 
 مقابل یکی از شــهرداری های بلگراد، پایتخت صربســتان
 قرار گرفته است، راه حل بیوتکنولوژیکی جدید برای تصفیه 
هوا و کاهش انتشــار دی اکســید کربن در مناطق شهری 

محسوب می شود.
امیر رضایی با بیان اینکه طرح درخت مایع به  عنوان یکی از 
11راه حل نوآورانه و هوشــمند در پروژه های توسعه شهری 
سازمان ملل شناخته شده است، اضافه کرد: تکنولوژی این 
درخت شبیه سازی شده از تکنولوژی فتوبیوراکتور ها و دارای 
ساختار ساده تر است که اساس و هدف ایجاد آن تصفیه هوا 
بوده است و مباحث تجاری تولید جلبک مطرح نخواهد بود.

رضایی تصریح کرد: در فناوری درخت مایع از ریزجلبک ها 
اســتفاده می شــود و ریزجلبک ها به دلیل ســرعت باالی 
فتوسنتز، باعث حذف سریع دی اکسیدکربن و تولید اکسیژن 

بسیار می شود.
او با بیان اینکه از زیست توده درخت مایع می توان برای تولید 
سوخت، کود زیســتی، پروتئین و دیگر موارد استفاده کرد، 
تأکید می کند: این گونه گیاهی قابلیت اســتفاده به عنوان 
مبلمان شــهری، محل درج تبلیغات شــهروندی و المان 
فضاســازی داخل مراکز اداری را دارد و امــکان نصب پنل 
خورشیدی روی آن جهت نورپردازی و ایستگاه شارژ تلفن 

همراه نیز وجود دارد.
رئیس اداره فنی و اجرایی ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان افزود: هدف از ایجاد این ساختار جدید 
با عنوان درخت مایع، جایگزینی درختکاری ها و پارک های 
شهری نیست، بلکه اســتفاده از این سیستم در محل هایی 
اســت که به رغم بار ترافیکی و آلودگی باال، امکان کاشــت 

درخت یا توسعه فضای سبز وجود ندارد.
او با بیان اینکه هم اکنون مراحل اجرایی نصب 3دســتگاه 
درخت مایع در شهر اصفهان در حال انجام است، می گوید: 
درخت مایع، راه حلی مبتکرانه برای کاهش آلودگی هواست.

 احیای واحدهای تولیدی 
در هرمزگان 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان از بازگشت 
40واحد تولیدی راکد به چرخه تولید خبر داد.

به گزارش تســنیم، ســیدامیر امیری زاد گفــت: در  هفته 
 دولــت ســال جــاری 15طــرح زیرســاختی و صنعتی

 آماده افتتاح داریم.
وی افزود: جمع اعتبار ایــن پروژه ها ۶55میلیارد ریال بوده 
که 8پروژه مرتبط با مســائل زیرساختی شهرک ها و نواحی 
صنعتی با اعتبار 372میلیارد ریــال و 7طرح صنعتی نیز با 
اعتبار 283میلیارد ریال در شهرک های صنعتی استان آماده 

افتتاح است که می تواند برای ۶2نفر ایجاد شغل کند.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی گفت: فاز نخست 
4ناحیه صنعتی جدید بشاگرد، جناح، گروک و بندرلنگه در 
سال جاری به بهره برداری می رسند. ما در بسیاری از شهرها 
زیرساخت صنعتی نداشتیم، اما با تالش انجام شده در تمام 

شهرستان ها ناحیه صنعتی خواهیم داشت.
وی با اشــاره به احداث یک ناحیه جدید صنعتی در جاسک 
تصریح کرد: ایــن ناحیه صنعتی برای اســتقرار واحدهای 
صنعتی کوچک، متوسط و یا استقرار صنایع تبدیلی بخش 
کشاورزی احداث می شود که از ناحیه صنعتی فعلی جاسک 

مجزا خواهد بود.
امیری زاد گفت: سال گذشــته 40واحد تولیدی راکد احیا 
و برای 132نفر اشــتغال ایجاد شد و در ســال جاری برای 
بازگشت 45واحد صنعتی راکد به چرخه تولید برنامه ریزی 

شده است.

 افزایش تردد مسافران 
در پایانه مرزی ماهی رود

مدیر پایانه مرزی ماهــی رود در خراســان جنوبی از تردد 
20هزار و181مســافر از پایانه مرزی ماهــی رود از ابتدای 
سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 81درصد رشد داشته است.
به  گزارش تسنیم، علی اکبر مزیدی افزود: از ابتدای امسال 
12هزار و740مسافر ورودی و 7441مســافر خروجی در 
مجموع 20هزار و181مسافر از پایانه های مرزی استان تردد 

کردند که میانگین تردد روزانه مسافر حدود 150نفر است.
وی ادامه داد: طی این مدت 1۶50دستگاه ناوگان عمومی 
نسبت به جابجایی مســافرین برون مرزی اقدام کردند و در 
این مدت شاهد افزایش 81درصدی تردد مسافرین نسبت 

به مدت مشابه سال قبل بوده ایم.
مدیر پایانه مــرزی ماهی رود تصریح کرد: بیشــترین تردد 
مسافر در تیر ماه امسال با ۶0۶5نفر مسافر و کمترین تردد 
مسافر از طریق مرز ماهی رود در اردیبهشت ماه با 2822نفر  

مسافر صورت گرفته است.
مزیدی یادآور شد: بهسازی امکانات و تجهیزات خدمات دهی 
و رفاهــی و ســاماندهی محوطــه پایانه مــرزی ازجمله 
 برنامه های مستمری است که به منظور ارائه خدمات بهینه

 انجام می شود. 

میز خبر

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

 آب آشامیدنی پایدار 
در روستاهای حمیدیه

چند روســتای شهرســتان حمیدیه از آب 
آشامیدنی پایدار برخوردار شدند. به گزارش 
ایرنــا، مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
خوزستان با اعالم این خبر گفت: خط انتقال 
آب شرب روستاهای فریسیه و عباس یالس 
یک، 2 و 3 از توابع شهرستان حمیدیه پایان 
یافت و این روستاها از آب آشامیدنی پایدار 

برخوردار شدند.
محمدرضا کرمی نژاد با اشاره به پایدارشدن 
آب آشامیدنی روســتاهای حمیدیه گفت: 
این روستاها در تنش شدید آبی بودند که با 
اجرای 22کیلومتر خط انتقال و یک ایستگاه 
پمپاژ از خط غدیر آب آشامیدنی با کیفیت 

برای این روستاها تامین شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان 
جمعیت تحت پوشش این طرح را 200نفر 
بیان کرد و گفت: عالوه بر جمعیت ســاکن 
بیش از 9هزار راس گاو، گاومیش و گوسفند 
در این روستاها وجود دارد که مشکل تامین 

آب آنها رفع شد.
کرمی نــژاد خاطرنشــان کرد: ایــن طرح 
آبرسانی توســط قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
ســپاه خوزســتان بــه کارفرمایــی آبفای 
خوزستان اجرا شد. شهرســتان حمیدیه با 
۶0هزار نفر جمعیت در غرب استان و حدود 

35کیلومتری اهواز قرار دارد.

خبرکوتاه

عدد خبر

همزمــان بــا هفتــه دولــت ۴۹پــروژه 
اقتصادی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی 
و عمرانــی در شهرســتان نمیــن بــا 
اعتبار بیــش از ۴۶۰میلیــارد تومان به 
بهره برداری می رسد. به گزارش ایسنا، 
طیب امینی، فرماندار نمین گفت: از 
ایــن تعداد ۱۵طــرح عمرانی اســت که 
۶۰میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه 

شده  است.

۴۹
پروژه

اردبیل

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی بوشــهر 
گفــت: کانــال دسترســی»خو« بنــدر 
گناوه با خارج سازی ۴۲شناور مغروقه، 
برای تردد شــناورها ایمن ســازی شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد شــکیبی 
نســب افزود: با ایــن عملیــات تمامی 
شــناورهای مغروقــه و مانــع بــرای 
 تــردد ایمــن شــناورها خارج ســازی 

شده است.  

۴2
فروند

بوشهر

معــاون امــور معــادن صمــت ســمنان 
بــا بیــان اینکــه در یــک ســال اخیــر 
۷۰مجوز معدنی در استان صادر شده 
اســت، گفــت: ۲۲فقــره از ایــن تعداد 
پروانــه اکتشــاف معــادن بوده اســت. 
به گــزارش مهــر، علــی اکبــر علیخانی 
گفت: توسعه اشتغال و تولید ازجمله 
مهم تریــن محورهــای مــورد مطالبــه 
صمــت اســتان ســمنان در صــدور 

پروانه هاست.
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فقره 

سمنان

ایالمعکس خبر

خشکسالی به سد ایالم رسید 

خشکسالی های پی درپی باعث خشک شدن و کاهش 
ارتفاع قسمت هایی از سد ایالم شده است. مطابق اعالم 

کارشناسان آب منطقه ای استان ایالم، سد ایالم که 
تأمین کننده آب آشامیدنی شهر ایالم محسوب می شود، 

هم اکنون فقط ۴۰درصد ظرفیت آن پر است.
طبق گفته مسئوالن، میزان ذخیره فعلی آب سد تا پاییز برای 
تأمین آب آشامیدنی جوابگو است. خشکسالی های استان 

ایالم طی ۵۰سال گذشته بی سابقه بوده است به طوری 
که میزان بارندگی ها طی ۲سال گذشته بیش از ۴۵درصد 

کاهش یافته. عکس: مهر / رمضان نوری

اصفهان

هرمزگان

خراسان جنوبی

روستانشینی در کردستان هنوز شیرین است
با وجودتمایل کردستانی ها به روستانشینی، با امکانات موجود زنگ خطر برای مهاجرت به شهرها به صدا درآمده است

خالی شدن روســتاها از ســکنه و افزایش جمعیت 
شــهری، خبر تازه  ای نیســت. آمار، بارها و بارها به 
کاهش جمعیت روستایی کشور گواهی داده  است، 
اما در این میان برخی از اســتان ها مثل کردســتان 
جمعیت روستانشین بیشــتری دارند و روستاییان 
به راحتی حاضر نیستند راهی شهر شوند. این نکته از 
این جهت حائز بررسی است که روستاهای کردستان 
شرایط خاصی مثل مرزی بودن یا اقلیم صعب العبور 
کوهســتانی دارند، اما با وجود این، بافت منســجم 
فامیلی در روستا و همچنین نبود فرصت های شغلی 
در شهر موجب شده است روستانشینی حتی با وجود 
مهاجرت هــای کمابیش به شــهر همچنان به قوت 

خودش باقی بماند.
طبق آمار، بعد خانوار )FAMILY SIZE( روستایی 
در کل کشور 3.43نفر است که این عدد برای استان 
کردستان با داشتن 10شهرستان 3.5نفر ثبت شده . 
منظور از بعد خانوار، تعدادی از افراد است که به طور 
رسمی یا عرفی یا شــرعی جزو یک خانوار محسوب 
می شــوند. سرپرســت امور روســتایی و شوراهای 
استانداری کردستان اما می گوید با وجود همه تعلق 
خاطر روستانشینان به زندگی روستایی، اگر اعتبار 
کافی برای تامین نیازهای روستانشینان فراهم نشود، 
همین جمعیت روستایی هم کوله بار خود را می بندد و 
راهی شهر می شود. در این گزارش علت روستانشینی 
در کردســتان، چالش های پیش رو و زنگ خطرها را 

بررسی کرده ایم.

تعلق خاطر به شبکه خانوادگی در روستا
روستاهای کردستان بافت اجتماعی خاص خودش 
را دارد؛ افرادی که با زبان و فرهنگ خاص خود کنار 
هم زندگی می کنند و اغلب فامیل هستند. برای آنان 
زندگی در روستا تعلق خاطری بیش از یک سکونتگاه 
دارد و در واقع پایگاهی اجتماعی است که به  آنها قوت 
قلب می دهد. سرپرســت امور روستایی و شوراهای 
استانداری کردستان در این باره به همشهری می گوید: 
در کردستان به ویژه روستاهای آن، بحث فامیل و قوم 
و خویش خیلی مهم است. حتی در حاشیه شهرهای 
اســتان هم پراکندگی مهاجرت به گونه ای است که 
نشان می دهد از یک روستا به حاشیه شهر مهاجرت 

کردند تا قوم و خویش در کنار هم باشند.
این مثال از حاشیه نشینی در شاکله و بافت جمعیتی 
روســتاها نیز به خوبی دیده می شود؛ جمعیتی که با 
هم نســبت فامیلی دارند، روی یک زمین کشاورزی 

کار می کنند یا همگی در صنف دیگری مشغول اند؛ 
نکته مهمی که تعلق خاطر برای ســاکنان روستا را 

رقم می زند.
سیروان بهرامی ادامه می دهد: ناگفته نماند موضوع 
مهم ارتباطات فامیلی چه ســببی و چه نسبی، کم 
و بیش در نسل جوان کمرنگ می شــود و در آینده 
نه چندان دور، دیگر به عنوان تکیه گاهی که جمعیت 

روستایی را کنار هم نگه می دارد، شناخته نمی شود.
به این موضــوع باید کاهش فرصت های شــغلی در 
روستا و درخواست روستاییان برای تامین نیازهای 
اجتماعی، درمانی، فرهنگی و ورزشی را نیز اضافه کرد.
هرچند به دلیل اینکه کردســتان در رده استان های 
کم برخوردار دسته بندی می شود، در شهرهای بزرگ 
آن مانند سنندج و سقز هم بیکاری موج می زند، اما 
نمی توان مهاجرت جوانان به شــهر را نادیده گرفت. 
موضوعی که بهرامی اینگونه توضیح می دهد: هر چه 
باشد، در شهر فرصت برای کسب درآمد بیشتر است 
و ما باید امکانات اولیه برای روستاییان را فراهم کنیم؛ 

وگرنه شاهد کاهش جمعیت روستایی خواهیم بود.
زندگی در شهر و روســتا همواره در دوکفه ترازو قرار 
گرفته و مزایا و معایب آن نقد و بررســی شده است 
درحالی که توســعه متوازن شــهر و روستا می تواند 
راهگشا باشد. سرپرســت امور روستایی و شوراهای 
استانداری کردستان در پاسخ به این پرسش که برای 
توسعه متوازن در استان چه اقدامات و مطالعاتی انجام 
شده اســت، می گوید: از 1۶80روستای کردستان 
1314روستا دهیاری دارند و مابقی بدون دهیاری اند. 
تالش ما این اســت که با راه اندازی دهیاری در تمام 
روستاها بتوانیم امکانات و اعتباری به آنها بدهیم تا 

براساس نیازهای روستا نشینان کار را پیش ببرند.
سرپرست امور روســتایی و شــوراهای استانداری 
کردســتان ادامه می دهد: در این زمینه روستاهای 
مرزی کردســتان هم برای توســعه امکانات مورد 
توجه است. روســتاهای مرزی کردستان شاهرگ 
حیاتی کشور است. ســرزندگی و پویایی روستاهای 
مرزی باعث امنیت کشــور می شــود. 1۶اســتان و 

114شهرستان مرزی در کشور وجود دارد.

اعتبار ناکافی برای توسعه روستا
آغاز پروژه های عمرانی، مهم ترین موضوعی اســت 

که با تزریق اعتبار در بخش توســعه روستایی برای 
1۶80روستای کردستان رونق گرفته است.

سرپرست امور روســتایی و شــوراهای استانداری 
کردستان به همشهری می گوید: فعالیت عمرانی آغاز 
شده و سعی داریم با توســعه ساخت و سازها، مرمت 
راه ها و دیگر موضوعات عمرانی که روستانشینان با آن 

روبه رو هستند، خواسته روستاییان را برآورده کنیم.
بــاال و پایین کردن اعــداد و ارقام در حــوزه بودجه 
روستایی، چنگی به دل نمی زند و فعالیت های عمرانی 
را در حد و انــدازه محدودی پیش می بــرد. با اینکه 
روستاییان استان با شرایط موجود کنار آمده اند و مانند 
روستاهای دیگر استان ها، زندگی شهری را انتخاب 
نکرده اند، اما ناکافی بودن اعتبار برای اجرای طرح ها 

می تواند عاملی برای دلسردی روستانشینان باشد.
سیروان بهرامی بودجه روســتایی را ناکافی می داند 
و می گوید: اعتبار برای روستاهای کردستان اصال با 
اعتبار استان های توسعه یافته قابل مقایسه نیست. 
کردستان هم مثل ایالم و کرمانشــاه 8سال درگیر 
جنگ تحمیلی بوده و فرصتی برای تکمیل زیرساخت 
روستایی نداشته است. متأسفانه شاخص بودجه هم 
براساس جمعیت اســت. با این حساب ما حدنصاب 
بودجه را هم نداریم. اگر اعتبار برای توسعه روستایی 
کردستان به عنوان اســتان کم برخورداری که هنوز 
جمعیت روستایی خود را حفظ کرده در سیاست های 
کالن دیده و اجرایی شــود و براســاس شــاخص 
توســعه نیافتگی اختصاص پیدا کند، نتایج مطلوبی 

حاصل خواهد شد؛ مثل مهاجرت معکوس.

توسعه بوم گردی و اشتغال پایدار
شناسایی و تقویت ظرفیت روستاها به اشتغال پایدار 
کمک می کند؛ فعالیتی که به گفتــه مدیرکل امور 
اجتماعی استانداری کردستان، چندی است آغاز شده 
تا هم روستانشینان به زندگی روستایی دلگرم باشند 
و هم شاهد مهاجرت از شهر به روستا در استان باشیم.
فرانک رستگار نســب با اشــاره به اینکه برنامه های 
اشتغال پایدار از روســتاهای مریوان و از 2ماه آینده 
آغاز می شود، به همشهری می گوید: اقتصاد روستایی 
با همکاری سراهای محله و گروه همیاران در روستا 
رونق می گیرد. قصــد داریم اقتصاد روســتایی را با 
تقویت بوم گــردی به وضعیت پایدار برســانیم. اگر 

وضعیت معیشتی و درآمدی روستانشینان با آینده 
بهتر و ثبات بیشتری روبه رو باشد، جمعیت روستایی 

حفظ می شود.
نبود شغل و وضعیت سخت معیشتی باعث روآوردن 
روستانشــینان مرزی کردســتان به کولبری شده 
است؛ شغلی که برای آن باید با جانشان معامله کنند. 
روایت های زیادی درباره داســتان نان آورانی که این 
راه ســخت و پرحادثه را برای گذران زندگی انتخاب 
کرده اند، شنیده ایم. شاید این بار با سر و شکل گرفتن 
صنعت گردشگری و بوم گردی در روستاها، کولبران 
هم سامانی بگیرند و دیگر خبرهای تلخ و تکان دهنده 

از کولبران نشنویم.

بهبود کسب وکار مرزنشینان
برنامه ملی »تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان 
و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق مــرزی« با هدف 
بهبود وضع معیشتی و کسب وکار مرزنشینان تصویب 
و به هیأت وزیران ابالغ شــده، امــا محرومیت های 
مرزنشینان به قدری زیاد اســت که به نظر می رسد 

اقدامات اساسی تری برای رفع آن نیاز باشد.
 به گفته مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توســعه 
امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های وزارت کشــور، رفع محرومیت و ارائه 
خدمات مناســب یکی از ضرورت های مهم در حوزه 
امنیت ملی، حفظ و نگهداشت جمعیت در روستاهای 

مرزی است.
جمالی نژاد در این باره به همشهری می گوید: وزارت 
کشــور تالش می کند با بهره گیری از ظرفیت های 
موجود، کمک کند کیفیت زندگی و شــاخص های 
توسعه در سکونتگاه های مرزی ارتقا یابد. اگر خواهان 
امنیت در مرزها هستیم بایستی نگاه توسعه ای به این 
سکونتگاه ها داشته باشیم و قطعا ارتقای شاخص های 
توســعه در این نقاط، افزایش امنیت و تحقق امنیت 

پایدار را نیز به همراه خواهد داشت.

  
مسئوالن استان معتقدند که اعتبارات قطره چکانی 
برای توسعه روستا آن هم براساس جمعیت روستا، 
کاری از پیش نمی برد و برای حفظ همین جمعیت 
روستانشــین که برخی از آنان در روستاهای مرزی 
سکونت دارند، باید اعتبارات براساس توسعه نیافتگی 
و نبود زیرساخت های اساســی مثل آب، برق، تلفن، 
راه، گاز، اینترنت و... باشــد. با توجه به تعلق خاطری 
که روستانشــینان کرد به محل سکونت خود دارند، 
با توسعه گردشگری در روستاهای کردستان و ایجاد 
اشتغال، می توان شاهد مهاجرت معکوس و نیز کاهش 

کار جانفرسای کولبری بود.

 1680روستا و 500هزار نفر جمعیت 
جمعیت کل 1680روستای کردستان 500هزار نفر است. براساس سرشماری سال 1395 جمعیت 
روســتای آقبالغ با 23خانوار، 99نفر و در ســال جاری با 37 خانوار، 105نفر است. روستای 
غیبی سو با 100خانوار، 334نفر جمعیت داشته و در سال جاری با 174خانوار به جمعیت 624نفر 
رسیده است. همچنین در سال جاری اعتباری برای اشــتغال زایی به سرخه دزج، دیواندره، 

دوزه دره، گیزمل علیا دیواندره و قزلبالغ اختصاص داده شده  است.
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