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فعالیت ۴درصد تعاونی های 
دانش بنیان کشور در سمنان 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ســمنان با بیان اینکه 
4تعاونی دانش بنیان در اســتان وجــود دارد، گفت: تقریبا 
 4درصــد تعاونی های دانش بنیان کشــور در این اســتان

 فعال هستند.
به گزارش مهر، جعفر کاشــانی با اشاره به تالش های وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی برای ســوق دادن تعاونی ها به 
سمت دانش بنیان شدن افزود: این سیاست مرتبط با شعار 
سال صورت گرفته و شامل بســته های حمایتی، تسهیالت 

بانکی و... می شود.
وی با بیان اینکه 4شــرکت تعاونی دانش بنیان در اســتان 
سمنان فعال اســت، افزود: مجموعا ۱۱۰شــرکت تعاونی 

دانش بنیان در کشور وجود دارد.
دبیر کارگروه اشتغال سمنان با بیان اینکه تسهیالت حمایتی 
برای یک شرکت تعاونی دانش بنیان در دست پرداخت است و 
3شرکت دیگر نیز به زودی تسهیالت خود را دریافت می کنند، 
گفت: تسهیالت تبصره۱۶ قانون بودجه شامل شرکت های 

تعاونی دانش بنیان می شود.
کاشانی با بیان اینکه تسهیالت تبصره۱۸ قانون شامل اشتغال 
و تولید نیز به تعاونی های دانش بنیان پرداخت می شود، افزود: 
برای تسهیالت محدودیت وجود ندارد و مقدار وام ها براساس 
درخواست شرکت تعاونی های دانش بنیان تأمین و پرداخت 

خواهد شد.

 اضافه شدن ۳۶تخت
بیمارستانی به خراسان شمالی

سرپرســت معاونــت درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی 
خراسان شــمالی گفت: 3۶تخت روانپزشکی و مراقبت ویژه 
با تجهیزات کمک تنفسی در یک ســال گذشته به ظرفیت 

درمانی استان افزوده شد.
به گزارش ایرنا، علی عفتی زاده افزود: از این تعداد ۱۹تخت 
مربوط بــه بخش مراقبت هــای ویژه در بیمارســتان های 
امام رضا)ع(، امــام علــی)ع( و امام حســن)ع( بجنورد و 
بیمارستان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شیروان و ۱۷تخت 
 نیز مربوط به بخش اعصاب و روان در بیمارستان امام رضا)ع( 

بجنورد است.
وی افزود: بیمارســتان امام رضــا)ع( بخش های مختلفی 
همچون بخش اعصــاب و روان دارد که تاکنون به آن کمتر 
توجه شده بود در حالی که این بخش نیازمند توجه بیشتری 
است. عفتی زاده گفت: خراسان شمالی پیش از این درمجموع 

۱444تخت بیمارستانی داشت.

عدد خبرمیز خبر

مدیر گمرک بندر دیر با اشاره به افزایش 
صــادرات موادغذایی و معدنــی به قطر 
گفت: در ۸ماهه امسال بیش از 52.5 
میلیــون دالر کاال از بنــدر دیر به کشــور 
قطــر صــادر شــده اســت. به گــزارش 
تســنیم، فضــل هللا احمــدی گفــت: 
میوه و تره بار، موادغذایی و خودرو ازجمله 
محموله هــای صادراتــی از بنــدر دیــر به 

قطر است.

52.5
میلیون

بوشهر

استاندار گیالن گفت: طبق تفاهمنامه های 
تبادلــی بیــن شــرکت آب و فاضــالب 
و قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا)ص( 
پــروژه فاضــالب 6شــهر اســتان از طریــق 
اعتبــار تهاتــر نفــت انجــام می شــود. بــه 
گزارش ایســنا، اســدهللا عباســی افزود: 
باقیمانده پروژه فاضالب کالنشهر رشت 
با5هــزار میلیــارد تومــان و نیــز شــهرهای 
فومــن، الهیجــان، ســیاهکل، رودســر و 
آستانه اشــرفیه بــا ۳هــزار و 640میلیــارد 

تومان اعتبار انجام می شود.

۶
شهر

گیالن

انتقال آب دریا از دهه گذشته در کشور 

ما مطرح شده؛ این در حالی است که گزارش
شیرین  سازی و برداشت و انتقال آب 
دریا به عنوان یک منبع پایدار تامین آب، مدت هاست در 
دنیا جدی گرفته شده و کشــورهای مختلف ازجمله 
حاشیه خلیج فارس به آن اقبال نشان داده  اند. به گزارش 
همشهری، پیش از این و طی سال های گذشته، خط اول 
انتقال آب خلیج فارس به هرمزگان، یــزد و کرمان به 
بهره برداری رسید. ابرپروژه  انتقال آب دریای عمان به 
شرق کشور نیز که از 4-3ســال پیش به صورت جدی 
مطرح شده بود، از ماه های پایانی سال گذشته آغاز به کار 
کرد. براســاس این طرح، آب موردنیــاز صنعت برای 
3اســتان شــرقی یعنی خراســان رضوی، جنوبی و 
سیستان وبلوچستان از دریای عمان تامین خواهد شد و 
در سیستان و بلوچستان عالوه بر صنعت، بخش زیادی از 
آب شــرب با همین روش منتقل می شود. نگاه اهالی و 
مسئوالن خراسان شمالی نیز برای توسعه به این طرح 
است. حاال در شرایطی که از سیستان  و بلوچستان خبر 
می رسد فاز اول طرح سال آینده به بهره برداری خواهد 
رســید، مســئوالن خراســان رضوی نیز از پیشرفت 
25درصدی طرح در این اســتان و اجرای خط شماره 
2طرح انتقال آب از خلیج فــارس با تخصیص صنعتی 

می گویند.
 

مناقصه برای لوله گذاری
مجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق 
کشور با بیان اینکه این طرح در مجموع در استان های 
شرقی ۱5درصد پیشرفت فیزیکی دارد، پیشرفت طرح 

در خراسان رضوی را 25 درصد اعالم می کند.
علی عبداللهی با بیان اینکه طــرح انتقال آب از دریای 
عمان به شرق کشور با کاربری صنعتی در حال اجراست، 
می افزاید: فقط برای سیســتان و بلوچستان، کاربری 

مصرف آشامیدنی نیز تعریف شده  است.
وی پیشــرفت این طرح در حد فاصل چابهار - مشهد 
را پررنگ تر از ســایر بخش ها می داند و اظهار می کند: 
در مسیر مشــهد تا تربت حیدریه، حدود ۸۰ درصد از 
مسیر جاده سرویس )مسیری با عرض ۱۸۷ متر که برای 
عبور دستگاه های ســنگین خاکبرداری و لوله گذاری 
ایجاد می شود( اجرا شــده و خاکبرداری نیز به مرحله 
پایانی رسیده است. مجری مطالعات طرح انتقال آب از 
دریای عمان به شرق کشور ادامه می دهد: برای انتخاب 
پیمانکار اجرای لوله گذاری در این مســیر، مناقصه در 
حال برگزاری و ساخت لوله های مورد نیاز در کارخانه 

مربوطه آغاز شده است. عبداللهی ادامه می دهد: برای 
اجرای این طرح در مســیر تربت حیدریه به گناباد نیز 
پیمانکار در مرحله انتخاب اســت و در مسیر سنگان 
خواف به گناباد نیز جاده ســرویس اجــرا و پیمانکار 
لوله گذاری نیز انتخاب شــده و عملیات لوله گذاری به 

طول ۱3۰ کیلومتر در حال اجراست.

پیشرفت طرح در زاهدان
مجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق 
کشور همچنین توضیح می دهد: در چابهار ساخت آبگیر 
با پیشرفت 4۰درصدی در حال اجراست و قراردادهای 
مربوط به سرمایه گذاری و خرید تاسیسات آب شیرین کن 
منعقد شــده، زمین موردنیاز برای ساخت تصفیه خانه، 
آب شیرین کن و آب گیر نیز در اختیار قرار گرفته و همه 

مجوزهای الزم اخذ شده است. به گفته عبداللهی، جاده 
سرویس اجرای این پروژه از مسیر زاهدان به چابهار نیز با 
25 درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله خاکبرداری است.

رونق اقتصادی در شرق 
استاندار خراســان رضوی نیز طرح انتقال آب از دریای 
عمان به شرق کشور را منجر به ایجاد اشتغال، تثبیت 
جمعیت و در نهایت امنیت مناطق زیر پوشش می داند و 
می گوید:  وجود آب، موجب آبادانی هر سرزمینی بوده و 
بهتر است با هدف استفاده از ظرفیت های منطقه در کنار 

آینده نگری، شرایط اقلیمی نیز بررسی شود.
یعقوب علی نظری معتقد اســت؛ انتقال آب، عالوه بر 
تامین نیاز صنایع می تواند به بخش کشاورزی و به ویژه 
کاشت زعفران کمک کند. به گفته وی، مسیر انتقال آب 

از دریای عمان به خراسان رضوی می تواند در کنار ایجاد 
خط ریلی چابهار به اســتان و همچنین ایجاد آزادراه 
چابهار به مشهد و سپس اتصال به کمربندی شمال کشور 
پیگیری شود. استاندار خراسان رضوی تأکید می کند، 
این طرح با توجه به شرایط مناسبی که ایجاد می کند، 
تحولی جهشی در آینده کشور و رونق اقتصادی ویژه ای 

را در این مسیر ایجاد می کند.

کسری آب در بخش صنعت 
در استان خراســان رضوی ۱۰۶۸میلیون متر مکعب 
کمبود آب در بخش های شرب و صنعت وجود دارد که 
۷۶2 میلیون مترمکعب از این کسری، مربوط به بخش 
صنعت اســت. درحالی که تا کنون، کل آب اختصاص 
داده شده به بخش صنعت خراسان رضوی ۷۰ میلیون 
متر مکعب بوده اســت، در قالب طرح انتقال آب دریای 
عمان ۱2۰ میلیون متر مکعب بــرای مصارف صنعت 

و خدمات به خراسان رضوی اختصاص خواهد یافت.

  
دســتیابی به منابع آبی پایدار، ایجاد تحول اقتصادی 
در فالت مرکزی و شرق کشور، رشــد صنایع معدنی، 
اشــتغال زایی و بهره گیــری از ظرفیت هــای بومی از 
مهم ترین دستاوردهای پروژه انتقال آب از خلیج فارس 

و دریای عمان است.

دریای عمان، خراسان را سیراب می کند 
طرح انتقال آب دریای عمان به شرق ۱5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که این پیشرفت در استان خراسان رضوی تا 25 درصد اعالم شده است

مرکزیعکس خبر

دهکده پزشکان

روستای دالرام به دهکده پزشکان معروف است. 
در این روستا ۱۷5پزشک از ۱۸0خانواده برخاسته؛ یعنی 

تقریبا هر خانواده یک پزشک. 
اردشیر قوام زاده، پدر پیوند مغز و استخوان ایران و احمد 
پارسا، پدر علم گیاهشناسی نوین ایران و نخستین استاد 

 گیاه شناسی دانشگاه تهران از مشاهیر 
این منطقه هستند. 
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1350 کیلومتر
طول طرح

85000 میلیارد تومان
اعتبار پیش بینی شده

سهم استان ها از طرح انتقال آب  در آیینه ارقام

230 میلیون مترمکعب
سیستان و بلوچستان

60 میلیون مترمکعب
خراسان جنوبی

120 میلیون مترمکعب
خراسان رضوی


