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تکذیب شیوع هرگونه بیماری واگیردار از طریق آب شرب در شهر رفیع؛

آب شرب شهر رفیع کامال بهداشتی است

در جلسهای با حضور فرماندار شهرستان هویزه ،مدیران
شرکت آب و فاضالب شهری استان خوزستان ،مسئولین
بهداشت شهر رفیع و هویزه ،سطح کیفی آب شرب شهر رفیع
از نظر بهداشتی و میکروبی تایید شد.به دنبال انتشار خبری
مبنی بر شیوع بیماری واگیردار در شهر رفیع موضوع از طریق
معاونت بهره برداری به مدیران کنترل کیفی و نظارت بر
بهداشت آب و مدیریت فاضالب استان جهت بررسی و رفع
مشکل احتمالی ارجاع داده شد که در بررسی میدانی با حضور
رییس مرکز بهداشت و اعضای شورای شهر رفیع  ،مدیران و
کارشناسان آبفا خوزستان و شهرستان هویزه و رفیع هیچگونه
مشکلی در آب شرب مشاهده نشد و میزان کلر باقی مانده شبکه توزیع در حد مطلوب مشاهده گردید.گفتنی است طبق برنامه
ریزی های قبلی صورت گرفته شبکه توزیع آب شهر رفیع بطول  50کیلومتر بمنظور اطمینان بیشتر از صحت و سالمت آب و
پیشگیری از مشکالت احتمالی پس از وقوع سیالب اخیر از روز های گذشته در دست شستشو و گندزدایی قرار گرفته است.

دیدار معاونت ارتباطات سیار
منطقه آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان اشنویه

عزیزی – ارومیه  :مهندس شیخ بگلو معاونت
ارتباطات سیار منطقه آذربایجان غربی با همراهی مدیر امور
اداری و منابع انسانی و رئیس اداره روابط عمومی منطقه و
آقای کاوه ابوبکری رئیس اداره مخابرات شهرستان اشنویه با
فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو گردند .در این دیدار
مهندس شیخ بگلو به تشریح وضعیت ارتباطی و مخابراتی
و فعالیتهای مخابرات منطقه در شهرستان اشنویه از جمله
افزایش امکانات زیر ساختی و افزایش سطح پوشش آنتن
دهی و خدمات اینترنت  ۳Gو  ۴Gپرداختند و در ادامه
آقای کاوه ابوبکری به عنوان رئیس جدید اداره مخابرات

شهرستان اشنویه معرفی شرند.
در پایان این دیدار آقای خضری فرماندار شهرستان اشنویه از تالش های مجموعه مخابرات منطقه و کارکنان و
مدیران مخابرات شهرستان اشنویه تقدیر به عمل آوردند.

شرکت آب و فاضالب اصفهان:

مجری سامانه دوم آبرسانی اصفهان شرکت آب منطقهای است

اصفهان  -مرادیان :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان دلیل افت
فشار آب آشامیدنی در برخی از نقاط را شرایط خاص سامانه آبرسانی اصفهان
بزرگ دانست و گفت :ظرفیت محدود این سامانه دلیل اصلی افت فشار آب
در برخی از نقاط اصفهان است ،برای حل آن چارهای جز راه اندازی سامانه
دوم نیست .مهندس هاشم امینی افزود :سامانه آبرسانی حوزه اصفهان بزرگ
یا همان سامانه دوم باید  ۱۲سال قبل تکمیل میشد و به اتمام میرسید اما
این امر تاکنون محقق نشده است.
وی خاطرنشان کرد :شرکت آب منطقهای اصفهان مجری پروژه احداث
دومین سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ است  ،این شرکت اکنون در حال
ساخت تصفیه خانه و سامانه آبرسانی این طرح است و امیدواریم هر چه زودتر
به پایان برسد ،باید این نکته را تاکید کنیم که نیاز به سامانه یاد شده برای
ماههای گرم به شدت احساس میشود.مدیرعامل آبفا اصفهان افزود :راه اندازی
سامانه دوم ،راه حلی برای رفع افت فشاری است که در برخی از ساعت شبانه
روز در اصفهان و دیگر شهرها و روستاهای استان رخ میدهد.
بهره برداری از سامانه دوم آبرسانی اصفهان حیاتی و مهم است
مهندس هاشم امینی اظهارداشت :در مدار قرار دادن سامانه دیگر
آبرسانی به این سامانه فعلی برای تامین آب آشامیدنی جمعیت بیش از

قدردانی امام
جمعه تبریز از
پاسخگویی به
سؤاالت دینی
دفتر تبلیغات
اسالمی

چهار میلیون و  ۲۰۰هزار نفری امری ضروری است ،بی شک اصلیترین
اولویت در استان اصفهان همان اجرای سامانه دوم آبرسانی است.
وی با بیان این که این طرح از لحاظ پدافند غیرعامل اهمیت باالیی
دارد ،تصریح کرد :سامانه دوم آبرسانی اصفهان باید از سال  ۸۶به آب و
فاضالب استان اصفهان تحویل داده میشد زیرا پایان عمر خط انتقال آب
آشامیدنی به اصفهان همان سال بود اما از آن زمان تاکنون با وجود مشکالت

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریز از فعالیت های مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی ،دوره
مقدماتی «مهارت های پاسخگویی دینی» با همکاری مرکز
ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی در مرکز مدیریت حوزه علمیه
خواهران آذربایجان شرقی برگزار شد.
این دوره با حضور حجت االسالم والمسلمین آل هاشم
«نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز و رئیس حوزه های علمیه
استان» ،آیت اهلل سید احمد خاتمی «عضو جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم» ،حجت االسالم والمسلمین علی مخدوم
«رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی» و حجت
االسالم والمسلمین روشن تن «مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه

استاندار خراسان رضوی:

تامین امنیت و آزادی اصحاب
رسانه وظیفه حاکمیت است

استاندار خراسان رضوی گفت :برنامه های استان را به نقد خبرنگاران
خواهیم گذاشت تا اصحاب رسانه برای اطالع رسانی اقدامات و سیاست های
دستگاه های اجرایی به مردم ،به صورت کامل اقناع شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی ،علیرضا
رزمحسینی در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که در مجتمع آیه ها مشهد
برگزار شد ،با تبریک عید سعید قربان ،یاد و خاطره شهید محمود صارمی
اظهار کرد :خداوند در قرآن کریم به قلم قسم خورده است تا ارزش و جایگاه
قلم و نوشتن را به انسان ها یادآور شده باشد.
وی اطالع رسانی همراه با صحت و صداقت را رسالت اصلی اصحاب رسانه
برشمرد و افزود :در شرایط امروز که با هجمه های گوناگون فرهنگی مواجه
هستیم ،از خبرنگاران انتظار می رود که با پرداختن به ضرورت وحدت رویه،
در جهت انسجام بخشی بین مردم و ارکان حاکمیت تالش کنند.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :اصحاب رسانه رسالت دارند که
عملکرد همه ارکان حاکمیت را زیر زره بین برده و مورد بررسی قرار دهند
چرا که این کار به تصحیح نقاط ضعف و بهبود عملکردها کمک خواهد کرد اما
بدون شک نقد و بررسی با تهمت و افترا راه به جایی نخواهد برد.
وی گفت :وجود مفاخر ارزشمند در تاریخ استان خراسان رضوی ،زمینه
را برای گسترش فرهنگ و قلم فراهم کرده است و به همین دلیل این استان
پس از تهران بیشترین تعداد خبرنگاران را پرورش داده است.
رزم حسینی به انتظارات به حق اصحاب رسانه از ارکان حاکمیت هم
اشاره کرد و گفت :مطالبه به حق خبرنگاران این است که امنیت و آزادی
آن ها را فراهم کنیم و مدیران دستگاه های اجرایی هم به اصل پاسخگویی
پایبند باشند.
وی ادامه داد :باید ضریب مطالبه گری از مسیر قانونی را افزایش دهیم؛
سیاست ما در مواجهه با معترضین و کسانی که در نتیجه ناکارآمدی برخی
دستگاه های اجرایی و قضایی برای آن ها مشکالتی ایجاد شده ،گفتوگو،
اقناع و حل مشکل است.
رزم حسینی گفت :صداوسیما باید مطالبات به حق را منتقل کند؛ البته
این مسئله به معنای دامن زدن به اعتراضات و مطالبه گری های نا به حق
نیست ،باید بپذیریم که بخشی از مطالبات مردم به دلیل ناکارآمدی دستگاه
های اداری به وجود آمده است.
استاندار خراسان رضوی در بخش پایانی سخنان خود ،وحدت و همدلی
را رمز پیشرفت و توسعه برشمرد و خاطرنشان کرد :اگر همه ارکان حاکمیت
دست به دست هم بدهیم ،بدون شک خراسانرضوی می تواند در همه حوزه
ها به استانی نمونه تبدیل شود.

فراوان سامانه دوم وارد چرخه بهره برداری نشده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
افزود :تا دمای  ۳۳درجه حدود  ۱۲متر مکعب بر ثانیه برای جمعیت تحت
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ آب شرب نیاز است و هر درجه سانتی
گراد که باالتر میرود پنج درصد به نیاز آبی  ۵۶شهر و  ۳۰۰روستایی که
از سامانه آب اصفهان استفاده میکنند افزوده میشود به این معنا که برای
 ۳۴درجه سانتیگراد  ۱۲.۶متر مکعب و برای  ۳۵درجه سانتی گراد ۱۳.۲
مترمکعب آب مصرف میشود این در حالیست که برای دمای  ۴۱درجه
سانتی گراد که این روزها شهرمان تجربه میکند  ۳.۵تا چهار متر مکعب
کمبود آب داریم بنابراین افت فشار و قطع آب در برخی اوقات رخ میدهد.
وی ادامه داد:طبق جدیدترین گزارش تهیه شده ،متوسط سرانه مصرف
آب در کشور به  ۱۵۵لیتر رسیده که این میزان نسبت به کشورهای پرآب
اروپایی هنوز زیاد است و میتوان بازهم این سرانه را کاهش داد ،متوسط
سرانه  ۱۵۵لیتری برای کشوری خشک و نیمه خشک مانند ایران سرانه
باالیی محسوب می شود و میتوان با بهینه کردن مصارف ،آن را بدون اینکه
به کیفیت زندگی مردم خدشهای وارد شود ،کاهش داد ،با وجود کسری در
منابع آبی ،وضعیت تصفیه و سالمت مایه حیات در شرایط مطلوبی قرار دارد.

خواهران آذربایجان شرقی» در تبریز برگزار شد.
در این مراسم ،آیت اهلل خاتمی با اشاره به اهمیت
پاسخگویی دینی ،اظهار داشت :با توجه به تجارب و تخصص
ویژه مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی در این زمینه،
برگزاری این دوره ها اقدامی شایسته و الزم است.
وی گفت :عدم ورود بی مقدمه به پاسخگویی ،وجود عنصر
حق جویی و حقپذیری در سؤال کننده و پاسخگو در سطحی
شایسته و عدم سیاسی و جناحی شدن پرسش و پاسخ سه
موضوع مهمی است که باید در پاسخگویی در نظر داشت.
در این دوره ،حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با تشکر
و قدردانی از طراحان و برگزارکنندگان این دوره ،به شایستگی
ها و استعدادهای علمی و تبلیغی بانوان طلبه اشاره و تصریح
کرد :امیدواریم با استفاده از ظرفیت قریب به  ۲۰۰۰طلبه خواهر

در استان و اشتیاق و استعداد بسیاری از این دانش آموختگان،
بتوان بخش مهمی از سؤاالت بانوان استان را پاسخ گفت.

اخبار
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کشت  8هزار هکتار سیبزمینی در کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت :کشت پاییزه
سیبزمینی و استفاده از ارقام متناسب با اقلیم کردستان و مبارزه با
آفات در دستور کار جهاد کشاورزی استان قرار دارد که به بهرهوری
مناسب در کشت این محصول کمک میکند .به گزارش روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به نقل ازفارس ،خالد جعفری
در جلسه برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه با موضوع کشت پاییزه
سیبزمینی ویژه کشاورزان استان که با حضور رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان برگزار شد ،اظهار کرد :کاهش مصرف آب ،کاهش
مصرف کود و سم و برداشت زودهنگام و مدیریت سبز با مشارکت
کشاورزان در استان اجرا میشود .وی اضافه کرد :کشاورزان در گذشته
به دلیل مصرف آب فراوان در کشت محصول سیبزمینی با مشکالتی
مواجه میشدند اما امروز با توجه به اهمیت اقتصادی این محصول ،برای
تداوم در تولید با اولویت افزایش بهرهوری آب در کشت این محصول
مدنظر است .رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تاکید کرد :ورود
واحد تحقیقات دانشگاه میتواند این نگرانیها را کاهش دهد.جعفری
افزود 8 :هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت سیبزمینی است که
به همین دلیل نیاز است دانشگاه و واحد تحقیقات جهاد کشاورزی
در این زمینه اقداماتی داشته باشند .جعفری افزود :توانایی علمی
مراکز تحقیقات جهاد کشاورزی و دانشگاه موجب بهرمندی استان از
بهترین روشهای کاشت ،داشت و برداشت برای کشاورزان تالشگر و
موفق استان خواهد شد.وی اظهار داشت :هم اکنون با اجرای نتایج
این تحقیق در خصوص کشت پاییزه سیبزمینی به بهبود تولید
محصول سیبزمینی ،کاهش مصرف آب و کود و سم کمک فراوانی
شده است .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ضمن
تقدیر از حمایتهای استاندار و معاونین وی از بخش کشاورزی استان
اذعان داشت :شیوه جدید کشت محصول سیبزمینی نتیجه تحقیقات
بسیار خوب و اجرای آزمایشی آن است که با موفقیت همراه بوده است.
وی در پایان گفت :براین عقیده هستیم که حمایت از تولیدکننده و
مصرفکنندگان برای جهاد کشاورزی استان کردستان بسیار مهم و
تاثیرگذار است و منجر به پایداری تولید خواهد شد.

آغاز عملیات تولید  150هزار اصله نهال مرتعی
گلدانی در شهرستان آق قال

رضا اورمز رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قال
از تولید  150هزار اصله نهال گلدانی بوته ی مرتعی خبر داد.رضا اورمز در
گفتگو با پایگاه اطالع رسانی اداره مذکور بیان کرد »:در راستای تحقق
اهداف سازمان و جهت اصالح و احیا مراتع شمال شهرستان آق قال و
مقابله با بیابانزایی ،اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قال
اقدام به احداث نهالستان در روستای تنگلی نمود».وی افزود »:در این
نهالستان تعداد  150هزار اصله نهال گلدانی ،بوته ای و مرتعی از گونه
های 50درصد آتریپلکس کانی سنس ،قره داغ35 ،درصدآتریپلکس
لنتی فورمیس10 ،درصد آتریپلکس هالیموس و 5درصد سایر گونه
ها تولید خواهد شد و عملیات آماده سازی جهت کاشت بذور از پنجم
مردادماه آغاز گردید».ایشان با ذکر این نکته که تولید این گونه ها با
پیمانکاری شرکت تعاونی تخصصی و فراگیر نمادطبیعت شهرستان در
حال انجام می باشد ،ادامه دادند »:هزینه این پروژه در مجموع با اعتبار
بالغ بر  975.000.000ریال معادل  97میلیون و پانصد هزارتومان[ که
مبلغ  650000000ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی(مقابله
با بیابانزایی) و مبلغ  325000000ریال از محل اعتبارات استانی طرح
اصالح مراتع تامین می گردد.به گفته ی وی در تولید  150هزار اصله
نهال و با انتقال و کاشت نهال های تولیدی در عرصه ،مقدار مساحت
 300هکتار از مراتع شمال شهرستان اصالح و احیا خواهد شد.

