
تصفيه خان�ه آب  آذربايجانشرقي
مجتمع ستارخان 
شهرستان ورزقان در استان آذربايجان شرقي 
با هدف آبرساني به64 روس�تا در اين منطقه 

كلنگ زني شد. 
عليرضا ايمانلو مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
آذربايجان ش��رقي در آيي��ن كلنگ زن��ي پروژه 
تصفيه خانه آب مجتمع ستارخان گفت: با افتتاح 
اين پروژه تأمين و انتقال آب ش��رب و بهداشتي 
به ش��هر ورزقان با جمعي��ت ۵ ه��زار و ۳۴۸ نفر 
و ۶۴ روس��تا با جمعي��ت ۲۷ ه��زار و ۴۰۲ انجام 
مي گيرد.  وي اف��زود: در اين مجتمع تصفيه خانه 
۲۰۱ كيلومتر خط انتقال آب و ۳۱ كيلومتر شبكه 
توزيع آب اجرا مي شود.  مديرعامل شركت آب و 
فاضالب آذربايجان شرقي ادامه داد: در اين پروژه 
هشت ايستگاه پمپاژ با ظرفيت ۳۱ ليتر بر ثانيه، 
پنج مورد با ظرفيت ۱۵ ليت��ر بر ثانيه، ۳۴ مخزن 

با ظرفيت ۵ ه��زار و ۹۰۰ متر مكع��ب و ۱۴ باب 
مخرن با ظرفيت ۳ ه��زار و ۲۰۰ متر مكعب اجرا 
شده است.  ايمانلو گفت: سه حلقه چاه نيز در اين 
پروژه حفر و عالوه برآن از س��د حاجيالر و مخزن 

چراغلوي معدن مس س��ونگون نيز آب برداشت 
خواهد شد.  وي افزود: براي رفع معضل كمبود آب 
شرب، در شهر ورزقان و جوامع روستايي، شركت 
آب و فاضالب آذربايجان ش��رقي اقدام به احداث 

مجتمع تصفيه خانه كرده است.  مديرعامل شركت 
آبفا آذربايجان ش��رقي تصريح كرد: اين مجتمع 
تصفيه خانه يكي از تصفيه خانه هاي مدرن مي باشد 
كه ۷۰ درصد جمعيت شهري و روستايي را تحت 
پوش��ش قرار مي دهد و براي ساليان متمادي آب 
شهرستان ورزقان و روستاهاي اطراف را تأمين كند.  
ايمانلو ادامه داد: فرآيند اين مجتمع تصفيه خانه 
به صورت اختالط، فلوكوالس��يون، ته ش��يني و 
فيلتراس��يون با ظرفيت ۱۰۰ ليتر برثانيه و در دو 
خط جريان ۵۰ ليتر بر ثانيه اي انجام خواهد شد.  
وي گفت: اگر مردم شهرستان اين نعمت الهي را 
اصولي و براساس استانداردهاي مدنظر مصرف كنند 
تا مدت ها با مشكل كمبود آب شرب مواجه نخواهند 
شد.  مديرعامل شركت آبفا آذربايجان شرقي افزود: 
اين تصفيه خانه در زميني به مس��احت ۱۴ هزار 
مترمربع احداث مي ش��ود و طي ۱۲ ماه از تاريخ 

كلنگ زني آماده بهره برداري خواهد شد.
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آغازخطانتقالآبخليجفارسبهشهرستانهايغربخراسانجنوبي
خط انتقال آب از  خراسانجنوبي
خليج فارس به 
شهرستان هاي غرب خراسان جنوبي آغاز شد. 
محمدحسن اسدي مديرعامل شركت تأمين آب 
صنايع و معادن كشور كه به خراسان جنوبي سفر 
كرده بود، گفت: طرح خ��ط انتقال آب از خليج 
فارس به شهرستان هاي غرب خراسان جنوبي 
يك هزار و ۲۶۰ كيلومتر طول مس��ير دارد كه 
با توجه به اجراي خط ي��ك در اجراي خط دو 
۷۹۵ كيلومتر خط لوله ۲ هزار تا ۲۲۰۰ اجرا خواهد شد.  وي افزود: اين طرح كه با سرمايه گذاري ۴۷ هزار 
ميليارد تومان در مدت سه سال اجرا مي شود و در پايان سال دوم مردم استان خراسان جنوبي از مزاياي 
آن بهره مند خواهند شد.  مديرعامل شركت تأمين آب صنايع و معادن ايران ادامه داد: اين خط شامل ۲۰ 
ايستگاه پمپاژ و ۱۸ مخزن در طول مسير است و سهم استان خراسان جنوبي از طرح مصوب انتقال آب 
۶۰ ميليون متر مكعب برآورد شده است.  اسدي درباره ظرفيت خط دوم انتقال آب خليج فارس تا مشهد 

مقدس نيز گفت: اين خط ۲۳۰ ميليون متر مكعب آب خليج فارس را انتقال خواهد داد. 

افتتاحطرحهايهاديدر۶روستايايالموچوار
با حضور نماينده  ايالم
م�ردم ايالم در 
مجلس شوراي اسالمي طرح هاي هادي در 
ش�ش روس�تاي ايالم و چوار افتت�اح و به 

بهره برداري رسيد. 
علي اكبر بس��طامي نماينده مردم ايالم در مجلس 
شوراي اسالمي در مراسم افتتاح طرح هادي روستاي 
قجر گفت: مردم اين روس��تا كارنامه درخشاني در 
دفاع از خاك و كيان مملك��ت دارند و با تقديم۱۷ 
شهيد دين خود را ادا كردند.  وي افزود: با پيگيري هاي صورت گرفته و از محل اعتبارات وزارت نفت و به همت 
بنياد مسكن انقالب اسالمي، اجراي طرح هادي در روستاهاي قجر سرعت مطلوبي داشته است.  اين نماينده 
مجلس ادامه داد: سازمان بحران كشور ۲۰۰ ميليارد تومان را براي حل مشكالت دامي درخواست كرده و هم 
چنين ۲۰۰ ميليارد تومان براي حل مشكالت آبرساني به مناطق عشايري نيز در نظر گرفته شده است.  بسطامي 
ادامه داد: با پيگيري نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و موافقت وزير جهاد كشاورزي، مجوز صدور دام مازاد 

غيرمولد از طريق يك مرز مشخص محقق و بدين صورت بخش بزرگي از مشكالت دامداران حل خواهد شد. 

۳۲۰۰طرحاشتغالزابرايمددجويانلرستانياجراشد
به گفته معاون  لرستان
اداري و مال�ي 
كميته امام خميني)ره( كش�ور3200 طرح 
اش�تغالزايي در لرس�تان اج�را مي ش�ود. 
مجيد باجالن، معاون اداري و مالي كميته امام 
خميني)ره( كشور در سفر به لرستان با اشاره 
به اينكه امسال۳۲۰۰ طرح اشتغالزايي با ۳۱۰ 
ميليارد تومان در استان اجرا مي شود كه تاكنون 
۷۰ ميليارد تومان براي اين طرح ها هزينه شده 

است، گفت: با همكاري قرارگاه امام حسن مجتبي)ع( س��پاه، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام خميني)ره( و آستان قدس رضوي ساخت ۴۰ هزار مسكن مددجويي تفاهم شده كه ۲۵۰۰ 
واحد مسكوني سهم لرستان اس��ت.  وي افزود: تاكنون تعداد ۴۰۰ واحد در استان تحويل مددجويان 
داده شده است.  معاون اداري و مالي كميته امام خميني)ره( كشور همچنين از ايجاد كارگاه كارآفريني 
اشتغال در جهت اشتغال پايدار و خودكفايي مددجويان و نيازمندان در لرستان خبرداد و گفت: اشتغال 

پايدار، خودكفايي و توانمندسازي مددجويان كميته امداد از اقدامات اين نهاد حمايتي است.

 تداوم اجراي طرح شهيد سليماني 
براي مهار كرونا در كردستان

 طرح »محله من« با محوريت مساجد 
در اراك اجرا مي شود

فرمان�ده س�پاه  كردستان
س  لمق�د بيت ا
كردستان با اش�اره به تداوم اجراي طرح شهيد 
سليماني براي مهار كرونا در استان گفت: با اعزام 
تيم هاي سيار طرح ش�هيد سليماني به صورت 
محله محور، خانه به خانه و اس�تفاده از ظرفيت 
امامان جماعت، ماموستايان و مسئوالن؛ مردم را 
به حضور در مراكز واكسيناسيون تشويق كنيم. 
س��ردار س��يدصادق حس��يني فرمانده س��پاه 
بيت المقدس كردس��تان در جلس��ه طرح شهيد 
س��ليماني كه با حضور مس��ئوالن دانشگاه علوم 
پزش��كي برگزار ش��د، با تأكيد بر اينكه بايد تمام 
تالش خود را براي توجيه ك��ردن مردم به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و تشويق آنان براي تزريق 
واكسن كرونا در پايگاه هاي واكسيناسيون سطح 
استان به كار بگيريم، گفت: در اين صورت مي توانيم 
اين پيك را هم با كاهش مرگ و مير پش��ت س��ر 
بگذاريم.  وي افزود: مس��ئوالن آموزش و پرورش 
استان با برپايي مراكز خاص واكسيناسيون براي 
واكسينه كردن دانش آموزان به منظور تسريع در 
بازگش��ايي مدارس، اقدامات الزم را انجام دهند.  
فرمانده س��پاه بيت المقدس اس��تان كردستان 
تصريح كرد: با اعزام تيم هاي س��يار طرح شهيد 

س��ليماني به صورت محله محور، خان��ه به خانه و 
استفاده از ظرفيت امامان جماعت، ماموستايان و 
مسئوالن؛ مردم را به حضور در مراكز واكسيناسيون 
تشويق كنيم.  محسن رمضان زاده، مسئول بسيج 
جامعه پزشكي كردستان نيز در اين جلسه با بيان 
اينكه گام پنجم طرح شهيد سليماني با محوريت 
واكسيناسيون كرونا در استان در حال اجراست، 
از اجراي واكسيناس��يون عمومي م��ردم در تمام 
شهرستان هاي استان خبرداد و گفت: اگر ميزان 
دوز واكسن بيشتري در اختيار جامعه پزشكي قرار 
بگيرد مراكزمان را بيش��تر كرده و با اضافه كردن 
ش��يفت ها كار را مديريت خواهيم كرد.  ابراهيم 
قادري، معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
كردستان نيز در اين جلسه افزايش تعداد مبتاليان 
و بستري هاي كرونايي در بيمارستان هاي استان را 
ناشي از عدم رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي از 
سوي مردم خواند و گفت: در شهرستان هايي كه 
در واكسيناسيون عليه كرونا پيشتاز هستند، آمار 
ابتال و بس��تري كرونا به طور چشم گيري كاهش 
يافته است.  وي با اشاره به اينكه تاكنون ۵۵ درصد 
از جمعيت هدف استان واكسينه شده اند، افزود: 
 حدود ۷۰۰هزار نفر دز اول و ۳۱۸ هزار نفر دز دوم 

واكسن كرونا را تزريق كرده اند.

همزم�ان با روز  مركزي
ط�رح  اراك 
»محله من« با محوريت مس�اجد اين ش�هر 

اجرايي مي شود. 
محمد جعفرپور سرپرس��ت ش��هرداري اراك 
گفت: اراك مهد پرورش ش��خصيت هاي بزرگ 
بوده و چند سالي است كه همزمان با ۲۸ مهرماه 
مصادف با سالروز به صدارت رسيدن اميركبير، 
تالش مي ش��ود تا از طريق برنامه هاي مختلف 
ظرفيت هاي اين ش��هر در ابعاد گوناگون مطرح 
شود كه اين مهم در حوزه مديريت شهري امري 
پسنديده است.  وي افزود: بهره مندي هسته  اوليه 
شهري اراك بر مبناي بافت شطرنجي گنجينه اي 
اصيل از معماري اس��ت كه در كن��ار همگرايي 
ساختار فيزيكي و معماري در حوزه اجتماعي و 
فرهنگي نيز براي شهروندان سهولت دسترسي 
و اثرگذاري آگاهانه در آن ديده ش��ده. اين مهم 
بايد در گسترش شهرنش��يني اين كالنشهر در 
زمان حال برجسته سازي شود و استفاده آگاهانه 
از تلفيق مفاهيم و نيازهاي فرهنگي و اجتماعي با 
كالبد فيزيكي شهري مي تواند به عنوان شاه كليد 
در ترميم مشكالت كنوني عمل كند.  سرپرست 
شهرداري اراك ادامه داد: هسته اوليه شهر اراك 

از سوي طراحان و معماران شهري با شاخصه هاي 
اصيل و غني فرهنگي شكل گرفته و اين شهر يكي 
از الگوهاي برجس��ته معماري ايراني و اسالمي 
كش��ور بوده، اما با گسترش شهرس��ازي توازن 
منطقي و اصالت هويت معماري آن آسيب هايي 
ديده ك��ه بايد آگاهان��ه در مديريت ش��هري و 
تصميم سازي هاي كالن بازشناخته و ترميم شود.  
در ادامه اين نشست رئيس شوراي اسالمي شهر 
اراك گفت: هويت ش��هري از مقوله هاي مهمي 
اس��ت كه مجموعه فرهنگي جوامع بايد به آن 
توجه ويژه داشته باشند و ش��هرداري و شوراي 
اس��المي نيز در اين راس��تاي رسالت سنگيني 
برعهده دارد.  سيدوحيد ميرنظامي افزود: هويت  
شهري روح هر مجموعه زيست انساني را در خود 
دارد كه تنها به توسعه فيزيكي شهر ختم نمي شود 
بلكه حفظ لهجه و رسومات، باورهاي فرهنگي و 
گفتمان سازي بومي بر مبناي داشته هاي با اصالت 
قومي شالوده آن است.  رئيس كميسيون فرهنگي 
شوراي اسالمي كالنشهر اراك هم در اين نشست 
گفت: طرح »محله من« در اراك تهيه شده كه 
در راس��تاي آن با محوريت مساجد اين شهر به 
۵۵نقطه تقسيم شده و اميد است اين طرح هرچه 

زودتر اجرايي شود. 

  اردبيل: فرمانده انتظامي شهرستان خلخال گفت: طرح مردم ياري با 
حضور تيم هاي بهداري، آموزش و درمان »بهداد« در روستاهاي محروم 
خلخال اجرا شد.  وي افزود: در همين راستا، با حضور تيم هاي درماني و 
بهداشتي ۷۰ خانوار روستاي گلوجه مورد مداوا قرار گرفته و داروي رايگان 
دريافت كردند.  وي همچنين از توزيع اقالم بهداشتي و مواد ضدعفوني 
كننده در بين اهالي خبرداد و تصريح كرد: در ادامه روند مبارزه با شيوع 
كرونا در شهرستان، فرهنگ سازي براي رعايت موارد بهداشتي با حضور 

تيم هاي بهداد در روستاهاي شهرستان خلخال انجام مي شود. 
  فارس: ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي در سفر به زرين دشت فارس 
در بازديد از شهرك گلخانه اي فجر ايزدخواست از بهره برداري سريع اين 
مجموعه در آينده نزديك خبرداد و گفت: اين شهرك گلخانه اي در زميني 

به مساحت ۱۲۰ هكتار و با ظرفيت ۱۰۰۰ شغل در حال احداث است. 
  يزد: در پي بازديد سرزده رئيس كل دادگستري و دادستان مركز استان 
يزد از زندان مركزي و پس از بررسي پرونده برخي از مددجويان، شرايط براي 
رهايي ۴۰ زنداني فراهم شد.  غالمعلي دهشيري گفت: با بررسي همه جوانب 
با آزادي پايان حبس ۱۸ مددجو موافقت گرديد و با استفاده از شرايط آزادي 

مشروط دو نفر مددجو ديگر نيز به آغوش خانواده بازگشتند. 
  همدان: فرماندار نهاوند گفت: شهرداري و شوراي شهر نهاوند پروژه 
احداث پارك بانوان نهاوند را اجرايي كنند.  مراد ناصري در آغاز عمليات 
اجرايي پارك شهرك شهيدحيدري موسوم به »باغ بادام« افزود: اعضاي 
شوراي شهر و شهردار دوره قبل نهاوند اجازه ندادند كه ظرفيت ها به حاشيه 

برود و اقدامات قابل توجهي را براي توسعه شهر نهاوند انجام دادند. 
  خراسان رضوي: مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: 
در خراس��ان رضوي ۵۴۵ هزار دانش آموز در رده س��ني ۱۲ تا ۱۸ سال 
مشغول به تحصيل هستند كه مشمول واكسن مي شوند. از اين تعداد 
۴۰۸ هزار، يعني ۷۰ درصد آنان، واكسينه شده اند.  قاسمعلي خدابنده 
با بيان اينكه برنامه ريزي كرده ايم تا روز يك شنبه هفته آينده صددرصد 
دانش آموزان اس��تان واكسينه ش��وند، افزود: در حال حاضر ۸۹ پايگاه 
واكسيناسيون در استان فعال اس��ت؛ همچنين ۱۹ پايگاه تجميعي از 
جانب آموزش و پرورش تشكيل شده و ۱۰ اتوبوس سيار را بسيج جامعه 
پزش��كي در اختيار ما قرار داده كه در مدارس و حاش��يه شهر مستقر 
مي شود. همچنين استان ۷۰ پايگاه شبكه بهداشت و درمان در اختيار 

دارد كه در آن واكسيناسيون انجام مي گيرد. 
  سيستان وبلوچس�تان: معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
مناطق وزارت كشور گفت: در مرحله نخست ۹۲۰ واحد در طرح اقدام ملي 
مسكن و با اعتبار خريداران با شتاب جدي در شهر جديد تيس در حال 
ساخت اس��ت كه زمان تحويل آنها ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۲ می باشد.  
بابك دين پرست افزود: يكي از ۸۵ پروژه طرح توسعه سواحل مكران ايجاد 
شهر جديد تيس است كه پيشرفت فيزيكي بين پنج تا ۲۰درصدي دارد. 

يكميليونجمعيتفارس
چشمانتظاررسيدنآبدريا

نماينده مردم شهرستان هاي الرستان، خنج و گراش و اوز با بيان 
اينكه امس�ال به ۷20 روستا به صورت س�يار آبرساني شد و بيش 
از يك ميليون جمعيت اين اس�تان با بحران آب روبه رو هس�تند 
برتس�ريع انتقال آب دريا به جنوب فارس تأكيد كرد و خواس�تار 
تكميل خط آبرساني سد سلمان فارسي به طول 60 كيلومتر شد. 
حسين حسين زاده نماينده مردم شهرستان هاي الرستان در نشست 
شوراي اداري استان فارس كه با حضور رئيس جمهور برگزار شد، گفت: 
دولت سيزدهم با َعلم عدالت وارد شد و عدالت را بايد به صورت عيني 
ديد و عدالت را در خود منابع و اعتبارات ديد.  وي با بيان اينكه استان 
فارس را بايد به صورت ويژه ديده ش��ود، چراكه يكي از سياسي ترين 
استان هاي كشور و چهارمين استان از نظر گستردگي و پهناوري است، 
افزود: اين استان محور تمدن ايران و محل اتصال جنوب به مركز كشور 

و پايلوت صادرات و صنعت و معدن است. 
حسين زاده ادامه داد: فارس اس��تاني بوده كه در دوران دفاع مقدس با 
تقديم بيش ۱۵ هزار شهيد نقش بي بديلي داشته و در حال حاضر ۴ هزار 
واحد صنعتي در اين استان وجود دارد كه نزديك نيمي از آنها )۴۰درصد( 
غيرفعال و نيمه تعطيل است و بايد لقب استان صنايع خاموش را به اين 
استان داد.  وي عنوان كرد: در بخش كش��اورزي انتطار داريم تخفيف 
و تنفس در تسهيالت بانكی داده ش��ود و نهاده هاي دامي مستقيم به 
دست دامدار برسد.  حسين زاده با اشاره به سهم ۳۰ درصدي فارس در 
تأمين گاز كشور، گفت: در بخش انرژي درخواست داريم خط پروپيل 
سراسري عسلويه به مرودشت و در ادامه دامغان به نكا اجرايي شود و من 
قول مي دهم كه فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص جلوگيري از 
خام فروشي و تكميل زنجيره ارزش با اين اقدام، انجام شود.  اين نماينده 
مجلس با بيان اينكه در حوزه آب توجه ويژه اي به آب اس��تان فارس و 
به ويژه شهرستان الرس��تان و براي صنايع ش��ود، گفت: استان فارس 
مردادماه امس��ال ۷۲۰ روستا را با آبرساني س��يار اداره كرد. هم اكنون 
بيش از ۲۰شهر تنش آبي دارند و بيش از يك ميليون جمعيت اين استان 
با بحران آب رو به رو هستند و نگران هستيم كه پديده اجتماعي به وجود 
بيايد.  حسين زاده خاطرنشان كرد: فارس جزو پنج استان صنعتي كشور 
است اما متأسفانه يك كيلومتر آزادراه ندارد، انتظار داريم جاده شيراز – 

جهرم - الر به بندرعباس هر چه زودتر تكميل شود. 

فاضالبواحدهايصنعتيالهيجان
زندگيمردمرامختلكردهاست

آلودگي آب ها ب�ه يكي از معضالت بزرگ و اصلي بش�ريت تبديل 
ش�ده اس�ت. موضوعي كه مي رود تا به يك فاجعه تبديل ش�ود.  
درس�ت مثل ش�هر زيباي الهيجان در اس�تان گيالن ك�ه امروز 
آالينده هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت واحدهاي صنعتي اش 
منابع آبي آن را طوري آلوده كرده كه به گفته رئيس محيط زيست 
الهيجان، زندگي مردم به طور مس�تقيم تحت الشعاع قرار گرفته 
اس�ت.  هر چند اعالم ش�ده در اين وضعي�ت ورود ق�وه قضاييه 
ضروري اس�ت اما معلوم نيس�ت كارخانجات و صناي�ع بزرگ چه 
زماني به فكر راه اندازي تصفيه خانه خواهند افتاد تا روند تخريب 
محيط زيست و ادامه صدمه به سالمت ش�هروندان متوقف شود. 

    
يكي از علل اصلي بيماري ها و مرگ و ميرهايي كه با عناويني مثل سرطان 
و عفونت و... در جامعه شيوع مي يابد به خاطر آلودگي آب هاست.  امروزه 
آب هاي سطحي و زيرزميني هر دو در معرض آالينده هاي مختلف قرار دارند 
و اين اتفاق در استان هاي شمالي كشور كه در طول سال شاهد بارش هاي 

زيادي هستند بيش از پيش به چشم مي خورد. 
    الزام كارخانه ها به ايجاد تصفيه خانه

فرآيندهاي گوناگون صنعتي همراه با توليدات متنوع و گسترده مواد و 
تركيبات، آلودگي هاي زيادي براي انسان ايجاد مي كنند كه اين موجود 
دو پا نيز راحت ترين روش فرار از آلودگي ها را انتخاب كرده و آنها را در 
دل طبيعت رها مي كند.  اتفاقي كه حاال صداي رئيس محيط زيس��ت 
الهيجان، را در آورده است. وی با بيان اينكه آالينده ها زندگي و سالمت 
س��اكنان اين ش��هر را تحت تأثير منفي قرار داده ان��د، گفته: »اغلب 
واحدهاي شهرك صنعتي الهيجان، واحدهاي غذايي هستند، اما هيچ 

واحدي تصفيه خانه استاندارد ندارد.« 
علي اميري با بيان اينكه واحدهاي صنعتي داخل شهرك بايد سيستم 
پيش تصفيه داشته باش��ند، ادامه داد: »فرآيندهاي گوناگون صنعتي 
همراه با تولي��دات متنوع و گس��ترده مواد و تركيب��ات، آلودگي هاي 
متعددي را براي محيط زيس��ت ايج��اد مي كنند. در اي��ن منطقه نيز 
آالينده هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت واحدهاي صنعتي به ويژه 
در قسمت منابع آب آس��يب هاي جدي وارد كرده و زندگي مردم را به 

طور مستقيم تحت الشعاع خود قرار داده است.«
وي تصريح كرد: »براي اينكه از برور چنين مشكالتي جلوگيري شود يا 
آلودگي هاي به وجود آمده كاهش يابد، ورود قوه قضاييه ضروري است 
و به همين خاطر حجت االسالم و المسلمين حمزه خليلي رئيس كل 
دادگستري اس��تان گيالن به همراه تعدادي از مديران و مسئوالن از 
تصفيه خانه شهرك صنعتي الهيجان بازديد كردند.« اميري با تأكيد 
بر اينكه ايجاد تصفيه خانه براي تمامي كارخانه ها و واحدهاي توليدي 
اين شهر الزامي است، گفت: »آلودگي هاي ناشي از فاضالب كارخانه ها 
موجبات آلودگي محل زندگي ساكنان منطقه و محيط زيست و بيماري 

و معضالت ديگري براي مردم ايجاد كرده است.«
   تصفيه خانه اي كه پاسخگوي شهرك نيست

به گفته رئيس محيط زيست الهيجان، اگر مسئوالن واحدهاي توليدي 
نس��بت به تصفيه فاضالب ها اق��دام نكنند، دس��تور قضايي در جهت 
تعطيلي و توقف اين واحدها صادر خواهد شد.  وي افزود: »تصفيه خانه 
موجود در شهرك صنعتي الهيجان جوابگوي فاضالب هاي واحدهاي 
صنعتي در اين ش��هرك نيس��ت و به همين دليل در س��ال هاي اخير 
پيگيري هاي الزم انجام شد تا فاز دوم تصفيه خانه شهرك صنعتي اين 

شهرستان راه اندازي شود.« 
اميري گفت: »فاز دوم اين تصفيه خانه هم اكنون به صورت آزمايش��ي 
راه اندازي شده اس��ت و تا يك ماه نمونه گيري و بررسي هاي الزم انجام 
خواهد شد.« وي ادامه داد: »اگر ميزان آلودگي هاي اين فاضالب براي 
ورود به محيط زيست در حد اس��تاندارد نباشد دوباره خواستار كاهش 

آيتم هاي آلودگي فاضالب هاي واحدهاي صنعتي خواهيم شد.«
رئيس اداره محيط زيست الهيجان با بيان اينكه در حال حاضر ميزان 
تصفيه اي كه انجام مي شود، حجم فاضالب بيش از ظرفيت تصفيه خانه 
اس��ت، تصريح كرد: »آلودگي هاي صنعتي براي زندگي مردم و حتي 
شهرهاي اطراف نيز مش��كالتي به وجود آورده كه اميدواريم با فاز دوم 
اين تصفيه خانه بتوانيم آن را كاه��ش بدهيم.« وي با بيان اينكه اغلب 
واحدهاي صنعتي اين شهرك، واحدهاي غذايي هستند، گفت: »تمام 
واحدهاي صنعتي داخل ش��هرك بايد سيس��تم پيش تصفيه داشته 
باشند.« اميري با اش��اره به اينكه برخي از واحدهاي صنعتي آلودگي 
بيشتري دارند، افزود: »در مجموع همه واحدهاي صنعتي بايد فاضالبي 
كه وارد محيط زيست مي كنند، در حد استاندار باشند.« به گفته رئيس 
اداره محيط زيست الهيجان، واحدهاي صنعتي خارج از شهرك صنعتي 

نيز مؤظف هستند كه حتماً تصفيه خانه داشته باشند.

۳۰هزاردانشآموزقمي
هميارطبيعتميشوند

مع�اون پرورش�ي و فرهنگ�ي اداره كل آم�وزش و پرورش 
ق�م از برنامه ري�زي اي�ن اداره كل ب�راي ج�ذب 30 ه�زار 
هميار طبيع�ت از ميان دانش آم�وزان اين اس�تان خبرداد. 
ناصر حمزه اي معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش 
قم در نشس��ت هم انديش��ي مس��ئوالن اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان كه به منظور افزايش تعامالت دو جانبه برگزار شد، 
گفت: در طرح هميار پليس ۹۰ هزار دانش آموز را در استان قم عضو 
كرديم و با توجه به ظرفيت منابع طبيعي مي توانيم در طرح همياران 
طبيعت نيز بيش از ۳۰ هزار نفر را پوش��ش دهيم.  محمد شعاعي 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم نيز گفت: تا يك ماه 
آينده تفاهمنامه اي ميان اداره كل آموزش و پرورش و اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري نوشته مي شود كه از جمله مفاد اين تفاهمنامه 
كاش��ت نهال در اردوگاه هاي آموزش و پرورش، استفاده از فضاي 

مجازي شاد در راستاي فرهنگ سازي منابع طبيعي خواهد بود. 

واحد۲گازينيروگاهنكا
بهمدارتوليدبازگشت

به منظور آمادگي حداكثري نيروگاه شهيدسليمي نكا براي 
توليد، تعميرات آن به مدت شش روز انجام و واحد2 گازي اين 
نيروگاه به ظرفيت 13۷/6 مگاوات دوباره وارد مدار توليد شد. 
عبدالرضا محمودي رس��تمي مدير امور تعميرات نيروگاه سيكل 
تركيبي نكا گفت: به منظور آمادگي حداكثري اين نيروگاه براي توليد، 
تعميرات آن به مدت ش��ش روز انجام و عالوه بر انجام فعاليت هاي 
معمول در بازديدهاي ۴ هزار ساعته، اقداماتي در بخش هاي مكانيك، 
الكتريك و ابزار دقيق واحد ص��ورت پذيرفت.  وي افزود: مهم ترين 
فعاليت هاي انجام ش��ده در جريان اين بازديد تعويض فيلترهاي 
كوالسر و پيش فيلتر ورودي كمپرسور توربين گاز، تعويض نگهدارنده 
و سراميك اتاق احتراق، رفع اشكال از سيل هاي دايورتردمپر، تست 
نشتي بويلر بازياب و رفع نشتي مس��ير HV EVA )بخار اشباع 
فشار قوي(، رفع عيب از رله Under Excitation )حفاظت زير 

تحريك( و ترميم عايق هاي بيروني اگزوز بوده است. 

برگزارياردويجهاديتخصصي
درحاشيهشهركرمان

جهادگران بنياد ملي مهررسانان ايران در اردوي خود به بيش از هزار 
نفر از ساكنان شهرك سعيدي كرمان خدمات مختلف ارائه كردند. 
محمدرضا رفيعي مسئول برنامه  بنياد ملي جهادي مهررسانان ايران 
گفت: در ادامه خدمت رساني به مردم مناطق كم برخوردار، پايگاه هاي 
امدادي خدمات تخصصي چند منظوره مهررسانان ايران با همكاري 
فرماندهي انتظامي كرمان و شهرداري با مركزيت فرهنگسراي ماه 
بني هاشم در شهرك سعيدي حاشيه شهر كرمان اردوي يك روزه اي 
را برگزار كردند.  وي افزود: پايگاه خدمات چندمنظوره پزش��كي، 
پيراپزشكي، دندانپزشكي، روانپزشكي، مددكار، متخصص اعصاب و 
روان، روانشناس، حقوق دان، نخبگان فرهنگي و اجتماعي، متخصص 
درد، عصب و عضله، اس��تعداديابي و هدايت تحصيلي، متخصص 
كودك و نوجوان، مشاور خانواده و ازدواج و مشاوره اعتياد با نقش 
آفريني تعداد ۴۰ پزشك، پيراپزشك، مددكار، روانشناس، حقوقدان 

و تالشگران سراپا عشق مهررسانان برگزار شد.

كرمانمازندرانقم

خدمترساني۳۰گروهجهادي
درمناطقكرامتحصاروكالكالبرز

به گفته مسئول بسيج سازندگي سپاه  البرز
ناحيه امام حس�ين)ع( كرج پنجمين 
رزمايش خدماتي و رفاهي از س�وي 30 گروه جه�ادي در مناطق 

كرامت حصار و كالك البرز برگزار شد. 
محمد نصرتي مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه امام حسين)ع( كرج 
گفت: پنجمين رزماي��ش خدماتي و رفاهي گروه هاي جهادي بس��يج 
سازندگي سپاه استان البرز در مناطق كرامت حصار و كالك كرج به همت 
گروه هاي جهادي برگزار شد.  وي افزود: در اين رزمايش ۳۰ گروه جهادي 
خدماتي و رفاهي اعم از پزشكي، غير پزش��كي، خدماتي و مرمت خانه 
محروم به مردم مناطق كرامت كرج خدمات الزم را ارائه دادند.  مسئول 
بسيج سازندگي سپاه ناحيه امام حسين)ع( كرج تصريح كرد: گروه هاي 
پزشكي شامل دندان پزش��كي، زنان و زايمان، كودكان، بينايي سنجي، 
شنوايي سنجي، روانشناسي، مشاوره، تعمير عينك بود.  نصرتي با اشاره 
به بحث خدمات دهي گروه هاي جه��ادي در اين رزمايش، گفت: بر اين 
اس��اس مرمت پنج خانه محروم، رنگ آميزي ۱۱ مدرس��ه با همكاري 
نيروهاي شهرداري منطقه ۱۰ كرج، زيباسازي فضاي شهر و جمع آوري 
نخاله و مشاوره حقوقي توسط گروه هاي جهادي صورت پذيرفت.  وي با 
بيان اينكه در اين رزمايش توزيع  آش نذري از سوي فرهنگيان آموزش 
و پرورش انجام مي ش��ود، افزود: همچنين توزيع بسته هاي معيشتي، 
لوازم التحرير و اهداي جهيزيه به دو نوعروس از ديگر اقدامات گروه هاي 
جهادي است.  مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه امام حسين )ع( كرج 
ادامه داد: اين گروه هاي جهادي خدمات ياد ش��ده را در مناطق كرامت 
اسالم آباد و حسن آباد و در ساير استان ها مانند سي سخت و سيستان و 

بلوچستان به منظور خدمت رساني به هموطنان خود انجام دادند.

1۳هزارواحدمسكونيدربوشهر
ساختهميشود

استاندار بوش�هر گفت: 13هزار واحد  بوشهر
مسكوني براي اقشار مختلف در سطح 
مي ش�ود.  س�اخته  اس�تان  روس�تاهاي  و  ش�هرها 
احمد محمدي زاده استاندار بوشهر در نشست شوراي تأمين مسكن استان 
بوشهر با بيان اينكه مسكن يكي از نيازهاي اوليه زندگي است و بايد تالش 
شود كه اين نياز براي همه افراد جامعه تأمين شود، گفت: به همين منظور 
۱۳هزار واحد مسكوني براي ساير اقشار در سطح شهرها و روستاهاي استان 
بوشهر احداث مي شود.  وي با اشاره به اينكه حل مشكل مسكن نقش مهمي 
در ايجاد آرامش و آسايش خانواده ها دارد از ساخت هزار واحد مسكوني 
براي محرومان در استان بوشهر خبرداد و افزود: حل مشكل مسكن بيش 
از ۶۰ درصد هزينه هاي زندگي افراد جامعه را كاهش مي دهد و براساس 
قانون اساسي مشكل مسكن مردم بايد حل شود.  استاندار بوشهر با تأكيد 
برتوجه مسئوالن به ساخت مسكن براي آحادجامعه از جمله قشر محروم 
بيان كرد: يكي از محورهاي فعاليت مديريت ارشد استان و همه فرمانداران 
و شهرداران بايد تأمين مسكن مناسب براي مردم باشد. محمدي زاده گفت: 
با توجه به اينكه دولت در تالش براي افزايش سقف تسهيالت است اميد 

مي رود استقبال براي ساخت مسكن افزايش يابد.

اجرايطرححفاظتازگونههايحياتوحشدرآذربايجانشرقي
مديركل حفاظت  آذربايجانشرقي
محيط زيس�ت 
آذربايجان ش�رقي گف�ت: ط�رح حفاظت از 
گونه هاي در معرض تهديد اي�ن اداره كل در 
راس�تاي احيا و حف�ظ آنها انجام مي ش�ود. 
حسن عباس نژاد مدير كل حفاظت محيط زيست 
آذربايجان شرقي با بيان اينكه ۶۰۰ هزار هكتار از 
مساحت استان تحت مديريت اين اداره كل بوده 
كه ش��امل ۱۳ درصد از عرصه كل استان است، 
گفت: طرح هاي احياي گونه هاي مارال در ارسباران، ميش مرغ در قره قشالق و اردك سرسفيد در قوري گل 
در حال اجرا و پيگيري است.  وي افزود: اين اداره كل در نظر دارد با همكاري بخش هاي عالقمند و در راستاي 
مسئوليت هاي اجتماعي واحدهاي مختلف حفاظت از گونه هاي حائز اهميت نظير سياه خروس قفقازي 
گونه شاخص جانوري استان را نيز در دستور كار قرار دهد.  مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي 
ادامه داد: حفاظت از برخي گونه هاي داراي اهميت بين المللي نظير غاز پيشاني سفيد كوچك، شوكا و پلنگ 

به صورت مداوم از سياست هاي حفاظتي اداره كل است كه به صورت ساالنه و مستمر پيگيري مي شود.


