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حذف وثیقه برای مشموالن متقاضی 
شرکت در مراسم اربعین

رئیس ســازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از 
حذف وثیقه برای مشــموالن متقاضی شرکت در 

مراسم اربعین حسینی خبر داد.
ســردار تقی مهری با اعالم خبر حذف وثیقه برای 
مشموالن متقاضی شــرکت در مراسم اربعین، در 
تشــریح این خبر اظهار کرد: با مساعدت سازمان 
وظیفه عمومی، تمام مشــموالن غیــر غایبی که 
تمایل به شرکت در مراسم معنوی اربعین حسینی 
)ع( دارنــد، می توانند بدون ســپردن وثیقه، مجوز 
خروج از کشور را به صورت اینترنتی دریافت کنند.

رئیس ســازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی با 
تأکید بر اینکــه فقط برای مشــموالن غیر غایب 
مجوز خروج از کشور صادر می شود، گفت: با تدابیر 
پیش بینی شــده تمام دانش آموزان، دانشــجویان 
و طــالب حوزه علمیه که قبــاًل معافیت تحصیلی 
اخــذ کرده اند و مشــموالن دارای بــرگ آماده به 
خدمت بدون غیبت، می توانند به صورت اینترنتی 
 و از طریــق درگاه خدمــات الکترونیــک انتظامی

بــرای دریافــت مجوز خروج   www.epolic.ir
از کشــور اقدام و در این حماســه بزرگ حسینی 

شرکت کنند.

کاهش آمار فوتی های کرونا در کشور
۱۷هــزار و ۳۹۷ بیمــار جدیــد کرونا در کشــور 
شناسایی شدند و متاسفانه ۳۴۴ تن نیز جان خود 

را به دلیل این بیماری از دست دادند.
به گــزارش روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشت، از روز یکشنبه تا روز دوشنبه ۲۹ شهریور 
۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 
۱۷ هــزار و ۳۹۷ بیمار جدیــد مبتال به کووید۱۹ 
در کشــور شناسایی شــد که دو هزار و ۵۹۳ نفر 
از آنها بســتری شــدند. مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور به ۵ میلیون و ۴۴۲ هــزار و ۲۳۲ نفر 
رســید. متاســفانه در طول این مدت، ۳۴۴ بیمار 
کوویــد۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۱۷ هزار و ۵۲۶ نفر 
رسید. خوشبختانه تا کنون ۴ میلیون ۷۹۲ هزار و 
۱۱۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شــده اند. ۶ هــزار و ۷۰۷ نفر از بیماران 
مبتال بــه کووید۱۹ در بخش هــای مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون 
۳۱ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۲۹ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است. در حال حاضر 
۵۷ شــهر کشــور در وضعیت قرمز، ۲۳۸ شهر در 
وضعیت نارنجی، ۱۳۶ شــهر در وضعیت زرد و ۱۷ 

شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

اخبــــار

عضو کمیته علمی کشــوری مقابله بــا کووید ۱۹، ضمن 
تشــریح الزامات بازگشایی مدارس و دانشــگاه ها، درباره 
جزییات مطالعات انجام شــده بر روی واکسن سینوفارم و 
پاســتور که قرار است در کشــورمان برای کودکان تزریق 

شوند، توضیح داد.
دکتــر علیرضــا ناجــی دربــاره الزامات رفتن به ســوی 
بازگشــایی ها در کشــور با توجه به روند کاهشی بیماری 
کرونا، گفت: به عنوان مثال درباره دانشــگاه ها اگر سرعت 
واکسیناسیون در دانشــجویان باال رود، بسیار خوب است. 
به هر حال بســیاری از دروس دانشگاه ها به صورت عملی 
اســت و آموزش آنالین چه در دوره دانشگاه و چه در دوره 
دبیرستان و... خیلی مناسب نیست. بنابراین اگر بازگشایی 
دانشــگاه ها را بــه این منــوط کنیم که درصــد باالیی از 
دانشجویان واکسینه شوند، خوب است. آنطور که مشاهده 
می شود اکنون تامین واکسن نسبت به قبل تحول یافته و 

در حال واردات واکسن هستیم.

 پوشش واکسیناسیون باال در کل جامعه 
یکی از الزامات بازگشایی ها

وی بــا بیان اینکه البته یکی دیگر از الزامات بازگشــایی ها 
پوشش واکسیناسیون در کل جامعه است، گفت: اگر جامعه 
پوشــش مناسبی نداشــته باشد، ممکن اســت که باز هم 
در افرادی که غیر واکســینه هســتند،  شیوع اتفاق بیفتد. 
همانطور که در انگلســتان یا آمریکا اتفاق افتاد. به هر حال 
واریانت دلتا زیاد گردش می کند، قدرت انتقال باالیی دارد 
و دیده شده که ۹۵ درصد از موارد هم در افراد غیرواکسینه 
اســت. بنابراین اگر بخواهیــم جامعه را بــه حالت عادی 
بازگردانیم، حتما باید نیم نگاهی به پوشــش واکسیناسیون 
داشته باشیم. حتی کشــورهایی هم که بیش از ۷۰ درصد 
جامعه خود را واکســینه کردند، بــاز هم دیدیم که دلتا در 
آنها شــیوع پیدا کرد. البته ممکن است شیوع خیلی باالیی 

نداشته باشد، اما در هر صورت این موضوع وجود دارد.

 واکسن های کرونایی 
که می توان برای کودکان تزریق کرد

ناجی همچنین با اشاره به بازگشایی مدارس، گفت: درباره 
مدارس دو حالت وجود دارد؛ بازگشــایی باز هم منوط به 
واکسیناسیون جامعه و دانش آموزان می شود. اگر افراد ۱۸ 
سال به باالی مدارس را واکسینه کنیم، می توانیم مدارس 
را ایمن نگه داریم. بر همین اســاس اگر به نقطه ای برسیم 
که در جامعه برای افراد باالی ۱۸ ســال واکسیناســیون 
مناســب انجام داده باشــیم، می توانیم تا حدودی افراد را 
ایمــن نگه داریم، اما واکسیناســیون در کودکان هم مهم 

است که خوشبختانه در حال انجام است.
وی ادامــه داد: واکســن هایی در ایران داریــم که بتوانیم 
آنها را برای کودکان تزریق کنیم. به عنوان مثال واکســن 
ســینوفارم مجوز مصرف در کودکان را گرفته و در چین و 
امارات هم این مجوز را دریافت کرده اســت. در عین حال 

واکســن فایزر نیز برای ۵ تا ۱۶ ســال از سازمان جهانی 
بهداشــت مجوز اضطراری دریافت کــرده و مدرنا هم بین 
۱۲ تا ۱۷ ســال را مجوز اضطراری گرفته است. مطالعاتی 
هم برای واکســن های دیگر مانند جانســون و جانسون و 
آســترازنکا برای کودکان در جریان اســت. ما هم واکسن 
ســینوفارم و واکسن ســوبرانا را داریم که سوبرانا در کوبا 
مجوز مصرف برای دو تا ۱۷ ســال را در آن کشور دریافت 

کرد و در کشور ما هم این مجوز را دریافت کرد.
ناجی با بیان اینکه مســاله مهم ایمن بودن این واکسن ها 
برای ســنین مختلــف و تنظیم کردن دزهــای مربوط به 
گروه های سنی اســت، گفت: با توجه به اهمیت کودکان، 
اگر واکسیناســیون کودکان انجام شود، به این معنا است 
که به ســمت نقطه ای بسیار ایده آل حرکت می کنیم و اگر 
این اقدام انجام شــود، جای خوشــحالی هم دارد. در عین 
حال این موضوع یک قســمت مهم دیگر هم دارد و آن هم 
پذیرش مردم اســت. فکر می کنم که باید با مردم صحبت 
کرد و اطمینان شــان را جلب کرد و اعــالم کنیم که این 
واکســن ها ایمن هســتند. با یک مطالعه بالینی دو ماهه 
می توان عوارض را در کودکان بررســی کرد. همانطور که 
فایزر و مدرنا هم بر همین اســاس ایــن اقدامات را انجام 
می دهند و کشــورهای دیگــر هم همین اقــدام را انجام 
می دهند. بنابراین بر اســاس مقدورات مــان اگر می توانیم 
واکســن هایی که مجوز مصرف اضطراری سازمان جهانی 
بهداشــت را دریافت کردند، داشته باشــیم، بسیار خوب 
اســت، اگر نه می توانیم به واکسن هایی فکر کنیم که به 
آن ها دسترسی داریم  و اطالعات را از آن ها دریافت کرده 
یا خودمان مورد مطالعه قرار دهیم و بعد به ســمت تزریق 
واکسن رویم که در این صورت به جامعه ایده آلی می رسیم 
که می تواند بازگشــایی های مناسبی داشته باشد، اما همه 
این موارد منوط به این اســت که چند درصد از جامعه را 

واکسینه کنیم.

 جزییات مطالعات سینوفارم و پاستور
 برای تزریق به کودکان

ناجــی در ادامــه صحبت هایش با اشــاره به دو واکســن 
سینوفارم و پاســتور که برای تزریق به کودکان از سازمان 
غذا و داروی ایــران مجوز دریافت کرده اند، گفت: کودکان 
عضو بســیار مهمی در جامعه هستند که هم در گسترش 
شــیوع کرونا موثرند و هم خودشــان به عنــوان یکی از 
هدف های این بیماری هســتند. به ویــژه در دوره جدید، 
با توجه بــه واریانت های موجود ماننــد دلتا می بینیم که 
بســیار کودکان تحت تاثیر قرار گرفته و به بیماری مبتال 
شــده اند. به طوری که دیگر اینطور نیست که بگوییم فقط 
بزرگســاالن به کرونا مبتال می شــوند. وی با بیان اینکه بر 
همین اساس واکسیناســیون و ایمن سازی کودکان بسیار 
حائز اهمیت است، افزود: از ســوی دیگر برای رسیدن به 
ایمنی جمعی دیگر مصونیت ۷۰ درصدی جامعه که برای 
واریانت ووهان مطرح می شد، صدق نمی کند، بلکه با توجه 

به افزایش انتقــال ویروس و باال رفتن قدرت بیماری زایی، 
پوشــش مصونیت جمعی باید به بــاالی ۸۰ تا ۹۰ درصد 
برســد. بنابراین برای ایجاد و اســتقرار ایمنی جمعی باید 

حتما کودکان را هم واکسینه کنیم.

میزان اثربخشی سینوفارم و پاستور برای کودکان
عضو کمیته علمی کشــوری کووید ۱۹، گفــت: در ایران 
دو واکســن وجود دارد که می توانیــم آنها را برای کودکان 
استفاده کنیم؛ یکی واکسن ســینوفارم است که چند روز 
پیش اطالعات مربوط به اثربخشی و ایمن بودن این واکسن 
در مجله لنســت چاپ شد و نشــان داد که برای کودکان 
بسیار واکسن اثربخش و بی ضرری است و اثربخشی بسیار 
خوبی دارد. همانطور که گفتم کشــور چین و امارات مجوز 
مصرف ســینوفارم را برای سن سه تا ۱۷ سال را به صورت 
اضطراری صادر کردند. وی ادامه داد: واکسن دیگر واکسن 
سوبرانا یا پاســتوکووک است که محصول مشترک ایران و 
کوبا اســت. اطالعات مربوط به مطالعه بالینی که خود کوبا 
انجام داده، نشان داده که این واکسن هم برای کودکان موثر 
و بی ضرر است. البته در این مورد چاپ مقاله علمی نداریم، 
اما گزارشات شان نشان از این موضوع دارد و آن ها هم مجوز 
مصرف را برای گروه سنی دو تا ۱۷ سال صادر کرده اند. این 
ویروس شناس گفت: بنابراین دو واکسن داریم که می توان 
برای کودان تزریق کرد. به ویژه درباره واکســن سینوفارم 
که جدی تر اســت و با توجه به مقاله ای که در لنست چاپ 
شــده، می توانیم از نفعی که واکسن دارد، از آن ها استفاده 
کرد و همزمان با بزرگساالن، کودکان را هم واکسینه کرده 

و بتوانیم آنها را به زندگی اجتماعی بازگردانیم.

سینوفارم کودکان با بزرگساالن متفاوت است؟
ناجی درباره برخی اظهارات مبنی بر تفاوت ســینوفارمی 
که به بزرگســاالن تزریق می شــود با ســینوفارم مناسب 
بــرای کودکان، گفت: چنین چیزی نیســت و تفاوتی بین 
ســینوفارمی که بزرگســاالن تزریق می کنند با واکســن 
ســینوفارمی که کــودکان تزریق می کننــد، وجود ندارد. 
ســینوفارمی که برای کــودکان تزریق می شــود، همان 
سینوفارمی اســت که برای بزرگساالن استفاده می شود و 
مطالعه ای هم که انجام شده درباره همان واکسن سینوفارم 

است و تفاوتی وجود ندارد.
وی درباره امکان انجام مطالعه بالینی برای این واکسن ها در 
کشور خودمان، گفت: اگر زمان داشته باشیم و در کودکان 
خودمان هم مطالعه کنیم، خوب است، اما می توانیم مانند 
واکسن هایی که در بزرگساالن هم مورد پذیرش قرار گرفت 
و مصرف شد، مانند ســینوفارم، اسپوتنیک، آسترازنکا و... 
ایــن کار را هم قبول کنیــم. ما با توجه بــه تاییدیه های 
بین المللی یا ملی و با توجه به پرونده فنی واکسن، آن ها را 
انتخاب می کنیم و مطمئنا پایش عوارض و اثربخشــی این 
واکســن ها هم جزو وظایفی اســت که باید در ایران انجام 
شود. با توجه به اطالعات موجود درباره سینوفارم راحت تر 

می توانیم آن را قبول کرده و جلو رویم. واکسن پاستور هم 
پروتئینی اســت و با توجه به اطالعاتی کــه از کوبا آمده، 
می توان به آن اطمینان کــرد. البته باز هم تاکید می کنم 
که در طول مصرفی که اتفاق می افتد، اثربخشی و بی ضرر 
بودن عــوارض آن ها هم حتما بایــد در ایران مورد پایش 

قرار گیرد.

 فاصله بین تزریق ۲ دز واکسن 
در کودکان چقدر است؟

ناجی گفت: باتوجــه به اطالعاتی کــه از مقاله مربوط به 
ســینوفارم چاپ شده، عوارض همان عوارضی است که در 
بزرگساالن هم دیده می شود. مانند سردرد، تب، بدن درد، 
درد محــل تزریق و ... چیزی بیش از آن نیســت و فاصله 
بیــن دز اول و دز دوم در کودکان هم مانند بزرگســاالن 
است و ۲۱ تا ۲۸ روز است. درباره پاستور هم همین فاصله 
۲۸ روزه است و طبق گزارش ها عوارض هم همان عوارض 
معمولی اســت. البته مطمئنا ایران اگر قبول کرده که این 
واکسن را در کودکان اســتفاده کند، قطعا گزارش مفصل 
را از کوبــا دریافت کرده اســت. در عین حال در ایران هم 
امکان پایش این موارد را داریم تا هرچه ســریع تر بتوانیم 
کودکان را واکسینه کرده و بازگشایی مدارس را به صورت 

حضوری داشته باشیم.

 اثربخشی سینوفارم در سنین باالی ۵۵ سال 
و لزوم تزریق دز بوستر

وی با بیان اینکه طبق مقاله لنست اثربخشی سینوفارم در 
کودکان مناســب بوده است، گفت: به طور کلی سینوفارم 
واکسن موثر و خوبی در پیشگیری از بیماری شدید، مرگ 
و میر و بســتری در آی سی یو است. در گروه سنی باالی 
۵۵ ســال اما به اندازه سایر واکســن ها مانند فایزر، مدرنا 
و آســترازنکا و اسپوتنیک، اثربخشــی ندارد. بر این اساس 
باید در واکسیناســیون ســنین باال، حتی برای انتخاب دز 
بوســتر هم که واجب اســت در گروه سنی باالی ۵۵ سال 
تزریق شــود، باید واکســنی را انتخاب کنیم که اثربخشی 
مناســب تری داشته باشــد. ناجی گفت: خیلی ها اظهارات 
غیرعلمــی را مطــرح می کنند که اگر واکســن بزنید، دو 
ســال دیگر فوت می کنید و ...، به هر حال اکنون ســابقه 
واکسیناســیون در واکســن های فایزر و مدرنا از دو سال 
گذشــته اســت و هیچ یک از افراد بعد از این دو سال به 
دلیل واکسن اتفاقی برایشــان نیفتاده است. در عین حال 
باید توجه کرد که نمی توان گفت کسی که واکسن می زند، 
تا ۱۰ ســال دیگر هیچ اتفاقی برایش نمی افتد. به هر حال 
عوارض واکســن در درازمدت مشخص خواهد شد. با همه 
این اوصاف باید بدانیم که فواید واکســن ها بســیار بسیار 
باالتــر از مضراتش و همچنین مضرات عفونتی اســت که 
اتفاق می افتد. عوارض واکســن موقتی اســت و باید این 
موضوع را در نظر گرفت و از واکسن هایی که در گروه های 

سنی مختلف بی خطر هستند، استقبال کرد.  ایسنا
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پاسخ به پرسش ها درباره واکسیناسیون کودکان و نوجوانان با »سینوفارم«

رشــت - به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن؛ رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت در جریان بازدید 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گیالن از 
تصفیه خانه بزرگ آب اســتان در منطقه ســنگر گفت: 
شــرکت آبفای گیالن با تامین نیاز آبی شــهرک های 
صنعتی، در راســتای تولید و اشــتغال همکاری دارد.
سید محسن حســینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
آبفــای گیالن افزود: اطالع رســانی از نحــوه عملکرد 
تصفیه خانه آب گیالن به ذینفعان شــامل مشتریان و 
مشــترکین یکی از برنامه های مستمر شرکت آبفاست.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب گیالن بــا تاکید بر 

اینکه آب موجب تســهیل در پروســه تولید می شود، 
افزود: آب شــهرک صنعتی ســفیدرود رشت از همین 
تصفیــه خانه در حال تامین اســت و محصولی اســت 
که بطور ۲۴ ســاعته مورد نیاز اســت و پیوستگی آن 
باید حفظ شود و به پشــتوانه تصفیه خانه آب گیالن، 
مشــکلی در تامین آب شــرب مناطق مرکزی اســتان 
وجــود نــدارد.وی در بخــش دیگری از ســخنانش با 
اشــاره به اینکه آب شرب شــهرها و روستاهای گیالن 
از  ۶۰۰ حلقه چاه در مــدار بهره برداری، ۵۰۰ دهنه 
چشــمه و تعدادی از تصفیه خانه های بزرگ و کوچک 
تامین می شــود، خاطرنشان کرد: با افزایش جمعیت و 
مهاجرت ها به اســتان گیالن، شرایط تامین آب شرب 

ســخت تر خواهد شد .مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی گیالن نیز با قدردانی از زحمات شــرکت آبفای 
اســتان در تامین آب مــورد نیاز واحدهــای صنعتی، 
گفت: نقش مهم آب در بخش تولید و صنعت بر کســی 
پوشیده نیست.فریبرز ســعیدی کیا با تاکید بر کاهش 
نزوالت جوی در ســال ۹۹ افزود: با توجه به سال آبی 
ســختی که پشت سر گذاشــتیم، خوشبختانه در حوزه 
آب شــرب استان مشــکل خاصی وجود نداشت.وی با 
اشاره به قرارداد بین شــرکت های آبفا و شهرک های 
صنعتــی گیالن جهت تامین آب شــهرک ســفیدرود 
اظهار داشــت: بــا عنایت به شــرایط ســخت آبی در 
تابستان ســال جاری، این مجموعه تولیدی با مشکلی 

مواجه نشــد که زحمات شرکت آبفا در این راستا قابل 
تقدیر است.ســعیدی کیــا با تاکید بــر اینکه تعامل و 
همکاری بین شــرکت های آبفا و شهرک های صنعتی 
موجب اســتمرار در تولید و اشــتغال استان می شود، 
گفــت: این تعامــل و همکاری دوطرفــه خواهد بود و 
برنامــه ریزی هــای بعدی جهت ارتقاء قــرارداد برای 
ســایر شــهرک های صنعتی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

وی با اشــاره به اینکه ســرمایه گذاری در استان های 
شــمالی مورد اســتقبال بخش خصوصی است، تصریح 
کرد: باید برنامه ۵ ســاله برای این حــوزه پیش بینی 
شــود تا در تامین آب مصرفی شهرک های صنعتی در 

ســال های آتی با مشکل مواجه نباشیم.

زئیس سازمان زندان ها خبرداد: 
معرفی پرسنل بی تفاوت در فیلم منتشره به هیات 

تخلفات اداری 
رئیس سازمان زندان ها گفت: پرسنل بی تفاوِت سازمان در 
فیلم های منتشره، به هیأت تخلفات اداری معرفی و از خدمت 
معلق شدند. محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها 
در توئیتی نوشــت: پرسنل بی تفاوِت ســازمان در فیلم های 
منتشره، به هیأت تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند. 
وی همچنین در ادامه این توئیت نوشــت: پرونده هایی هم به 
دادسرای نظامی ارجاع شد،  در سال گذشته، برخورد با تخلفاتی 
که منتهی به خاتمه خدمت پرسنل خاطی سازمان شد، رشد 
۳۰ درصدی داشته است و، همانطور که سخنگوی محترم قوه 
گفتند: این تخلفات سابقه رسیدگی دارد. محمد مهدی حاج 
محمدی رئیس ســازمان زندان ها در صفحه شخصی خود در 
توئیتر با انتشار حکم عزل فرمانده یگان حفاظت زندان اوین در 
دی ماه سال گذشته به علت نظارت ضعیف بر عملکرد پرسنل 
بر سابقه دار بودن برخورد با تخلفات در سازمان زندان ها تأکید 
کرد و نوشــت: فقط برای آرامش خاطر هموطنان عزیزی که 
نگران شده اند، تصویر دستورعزل فرمانده یگان حفاظت زندان 
اوین در ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ به دلیل نظارت ضعیف برعملکرد پرسنل 

را، منتشر می کنم

کوتاه کردن دست متصرفان از دست اندازی به 
منابع طبیعی ماسال

به گزاش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گیالن ، ر ئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
ماسال گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره در ۶ماه گذشته، 
۶۸هزار مترمربع از زمین های منابع طبیعی را در مناطق ییالقی 
ماسال از متصرفان پس گرفتند.ولی اهلل صفی نژاد افزود: در این 
مدت ۲۸متصرف که با پرچین و ســیم خاردار این زمین ها را 

محصور کرده بودند، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

یک  گلستان  غرب  در  کن  شیرین  آب  نصب 
ضرورت است

فرمانــدار کردکوی گفت: با توجه به نفوذ آب های شــور 
در الیه های میانی ســفره های زیرزمینی کردکوی، نصب آب 
شیرین کن برای تامین آب شرب شهرهای غرب گلستان یک 
ضرورت راهبردی اســت. ابراهیم قدمنان در بازدید از تصفیه 
خانه فاضالب شــهرکردکوی، اظهارکرد: در ۳۰ سال گذشته 
از ســفرهای زیرزمینی شهرستان برای تامین آب شرب مردم 
گمیشــان و کردکوی بهره برداری بی رویه انجام شــده است. 
فرماندار کردکوی افزود: این امر موجب نفوذ آب های شــور در 
الیه های میانی سفره های زیر زمینی شهرستان شده و بر همین 
اســاس نصب آب شیرین کن برای تامین آب شرب شهرهای 
غرب اســتان، یک ضرورت جدی و راهبردی است وی گفت: 
شور شدن بعضی از چاه های آب شرب شهرستان کردکوی در 
منطقه باالدســت را زنگ خطری جدی برای تامین آب شرب 
مردم منطقه است. قدمنان تصریح کرد: متولیان تامین آب شرب 
باید هر چه سریع تر به فکر فراهم کردن راهکارهای مناسب از 
جمله نصب آب شــیرین کن هایی برای مقابله با چالش های 

پیشرو شد
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شرکت آبفای گیالن با تامین آب شهرک های صنعتی، به چرخه تولید کمک می کند

اصفهان - با حضور اعضای هیئت مدیره شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان و پیمانکاران پروژه، واحد تصفیه 
آب D.M شــرکت پاالیش نفت اصفهــان با رویکرد 
افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بخار تولید و در راستای 
کاهش االینده های محیطی به صورت رسمی به بهره 
برداری رســید.مدیر بهره برداری شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، با اشــاره به اینکه واحد تصفیه آب D.M با 
ظرفیت ۷۰۰ مترمکعب در ساعت جایگزین برج های 
واکنشــی با قدمت باال شده اســت اظهار داشت. برج 
های واکنشــی با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در ســاعت، 
مشکالتی همچون نمک خروجی باال، مصرف زیاد مواد 
شیمیایی حدود ۱/۵ تن در روز، آلودگی محیط زیست 
ناشــی از امحاء مواد شیمیایی )آهک( به همراه داشت 
که خوشبختانه واحد جدید در کنار رفع مشکالت ذکر 
شده، مزایای ارزشمندی نیز دارد. اصغر صابری به صفر 
رسیدن سختی ها آب تولیدی، افزایش ظرفیت و بهبود 
کیفیــت بخار مصرفی در توربیــن ها، کاهش و حذف 
بولودان آب دیگ های بخار از حدود ۱۳ درصد به صفر، 
حذف و کاهش مواد شیمیایی مصرفی ، کاهش آالینده 
های زیســت محیطی، بهبود ســالمت افراد و کاهش 
کارهای سخت عملیاتی را از مزایای این واحد برشمرد. 
قاســم غفاری رئیس آب و برق وبخارشــرکت پاالیش 
نفت اصفهان نیز ضمن تأکید بر سهولت عملیات و بهره 
برداری و کاهش ریســک های عملیاتی و ایمنی افزود: 
با راه اندازی این واحد نرخ خوردگی در لوله های دیگ 
های بخار کاهش خواهد یافت و شــاهد افزایش طول 
عمر کارکرد دیگ های بخــار و توربین های بخاری و 

کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری خواهیم بود.

واحد تصفیه آب D )مقطر(شرکت 
پاالیش نفت اصفهان راه اندازی شد

رشــت - عیســی بابایی ، مدیــر کل کمیته امداد 
استان گلستان گفت : با تولید کدهای QR برای تمامی 
مشــترکین صدقات خانگی ، خیران و نیکوکاران برای 
پرداخت صدقات و کمکهای خود با نصب "اسکنر بارکد" 
بر روی گوشی همراه و با استفاده از دوربین، کد QR را 
اسکن کرده تا گوشی به طور خودکار وارد صفحه اطالعات 
مشترکین صدقات شده و پس از ورود به صفحه پرداخت 
بانکی به هر میزان کمکی که مد نظر داشته باشند ، اقدام 
نمایند وی با بیان اینکه این نهاد درصدد اســت از شیوه 
های نوین در بســتر الکترونیکی بویژه در شرایط سخت 
کرونایی جامعه ، برای دریافت کمک های مردمی اقدام 
کند، افزود: این اقدام جهت جلوگیری از انتقال ویروس 
کرونــا از طریق پول های کاغذی، ســهولت در پرداخت 
صدقات انجــام و بزودی به جــای توزیع صندوق های 
صدقات بین مشــترکین، کد اختصاصی QR داده می 
شود بابایی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین کاربردهای 
کد QR ذخیره اطالعات تماس می باشد. گفت: کاهش 
زمان تخلیه، کاهش هزینه های اجرایی، اطالع رســانی و 
آگاهی بخشی سریع به مشترکان، حذف قبوض کاغذی 
و ارائه رســید الکترونیکی از دیگر ویژگی های مهم این 
شیوه است مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با تأکید 
بر اینکه، صدقات جمع آوری شده در بخشهای مختلفی 
اعم از امور معیشتی، بهداشت و درمان، مسکن، جهیزیه و 
تحصیل نیازمندان هزینه می شود، گفت: هم اکنون حدود 
۱۶۲هزار صندوق صدقات فعال در استان گلستان وجود 
دارد که ۱۵۷ هزارصندوق در اختیار مشترکان خانگی و 
بقیه در قالب صندوق بزرگ و متوســط درسطح معابر، 

ادارات، مجتمع های تجاری و مدارس نصب شده اند.

طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در 
استان گلستان

رشــت - مهندس علی اکبر جوهری معاون بهره 
برداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان گیالن از احداث ۲ کیلومتر کابل خودنگهدار 
در شهرســتان فومن با اعتباری معــادل ۲.۳ میلیارد 
ریال خبر داد. وی گفت: روند بازســازی شــبکه های 
فرســوده استان با وجود شــرایط همه گیری ویروس 
کرونا و به همت کارکنان پرتالش شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان گیالن، با ســرعت و جدیــت ادامه دارد.
جوهری خاطرنشــان کرد: پــروژه احداث ۲۰۰۰  متر 
کابل خودنگهدار در دو روستای گوراب پس و سیدآباد 
شهرستان فومن، با اعتباری معادل ۲.۳ میلیارد ریال و 
با تالش ۷ اکیپ اجرایی مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون بهره برداری و دیســپاچینگ توزیع برق گیالن 
افزود: در ســال گذشــته بیــش از ۱۸ کیلومتر کابل 
خودنگهدار در مناطق شــهری و روستایی شهرستان 
فومن با اعتباری بالغ بر ۲۲میلیارد ریال احداث شد و 
از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز تا کنون بیش از ۱۲ کیلومتر 
دیگر از شــبکه های فرســوده با کابل خودنگهدار با 
اعتبار قریب به ۱۸ میلیارد ریال جایگزین شده است.

جوهری تاکید کرد: بمنظور ارتقاء سطح خدمت رسانی 
و افزایش پایداری شــبکه های توزیع برق به ویژه در 
بحران هــای جوی احتمالی، در اســتان گیالن طرح 
جهادی تبدیل شبکه های فرسوده به کابل خودنگهدار 
ادامه دارد و در سال ۱۳۹۹ فاز اول این طرح با احداث 
۱۰۰۰ کیلومتــر کابل خونگهدار بــا موفقیت به اتمام 
رســید و فاز دوم آن یعنی احداث ۲۰۰۰ کیلومتر در 

سطح استان و با تالش کارکنان در حال اجراست

برخورداری ساکنین دو روستای کم 
برخوردار شهرستان فومن از طرح جهادی 

اصفهان - در جلسه ســتاد پیشگیری، هماهنگی و احداث کابل خودنگهدار
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اصفهان، دستگاه 
های نظارتی اســتان، کیفیت آب شــرب را تایید کردند.   
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: کیفیت 
آب شرب خط قرمز مسئوالن آبفای استان اصفهان است 
و نهادهای ذیصالح، کیفیت آب شرب را از لحاظ شاخص 
های  میکروبی و شیمیایی تایید می کنند. منصور شیشه 
فروش افزود: روزانه آب شرب اصفهان از لحاظ کیفی مورد 
بررسی مرکز بهداشت استان قرار می گیرد و جای هیچ گونه 
نگرانی نیســت. وی با اشاره به این که در نیمه اول سال به 
دلیل کمبود ۴۳۰۰ لیتری آب بر ثانیه در برخی از مناطق 
استان، تعدادی از چاه های محلی وارد مدار شدند گفت: این 
موضوع موجب تغییردر مزه آب برخی مناطق شهر اصفهان 
شد که ناشی از تفاوت امالح موجود در آب و میزان هدایت 
الکتریکی آن بود اما هیچ اثری بر روی کیفیت و سالمت آب 
نداشت. وی  با بیان این که همه دستگاه های اجرایی استان 
باید برنامه ای برای گذر از بحران کم آبی در نیمه دوم سال 
جاری تدوین کنند، اظهار داشت: باید قبل از ایجاد شرایط 
اضطرار، برنامه ای برای غلبه بر بحران مد نظر داشــت و بر 
این اساس همه دستگاه های اجرایی استان باید راهکارهای 
مصرف بهینه آب را تدوین و اجرایی کنند.  شیشه فروش 
برخورد با مشترکین پرمصرف را ضروری دانست و بیان کرد: 
عالوه بر این آبفای اســتان اصفهان باید همچنان تشویق 
مشــترکین کم مصرف را در دستور کار خود قرار دهد.وی 
با تاکید بر تولید محتوای آموزشــی در خصوص فرهنگ 
مصرف بهینه آب برای همه قشرهای جامعه گفت: باید بیش 
از گذشته از ظرفیت فضای مجازی و رسانه ها در فرهنگ 
سازی مدیریت مصرف آب بهره مند شد و مردم را با شیوه 

های استفاده از تجهیزات کاهنده آشنا کرد.

کیفیت آب شرب اصفهان مورد تایید 
نهادهای نظارتی است

رشــت - به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن؛ رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت در جریان بازدید 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گیالن از 
تصفیه خانه بزرگ آب اســتان در منطقه ســنگر گفت: 
شــرکت آبفای گیالن با تامین نیاز آبی شــهرک های 
صنعتی، در راســتای تولید و اشــتغال همکاری دارد.

سید محسن حســینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
آبفــای گیالن افزود: اطالع رســانی از نحــوه عملکرد 
تصفیه خانه آب گیالن به ذینفعان شــامل مشتریان و 
مشــترکین یکی از برنامه های مستمر شرکت آبفاست.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب گیالن بــا تاکید بر 

اینکه آب موجب تســهیل در پروســه تولید می شود، 
افزود: آب شــهرک صنعتی ســفیدرود رشت از همین 
تصفیــه خانه در حال تامین اســت و محصولی اســت 
که بطور ۲۴ ســاعته مورد نیاز اســت و پیوستگی آن 
باید حفظ شود و به پشــتوانه تصفیه خانه آب گیالن، 
مشــکلی در تامین آب شــرب مناطق مرکزی اســتان 
وجــود نــدارد.وی در بخــش دیگری از ســخنانش با 
اشــاره به اینکه آب شرب شــهرها و روستاهای گیالن 
از  ۶۰۰ حلقه چاه در مــدار بهره برداری، ۵۰۰ دهنه 
چشــمه و تعدادی از تصفیه خانه های بزرگ و کوچک 
تامین می شــود، خاطرنشان کرد: با افزایش جمعیت و 
مهاجرت ها به اســتان گیالن، شرایط تامین آب شرب 

ســخت تر خواهد شد .مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی گیالن نیز با قدردانی از زحمات شــرکت آبفای 
اســتان در تامین آب مــورد نیاز واحدهــای صنعتی، 
گفت: نقش مهم آب در بخش تولید و صنعت بر کســی 
پوشیده نیست.فریبرز ســعیدی کیا با تاکید بر کاهش 
نزوالت جوی در ســال ۹۹ افزود: با توجه به سال آبی 
ســختی که پشت سر گذاشــتیم، خوشبختانه در حوزه 
آب شــرب استان مشــکل خاصی وجود نداشت.وی با 
اشاره به قرارداد بین شــرکت های آبفا و شهرک های 
صنعتــی گیالن جهت تامین آب شــهرک ســفیدرود 
اظهار داشــت: بــا عنایت به شــرایط ســخت آبی در 
تابستان ســال جاری، این مجموعه تولیدی با مشکلی 

مواجه نشــد که زحمات شرکت آبفا در این راستا قابل 
تقدیر است.ســعیدی کیــا با تاکید بــر اینکه تعامل و 
همکاری بین شــرکت های آبفا و شهرک های صنعتی 
موجب اســتمرار در تولید و اشــتغال استان می شود، 
گفــت: این تعامــل و همکاری دوطرفــه خواهد بود و 
برنامــه ریزی هــای بعدی جهت ارتقاء قــرارداد برای 
ســایر شــهرک های صنعتی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشــاره به اینکه ســرمایه گذاری در استان های 
شــمالی مورد اســتقبال بخش خصوصی است، تصریح 
کرد: باید برنامه ۵ ســاله برای این حــوزه پیش بینی 
شــود تا در تامین آب مصرفی شهرک های صنعتی در 

ســال های آتی با مشکل مواجه نباشیم.

زئیس سازمان زندان ها خبرداد: 
معرفی پرسنل بی تفاوت در فیلم منتشره به هیات 

تخلفات اداری 
رئیس سازمان زندان ها گفت: پرسنل بی تفاوِت سازمان در 
فیلم های منتشره، به هیأت تخلفات اداری معرفی و از خدمت 
معلق شدند. محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها 
در توئیتی نوشــت: پرسنل بی تفاوِت ســازمان در فیلم های 
منتشره، به هیأت تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند. 
وی همچنین در ادامه این توئیت نوشــت: پرونده هایی هم به 
دادسرای نظامی ارجاع شد،  در سال گذشته، برخورد با تخلفاتی 
که منتهی به خاتمه خدمت پرسنل خاطی سازمان شد، رشد 
۳۰ درصدی داشته است و، همانطور که سخنگوی محترم قوه 
گفتند: این تخلفات سابقه رسیدگی دارد. محمد مهدی حاج 
محمدی رئیس ســازمان زندان ها در صفحه شخصی خود در 
توئیتر با انتشار حکم عزل فرمانده یگان حفاظت زندان اوین در 
دی ماه سال گذشته به علت نظارت ضعیف بر عملکرد پرسنل 
بر سابقه دار بودن برخورد با تخلفات در سازمان زندان ها تأکید 
کرد و نوشــت: فقط برای آرامش خاطر هموطنان عزیزی که 
نگران شده اند، تصویر دستورعزل فرمانده یگان حفاظت زندان 
اوین در ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ به دلیل نظارت ضعیف برعملکرد پرسنل 

را، منتشر می کنم

کوتاه کردن دست متصرفان از دست اندازی به 
منابع طبیعی ماسال

به گزاش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گیالن ، ر ئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
ماسال گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره در ۶ماه گذشته، 
۶۸هزار مترمربع از زمین های منابع طبیعی را در مناطق ییالقی 
ماسال از متصرفان پس گرفتند.ولی اهلل صفی نژاد افزود: در این 
مدت ۲۸متصرف که با پرچین و ســیم خاردار این زمین ها را 

محصور کرده بودند، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

یک  گلستان  غرب  در  کن  شیرین  آب  نصب 
ضرورت است

فرمانــدار کردکوی گفت: با توجه به نفوذ آب های شــور 
در الیه های میانی ســفره های زیرزمینی کردکوی، نصب آب 
شیرین کن برای تامین آب شرب شهرهای غرب گلستان یک 
ضرورت راهبردی اســت. ابراهیم قدمنان در بازدید از تصفیه 
خانه فاضالب شــهرکردکوی، اظهارکرد: در ۳۰ سال گذشته 
از ســفرهای زیرزمینی شهرستان برای تامین آب شرب مردم 
گمیشــان و کردکوی بهره برداری بی رویه انجام شــده است. 
فرماندار کردکوی افزود: این امر موجب نفوذ آب های شــور در 
الیه های میانی سفره های زیر زمینی شهرستان شده و بر همین 
اســاس نصب آب شیرین کن برای تامین آب شرب شهرهای 
غرب اســتان، یک ضرورت جدی و راهبردی است وی گفت: 
شور شدن بعضی از چاه های آب شرب شهرستان کردکوی در 
منطقه باالدســت را زنگ خطری جدی برای تامین آب شرب 
مردم منطقه است. قدمنان تصریح کرد: متولیان تامین آب شرب 
باید هر چه سریع تر به فکر فراهم کردن راهکارهای مناسب از 
جمله نصب آب شــیرین کن هایی برای مقابله با چالش های 

پیشرو شد
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شرکت آبفای گیالن با تامین آب شهرک های صنعتی، به چرخه تولید کمک می کند

اصفهان - با حضور اعضای هیئت مدیره شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان و پیمانکاران پروژه، واحد تصفیه 
آب D.M شــرکت پاالیش نفت اصفهــان با رویکرد 
افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بخار تولید و در راستای 
کاهش االینده های محیطی به صورت رسمی به بهره 
برداری رســید.مدیر بهره برداری شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، با اشــاره به اینکه واحد تصفیه آب D.M با 
ظرفیت ۷۰۰ مترمکعب در ساعت جایگزین برج های 
واکنشــی با قدمت باال شده اســت اظهار داشت. برج 
های واکنشــی با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در ســاعت، 
مشکالتی همچون نمک خروجی باال، مصرف زیاد مواد 
شیمیایی حدود ۱/۵ تن در روز، آلودگی محیط زیست 
ناشــی از امحاء مواد شیمیایی )آهک( به همراه داشت 
که خوشبختانه واحد جدید در کنار رفع مشکالت ذکر 
شده، مزایای ارزشمندی نیز دارد. اصغر صابری به صفر 
رسیدن سختی ها آب تولیدی، افزایش ظرفیت و بهبود 
کیفیــت بخار مصرفی در توربیــن ها، کاهش و حذف 
بولودان آب دیگ های بخار از حدود ۱۳ درصد به صفر، 
حذف و کاهش مواد شیمیایی مصرفی ، کاهش آالینده 
های زیســت محیطی، بهبود ســالمت افراد و کاهش 
کارهای سخت عملیاتی را از مزایای این واحد برشمرد. 
قاســم غفاری رئیس آب و برق وبخارشــرکت پاالیش 
نفت اصفهان نیز ضمن تأکید بر سهولت عملیات و بهره 
برداری و کاهش ریســک های عملیاتی و ایمنی افزود: 
با راه اندازی این واحد نرخ خوردگی در لوله های دیگ 
های بخار کاهش خواهد یافت و شــاهد افزایش طول 
عمر کارکرد دیگ های بخــار و توربین های بخاری و 

کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری خواهیم بود.

واحد تصفیه آب D )مقطر(شرکت 
پاالیش نفت اصفهان راه اندازی شد

رشــت - عیســی بابایی ، مدیــر کل کمیته امداد 
استان گلستان گفت : با تولید کدهای QR برای تمامی 
مشــترکین صدقات خانگی ، خیران و نیکوکاران برای 
پرداخت صدقات و کمکهای خود با نصب "اسکنر بارکد" 
بر روی گوشی همراه و با استفاده از دوربین، کد QR را 
اسکن کرده تا گوشی به طور خودکار وارد صفحه اطالعات 
مشترکین صدقات شده و پس از ورود به صفحه پرداخت 
بانکی به هر میزان کمکی که مد نظر داشته باشند ، اقدام 
نمایند وی با بیان اینکه این نهاد درصدد اســت از شیوه 
های نوین در بســتر الکترونیکی بویژه در شرایط سخت 
کرونایی جامعه ، برای دریافت کمک های مردمی اقدام 
کند، افزود: این اقدام جهت جلوگیری از انتقال ویروس 
کرونــا از طریق پول های کاغذی، ســهولت در پرداخت 
صدقات انجــام و بزودی به جــای توزیع صندوق های 
صدقات بین مشــترکین، کد اختصاصی QR داده می 
شود بابایی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین کاربردهای 
کد QR ذخیره اطالعات تماس می باشد. گفت: کاهش 
زمان تخلیه، کاهش هزینه های اجرایی، اطالع رســانی و 
آگاهی بخشی سریع به مشترکان، حذف قبوض کاغذی 
و ارائه رســید الکترونیکی از دیگر ویژگی های مهم این 
شیوه است مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با تأکید 
بر اینکه، صدقات جمع آوری شده در بخشهای مختلفی 
اعم از امور معیشتی، بهداشت و درمان، مسکن، جهیزیه و 
تحصیل نیازمندان هزینه می شود، گفت: هم اکنون حدود 
۱۶۲هزار صندوق صدقات فعال در استان گلستان وجود 
دارد که ۱۵۷ هزارصندوق در اختیار مشترکان خانگی و 
بقیه در قالب صندوق بزرگ و متوســط درسطح معابر، 

ادارات، مجتمع های تجاری و مدارس نصب شده اند.

طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در 
استان گلستان

رشــت - مهندس علی اکبر جوهری معاون بهره 
برداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان گیالن از احداث ۲ کیلومتر کابل خودنگهدار 
در شهرســتان فومن با اعتباری معــادل ۲.۳ میلیارد 
ریال خبر داد. وی گفت: روند بازســازی شــبکه های 
فرســوده استان با وجود شــرایط همه گیری ویروس 
کرونا و به همت کارکنان پرتالش شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان گیالن، با ســرعت و جدیــت ادامه دارد.

جوهری خاطرنشــان کرد: پــروژه احداث ۲۰۰۰  متر 
کابل خودنگهدار در دو روستای گوراب پس و سیدآباد 
شهرستان فومن، با اعتباری معادل ۲.۳ میلیارد ریال و 
با تالش ۷ اکیپ اجرایی مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون بهره برداری و دیســپاچینگ توزیع برق گیالن 
افزود: در ســال گذشــته بیــش از ۱۸ کیلومتر کابل 
خودنگهدار در مناطق شــهری و روستایی شهرستان 
فومن با اعتباری بالغ بر ۲۲میلیارد ریال احداث شد و 
از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز تا کنون بیش از ۱۲ کیلومتر 
دیگر از شــبکه های فرســوده با کابل خودنگهدار با 
اعتبار قریب به ۱۸ میلیارد ریال جایگزین شده است.

جوهری تاکید کرد: بمنظور ارتقاء سطح خدمت رسانی 
و افزایش پایداری شــبکه های توزیع برق به ویژه در 
بحران هــای جوی احتمالی، در اســتان گیالن طرح 
جهادی تبدیل شبکه های فرسوده به کابل خودنگهدار 
ادامه دارد و در سال ۱۳۹۹ فاز اول این طرح با احداث 
۱۰۰۰ کیلومتــر کابل خونگهدار بــا موفقیت به اتمام 
رســید و فاز دوم آن یعنی احداث ۲۰۰۰ کیلومتر در 

سطح استان و با تالش کارکنان در حال اجراست

برخورداری ساکنین دو روستای کم 
برخوردار شهرستان فومن از طرح جهادی 

اصفهان - در جلسه ســتاد پیشگیری، هماهنگی و احداث کابل خودنگهدار
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اصفهان، دستگاه 
های نظارتی اســتان، کیفیت آب شــرب را تایید کردند.   
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: کیفیت 
آب شرب خط قرمز مسئوالن آبفای استان اصفهان است 
و نهادهای ذیصالح، کیفیت آب شرب را از لحاظ شاخص 
های  میکروبی و شیمیایی تایید می کنند. منصور شیشه 
فروش افزود: روزانه آب شرب اصفهان از لحاظ کیفی مورد 
بررسی مرکز بهداشت استان قرار می گیرد و جای هیچ گونه 
نگرانی نیســت. وی با اشاره به این که در نیمه اول سال به 
دلیل کمبود ۴۳۰۰ لیتری آب بر ثانیه در برخی از مناطق 
استان، تعدادی از چاه های محلی وارد مدار شدند گفت: این 
موضوع موجب تغییردر مزه آب برخی مناطق شهر اصفهان 
شد که ناشی از تفاوت امالح موجود در آب و میزان هدایت 
الکتریکی آن بود اما هیچ اثری بر روی کیفیت و سالمت آب 
نداشت. وی  با بیان این که همه دستگاه های اجرایی استان 
باید برنامه ای برای گذر از بحران کم آبی در نیمه دوم سال 
جاری تدوین کنند، اظهار داشت: باید قبل از ایجاد شرایط 
اضطرار، برنامه ای برای غلبه بر بحران مد نظر داشــت و بر 
این اساس همه دستگاه های اجرایی استان باید راهکارهای 
مصرف بهینه آب را تدوین و اجرایی کنند.  شیشه فروش 
برخورد با مشترکین پرمصرف را ضروری دانست و بیان کرد: 
عالوه بر این آبفای اســتان اصفهان باید همچنان تشویق 
مشــترکین کم مصرف را در دستور کار خود قرار دهد.وی 
با تاکید بر تولید محتوای آموزشــی در خصوص فرهنگ 
مصرف بهینه آب برای همه قشرهای جامعه گفت: باید بیش 
از گذشته از ظرفیت فضای مجازی و رسانه ها در فرهنگ 
سازی مدیریت مصرف آب بهره مند شد و مردم را با شیوه 

های استفاده از تجهیزات کاهنده آشنا کرد.

کیفیت آب شرب اصفهان مورد تایید 
نهادهای نظارتی است


