استان ها

مذهب

شهری

امامحسین(ع) دنبال زنده نگهداشتن  اسالم واقعی بود  

Provinces

گلستان -نسلفردا :مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس به همراه سوگواری
سید و ساالرشهیدان ،امامحسین(ع) در حســینیه منابع طبیعی و آبخیزداری
گلستان برگزار شد .مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه منابع طبیعی وآبخیزداری
گلستان درخصوص محرم و ایام سوگواری گفت :امامحســین(ع) دنبال زنده
نگهداشتن اسالم واقعی بودند .حجت االسالم یوری افزود :فلسفه عزاداری برای
امامحسین(ع) ،ترویج پایداری در مقابل ظلم و دفاع از مظلوم بوده است .در ادامه
سرهنگیوسفی،جانبازهشتسالدفاعمقدسگفت:استقاللکنونیکشورثمره
دفاع مقدس است و اگر امروز از سوی کشورهای استعمارگر بهخصوص آمریکا مورد
تعرض قرار نمیگیریم ،تنها به دلیل تجربه هشت سال دفاع مقدس است.

اخبارکوتاه
 انتصابمدیرمخابراتگلستان
بهعنوان«عضوکمیتهکارشناسی
تجهیزاتمخابراتی»

طی حکمی از سوی مهندس رســول سرائیان،
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایــران ،مهندس
شــهمرادی بهعنوان «عضو کمیته کارشناسی
تهیه و تدوین فهرســت بهاء خدمات و تجهیزات
مخابراتی» منصوب شد .در حکم صادره از سوی
مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران آمده اســت:
مهندس شهمرادی ،مدیر منطقه گلستان با توجه
به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این
ابالغباحفظسمتسازمانی،بهعنوان«عضوکمیته
کارشناسی تهیه و تدوین بهاء خدمات و تجهیزات
مخابراتی» منصوب میشوید .توفیق جنابعالی را
برایایفایشایستهوظایفومسئولیتهایمحوله
در راستای تحقق مطلوب اهداف رهنگاشت 5ساله
تحول از درگاه ایزد منان خواستارم.

 140هزار دانشآموز شهریاری
بهارتعلی موتربیتراجشنگرفتند

شهریار -نسلفردا :آییــن بازگشایی مدارس
شهرســتان شــهریار با حضور ناجــی ،فرماندار
شهرســتان شــهریار ،محمودی ،نماینده مردم
شهریار ،مالرد و قدس در مجلس شورای اسالمی،
یامینی ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان
شهریار ،مکرمی ،فرمانده نیروی انتظامی شهریار،
هاشمی،معاونپرورشیوفرهنگیادارهکلآموزشو
پرورش شهرستانهای استان تهران ،پارسا مدیر
آموزشوپرورش شهریار و سایر مسئولین استانی
و منطقهای در مدرسه زینبیه شهریار برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش در آغاز برنامه با محوریت
قرار دادن موضوع تالش و کوشــش به این نکته
اشاره کرد که مالک دانش آموزان برتر ،صرفاًداشتن
ضریب هوشی باال نیست؛ بلکه همت واال میتواند
یک دانشآموز را به فردی موفق در جامعه تبدیل
کند .وی به همین منظور از دانشآموزان خواست تا
بیشازپیشدرراهکسبعلمومعرفتکوشاباشند.
پارسا خطاب به اولیاء حاضر با تاکید بر همگرایی
بین اولیاء و مســئولین در حوزه تعلیم و تربیت،
خواستارهمگامی بین نهادهای مدرسه ،خانواده
و اجتماع شــد .در ادامه محمودی ،نماینده مردم
شــهریار ،مالرد و قدس مجلس شورای اسالمی
در این آیین تصریح کرد :فضای آموزش و پرورش
مکانی برای حفظ دروس نیست ،بلکه مدارس باید
زمینهای را برای کسب مهارتهای مختلف ،به ویژه
مهارتهای انســانی و ادراکی را به دانش آموزان
بدهند تا پیشرفت ایشان را در آینده شاهد باشیم.
در ادامه این آیین ،فرماندار شــهریار در خصوص
هفته دفاع مقدس اذعان داشت :چندین سالپیش
در چنین روزهایی ،نوجوانان و جوانان دلیری پا به
میدانجنگگذاشتندتاعالوهبرحفظخاک،امنیت
را برای کشــور ما به ارمغان آوردند؛ لذا شما دانش
آموزان وظیفه دارید در راه شهدا گام بردارید .ناجی
با اشاره به ایام محرم گفت :واقعه عاشورا و قیام امام
حسین (ع) سرشار ازمعنویت و عشق به خداست؛
لذاماباتأملدراینموضوعدرمییابیمکهپیامبرانو
اولیاءالهیآمدندتامابهواسطهایشانب هذاتهستی
بخش متصل شویم و بتوانیم معنویت و عشق به
معبود را در خود پرورش دهیم وبه کمال برسانیم.

احیاء فریضه امر به معروف و نهی
از منکر مهمترین اهداف قیام
عاشوراست

موسوی-نســلفردا :فرمانــده ســپاه
امیرالمؤمنین(ع) استان ایالم گفت :احیاء فریضه
امر به معروف و نهی از منکر ،مهمترین اهداف قیام
عاشوراست.سردارسیدصادقحسینیدرمراسمی
که بهمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در
دانشگاه آزاد ،واحد ایالم برگزار شد ،اظهار داشت:
رزمندگان اســام در دوران دفاع مقدس از کیان
ایران اســامی جانانه دفاع کردند .وی با اشاره به
رشادتهای رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس
گفت :دلیر مردان ایران با تأســی از سرور و ساالر
شهیدان امام حسین (ع) آگاهانه در مسیر شهادت
گام برداشتند .حسینی همچنین احیاء فریضه امر
به معروف و نهی از منکر را از مهمترین اهداف قیام
عاشورا برشمرد .شهریار عباسی ،رئیس دانشگاه
آزاد واحد ایالم نیز در این مراســم آزادیخواهی و
شهادتطلبیراازمهمترینآموزههایواقعهعظیم
عاشورا دانست.

اقتصاد

عزاداری عاشقان حسینی روی پل معلق مشگینشهر
مشگینشهر -نسلفردا :مدیرعامل پل معلق مشگینشهر گفت :همزمان با
ماه محرم ،روز چهارشنبه ،ساعت  16تا  18اجتماع بزرگ حسینیان در پل معلق
مشگینشهربرگزارمیشود.حسینعباسینیاگفت:دراینمراسمبااجرایمداحی
و سینهزنی در غم از دست دادن سرور و ساالر شهیدان ،امام حسین (ع) و علمدار
کربال ،حضرت ابوالفضل (ع) سوگواری میشود .مدیرعامل پل معلق مشگین شهر
از برگزاری برنامههای فرهنگی و معنوی در ماه محرم در مجموعه گردشگری پل
معلق مشگین شهر خبر داد و گفت :این مجموعه ،برگزاری برنامههای فرهنگی و
معنوی را در کنار برنامههای گردشگری در اولویت قرار داده است و در این زمینه
امسال برنامههای خوبی برگزار شده است.

اجرای برنامههای نمایشی مدیریت مصرف بهینه آب
گلستان -نسلفردا :ولی اله ساور ،رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان گفت :در راستای تفاهم نامه همکاری
این شرکت با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با هدف نهادینه
کردن فرهنگ مصرف بهینه آب ،اجرای برنامه نمایشی در کامیونت سیار برای
 40روستا در حال اجراست .وی افزود :این اقدام بهعنوان یکی از روش های موفق
و قابل توجه درامر اطالع رسانی و فرهنگ سازی است که بسیار مورد استقبال و
توجه قرار میگیرد؛ زیرا روش انتقال اهداف و پیامها از طریق اجرای نمایشهای
زنده برای گروه سنی کودکان و نوجوانان بسیار مطلوب و جذاب بوده و ضمن
خرسندکردن مخاطب به راحتی پیامها را به مخاطبین انتقال میدهد.
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مشاور فرماندهکل سپاه در قرارگاه امامحسین(ع)

دفاع مقدس ،معادالت
نظامیبینالمللیرابرهمزد

کریمی
مشاور فرماندهکل سپاه در قرارگاه امامحسین(ع) گفت :جانفشانی رزمندگان اسالم در دوران سراسر
فردا
نسل
افتخاردفاعمقدسکهمنجربهشکستدشمنتابندندانمسلحشد،معادالتنظامیبینالمللیرابرهم
زد.سردارسرتیپدومپاسدارعراقیپوردرمراسمصبحگاهمشترکنیروهاینظامیانتظامیساوهبااشارهبهتقارنماهمحرموهفتهدفاع
مقدسوتاکیدبراینکههرچهداریمازواقعهکربالوعاشوراست،اظهارکرد:یکیازمصادیقداشتههایانقالبودفاعمقدستاسیازشهدای
کربالستوانقالباسالمیودفاعمقدسبهبرکتروحیهشهادتطلبیامامحسین(ع)ویارانشبهپیروزیرسید.

وی ماه محرم و صفر را منشاء نهضت انقالب
و دفاع مقدس دانست و اظهار کرد :اگر واقعه
کربال نبود ،معلوم نبود که انقالب اسالمی به
پیروزی میرسید؛ باید قدر این ایام الهی را
بدانیم .اگر واقعه کربال نبود به کمتر از یک
قرن نمیرسید که اسالم فراموش و از اذهان
پاک میشــد .باعث و بانی اصلی استمرار
اسالم ،واقعه کربالست و اشک روضه سید
الشــهدا(ع) موجب احیای اسالم میشود.
ســردار عراقیپور در ادامه از دفاع مقدس
به عنوان یک پدیده بینظیــر یاد کرد که

ویژگیهای منحصر بهفــردی دارد و افزود:
چهار دهه ماندگاری انقالب اسالمی به برکت
تاسی ملت ایران از مکتب حسینی و برکات
بهجا مانده از دفاع مقدس است .وی با تاکید
بر ناشناخته ماندن برخی از دستاوردهای
دفاع مقدس اظهار کرد :این ناشناختهها باید
مورد بررســی و واکاوی قرار گیرد و تمامی
برکات و دستاوردهای این دوران برای نسل
جوان تبیین شود.
دفاع مقدس رمــز ماندگاری
انقالب اسالمی است

ایــن فرمانــده دوران دفاع مقــدس ،رمز
ماندگاری انقالب اســامی را دفاع مقدس
دانســت و افــزود :در آن دوران خیلــی از
کشــورهایی که بر سر مســائل مهم با هم
اختالف داشتند ،برای به زانو درآوردن نظام
اسالمی با یکدیگر متحد شدند و یک ساختار
نظامی بهوجود آوردند تا علیه انقالب ،اقدام
نظامی انجام دهند .وی افزود :ساختار متحد
نظامی دنیا در راستای تحمیل جنگ علیه
ایران زمانی شکل گرفت که نظام اسالمی
نوپای ایران از انسجام نظامی برخوردار نبود،

امضاي دو تفاهمنامه آبفاي هرمزگان با پژوهشكده
اكولوژي خليجفارس و دانشگاه آزاد بندرعباس

هرمزگان-نسلفردا:جلسه کمیته راهبردي تحقیقات
آبفاي هرمزگان به منظور امضاي دو تفاهم نامه همكاري
اين شركت با پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و دانشگاه
آزاد بندرعباس با حضور سیاحی ،مدیرکل دفتر تحقیقات
و خودکفایی صنعت آب و فاضالب کشــور ،سيده ليلي
محبي ،معاون پژوهشي پژوهشكده اكولوژي خليج فارس
و مهدي باقري ،رئيس دانشــگاه آزاد اسالمي بندرعباس

برگزار شد .مديرعامل آبفاي هرمزگان در اين رابطه گفت:
اين تفاهم نامهها با هدف توسعه و کاربردیکردن پروژههای
تحقیقاتی آبفا و فراهم کردن بستر الزم جهت بهره گیری
حداکثری از توانمندیها و قابلیتهای علمی و پژوهشي
اكولوژي و دانشــگاه به امضا رســید .امين قصمي افزود:
پژوهشكده اكولوژي خليج فارس با داشتن آزمایشگاههای
مرجع و قابلیتهای علمي باال میتواند بــه آبفا در انجام

 اجرای روزانه بیش از  3کیلومتر شبکه گاز
در استان آذربایجان شرقی

طرحهای تحقيقاتي و رفع چالشهــای آن ،خصوصاً در
زمينه آزمایشهای مرتبط با پســابِ فاضالب و مسائل
زيســتمحيطي كمك کند .وي اضافــه كرد :همچنين
همكاري با دانشگاه در قالب يك تفاهم نامه میتواند امكان
استفاده از ظرفیتهای علمي و پژوهشي دانشگاه را ازطريق
برگزاريدورههاوکارگاههایمرتبطباصنعتآبوفاضالب
و معرفي دانشجوياني كه كارهاي تحقيقاتي مرتبط انجام
میدهند ،براي اين شركت فراهم سازد .مديرعامل آبفاي
استان در ادامه با اشاره به اقدامات تحقيقاتي اين شركت
اظهار داشت :طي ســال گذشته عليرغم محدودیتهای
مالي چهار پروژه تحقيقاتي ،چهار اختراع و پايان نامههای
مقاطع ارشــد و دكترا كه مرتبط و مورد نياز صنعت آب و

فریدهمحمدی-نسلفردا:مدیرعاملجمعیت
هالل احمر اســتان کرمانشــاه از آمادگی کامل
نیروهای امداد و نجات در اربعین امســال برای
استقبال از زائران شش استان که مرز خسروی را
برای ورود به عراق و زیارت عتبات عالیات انتخاب
کردهاند ،خبر داد .محمدرضا امیریان اظهار داشت:
امسال برای نخســتینبار تردد زوار شش استان
از مرز خسروی انجام میشــود .مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه با اشاره به
آمادگی این جمعیت برای استقبال از زائران عتبات عالیات اضافه کرد :جمعیت هالل احمر
استان در مرز خسروی یکهزار تخته چادر برپا میکند ودر هر 30کیلومتر نیز یک آمبوالنس
با تجهیزات الزم مستقر است .امیریان با بیان اینکه از اول لغایت  26آبانماه خدمات کارگروه
امداد و نجات سفرهای زائران حسینی به عاشقان اباعبدالهالحسین(ع) شروع میشود ،افزود :در
قالب کمکهای اولیه با توجه به مسافت پیادهروی زائران ،پانسمان پاهای تاول زده ،تست قند
خون ،تست فشار خون ،در صورت حوادث احتمالی ،امداد و نجات زائران و تمامی وظایفی که
به عهده هالل احمر استان بوده ،نیاز است تا قبل از اربعین مشخص و انجام شود .امیریان تاکید
کرد :کارگروه امداد و نجات (کمیته امداد و نجات ستاد اربعین) آماده است در راستای اطالع
رسانی به دستگاههای مختلف ،کارهای الزم را به نحواحسن انجام دهد .وی از نبود بودجه کافی
برای خدماترسانی به زائران حسینی خبر داد و افزود :اعتبارات هالل احمر استان به صورت
ستادی گفته شده برای برپایی یک اردوگاه تا سقف  20پایگاه پرداخت میشود؛ در حالی که
قرار است جمعیت هالل احمر استان پنج اردوگاه بزند؛ برای چهار اردوگاه دیگر نیازمند تأمین
بودجه از محلهایی مانند استانداری و دیگر دستگاهها هستیم.

معاونحفاظتوبهرهبرداریشرکتآبمنطقهایگلستان:

حدود  200کیلومتر از رودخانههای گلستان
به دیوارهسازی نیاز دارد

گلستان  -نســل فردا :رودخانه را میتوان
زهکش یک حوضه آبریز یا مجــرای عبور آب
تعریف کرد .نقشی که یک رودخانه ایفا میکند
این است که آب را هدایت میکند و در اختیار
انسان قرار میدهد .نقش دیگر رودخانه ،تغذیه
ســفرههای زیرزمینی و کنترل سیالب است.
اترک ،خلیج گــرگان ،نکارود علیا ،قرهســو و
گرگانرود پنج حوضه آبریز اســتان است که

حفاظت و بهرهبرداری شــرکت آب منطقهای
گلستان اظهار کرد :بستر رودخانه در حقیقت
همان شــیار یا درهای اســت که آب داخل آن
جریان دارد و این آب بسته به این دارد که ما آن
را چگونه محاسبه میکنیم .میزان دبی برگشت
 25سالهمبنایقانونیبستررودخانهاستوپس
از آن ،حریم رودخانه شــروع میشود .در بستر
رودخانهسیلوآبجریانپیدامیکند.اماحریم،

دکتر مجید خدابخش ،سیزدهمین استاندار
آذربایجان شرقی شد

تبریز -نســلفردا :هیئت وزیــران در جلســه روز
یکشنبه ،دوم مهر ماه که به ریاست دكتر حسن روحانی،
رئیسجمهوری اسالمی ایران تشکیل شــد ،با انتصاب
دکتر مجید خدابخش به عنوان ســیزدهمین استاندار

فاضالب بوده ،مورد حمايت قرار داديم .همچنين با توجه
بهضرورتنگ هداشتبهينهتصفيهخانههایفاضالب،چاپ
يك مورد كتاب با عنوان «بهره برداري و نگه داري از تصفيه
خانههای فاضالب» ،پنج مقاله علمي كه از اين تعداد چهار
مورد آن مقاالت ISIبوده را مورد حمايت قرار داديم .قصمي
برنامههای حوزه تحقيقاتي و پژوهشي اين شركت را انجام
شانزدهپروژهتحقيقاتيعنوانكردوگفت:ازاينتعداد،چهار
مورد از طريق مشاورين دانشگاهها و مؤسسات علمي انجام
خواهدشدودوازدهموردنيزبهعنواناولویتهایتحقيقاتي
آبفا كه برروي سايت شركت قرار دارد ،با كمك دانشجويان
مقاطع ارشــد و دكترا انجام میشــود .وي افزود :امسال
باتوجهبه اهميت اقتصاد مقاومتي از چاپ كتابي با عنوان

آمادگی نیروهای جمعیت هاللاحمر کرمانشاه
برای استقبال از زائران حسینی

عبدالعلیزاده -نســلفردا :در راستای
توسعه شبکه گازرسانی در شهرها و گازرسانی
به روستاهای محروم از اول سالجاری تاکنون
بیش از  563کیلومتر شــبکه در انواع فوالدی
و پلی اتیلنــی و در اقطار مختلف در اســتان
آذربایجان شرقی اجرا شده است .دکتر سیدرضا
توحیدی با اعالم این خبر افزود :با تالش شبانه
روزی مجموعه همکاران ساعی شرکت گاز استان ،از اول سالجاری درراستای توسعه
شبکه گازرسانی در شهرها و گاز رســانی به روستاهای محروم ،بیش از  563کیلومتر
شــبکه در انواع فوالدی و پلی اتیلنی و در اقطار مختلف اجرا شــده است .مدیرعامل
شرکت گاز استان ،طول شبکه اجرا شده در اســتان را تاکنون بیش از  19هزار و 411
کیلومتر برشمرد و افزود :متوسط اجرای شــبکه در روز بیش از  3کیلومتر است .وی
افزود :در شش ماه اول سالجاری بیش از  19هزار مشترک بر مشترکین شرکت گاز
افزوده شده و رقم مشترکین شرکت گاز به بیش از یک میلیون و  475هزار مشترک
رسیده اســت .دکتر توحیدی اظهار داشــت :در حال حاضر تمامی  62شهر استان و
 1774روســتای اســتان از نعمت گاز طبیعی بهره مند بوده که این رقم شامل 100
درصد خانوار شهری و  91.66درصد خانوار روستایی اســتان را شامل میشود .وی
در پایان افزود :هم اکنون گازرسانی به  241روســتای استان در دست اجرا بوده و 92
روستا در مرحله انتخاب پیمانکار و  45روســتای دیگر در دست طراحی است که با
اتمام گاز رسانی به این روستاها ،میزان تحت پوشش خانوار استان به  99درصد خواهد
رسید.

رودخانههای گلستان در آن جریان دارد .در پنج
حوضهآبریزاستان 2700کیلومتررودخانهوجود
داردکهعملیاتزهکشیکلرودخانههایاستان
را انجام میدهد .همچنین 45رشته رودخانه در
سطح استان جاری است که یک میلیارد و235
میلیون متر مکعب آبهای سطحی استان در
داخل همین رودخانهها جریــان دارد و باید از
بستر و حریم رودخانهها حفاظت کرد .معاون

اما اراده خداوند بر این قــرار گرفت که این
انقالب حفظ شــود و ملت ایران با روحیه
بسیجی تحت فرامین امام ،دفاعی را انجام
دادند کــه منجر به پیروزی انقالب شــد و
معادالت نظامی جهان را تغییر داد.
ســردار عراقیپور تصریح کــرد :مباحث
کلیدی نظامــی دوران دفــاع مقدس در
منحصربهفردتریــن دانشــگاههای جهان
آمــوزش داده میشــود .ایــن مباحــث
ماحصل فکر نخبگان بسیجی کشور ما در
حماسهآفرینیهایی نظیر حماسه آزادسازی

آذربایجان شرقی موافقت کرد .رئیسجمهور در این جلسه
با آرزوی توفیق برای استانداران منتخب بر رعایت مشی
اعتدالی در اداره استان تأکید کرد و اقتصاد مقاومتی ،رونق
اقتصادی ،جذب سرمایه و توسعه اشتغال را از اولویتهای

نواری است در دو طرف رودخانه که وزارت نیرو
از طرف دولت و مجلس اختیار دارد برای حفظ
حریم رودخانه آن را دراختیار داشته باشد .سید
محسن حسینی افزود :دو نوع حریم داریم که
در حریم کمی ،هیچگونه ســازه عمودی مانند
درخت ،دیوار و ...نباید ســاخته شود که از یک
متر تا  20متر سطح این حریم است و بسته به
رودخانه ،اندازه آن مشخص میشود؛ مث ً
ال حریم
رودخانه گرگانرود  20متر است و حدود 150
متر نیز حریم کیفی رودخانهها اســت که یک
توساز درآن
ســری محدودیتها برای ساخ 
وجود دارد تا آب رودخانه از آلودگی حفظ شود
و حدود  200کیلومتر از رودخانههای گلستان
نیاز به دیواره سازی دارد .معاون حفاظت و بهره

مهم استانداران دانست .رعایت حقوق شهروندی و تأکید بر
لزومآرامشدرمحیطاستانوتقویتفضایامنوفرهنگی
و تالش برای تقویت همکاری بین جناحهای سیاسی از
توصیههای دیگر رئیسجمهور به استانداران جدید بود.
مجید خدابخش ،متولد  ۱۳۳۵در اردبیل و دارای مدرک
کارشناسیارشد مهندســی برق و الکترونیک و مدرک
دکترای مدیریت دولتی است .او در دوران مبارزات انقالب
اسالمیدرجمعانقالبیوناردبیلبهفعالیتپرداختهوپساز

خرمشهر و عملیاتهای متعدد است
سرهنگ پاسدار علی رســولی افزود :هفته
دفاع مقدس ،یادآور  8ســال اســتقامت
و مجاهدت و حماســه آفرینــی فرزندان
عاشــورایی امام و رهبری اســت و تبیین
ارزشهای این دوران به نسل جوان ضرورت
دارد .ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،فرهنگ
ایستادگی و مقاومت و فرهنگ معنویت و
قهرمان پروری نیاز اصلی کشور برای نسل
جوان است
ســرهنگ رســولی اظهار کرد :پیــام این

صبحگاه مشترک به رئیسجمهور جاهل،
نادان و بیخرد آمریکا این اســت که ملت
ایران باعزم راسخ در پاسداشت آرمانهای
انقالب ،مکتب و راه امام و رهبری ایستادهاند
و در ایستادگی تردیدی وجود ندارد و قطعاً
این یاوهگوییها بر عزم راســخ ملت ایران
میافزاید .در این مراســم پــس از اجرای
برنامههای نظامی و برافراشته شدن پرچم
جمهوری اسالمی ایران از سه نفر از جانبازان
 70درصدی شهرستان ساوه با اهدای لوح
تقدیر و هدایایی ،تجلیل شد.

«اقتصادچرخشيواقتصادفاضالب»درششجلدحمايت
خواهيم كرد .همچنين جذب سربازان نخبه مقاطع ارشد و
دكترا نيز از ديگر اقداماتي است كه در راستاي استفاده از اين
ظرفيتبرايانجامپروژههایتحقيقاتيصورتگرفتهاست.

پایش آلودگی منابع آبی استان سمنان در نشست شورای
حفاظت از منابع آب
سیده خدیجه حسینی -نسل فردا :استاندار
سمنان با اشاره به تأثیرات زیانبار آلودگی منابع
آبی گفت :اگر امروز جلوی آلودگی منابع آبی را
نگیریم ،در آینده ما را به ســمتی خواهد برد که
جبران آن غیرممکن است .محمد رضا خباز در
جلسه شورای حفاظت از منابع آبی استان افزود:
در خصوص مشکل زیست محیطی به وجود آمده
در مرز با مازندران و تأثیرات مخرب ناشی از دپوی زبالههای استان مازندران در روستاهای
استانسمناننمیتوانیمنقشتماشاچیداشتهباشیم.ویبیانداشت:اولینتکلیفماآنست
که مردم منطقه را از خدمات خود آگاه کنیم تا به آرامش فکری و روحی برسند .همچنین
درخصوص تأثیر زبالههای استان مازندران و ملی بودن قضیه ،ما نمیتوانیم نقش تماشاچی
داشته باشیم و مسئولیت اخالقی ،ملی و مردمی ما ایجاب میکند که این موضع را با رایزنی
با استاندار محترم مازندران پیگیری کنیم.استاندار سمنان همچنین ادامه داد :سیاستهای
دولت و برنامه  5ساله ششم را سه مسئله مهم آب ،محیط زیست و اشتغال تشکیل میدهد.
معاون امور عمرانی استانداری نیز در این جلسه گفت :به شرکت آب منطقهای مأموریت دادیم
که آلودگی یکی از چاههای شرکت شهرکهای صنعتی را بررسی کنند و پس از نظر دقیق
کارشناسی و شناسایی منبع آلودگی آب ،باید اقدام جدی انجام دهیم .زندیه وکیلی تصریح
نمود :برای جلوگیری از آالیندگی منابع آب ،محیط زیست ساز و کار قانونی دارد و باید جلوی
چاههای جذبی مخفی را بگیرد؛ پایش آلودگی آب همیشه باید انجام شود ،اما دستگاهها باید
نتایج آزمایشات سالمت و بهداشت آب شرب را به مردم اعالم کنند تا از نگرانی و احساس
عدم امنیت مردم منطقه کاسته شود.

برداری شــرکت آب منطقهای استان درادامه
بیان کرد :هشت محور کاری در بحث مهندسی
رودخانه و حفظ ایمنی و حدود و ثغور رودخانهها
وجوددارد.اولینمحورنقشهبرداریاست2700.
کیلومتر رودخانه در استان وجود دارد که باید

پیروزیانقالبنیزبرایمدتیعضوافتخاریسپاهپاسداران
انقالب اسالمی اردبیل بود .خدابخش از سال 1360به مدت
چهارسالمسئولیتمخابراتاردبیلوآذربایجانشرقیرابر
عهدهداشتوسپسبهاستانداریآذربایجانغربیرفتوبه
مدت پنج سال در سمتهای معاونت برنامهریزی و معاونت
عمرانی این استانداری مشــغول به خدمت شد .معاونت
عمرانی استانداری آذربایجان شرقی مسئولیت بعدی او
بود که از سال  1370تا  1376ادامه داشت .او به مدت سه

 2700کیلومتر نیز نقشه برداری انجام دهیم .از
اینمقدارتاکنون 1300کیلومترازرودخانههای
استان نقشه برداری صورت گرفته است؛ یعنی
بیش از  40درصد که این میانگین در کشــور
حدود 26درصد است.

سال معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی و مدتی نیز
سرپرست این استانداری شد .خدابخش سپس برای ادامه
تحصیل به تهران رفت .خدابخش از سال 1392و با روی کار
آمدن دولت دکتر حسن روحانی به عنوان استاندار اردبیل
انتخاب شد .عبدالعلی زاده ،سرپرستی روزنامه نسلفردا در
آذربایجانشرقینیزانتخابدکترمجیدخدابخشازسوی
هیئت وزیران را بهعنوان سیزدهمین استاندار آذربایجان
شرقیتبریکعرضمیکند.

