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شــهردار کرج متن استعفای خود را در جلسه شــورا قرائت و به
رئیس شورای شهر ،تحویل داد .به گزارش ایلنا ،اصغر نصیری دیروز
در پنجاه و دومین جلسه شورای شهر کرج متن استعفا خود را قرائت
کرد و به رئیس شورا تحویل داد .متن این استعفا به شرح زیر است:
دوستان عزیز ،در هفت ماه قبل مسئولیتی را بر دوشم گذاشتید
تا به عنوان یک خدمتگزار به مردمی که امید بسته و بر این باور بودند
که کرج میزبان سرریز مشکالت پایتخت شده و خواهان هویتی تازه
و مستقل برای شهر بودند به میدان بیایم .تالش داشتم با ظرفیت و
استعداد موجود مدیریت شهری و با مشارکت شهروندان مشکالت
شهر را کم کنم ،اما در این مسیر موانعی خارج از اراده من و همکارانم
رخ داد که ادامه کار را با آرمانی که در سر داشتم دست نایافتنی خواهد
کرد .در اوضاع و احوال اختالف میان شــهرداری و شورا ،مهم حفظ
جایگاه قانونی شورا به ویژه زنده نگه داشتن امیدی است که مردم در

برنامه خریــد تضمینی محصوالت
گندم ،جو و دانه های روغنی (کلزا و آفتابگردان)
در سال زراعی  97-96توسط وزیر ابالغ شد.
در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت
و در اجــرای برنامه خریــد تضمینی محصوالت
کشــاورزی ،برنامه خریــد تضمینی محصوالت
ســال زراعــی  ۹۶-۹۷شــامل  :گنــدم ،جو و
دانــه های روغنی (کلــزا و آفتابگردان )توســط
وزیرجهادکشاورزی ابالغ شد .به استناد ابالغیه
های مذکور محدوده زمانی خریــد دانه گندم از
ابتدای فروردین مــاه لغایت پایان آبان ماه ؛ خرید
دانه جو از  ۲۰فروردین لغایت پایان شهریورماه ؛
دانه کلزا از ابتدای فروردین لغایت پایان مردادماه
و دانه آفتابگردان از  ۱۵اردیبهشــت لغایت پایان
آذرماه  ۹۷اســت .خرید محصوالت براســاس
دســتورالعملهای ابالغی در مراکز خرید تعیین
شده توسط کارگروه استانی انجام خواهد گرفت.
به استناد ابالغیه های مذکور خرید محصوالت
فقط از تولیدکنندگان انجام خواهد گرفت .

درختان بلوط پیادهراه رشت را
مزینمیکنند

مدیر روابط عمومی شهرداری رشت گفت :فاز
دوم کاشت درختان بالغ با قطر و ارتفاع مناسب در
پیاده راه مرکزی رشت آغاز شد.
به گزارش ایلنا ،مدیر روابط عمومی شهرداری
رشــت بیان کرد :به منظور افزایش ســبزینگی،
تامین ســایهاندازی درختان در پیاده راه و ایجاد
توازن بین ســطوح سخت و نرم شــهرداری این
کالنشهر با بهرهگیری از گونههای بومی و سازگار
با اقلیم شهر رشت ،در حال اجرای فاز دوم کاشت
درختــان در پیاده راه مرکزی این شــهر اســت.
فاطمه قدیمی تصریــح کرد :در فــاز دوم طرح
کاشــت درختان بالغ در پیاده راه ۱۳ ،اصله گونه
بومی بلوط با سن تقریبی  ۱۵ســال در پیاده راه
واقع در خیابان امام (ره) در حال انجام است .در فاز
اول طرح  ۲۰اصله عنبر السائل در ابتدای خیابان
ســعدی و  ۵اصله گونه انجیلی در ابتدای خیابان
شریعتی با ارتفاع و قطر مناسب غرس شده است.

شهرسازیالکترونیک
در اصفهان یک مطالبه است

است هر جا بوده ام حمیت و تعصب و محدودیت زمانی نگذاشته است
از زیر بار مســئولیت شانه خالی کنم به همین دلیل تصمیم به ترک
خدمت برایم سخت و مالل آور ،اما سخت تر از آن پاشیدن بذر یاس
بر چمن زار شهری است که استعداد ،توانمندی و خالقیت دارد ،اما
با ادامه اختالف ها هیچکدام از این قابلیت ها به فرجام شایسته نمی
رسد ،پس به ناچار و به رغم میل باطنی راه دوم را برگزیده ام.
تردید ندارم اگر مشکالت پیش رو نبود و همدلی و همفکری الزم
میان شورا و شهرداری برقرار بود می توانستیم با لوایحی که به شورای
شهر می آوریم ،درآمدهای پایدار شهری را چندین برابر و از رهگذر آن
خدماتبیشتریبهشهربدهیم،اماادامهاختالفهامسیرچنینلوایح

وسرانجامآنهارامحدودوحتیمسدودمیکند.نتیجهاینکهاستعفای
خود را از مســئولیت مدیریت شهری به محضر شورای اسالمی شهر
اعالم می کنم و امیدوارم اعضای محترم شورا با پذیرش استعفا بستر
خدمات مناسب و شایسته تر را برای شهر کرج فراهم آورند.

آب انتقالی به استان یزد برقرار میشود

پروژههای ارتقای کیفیت آب
آشامیدنی اهواز کلید خورد

ابالغ خرید محصوالت
تضمینیکشاورزان

شهردار کرج استعفاء داد
انتخابات سال گذشته به آن دل بستند .به همین دلیل دو راه بیشتر
پیش رو ندارم؛ نخست اینکه به هر قیمتی بمانم و شهروندان در میان
دعواهای بی حاصل و اختالف نظرها فراموش شــوند که ره آورد آن
معطل ماندن خدمات به مردم فهیم و قدرشناس این شهر و خدشه
دار شدن اعتماد مردم به شورای پنجم خواهد بود ،دیگر اینکه توفیق
خدمت به چنین مردمی را رها و میدان را برای فرد دیگری  -که خارج
از اختالف نظرها بتواند کارهای بر زمین مانده را به سرانجام رساند -
واگذارم .بی شک با اختالف های موجود استمرار نشاط چنین نیرویی
همیشگی نخواهد بود و به شهر ،شــهروندان و اعتماد مردم آسیب
خواهد خورد .اتفاقی که به صالح شورا و شهرداری نیست .تاریخ گواه

مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد،
از تعرض دوباره به خــط انتقال آب به یزد
خبر داد و گفت :تعمیر مسیر این خط لوله
در دست انجام است و بزودی آب این خط
وارد استان یزد می شود.
بــه گــزارش ایرنــا « ،محمدمهدی
جوادیانزاده» افزود :جمعه گذشته در پی
تجمعات روستاهای منطقه ورزنه اصفهان،
شیرآالت  9حوضچه پمپاژ آب و تجهیزات
برق خط انتقــال آب کوهرنگ به یزد مورد
تعرض قرار گرفت و تخریب شد و از حدود
ساعت  20شامگاه  24فروردین نیز جریان
آب انتقالی به استان قطع شد.
وی ادامه داد :از حدود ســاعت هشــت
صبح روز شــنبه ( 25فروردیــن) پس از
انجام تعمیرات الزم ،عملیــات آغاز پمپاژ
آب انجام شــد اما از آنجا که برای تعمیرات
باید آب موجود در خطوط تخلیه می شد،
پر شــدن مجدد خطوط انتقــال ،قدری
زمانبر شد و ســاعت 13عصر آب به استان
یزد رســید .جوادیان زاده گفــت :از حدود
ساعت  21شــامگاه جمعه بار دیگر 9 ،تیر
برق و  6حوضچه در مســیر خط انتقال آب
تخریب شــد و درون دو حوضچه پمپاژ آب
نیز نخاله ســاختمانی و بتن تخلیه شد که
تعمیر خسارات وارده همچنان ادامه دارد تا
پس از تعمیرات نهایی بتوانیم دوباره آب را
به سمت استان یزد پمپاژ کنیم.

ناچاربهانتقالآبکوهرنگهستیم
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای یزد
یادآور شد :اکنون یا منابع آب زیرزمینی به
میزان کافی در اســتان یزد وجود ندارد که
بتوان از آن برای بخش شرب استان استفاده
کرد یا اینکه این منابع کیفیت پایینی دارند
که در صورت اســتفاده از آن ،برای بخش
شرب مشکل متعددی ایجاد خواهد شد و
از این رو امکان استفاده از منابع زیرزمینی
برای بخش شــرب وجود نــدارد و ناچار به
اســتفاده از آب انتقالی کوهرنگ به استان
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 در پی درگیریهای آبی و تخریب حوضچه پمپاژ

کوتاه

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه
پروژه های آبی در مدت  6تــا  9ماه آینده باید به
اتمام برسند خاطر نشــان کرد :پیش از این نیز از
محل اعتبارات وزرات نفت اقداماتی برای اصالح
شبکه آب و فاضالب مناطق کم برخوردار از جمله
کوی مهدیس اهواز صورت گرفته بود.
آیین آغاز عملیات اجرایی هفت پروژه اصالح
و بازســازی شــبکه آبفا اهواز با حضور استاندار
خوزستان  ،مهندس الباجی  ،دکتر یوسفی و دکتر
ســاری نمایندگان مردم اهواز  ،کارون  ،حمیدیه
و بــاوی  ،مهندس هاشــمی زاده معاون عمرانی
اســتانداری خوزستان  ،شــهاب رزمی مدیرکل
بازرسیاستانداریخوزستاندکترپیمانکاظمی
نژاد دستیار ویژه استاندار در امور عمرانی ،محمد
جعفر فلسفی رییس شورای شهر اهواز و محراب
فلسفی زاده شهردار منطقه یک اهواز برگزار شد.
استاندار خوزستان گفت :مصمم هستیم تا با
اقدامات انجام شده در حوزه اصالح آب و فاضالب
شهر اهواز ،مردم این شــهر در  6ماه آینده شاهد
تحول در بهبود کیفیت آب شرب باشند.
غالمرضا شریعتی در حاشیه آغاز هفت پروژه
اصالح و بازســازی شــبکه آبفا در اهواز در جمع
خبرنگاران افــزود :عملیات اصالح و بازســازی
شــبکه آب و فاضالب اهواز به طول  82کیلومتر
آغاز شد .وی افزود :اعتبار مورد نیاز برای انجام این
هفت پروژه  600میلیارد ریال است که در مناطق
مختلفکالنشهراهوازاجراییمیشود.
استاندارخوزســتان بــا تاکید بــر اینکه این
پروژه هــا در مدت  6تا  9ماه آینــده باید به اتمام
برسند خاطر نشــان کرد :پیش از این نیز از محل
اعتبارات وزرات نفت اقداماتی برای اصالح شبکه
آب و فاضالب مناطق کم برخوردار از جمله کوی
مهدیس اهواز صورت گرفته بود.
شریعتی ادامه داد :اگرچه در ماه های گذشته از
روند کند کار گله هایی داشتم اما اعالم شد که این
پروژه ها با طراحی دقیق و با استفاده از کارشناسان
مجرب انجام خواهد شد .به گفته وی اعتبار الزم
برای انجام این پروژه ها از محل اعتبارات تصویب
شده هیات دولت در فروردین سال  96است.
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یزد هستیم.
جوادیــانزاده با بیــان اینکه تعمیرات
بخش خسارت دیده خطوط در حال نهایی
شدن است ،افزود :پس از آغاز مرحله پمپاژ،
رسیدن آب به استان یزد چند ساعتی زمان
می بــرد که اگر در این بازه زمانی مشــکل
خاصی ایجاد نشود ،تا دوشنبه ،آب این خط
وارد استان یزد می شود.
آب انتقالی به یزد تنها به شــرب مردم
اختصــاص دارد اما در حمله تعــدادی از
کشاورزان به حوضچه و خطوط برق رسانی

خط انتقالی در چندین نوبت از انتقال آب به
یزد از مدار تولید خارج شد.
تکلیفماباقانونشکنانروشناست
در همین حال استاندار یزد گفت :خط
انتقالی آب به یزد بر اساس مقررات و موازین
قانونی ایجاد شده و آســیب رسانی به آن
مصداق قانون شکنی به شمار می رود.
محمود زمانی قمی ضمــن اعالم این
خبر اظهار داشت :آب انتقالی به استان یزد
با عنایت به مقررات جاری و قانونی کشــور

در دهه  60و بعد از آن انجام و محقق شــده
و طبیعتا در حقیقت آســیب رســاندن به
این جریان قانونی خــاف مقررات و قانون
شکنی است و تکلیف ما و دست اندرکاران با
قانون شکنان روشن است .
زمانی قمی با بیان این مطلب که تاکنون
چند بار آب انتقالی اســتان یزد قطع شده
و خســارات مالی فراوانی به ما وارد شــده
و التهابات و شــرایط خاصی را در اســتان
حکمفرما کرده اســت ،گفت :من به عنوان
مسئول استان یزد و مسئول امنیت استان
این خســارت را از طریق قانونی پیگیری و
مطالبه خواهم کرد .
وی افزود :حمله بــه خط انتقالی آب به
اســتان یزد هم به هیچ وجه قبول نیست
من این مســئله را به مراجع ذیربط منتقل
کردم و پیگیری هم میکنم و موضع ما اخذ
خسارت از عناصری است که این موضوع را
به وجود آوردند.
اســتاندار با تاکید بر اولویت تامین آب
شرب برای اصفهان و یزد اضافه کرد :وقتی
آب کم اســت و منابع آبی هم ضعیف است
کشاورزان هم متاثر از این شرایط میشوند
و باید متوجه باشیم که کشاورزان اصفهانی
ما هم دچار مرارتهایی می شــوند  .با این
حال دولت تدبیر کرده و می کند و خسارات
ناشی از این فقدان آب در حوزه کشاورزی را
جبران میشود .

رییس اداره شهرســازی الکترونیک
شــهرداری اصفهان گفت :امروز در شــهرداری
نیازی به بایگانی نداریم زیرا تمام اسناد در سیستم
بارگذاری شده است در این راستا رفت و آمدهای
غیرضروری به شهرداری حذف می شود.
مسعود اشــرفی اظهار کرد :برای تحقق شهر
هوشــمند باید اطالعات تمام امالک مشتمل بر
نقشــه های وضعیت موجود ،عکسهای هوایی،
الیههای طرح تفصیلی ،اطالعات توصیفی همراه
با عکسهای هوایی کــه قب ً
ال به صورت جزیرهای
بود به صورت یکجا فیلتر ،غربالگری و به امالک
تعلق میگرفت .وی افزود :خوشــبختانهعلیرغم
پیچیدگــی هایی که وجود داشــت این اتفاق در
تمام مناطق  ۱۵گانه  ،افتاد و شــهرداری طی دو
سال اخیر کار بزرگی انجام داد و تمام اطالعاتی که
در بایگانی شهرداری مناطق به صورت پراکنده و
اوراق دستی بود به صورت یکجا به مختصات ملک
بر اساس کد نوسازی اضافه کرد.
رییس اداره شهرسازی الکترونیک شهرداری
اصفهان با بیان اینکه امروز در شــهرداری نیازی
به بایگانی نداریم زیرا تمام اســناد در سیســتم
بارگذاری شده اســت ،گفت :اکنون در مرحلهای
هستیم که با همراهی و حمایت مدیریت شهری
به خصوص شورای شهر میتوانیم تمامخواسته ها
و مطالبات مردم در خصوص سادهسازی فرایندها،
حذف مراجعــات و امکان دورکاری را پاســخگو
باشــیم .وی تاکید کرد :در حــال حاضر مواردی
همچون تفکیک اعیانی و استعالمهای ایستایی از
طریق سیســتم انجام میشود و با حمایت بیشتر
شورای شهر و تعامالت شهرداری با سایر ارگان ها و
همکاری آنها میتوان رفت و آمدهای غیر ضروری
را حذف کرد .اشــرفی مجد ادامه داد :این قابلیت
وجود دارد که در ارتباط با سایر ارگان های خدمت
رسان ،مراجعات را به صفر رســانده و کار مردم را
به خود آنها واگذار کنیم تا از طریق سیستم ،امور
خودراپیگیریکنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

سال گذشته به اهدافمان
دستیافتیم

خبر

تور ماهیگیران در خزرجمع شد
سرپرســت شــیالت مازندران اعالم کرد که با
اتمام مهلت ماهیگیری  ،صیادان استان از بیستم مهر
پارسال تا پایان روز شنبه بیســت و پنجم فروردین
2هزارو700تن انواع ماهیان استخوانی صید کردند.
ولی اهلل محمد زاده دیروز در گفت وگو با ایرنا افزود
 :میزان صید در  6ماه گذشــته نسبت به مدت مشابه
پارسال400تن افزایش نشان می دهد.
به گزارش ایرنا ،هر ســاله چهار هزارو  200صیاد
استان مازندران در قالب 54شرکت تعاونی صیادی
پره در 338کیلومتر از ســواحل خزر استان به مدت
6ماهمشغولماهیگیریمیشوند.
گونه های کفال ،ماهی سفید و کپور عمده ترین
ماهیان اســتخوانی دریای خزر هســتند که توسط
ماهیگیران صید و در بازار عرضه می شود.
صید و ماهیگیری در سواحل دریای خزر به روش
« پره» است به این صورت که تورهایی با ارتفاع هفت
تا  10متر و به طول یک هزار و  200متر به کمک یک
قایق به صورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل
دریا (  14متری عمــق دریا ) ریخته و پس از صید به
وسیلهتراکتوربهساحلکشیدهمیشود.
سر صیاد  ،فوکا پوش ( صیادان باچکمه های بلند)

تور ریز  ،چینت چی ( مرمت کار تور ) قایقران و تراکتور
ران از نیروهای اصلی در انجام صیادی پره هستند.
سرپرست شیالت مازندران با بیان اینکه در فصل
صید گذشته 2هزارو 300تن انواع ماهی در سواحل
مازندران در دریای خزر صید شد  ،افزود :این آمار در
پایان فصل صید جاری400تن بیشتر شده است.
محمد زاده ارزش اقتصادی ماهیان اســتخوانی
صید شــده در 6ماه گذشــته را  700میلیارد ریال
اعالم کرد.

مقابله با ریزگردهای خوزستان نیازمند حضور همه
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت:
نباید انتظار داشــته باشیم که دولت به تنهایی مشکل
همــه کانون ریزگردهــا در خوزســتان و کانون های
ریزگرد را حــل کند ،بلکه همه بایــد در این زمینه به
میدانبیایندومشارکتداشتهباشند.
به گزارش ایلنا از خوزستان ،احمدرضا الهیجانزاده
در جلسه شورای اداری استان خوزستان که در اهواز و با
حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار
شــد ،در خصوص اهدای  100هزار اصله نهال خرما از
سوی شرکت کشــت صنعت رعنا به استان خوزستان
گفت :حدود ســه ماه پیش بود کــه کالنتری رئیس
ســازمان حفاظت محیط زیست و پس از آن شریعتی
استاندار خوزســتان در تماسی به من اعالم کردند که
فردی هســت که به صورت رایگان حــدود  100هزار
اصله نهال مثمر خرما را در اختیار اســتان خوزستان
قرار داده است تا در هر منطقهای که مد نظر هست این
نهالها کشت شود .وی افزود :استاندار خوزستان بسیار
پیگیر این مساله بودند تا این اتفاق در استان رخ دهد
و در اســفند ماه بود که  85هزار اصله از این نهالها به
خوزستان تحویل داده شــد و قرار است 15هزار اصله
نهال دیگر نیز تا پایان آبان یا آذر ماه امسال تحویل داده

شود .الهیجان زاده ادامه داد :این نهال ها در بیشترین
مناطق اســتان توزیع گردید و خوشبختانه استقبال
خوبی از این برنامه بعمل آمد.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت خوزســتان در
بخش دیگری از ســخنان خود به معضــل گرد و غبار
استان اشاره کرد و گفت  350 :هزار هکتار کانون رسی
در استان خوزستان وجود دارد و تقریبا معادل همین
میزان نیز کانون های فرسایشــی با منشاء شن و ماسه
داریم که باید در آن کانون ها فعالیت صورت بگیرد.
الهیجــان زاده افزود :برخی تصــور می کنند که
وقتی صحبت از کانون ریزگردها می شــود ،مشکل به
سازمانحفاظتمحیطزیست،مجموعهمنابعطبیعی
یا اســتانداری باز می گردد؛ اما آثار و تبعات ریزگردها
باعث مهاجرت و تحت تاثیر قرار گرفتن تولید و اشتغال
استان خوزستان شده و همه بخش ها را درگیر نموده
است .وی با بیان اینکه در بحث مقابله با ریزگردها همه
باید به میدان بیایند ،اظهار کرد :ما نباید انتظار داشته
باشیم که دولت به تنهایی مشکل همه کانون ریزگردها
در خوزستان و کانون های ریزگرد در آینده را حل کند،
بلکه همه باید در این زمینه به میدان بیایند و مشارکت
داشتهباشند.

طرح آبیاری نوین ،راهحل مشکل خشکسالی در خاش

مردم شهرستان خاش سیستان و بلوچستان که همانند دیگر نقاط
این استان گرفتار خشکسالی شــدید هستند یکی از راههای مهم برون
رفت از این مشکل را کمک دولت برای اجرای طرح آبیاری نوین می دانند.
خشکسالی و کاهش شــدید منابع آبی در شهرستان خاش مردم به
ویژه روستاییان و کشــاورزان را با مشکل جدی رو به رو کرده و ادامه این
روند احتمال مهاجرت از منطقه را افزایش می دهد که برای پیشگیری از
بروز این پدیده و جلوگیری از فرو نشست زمین صرفه جویی در مصرف
آب بسیار ضروری است.
استان پهناور سیستان و بلوچستان قریب به  2دهه است که با معضل
بی آبی و خشکسالی شدید روبروست و مردم این نقطه از ایران اسالمی با
رنج و مشقت زیادی زندگی را سپری می کنند.
خاش نیز به عنــوان یکی از مناطق مهم و قطــب تولید محصوالت
کشــاورزی از این بحران دور نمانده و کاهش منابع آبی سبب وارد آمدن
فشار زیادی بر فعالیت کشاورزان و دامداران این شهرستان شده است.
محمد قلندرزهی از فعاالن عرصه کشاورزی و دامداری خاش گفت:
بر اثر تداوم خشکســالی بســیاری از چاه ها و چشمه سارها و قنوات این
شهرستان خشک و به شدت کم آب شده و سفره های زیرزمینی نیز منابع
آبی خود را از دست داده اند.
وی افزود :تمام ســرمایه های مردم بر اثر خشکســالی ها از بین رفته
و بسیاری از مردم روستایی و عشــایری که با عزت و احترام زندگی می
کردند هم اینک حتی برای تهیه معاش خود و خانواده با مشکل جدی رو
به رو شــده و برای فعال کردن بخش کشاورزی به شدت به حمایت ها و
نگاهویژهدولتنیازمندند.
شــهروند دیگری به نام مهراب جمالی نیز اظهار داشت :دولت برای

حمایت از کشاورزان اجرای سامانه آبیاری نوین را در دستور کار قرار داده
و  85درصد هزینه های این طرح را تامین می کند اما در این استان مرزی
وبهشدتمحرومبرخیافرادازتامین 15درصدباقیماندهعاجزونیازمند
نگاه ویژه دولت هستند تا آثار خسارت های برجا مانده از خشکسالی ها در
منطقه محو شود و یا حداقل کاهش یابد.
رضا میربلوچزهی نیز بیان کرد :تنها راه مقابله با خشکسالی ها صرفه
جویی و مدیریت درســت منابع آبی است و مردم و دولت با مشارکت هم

میتوانندباشرایطبحرانیمقابلهکنند.
مدیر جهاد کشــاورزی خاش نیز به خبرنگار ایرنا گفت :قریب به 10
هزار هکتار آبیاری نوین در این شهرستان اجرا شده و همچنان ادامه دارد
به طوری که بعد از حوزه سیســتان ،خاش در این رابطه جایگاه ممتازی
دارد.
امان اهلل طوقی افزود 85 :درصد هزینه اجرای طرح های آبیاری نوین
را دولت تامین می کند و برای افرادی که واقعا از لحاظ درآمدی مشــکل
داشته اند تا مرز  100درصد کمک شده است.
وی با تاکید بر دور شدن از مصرف فراوان آب در کشاورزی های سنتی
و روی آوردن به کشــت های با نیاز آبی بسیار کم مانند گیاهان دارویی،
زعفران ،تولیدات گلخانه ای ،پســته و غیره اظهار داشت :بهترین شیوه
برای مقابله با شرایط بحرانی استفاده درست از منابع آب است.
فرماندار خاش نیز گفت :قریب به  98درصد از آب در بخش کشاورزی
صرف و ســاالنه  2متر و حتی بیشتر از سطح آب های زیرزمینی کم می
شود که این موضوع هشدار دهنده است.
محمداکبر چاکرزهی افزود :تالش برای احیا و تعادل بخشی منابع آبی
از راهکارهای مهم مقابله با شرایط دشوار است.
وی تاکید کرد :دوره های آموزشی و همایش ها با موضوع احیا و تعادل
بخشــی منابع آب همراه با ارائه برنامه های آگاه سازی باید توسط جهاد
دانشگاهی و ادارات برگزار شود.
وی تصریح کرد :اگر اوضاع به همین شکل پیش برود و خشکسالی ها
تداوم پیدا کند در تابستان امسال با دشواری های فراوانی مواجه خواهیم
بود لذا برای کاهش یافتن مشــکالت به مشارکت جدی اقشار مردم نیاز
داریم.

بهــرام ســبحانی در گردهمایــی
مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه گفت و با تشکر
از تالش همهجانبۀ کارکنان گروه فوالد مبارکه در
دستیابی به اهداف سال ۱۳۹۶افزود :سال گذشته
از هر جهت برای گروه فوالد مبارکه پرخیروبرکت
وافتخارآمیزبود.
وی افزود :یکی از بزرگترین دستاوردهای فوالد
مبارکه در سال گذشته رسیدن به توانایی تأمین
بازار داخل و در عین حال ارزآوری مناســب برای
کشور بود .دیگر اینکه در سال گذشته طرحهای
توسعۀ فوالد مبارکه ازجمله گندلهسازی سنگان
و توسعۀ مجتمع فوالد ســبا یکی پس از دیگری
به بار نشســتند و گروه فوالد مبارکــه را در تولید
گندلۀ موردنیاز خود و تولید هرچه بیشتر ورقهای
فوالدی و پاسخگویی بیشتر به نیاز بازار توانمندتر
ساختند و به طورکلی مســیر دستیابی به تولید
۶/۸میلیون تن پیشبینیشــده برای سال  ۹۶را
هموارترنمودند.
مدیرعاملفوالدمبارکهدستیابیبهرکوردهای
متوالی در اکثر نواحی زیرمجموعۀ شــرکت را در
طول سال گذشته ،نشانۀ پویایی و شادابی نیروی
انســانی گروه دانســت و ضمن قدردانــی از آنها
تصریح کرد :ســودی که فوالد مبارکه توانســت
در پی کســب این موفقیتها ایجاد کند ،حاصل
یکدلی ،اعتماد به نفس ،احســاس مســئولیت،
توســعه یافتگی ،وفاداری کارکنان به ســازمان،
تصمیمگیریهای آگاهانه در توســعهها ازجمله
طرحهای توسعۀ گندلهســازی سنگان ،توسعۀ
سبا ،اجرای طرح۲/۷میلیون تن و همچنین کامل
بودن زنجیرۀ تولید در گروه فوالد مبارکه اســت
که نتیجۀ آنها ایجاد تــوازن در تهیه و تأمین مواد
اولیۀ موردنیاز ،افزایش تولید آهن اسفنجی ،تولید
تختال بیشتر و انواع ورقهای فوالدی است.

مشهد با  18.7میلیمتر
رکورددار بارش در کشور

رئیس اداره پیشبینی هواشناسی خراسان
ی گفت :طی  48ساعت گذشته ،بیشترین
رضو 
میزان بارش در بین مراکز اســتانهای کشور را
مشهد با  18.7میلیمتر به خود اختصاص داده
است.
توگو با فارس گفت:
یحیی قاینیپور در گف 
بیشترین میزان بارش در بین مراکز استانهای
کشــور را مشــهد با  18.7میلیمتــر به خود
اختصاص داده است که بیشترین بارش را انتهای
بلوار وکیلآباد با  23.4میلیمتر داشــته است،
نرضوی
همچنیندربینشهرستانهایخراسا 
نیشابور با  17.2میلیمتر بیشترین میزان بارش
و جغتای با  0.1میلیمتر کمترین میزان بارش را
در طی 24ساعت گذشته کسبکرد.

