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شهرستان

اخبار

آغاز طرح همیار بازیافت در  17مدرسه
بوشهر

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری بندر بوشهر
گفت :طرح های نوین آموزشی حوزه مدیریت پسماند
همراه با استقرار ایستگاه های بازیافت در  17مدرسه
این شهر به اجرا درآمد.
حسن شجاعی پور در گفت و گو با خبرنگاران
افزود :سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر
بجد دنبال ارتقای میزان آگاهی عمومی و مشارکت
دانش آموزان درکاهش تولید و تفکیک از مبدا
پسماند برای حفظ بهداشت محیط شهری است.
وی بیان کرد :در این ارتباط مدارس شهر بوشهر
به عنوان کانونی مهم دایره آموزش این سازمان
قرار گرفت و پس از عقد یک تفاهم نامه با مدیریت
آموزش و پرورش این شهرستان زمینه اجرایی شدن
طرح همیار بازیافت در مدرسه ها آغاز شد.
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری بندر
بوشهر ادامه داد :برای اجرایی شدن این طرح،
آموزش گران سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر
بوشهر با حضور در مدارس با شیوه های نوین اقدام
به آموزش مدیریت پسماند می کنند.
شجاعی پوریادآور شد :اهدای مخزن  120لیتری
( در قالب استقرار ایستگاه بازیافت مدارس) ،کارتن
پالست برای کالس ها ،کتاب های آموزشی در زمینه
مدیریت پسماند به کتابخانه مدارس و دانش آموزان
فعال در این زمینه ،ارائه بن های بازیافت به دانش
آموزان فعال در زمینه بازیافت بخشی از برنامه های
این سازمان در مدرسه های شهر بوشهر در سال
جاری است.
وی ادامه داد :برگزاری مسابقات مختلف و طرح
پاکسازی محالت و ساحل با همکاری دانش آموزان،
اختصاص خودروی جمع آوری بازیافت برای جمع
آوری مواد بازیافتی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه
هر هفته و اختصاص کد بازیافت به مدارس تحت
پوشش طرح از دیگر برنامه های این سازمان در این
طرح است.
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری بندر بوشهر
ظهارداشت :در طرح همیار بازیافت مدارس به دنبال
اشاعه فرهنگ زیست محیطی در بین دانش آموزان و
والدین آنها و ارائه آموزش های عمومی دراین زمینه
هستیم.
شجاعی پور بیان کرد :ایجاد انگیزه و آشنایی
دانش آموزان با اهمیت بازیافت مواد و تفکیک زباله
های خشک و تر به همراه ایجاد روحیه مشارکت در
حفظ محیط زیست در این طرح بخوبی دیده شده
است
کارشناس ارشد مسایل سیاسی و استاد دانشگاه در جمع
فرماندهان قرارگاه عملیاتی لشکر 30گرگان:

فتنه،محصول عدم پایبندی خواص به
جبهه حق است.

عباس پاک منش کارشناس ارشد مسایل سیاسی
و استاد دانشگاه در جمع فرماندهان قرارگاه عملیاتی
لشکر ۳۰و تیپ  ۲۳۰گرگان بیان این مطلب که
چگونه انقالب توانسته به این نقطه برسدگفت:پایداری
و عزتمندی انقالب اسالمی بهای خون هزاران شهید
است که امروز توانسته بعنوان یک مدل تاثیرگذار در
منطقه و فرامنطقه الگوی تمام عیاری باشد برای جوانان
انقالبی که استقالل کشورشان را از سیطره دشمنان
خواهانند.عباس پاک منش تصریح کرد:فتنه،محصول
عدم پایبندی خواص به جبهه حق است که مردم
سررگردان در پی شناخت حق هستند اما در زیر نقاب
حق دست به فتنه میزنند و از قافله انقالب خارج می
شوند که این فرایند از اول انقالب تا حال بارها بصورت
ضعیف و شدت در کشور صورت گرفته و با هوشیاری
و بصیرت ولی فقیه و مردم خنثی گردیده.این استاد
دانشگاه با بیان این شعار که انتخابات بهانست،اصل نظام
نشانست خاطر نسان کرد:آنچه در فتنه  ۸۸شاهد آن
بودیم شکست انتخاباتی نبود ،تخریب چهره اسالم و
انقالب بود که کسانی آنرا انجام دادند که در جبهه حق
بودند و در نظام مسولیت داشتند که الحمدا ...با تدبیر
مقام معظم رهبری و بصیرت مردم آشوب آنان برچیده
شد ،و درخت تنومد اسالم با این ساده لوحی و تطمیع
افراد وابسته تکان نخواهد خورد.
جانشین تیپ  230شهید متاجی گرگان:

منبع اصلی تهدید در منطقه غرب آسیا
نیروهای خارجی هستند

سرهنگ سهراب اصغر زاده جانشین تیپ
 230شهید متاجی گرگان در جمع فرماندهان
و کارکنان پایور و وطیفه با تحلیل جایگاه ایران
در تحوالت غرب آسیا گفت :اگر به تاریخ نگاه
کنیم جایگاه منطقه غرب آسیا با توجه به پتانسیل
موجود به لحاظ منابع نفتی ،آب ،تنوع قومیتی ؛
و نقطه اتصال به قاره های دیگر همراه مورد توجه
کشورهای غربی و آمریکا قرار گرفته و این باعث
برهم خوردن نظم و نا امنی منطقه گردیده است
.جانشین تیپ  230با بیان تعامل خوب ایران با
کشورهای ،لبنان،سوریه ،عراق،یمن،فلسطین،قطر
تصریح کرد :ایران یکی از بازیگران باثبات م
منطقی در منطقه است که توانسته در لحظات
سخت و شرایط بحران به دفاع و پشتیبانی از
کشورهای منطقه برود و آنان را در حمله گروهها
و جریانات وارده کمک کند که در بحث سرکوب
داعش این مهم بر جهانیان ثابت شد.سرهنگ اصغر
زاده خاطر نشان کرد  :منبع اصلی تهدید غرب
آسیا حضور نیروهای خارجی هستند که حضور
آنها فقط در راستای تامین منفع ملی خودشان
است نه تامین امنیت منطقه ،نیروهای خارجی در
منطقه خودشان گروههایی راه اندازی میکنند بعد از
رسیدن به اهداف خودشان بر علیه همان گروه اقدام
بکنند و قطعا این روند ادامه دارد اما امروز ایران در
منطقه غرب آسیا بعنوان قدرتمند ترین کشور هرگز
اجازه نخواهد داد کسی به کشور چشم طمع داشته
باشد و بر اصول و آرمانهای خود محکم ایستاده ایم.

برگزاری چهل و پنجمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی
جاری حیات با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در آبفا منطقه 5

علی قیصری مدیر آبفا منطقه  5در چهل و پنجمین
برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات
با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب گفت :در حال حاضر
مصرف سرانه آب درآبفا منطقه  ، 5حدود  154لیتر در
شبانه روز می باشد که در صدد هستیم با ترغیب مردم به
مصرف بهینه این عدد را به  110لیتر در شبانه روز کاهش
دهیم .وی افزود :در حال حاضر بیش از  86هزارمشترک
در آبفا منطقه  5تحت پوشش شبکه آبرسانی اصفهان
بزرگ قرار دارند با تدابیری که در نظر گرفته شد می
خواهیم میزان مصرف این مشترکین را به  110لیتر در
شبانه روز برسانیم .مدیر آبفا منطقه  5اعالم کرد :با تعاملی
که با ادره آموزش و پرورش و سایر نهادها وادارات داریم
نه تنها کارکنان این سازمانها را از طریق مروجین مصرف
بهینه ،تشویق به درست مصرف کردن می کنیم بلکه از
آنها می خواهیم با نصب تجهیزات کاهنده  ،میزان مصرف
را به استاندارد برسانند .وی اصالح شبکه های فرسوده
آب را یکی از عوامل موثر در هدررفت آب دانست و بیان
کرد:ساالنه بیش از  10کیلومتر اصالح شبکه فرسوده آب
در دستور کار قرار می گیرد و نیز اصالح انشعابات فرسوده
هم با جدیت دنبال می شود که این امر در کاهش هدر
رفت آب بسیار تاثیر گذار می باشد .قیصری به توزیع
عادالنه آب در منطقه  5پرداخت و تصریح کرد:هم اکنون
با بهره گیری از تکنولوژی تله متری و تله کنترل ،پایش
هوشمند شبکه توزیع آب صورت می گیرد که در نهایت
توزیع عادالنه آب را دربرداشته است بطوریکه آب با فشار
یکسان میان مشترکین توزیع می شود .
مدیر آبفا منطقه  5در پاسخ به چگونگی کیفیت آب
شرب عنوان کرد:کیفیت آب شرب که دراختیار مشترکین
قرار می گیرد مطابق با استاندارد می باشد این در حالیست
که دستگاههای نظارتی مانند شبکه بهداشت بطور مستمر
کیفیت و سالمت آب شر را رصد می نماید .
وی افزود :آبفا منطقه  5با اقدامات فرهنگی مانند

برگزاری جشنواره نخستین واژه آب ،برگزاری مسابقات
نقاشی آب مساوی زندگی  ،برگزاری مراسم زنگ آب و
راه اندازی اکیپ مروجین گروههای مختلف جامعه را به
مصرف بهینه آب راهنمایی کردند.
در ادامه این برنامه اعرابی رئیس آموزش ابتدایی اداره
کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت :درست مصرف
آب یکی از موضوعات جدی و اساسی آموزش و پرورش
می باشد که در این راستا اداره آموزش ابتدایی با انعقاد
تفاهم نامه با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در صدد
فرهنگ سازی مصرف بهینه در جامعه است.
وی افزود :درحال حاضر بیش از  800هزار نفر دانش
آموز در استان اصفهان مشغول به تحصیل هستند که با
انعقاد تفاهم نامه باشرکت آبفا پیرامون تعیین ساعت آب ،
که براساس این تفاهم در ساعاتی مقرر آموزگاران مباحثی
درخصوص مصرف بهینه آب عنوان می کنند تا دانش
آموزان با مصرف بهینه آب بیش از پیش آشنا شوند .
همچنین در این برنامه قندهاری مدیر آموزش و
پرورش منطقه  5اصفهان گفت :یکی از اولویت های
آموزش و پرورش نهادینه کردن مصرف بهینه آب در
سطح جامعه بوده است که در این زمینه برنامه های
فرهنگی متنوعی در دستور کارقرارداده است چرا که
معتقد هستیم فرهنگ سازی باید از سنین پایین آغاز شود

وی افزود :برنامه ریزی ها باید در جهت افزایش اهمیت
ارزش آب بین اقشار مختلف جامعه باشد در گذشته مردم
بیشتر قدر آب را می دانستند و آن را بهینه مصرف می
کردند چرا که مسافتی تا چشمه و قنات طی می کردند تا
آب مورد نیاز را برداشت کنند اما امروزه شیر آب را که باز
کنی آب هر چقدر که بخواهی در دسترس هست همین
آسان در دسترس بودن باعث شده که بعضا مردم آنچنان
که باید وشاید قدر آب را ندانند پس باید مسئوالن طرحی
پیاده کنند که مردم مانند گذشتگان قدر دان آب باشند
قندهاری گفت :اگر اطالع رسانی دقیق و مستمری
در خصوص استفاده از تجهیزات کاهنده بین مردم در
دستور کار قرار گیرد و مردم بدانند چگونه و به چه نحوی
این تجهیزات را تهیه کنند قطعا این امر تاثیر بسزایی در
مصرف بهینه آب دارد .در ادامه این برنامه زهره تشیعی
رئیس خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان به اهمیت آب مجازی اشاره کرد و خاطر نشان
ساخت :با توجه به بحران شدید کمبود آب در سطح جهان
بهویژه در سالهای اخیر ،مفهوم آب مجازی در بسیاری
از کشورها برای برنامهریزی و سیاستگذاریهای کالن
اقتصادی و کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار شده است
 ،کشورهای کمآب و پرجمعیت جهان ،سرانجام مجبور
شدهاند که در بحث صادرات و واردات کاالها با در نظر
گرفتن میزان آب مجازی مصرفی آنها ،تمهیدات مناسبی
بهکار گیرند .وی افزود :در ایران به ازای  ۱۵۰۰لیتر آب
مصرفی ،بهطور متوسط یک کیلوگرم گندم (به عنوان یک
کاالی استراتژیک) تولید میشود؛ حال آنکه در جهان به
ازای  ۱۰۰۰لیتر آب مصرفی ،بهطور متوسط  ۱/۵کیلوگرم
گندم تولید میشود ،پس باید درمصرف کاالها دقت بیشتر
کنیم .زهره تشیعی به رفتارهای غلط در مصرف آب اشاره
کرد واعالم نمود :بعضا استحمام به شیوه رایج در ایران نیز
به شدت پر مصرف است؛ بعنوان مثال  ،از ابتدا تا انتهای
استحمام ،دوش را باز میگذارند.
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خبر کوتاه
ارشد نظامی آجا در استان گلستان:

خواسته دشمن،عبور از انقالب ،والیت و
اسالم قرآن است

امیر سرتیپ ۲محمد غفاری ارشد نظامی آجا در
استان گلستان و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰در
جمع فرماندهان و کارکنان قرارگاه عملیاتی لشکر۳۰و
تیپ  ۲۳۰با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس اولین
جنگی در تاریخ ایران است که یک وجب خاک به دشمن
ندادیم گفت:راهبر دشمنان در قبال ایران بسیار پیچیده
و گسترده است که بتوانند باورها،اعتقادات،ادراکات مردم
را نسبت به انقالب،دین و کشور تضعیف و تغییر دهند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰راهبرد آمریکا علیه
ایران را در سه مولفه دانست و تصریح کرد-۱:تشدید
تحریمها و برهم زدن امنیت داخلی طی یک برنامه کوتاه
مدت ،نمونه حمله تروریستی در بیست و نه فروردین در
اهواز-۲تحریک و تشکیل اعتالف جهانی علیه جمهوری
اسالمی ایران،خروج آمریکا از برجام و درخواست از
کشورهای دیگر برای پیوستن به این حرکت-۳دامن
زدن به شکافهای داخلی و ایجاد فاصله بین مردم و
مسولین و نارضایتی مردم از عملکرد مسولین و زیر
سوال بردن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.امیر
غفاری خاطرنشان کرد:برای خنثی سازی ترفندها و
راهبرد دشمن سه وظیفه برعهده ماست،اوال هشیاری
در مقابل تحرکات دشمن برای جلوگیری از آسیب و
امنیت دوما،رعایت اصول اقتصاد مقاومتی و حمایت از
کاالی داخلی و ساده زیستی و عدم وابستگی به نفت و
تولید و صادرات غیر نفتی ثالثا،داشتن تفکر انقالبی،رفتار
و عمل انقالبی،و بی توجهی به شبهه افکنی و عملیات
روانی و جلوگیری از نفوذ .فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر
 ۳۰با اشاره به هوشیاری همه در مقابل پدیده نفوذ
افزود:خواسته دشمن ،عبور از انقالب ،والیت،و اسالم
قرآن است ،در بحث مدیریتی دشمن دست گذاشتن
بر مقوله نفوذ و انتخاب مسولین وابسته در رده های
مختلف است که میبایست هوشیار باشیم و بصیرت و
آگاهی تشخیص حرکت نرم دشمنان باشیم،

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:

۹۳میلیارد ریال زکات طی  ۹ماهه سال جاری در استان مرکزی پرداخت شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
استان مرکزی گفت :طی  ۹ماهه امسال
۹۳میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری
شده که نسبت به مدت مشابه پارسال  ۶۱درصد
افزایش دارد.

قنبر موسی نژاد در همایش شورای زکات
استان مرکزی که با حضور رئیس شورای
عالی زکات کشور در اراک برگزار شد ،اظهار
داشت :از این میزان مبلغ زکات جمعآوری
شده ۳۷میلیارد ریال مربوط به زکات واجب،
۳۲میلیارد ریال مربوط به زکات فطریه و بقیه
نیز مربوط به زکات مستحب و ...است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
استان مرکزی با بیان اینکه این میزان
جمعآوری زکات در شرایط تنگنای اقتصادی

در کشور اتفاق افتاده است ،افزود ۶۲ :درصد
از زکات جمعآوری شده در استان به سمت
استفاده محرومین هدایت شده و بیش از ۹
هزار خانواده محرومین در استان از نعمت زکات
بهرهمند شدند.
موسی نژاد خاطرنشان کرد :در همین رابطه
 ۲۸فقره جهیزیه برای نیازمندان تهیه شده و
بیش از  ۳۸۰بیمار نیازمند و مستمند در استان
مرکزی از نعمت زکات برخوردار شدند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)

استان مرکزی ادامه داد :بیش از  ۱۷۰دانش
آموز در موضوع ادامه تحصیل از منابع مالی
استفاده کردند .در همین رابطه  ۵۰واحد مسکن
برای محرومین یا احداث یا خریداری و یا تعمیر
و بازسازی شده است .از این تعداد  ۲۹واحد
خریداری یا احداث شده و برای  ۲۱واحد نیز
تعمیرات انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد :در استان مرکزی
بیش از  ۳۲۰شورای زکات در روستاها تشکیل
شده است .بیش از  ۲۳کارگاه آموزشی برای

عامه مردم در استان و  ۱۶۷جلسه شورای زکات
در شهرستان ها و بخش های مختلف با حضور
اعضا و امامان جمعه برگزار شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
استان مرکزی اظهار داشت :در همین رابطه
از ظرفیت  ۱۴۷نفر روحانی به عنوان مبلغ
در بخشهای مختلف خصوصا در روستاها
بهرهگیری شده و بیش از یک هزار نفر عامل
افتخاری در روستاهای مختلف با شورای زکات
استان همکاری دارند.

