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مدیرعامل آبفا خوزستان عنوان کرد:

بسیج تمام امکانات برای تامین آب زائران در مرزهای
رئیــس ســتاد عتبــات عالیــات صنعــت آبفــا در
خوزســتان گفــت :تمــام امکانــات صنعــت آبفــا در
خوزســتان بــرای ارائــه خدمــات مطلــوب و تامیــن
آب شــرب بهداشــتی بــه زائــران اربعیــن حســینی
در مرزهــای شــلمچه و چذابــه بســیج مــی شــود.
صــادق حقیقــی پــور در گفــت و گــو بــا ایســنا
دربــاره اقدامــات آبفــا خوزســتان در ارائــه خدمــات
بــه زائــران اربعیــن حســینی اظهــار کــرد :تمــام
امکانــات صنعــت آبفــا در خوزســتان بــرای ارائــه
خدمــات مطلــوب آب شــرب بهداشــتی بــه زائــران
اربعیــن حســینی در مرزهــای شــلمچه و چذابــه
بســیج مــی شــود.
وی افــزود :شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان
بــا تولیــد  4هــزار متــر مکعــب آب شــرب بــا
کیفیــت در مــرز چذابــه و تولیــد  4تــا  ۷هــزار
متــر مکعــب آب در مــرز شــلمچه ،تمهیــدات الزم
را از روزهــای گذشــته آغــاز و تمــام تــاش خــود

را بــرای تأمیــن آب مواکــب و زائــران حســینی بــه
کار مــی گیــرد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان
تصریــح کــرد :شــرکت آبفــا شــهری و روســتایی
خوزســتان و آبفــا اهــواز زیرنظــر ســتاد عتبــات
عالیــات صنعــت آبفــا در خوزســتان اقدامــات
تامیــن آب شــرب ســالم و دفــع بهداشــتی
فاضــاب در خوزســتان در دو مــرز شــلمچه و
چذابــه را برعهــده دارنــد.
حقیقــی پــور بــا اشــاره بــه تأمیــن آب لیوانــی
بــا کیفیــت بــرای زائــران در مرزهــای شــلمچه و
چذابــه گفــت :شــرکت آبفــا خوزســتان در حــال
تولیــد یــک میلیــون تــا یــک میلیــون و 200
هــزار آب شــرب ســالم لیوانــی بــا  200 Ecتــا
 300میکرومــوس اســت کــه روزانــه ایــن کار
توســط آب و فاضــاب شــهری خوزســتان انجــام
مــی شــود و تــا آخریــن روز تــردد زائران حســینی
ایــن خدمــات ادامــه دارد.
وی بــا اشــاره بــه اســتقرار تانکرهــای آب در

مرزهــا ادامــه داد 32 :دســتگاه تانکــر آب در دو
مــرز شــلمچه و چذابــه مســتقر شــده اســت کــه
بــا پیگیــری هــای انجــام شــده تعــداد تانکرهــا بــه
 ۵2دســتگاه افزایــش پیــدا مــی کنــد.
رئیــس ســتاد عتبــات عالیــات صنعــت آبفــا در
خوزســتان بــا اشــاره بــه تامیــن آب شــرب در
پایانــه هــای مــرزی بیــان کــرد :تمــام آب شــرب
مصرفــی مواکــب در مــرز چذابــه از تاسیســات و
آبگیرهــای اداره آب و فاضــاب شــهری بســتان و
مــرز شــلمچه از تأسیســات آبفــا خرمشــهر و طــرح
غدیــر تأمیــن مــی شــود.
رئیــس ســتاد عتبــات عالیــات صنعــت آبفــا در
خوزســتان خاطــر نشــان کرد:بــرای تامیــن آب
شــرب در مرزهــای خوزســتان  1۵تانکــر از هفــت
اســتان معیــن شــامل تهــران ،کرمــان ،اصفهــان،
خراســان جنوبــی ،چهارمحــال بختیــاری ،فــارس
و کهگیلویــه اعــزام شــده و مهمتریــن اولویــت
ایــن شــرکت رضایــت کامــل زائــران ابــا عبــداهلل
الحســین (ع) در مســیر تــردد اســت.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

امنیت در لردگان برقرار است

معــاون سیاســی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری
گفــت :امنیــت در لــردگان بــه صــورت کامــل
برقــرار اســت.
جعفــر مردانــی در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار
کــرد :امنیــت در لــردگان بــه صــورت کامــل برقــرار
اســت.
پیــش از ایــن نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و
درمــان مجلــس از اعــزام هیئتــی از این کمیســیون
بــه روســتای چنــار محمــودی شهرســتان لــردگان
بــرای بررســی ادعــای ابتــای تعــدادی از
روســتاییان بــه ویــروس ایــدز خبــر داده بــود.
محمــد حســین قربانــی در گفتوگــو بــا ایســنا
اظهــار کرد:کمیســیون گــزارش جامعــی از علــل
وقــوع ایــن اتفــاق دارد امــا بــا ســفر بــه ایــن
روســتا میخواهــد بــا مــردم و مســئوالن مربوطــه
در مراکــز بهداشــتی صحبــت کــرده تــا بــا بدســت
آوردن گــزارش میدانــی نتیجــه نهایــی را بــه
کمیســیون اعــام کند.خبــری دربــاره در تجمــع
مــردم روســتای چنارمحمــودی از توابــع لــردگان

اســتان چهــار محــال و بختیــاری در اعتــراض بــه
ابتــای افــرادی بــه ایــدز در پی اســتفاده از ســرنگ
آلــوده منتشــر شــده کــه طبــق اعــام رئیــس کل
دادگســتری اســتان چهارمحــال پرونــده ای در ایــن
بــاره تشــکیل و یــک بهیــار بازداشــت شــده اســت.
امــروز وزیــر بهداشــت گفــت کــه ســرنگ آلــوده
هرگــز عامــل شــیوع ویــروس  HIVدر روســتای
چنارمحمــودی نبــوده اســت.
مدیــرکل روابــط عمومــی وزارت بهداشــت هــم
اعــام کــرد کــه بیمــاران بیــن  ۵تــا  10ســال
قبــل بــه ایــدز مبتــا شــدند و اســتفاده از ســرنگ
آلــوده در نمونهگیــری قندخــون در بهتریــن
شــرایط و بــا در نظــر گرفتــن باالتریــن آمــار
مبتایــان نمیتوانــد بــه تعــداد انگشــتان دســت
آلودگــی ایجــاد کند.بــه گــزارش ایســنا ،چنــد
روز گذشــته اخبــاری مبنــی بــر ابتــای گروهــی
از مــردم روســتای چنــار محمــودی بــه ویــروس
مشــکوکی منتشــر شــد کــه رییــس مرکــز مدیریت
بیماریهــای واگیــر وزارت بهداشــت درایــن زمینــه

گفتــه ،موضــوع ابتــای جمــع کثیــری از اهالــی
یــک روســتا در چهارمحــال و بختیــاری بــه
ویــروس  HIVکــذب و بــه دور از حقیقــت اســت
و معــدودی از اهالــی ایــن روســتا مبتــا بــه ایــن
عفونــت هســتند؛ راههــای ابتــای آنهــا کامــا
مشــخص اســت و راه انتقــال مبتایــان نیــز بــه
اطــاع آنهــا رســیده اســت.
دکتــر محمدمهــدی گویــا توضیــح داده بــود کــه
معــدودی از اهالــی ایــن روســتا مبتــا بــه ایــن
عفونــت هســتند کــه راههــای ابتــای آنهــا کامــا
مشــخص اســت و تحــت مراقبــت و درمــان قــرار
دارنــد و بــه هیــچ عنــوان ،انتقــال عفونــت از
طریــق آزمایشهــای تشــخیصی و  ...در میــان
آنهــا ،صحــت نــدارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 ۲.۵میلیارد دالر محصول باغی از کشور صادر شد

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه
امســال پنــج میلیــارد دالر محصــول کشــاورزی
از کشــور صــادر شــد کــه نیمــی از آن محصــول
باغــی بــود ،گفــت :امســال ارزش صــادرات
محصولهــای باغــی  2.۵میلیــارد دالر بــود.
محمدعلــی طهماســبی در حاشــیه بازدیــد از
بــاغ هــای پســته شهرســتان دامغــان در جمــع
خبرنــگاران اظهــار داشــت :محصــول باغــی
ایــران ،بــه کشــورهای اروپایــی ،روســیه ،و
حاشــیه خلیجفــارس صــادر شــده اســت.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه
اینکــه ســاالنه  23میلیــون تــن محصــول از

باغهــای کشــور تولیــد میشــود ،تصریــح
کــرد :ایــن میــزان محصــوالت از دو میلیــون و
 800هــزار هکتــار بــاغ میــوه در کشــور تولیــد
می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته میــزان
صــادرات پســته بســیار کــم بــود ،اقــزود:
امســال وضعیــت صــادرات برخــی محصــوالت
ماننــد پســته ،زعفــران ،کشــمش ،خرمــا،
مرکبــات ،ســیب و کیــوی مطلــوب اســت.
معــاون باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا
بیــان اینکــه ســال گذشــته میــزان صــادرات
محصوالتــی ماننــد خرمــا و زعفــران مطلــوب

کرایه پارکینگ شلمچه روزانه  ۵هزار تومان است

فرمانــدار ویــژه خرمشــهر گفــت :کرایــه
پارکینــگ شــلمچه روزانــه  ۵هــزار تومــان
اســت.
کــوروش مــودت در گفتوگــو بــا خبرنــگار
فــارس بــا اشــاره بــه پارکینــگ مــرز بینالمللــی
شــلمچه ،اظهــار کــرد :تاکنــون بیــش از  4هــزار
ماشــین در پارکینــگ شــلمچه مســتقر شــده
اســت.وی عنــوان کــرد :نــرخ هــر شــبانه روز
بــرای قــرار دادن ماشــین در پارکینــگ  ۵هــزار

بــود گفــت :پیــش بینــی میشــود امســال
درزمینــه صــادرات محصــوالت باغــی جهــش
مطلوبــی صــورت گیــرد.
ایــران در تولیــد  22محصــول باغــی مهــم،
در رتبــه نخســت تــا هفتــم جهانــی قــرار
دارد و صــادرات کشــاورزی مهمتریــن بخــش
محصــوالت غیــر نفتــی کشــور را تشــکیل
می د هــد .

تومــان اســت.
فرمانــدار ویــژه خرمشــهر گفــت :افزایــش نــرخ
بــرای پارکینگهــا غیرقانونــی اســت و در
صــورت افزایــش برخــورد خواهیــم کــرد چــرا
کــه بهــای پارکینــگ همــان  ۵هــزار تومــان
بــرای یــک شــبانه روز اســت.
مــودت اظهــار کــرد :زائرانــی کــه بــا وســایل
نقلیــه شــخصی خــود بــه مــرز شــلمچه مراجعــه
میکننــد ،بــه نــکات ایمنــی و توصیههــای مســؤوالن دقــت جــدی داشــته باشــند.
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دولت سیب را تضمینی بخرد

دادســتان عمومــی و انقــاب مراغــه گفــت :امســال بــا
توجــه بــه مشــکات بــه وجــود آمــده در حــوزه ســیب
دولــت هماننــد گنــدم ،ســیب را بــه صــورت تضمینــی
از بــاغداران خریــداری کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،نــادر نجــد در نشســت بررســی
مشــکات حــوزه ســیب مراغــه اظهــار داشــت :مراغــه
یکــی از مهمتریــن قطبهــای تولیــد ســیب کشــور
اســت کــه متاســفانه امســال بــا مشــکات زیــادی روبــه
رو اســت و بایــد راهــکار منطقــهای بــرای بــرون رفــت
از آنهــا ارایــه شــود.
وی افــزود :دســت واســطه هــا و دالل هــا در حــوزه
ســیب بایــد کوتــاه شــود و دســترنج بــاغداران بــه
صــورت مســتقیم و بــدون واســطه در بــازار عرضــه و
صــادر شــود.
او اضافــه کــرد :بایــد وزارت هــای جهــاد کشــاورزی و
صنعــت در ایــن موضــوع ورود کــرده و جوابگــو باشــند و
راهکارهــای عملــی هماننــد خریــد تضمینــی ،صــادرات
و کارخانههــا و صنایــع تبدیلــی را اجرایــی کننــد.
نجــد ادامــه داد :همچنیــن جهــاد کشــاورزی شهرســتان
مراغــه بایــد از گســترش بــی رویــه بــاغ هــای ســیب در
روســتاها و زمیــن هــای دیــم جلوگیــری کنــد.
معــاون عمرانــی فرمانــدار مراغــه نیــز در ایــن جلســه
گفــت :بــازار محصــول ســیب بــه عنــوان مهمتریــن
تولیــد باغــی ایــن شهرســتان وضعیــت مناســبی
نداشــته و قیمــت ســبد ســیب و دیگــر لــوازم بســته
بنــدی ســیب بــاال اســت و بــاغداران توانایــی برداشــت
محصــول ســیب را امســال ندارنــد.
نقــی مســکینی بــا اشــاره بــه اینکــه بهتریــن ســیب
کشــور در مراغــه تولیــد مــی شــود ،افــزود :عمــده
محصــول تولیــدی و اقتصــاد شهرســتان وابســته بــه
ســیب بــوده و بایــد مســئوالن ردههــای اســتانی و
کشــوری بــه ایــن موضــوع ورود کننــد.
مدیرصنایــع کشــاورزی ســازمان جهادکشــاورزی
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن جلســه گفــت :بــاغداران
عجلــه ای بــرای فــروش محصــول ســیب خــود نداشــته
باشــند ،زیــرا بــازار ســیب بــه زودی بــا هماهنگــی هــا و
جلســات برگــزار شــده بــا مســئوالن ارشــد کشــوری از
وضعیــت مناســبی برخــوردار و مشــکات موجــود رفــع
خواهــد شــد.

نمایش گل و گیاه  ۱۱استان
در همدان

مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاههای بیــن المللــی اســتان
همــدان از برگــزاری هفدهمیــن نمایشــگاه گل و گیــاه،
گیاهــان دارویــی و ماهیهــای زینتــی همزمــان بــا
دهمیــن نمایشــگاه هدایــا ،کادو و یــادگاری در اســتان
خبــر داد.حمیــد گلیپــور در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا
بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه از تاریــخ  14تــا  19مهــر در
محــل نمایشــگاههای بینالمللــی اســتان برگــزار خواهــد
شــد ،اظهــار کــرد 130 :مشــارکت کننــده از اســتانهای
همــدان ،آذربایجــان شــرقی ،قــم ،اصفهــان ،قزویــن،
خراســان رضــوی ،ســمنان ،تهــران ،البــرز ،قــم و مرکــزی
در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد و در زمینــه هــای گل
و گیــاه آپارتمانــی ،انــواع کاکتــوس ،بنفشــه آفریقایــی،
خــاک ،کــود ،ســم و بــذر ،گیاهــان دارویــی ،معمــاری
ســبز ،تجهیــزات گلخانــهای ،تکثیــر و پــرورش ماهیــان
زینتــی بــه ارائــه کاال و خدمــات میپردازنــد.
وی ادامــه داد :همچنیــن واحدهــای هدایــا ،کادو و
یــادگاری متنوعــی از سراســر کشــور در ایــن نمایشــگاه
حضــور دارنــد کــه محصــوالت ایــن واحدهــا شــامل صنایــع
دســتی ،مجســمه ،تابلوهــای تزئینــی و باکسهــای نــوری،
محصــوالت فرهنگــی و آموزشــی میشــود .وی بــا بیــان
اینکــه در ایــام برگــزاری نمایشــگاه برنامههــای متعــدد
آموزشــی توســط ایــن نهادهــا اجــرا خواهــد شــد ،افــزود:
در روز پایانــی نیــز بــه غرفههــای برتــر کــه مشــخصههای
زیســت محیطــی را بهتــر رعایــت کــرده باشــند معرفــی و
هدایایــی بــه آنهــا تقدیــم خواهــد شــد.

