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اخبار
در واکنش به انتشار نامه نماینده تبریز

اداره کل محیط زیست آذربایجان
شرقی :مدارک و اسناد به مراجع
قضایی تحویل شود

تبریز  -خبرنگار ابتکار :اداره کل حفاظت
محیط زیست استان آذربایجان شرقی به
نامه نماینده مردم شریف تبریز ،آذرشهر و
اسکو خطاب به دادستان دادسرای عمومی و
انقالب شهرستان تبریز در خصوص این اداره
کل واکنش نشان داد.اداره کل حفاظت محیط
زیست آذربایجان شرقی در خصوص انتشار
نامه احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز به
دادستان مرکز استان و اعالم جرم نسبت به
اداره اعالم می دارد :نامه به ظاهر مشفقانه
و دلسوزانه آقای بیگی خطاب به دادستان
محترم مرکز استان بیش از پیش موجبات
تقویت نظارتی مجموعه حفاظت محیط زیست
استان شد و از این بابت از آقای بیگی تشکر و
قدردانی می گردد.نامه مذکور در بادی امر به
نظر دلسوزانه و مشفقانه بوده اما با بر شمردن
کلماتی مانند"تخلفات مکرر ،مسامحه،
الپوشانی ،ناسالمتی اداره کل و بسیاری موارد
دیگر" که همه این مطالب اتهامات بی پایه
و اساس بوده و به نظر می رسد همگی آنها
نشأت گرفته از یک سرمنشأ است که حاصل
مغلطه کاری و دعواهای جناحی دوستان
استاندار سابق بوده و باعث ایجاد یأس و
ناامیدی در شرایط خاص کشور در دل اهالی
محترم و فهیم استان می گردد.افزودنی است:
در سالهای گذشته بارها به ایشان اعالم کرده
بودیم که مدارک و اسنادشان را به مراجع
قضایی تحویل دهند و مجدا و موکدا اعالم می
داریم این اداره کل آمادگی پاسخ گویی در جمع
افراد متخصص با حضور نمایندگان سمن ها،
اصحاب رسانه و ادمین های کانال های فضای
مجازی در هر زمان و مکانی که ایشان صالح
می دانند را دارد.و در ضمن ذکر این مطلب
هم ضروری است که در مورد اتهاماتی که
ایشان بر علیه سازمان حفاظت محیط زیست
وارد نموده اند ،این اداره کل حق شکایت خود
را علیه نماینده محترم به اتهام توهین ،افترا و
تشویش اذهان عمومی محفوظ می دارد تا در
موعد مناسب عملی نماید.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان
علی آباد کتول معرفی شد
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اخبار

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان عنوان کرد

توسعه حمل ونقل چند وجهی راهبرد مهم بندر شهیدرجایی
الله مراد عفیفی پور در جلسه ویدئو کنفرانسی
با وزیر راه و شهرسازی حجم کاالهای صادر شده
در بخش نفتی را  ۱۲میلیون و  ۳۰۴هزار و ۴۵۵
تن اعالم کرد و از افزایش  ۴,۸درصدی در این
بخش خبر داد.
وی تعداد شناورهای ورودی به بنادر تجاری
این استان را بیش از  ۶۱هزار فروند اعالم کرد
و افزود :از این میزان ۵ ،هزار فروند شناور باالی
هزار تن و  ۵۶هزار فروند از شناورهای پهلو
گرفته ،زیر هزار تن وزن داشتهاند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ادامه
گزارش خود به توسعه حمل و نقل چند وجهی و
افزایش سهم ریلی در بندر شهیدرجایی اشاره کرد
و اظهار داشت :یکی از مهمترین برنامههای کاری
در سال جهش تولید انجام عملیات تخلیه گندم
از کشتی و انتقال مستقیم آن به واگن قطار بود
که به عنوان گامی مهم در جهت تقویت حمل و
نقل چند وجهی بوده است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
تصریح کرد :براساس هدف گذاری انجام گرفته
تمام تالش خود را بکار خواهیم گرفت تا بتوانیم
سهم قابل توجهی از بار را از طریق ریل به بندر
وارد و یا از بندر خارج کنیم.
عفیفی پور به برنامههای تدوین شده در
راستای تحقق سیاستهای کلی برنامه ششم
توسعه و اهداف سند چشم انداز بیست ساله
کشور اشارهی داشت و گفت :توسعه حمل و
نقل چند وجهی (افزایش سهم ریل در بنادر
کشور) به عنوان یک راهبرد در سال جهش
تولید ،در دستور کار قرارگرفته است.
واردات  ۷۳۳تن انواع کاالهای بهداشتی طی
دو ماه گذشته از بندر شهید رجایی
وی در ادامه ارتباط ویدئوکنفرانسی با معاون
اول رئیسجمهور با بیان اینکه پس از شیوع
ویروس نوپدید کرونا نیاز به تأمین اقالم
بهداشتی و ملزومات پزشکی به طرز چشمگیری
افزایش یافته خاطر نشان کرد :طی دو ماهه
گذشته  ۷۳۳تن انواع کاالهای بهداشتی که
مربوط به مقابله با ویروس کرونا بوده از بندر
شهید رجایی ترخیص و به دستگاههای ذیربط
تحویل داده شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :توسعه حمل و نقل چند وجهی راهبرد مهم بندر شهید رجایی در سال جهش تولید است.

براساس هدف
گذاری انجام
گرفتهتمام
تالش خود را
بکارخواهیم
گرفت تا
بتوانیمسهم
قابلتوجهی
از بار را از
طریق ریل به
بندر وارد و یا
از بندر خارج
کنیم
این مقام مسئول با اشاره به کاهش زمان
ماندگاری کاالهای بهداشتی در بندر شهید
رجایی گفت :از زمان شیوع بیماری کووید۱۹ -
با تدابیر اتخاذ شده با گمرگ ایران مدت زمان
ترخیص انواع کاالهای بهداشتی در این بندر به
کمتر از سه روز رسید.
عفیفی پور اظهار داشت :اقدامات و تالش
مجدانه دریانوردان و بخشهای دولتی و
شرکتهای کارگزار بخش خصوصی در بنادر
استان به منظور جلوگیری از پیامدهای و آثار
منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری کووید-
 ۱۹بسیار مؤثر بوده به گونه ایی که خوشبختانه
هیچگونه خلل و نگرانی در جهت کمبود کاالها در
کشور وجود نداشته است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اطالع

رسانی درباره چگونگی حفاظت در برابر بیماری
یاد شده را تنها محدود به بخش دولتی ندانست و
افزود :پرسنل شرکتهای بخش خصوصی فعال
در بندر شهید رجایی نیز برای مقابله با بیماری
کرونا آموزشهای الزم را دریافت کردهاند.
افزایش ارتقا جایگاه کانتینری بندر شهید
رجایی
عفیفی پور در ادامه به پایانه مکانیزه مواد
معدنی در بندر شهید رجایی بعنوان یکی از
پروژههای سرمایه گذاری اشاره کرد افزود :این
پایانه  ۵۰میلیون تن ظرفیت صادرات و واردات
مواد معدنی را به شکل مکانیزه در بندر شهید
رجایی را فراهم خواهد کرد.
وی ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژه فاز
 ۳بندر شهیدرجایی ،اظهار کرد :این طرح یکی

از پروژههای عظیم بندرسازی در ایران است که
هم به لحاظ تجهیزات فنی و هم روند ساخت
و سازهای عمرانی دارای پیچیدگیهای خاص و
ویژگیهای منحصر بفردی است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح
کرد :فاز  ۳توسعه پایانه کانتینری این بندر در
مجموع شامل احداث  ۱۴۰۰متر اسکله ۴ ،میلیون
متر مکعب الیروبی و احداث  ۱۱۳هکتار محوطه
کانتینری پسکرانه است که با سرمایه گذاری یک
هزار میلیارد تومانی سازمان بنادر و دریانوردی در
دست اجراست.
وی ادامه داد :با بهره برداری از فاز سوم طرح
توسعه بندر شهید رجایی ارتقا جایگاه این بندر
کانتینری از از  ۶.۳میلیون  TEUبه  ۸.۴میلیون
 TEUافزایش خواهد یافت.

جمع آوری 12میلیارد ریال کمک مؤمنانه درچهارمحال وبختیاری

طی حکمی از سوی علی اکبر نصیری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق گلستان  ،مدیر توزیع نیروی برق
شهرستان علی آباد کتول معرفی شد.به گزارش
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان
؛ طی حکمی از سوی علی اکبر نصیری رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق گلستان  ،حسین میر کبیر بعنوان مدیر
توزیع نیروی برق شهرستان علی آباد کتول
معرفی شد.بنابراین گزارش در بخشی از این
ابالغ آمده است :با توجه به تعهد ،تخصص
و تجربه جنابعالی و مصوبه کمیته انتخاب و
انتصاب مدیران شرکت ،بدینوسیله به موجب
این ابالغ به عنوان مدیر توزیع نیروی برق
شهرستان علی آباد کتول منصوب می گردید تا
زیر نظر اینجانب انجام وظیفه نمائید.
امیدوارم با اتكال به خداوند سبحان و با
استفاده از تجربیات خود و با بهره گیری از
تمام توان و تالش سایر همكاران ،با رعایت
اصول اخالقی و اداری در انجام امور محوله،
حداكثر اهتمام الزم را معمول و انشاء الله
درسایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در
جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران و صنعت برق استان گلستان،
موفق و موید باشید

کسب تقدیر نامه دو ستاره تعالی
سازمانی توسط شرکت گاز
استان اردبیل

فرمانده سپاه قمربنی هاشم علیه السالم در جلسه استانی
مقابله با ویروس کرونا از جمع آوری 12میلیارد ریال کمک مؤمنانه
در چهارمحال و بختیاری خبر داد.
به گزارش خبرنگارماجلسه استانی مقابله و پیشگیری از ویروس
کرونا در استانداری چهارمحال و بختیاری با حضور مسئوالن
برگزار شد.اقبال عباسی ،استاندار چهارمحال و بختیاری در این
جلسه با اشاره با آغاز فعالیت اصناف بر دریافت کد رهگیری از
سامانه سالمت و رعایت پروتکل های بهداشتی و نظارت بازرسان
بر مراعات دقیق فاصله گذاری هوشمند اجتماعی تأکید کرد.
عباسی ،توجه به معیشت مردم بویژه حمایت از آسیب دیدگان
ناشی از شیوع ویروس کرونا را به مسئوالن توصیه کرد و ادامه
داد :ادارات و نهادهای عضو ستاد استانی مقابله با کرونا  ۲۰درصد
از حقوق کارکنان خود را مشروط به رضایت کارمندان برای کمک
به مردم آسیبدیده اختصاص دهند.عباسی گفت :همچنین
 ۱۰۰میلیون تومان از اعتبارات مدیریت بحران استانداری نیز به

حساب ستاد مردمی کمک مؤمنانه استان واریز میشود .استاندار
چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت شناسایی نیازمندان و
افراد آسیبدیده از کرونا ،اظهار داشت :در این  ۲حوزه باید هم
افراد نیازمند و هم خانوارهایی که از ویروس کرونا آسیب دیدهاند
به خوبی شناسایی شوند تا با انسجام ،همدردی و مواسات بخشی
از ضرر و زیان این افراد را بتوان جبران کرد.
عباسی ادامه داد :در همین راستا میطلبد تا ادارات و نهادهای
عضو ستاد استانی مقابله با کرونا  ۲۰درصد از حقوق کارکنان خود
را مشروط به رضایت کارمندان برای کمک به مردم آسیبدیده
اختصاص دهند.وی خاطرنشان کرد :همچنین  ۱۰۰میلیون ریال
از اعتبارات مدیریت بحران استانداری نیز به حساب ستاد مردمی
کمک مومنانه استان واریز میشود.فرمانده سپاه چهارمحال و
بختیاری نیز در این جلسه با اشاره به اجرای رزمایش سراسری
کمک مومنانه گفت :در راستای کمک به مردم آسیبدیده از
کرونا و نیازمند استان ،تاکنون  ۱۲میلیارد ریال کمک نقدی توسط
پایگاه های مقاومت بسیج و همکاری ائمه جمعه و جماعات جمع
آوری شده است.سردار سرتیپ دوم پاسدار علیمحمد اکبری با
اشاره به توزیع 6هزار بسته معیشتی بین خانواده های نیازمند و
آسیب دیده استان چهارمحال و بختیاری که از این تعداد دو
هزار و  100بسته معیشتی از تهران برای خانوارهای نیازمند استان
اختصاص یافته است ،ابراز امیداوری کرد در ادامه با جذب
کمکهای بیشتر ،خدماترسانی به این اقشار همچنان تداوم
داشته باشد .وی ،با تقدیر از همکاری اقشار مختلف مردم ،گروه
های خیّری و ائمه جمعه و جماعات در جمع آوری کمکهای
مؤمنانه ،تصریح کرد :این موضوع میطلبد تا همه این کمکها
در زیرمجموعه قرارگاه مردمی استان (قرارگاه خدماترسانی شهید

مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی فارس خبر داد

محمدسعید جعفری) ،تجمیع شود.فرمانده سپاه چهارمحال و
بختیاری با اشاره به ایجاد سامانهای برای شناسایی خانوارهای
آسیبدیده ناشی از کرونا در استان ،خاطر نشان کرد :به زودی
این سامانه رونمایی و موجب میشود تا کمکهای مردمی ،به
صورت عادالنه و مساوی بین افراد نیازمند و مستحق توزیع
شود.سردار اکبری ،فعالیت  ۳ساله قرارگاه خدماترسانی
آسیبدیدگان درون و برون استانی چهارمحال و بختیاری
را یادآوری کرد و گفت :این قرارگاه در سیالب سال گذشته و
همچنین زلزله کرمانشاه خدمات قابل توجهی به مردم کشور ارائه
داد.وی خاطر نشان کرد :کمکهایی که از سوی این قرارگاه در
بحران کنونی جمعآوری شده است نیز در  ۲مرحله به مردم ارائه
میشود ،که یک مرحله آن در نیمه ماه مبارک رمضان و همزمان
با میالد کریم اهلبیت حضرت امام حسن (علیه السالم ) و کمک
دیگر در عید سعید فطر انجام میگیرد.
گفتنی است؛ در قالب رزمایش سراسری کمک مؤمنانه ،تمامی
پایگاهها و حوزههای بسیج در نواحی مقاومت شهرستانهای 10
گانه استان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم
استان برای حمایت از آسیب دیدگان ناشی از شیوع ویروس کرونا
هستند.حسابمشترک(قرارگاهخدماترسانیشهیدمحمدسعید
جعفری) به امضای نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری
و امام جمعه شهرکرد ،استاندار و فرمانده سپاه قمربنیهاشم
(علیه السالم) نزد بانک انصار بهمنظور واریز کمکهای مردم
برای کمک به نیازمندان و حادثه دیدگان از شیوع ویروس
کرونا شامل شماره حساب ،۱۹۱۸-۴۳-۵۵۵۵۵۵۵-۱شماره
شبا IR ۶۰۶۳۰۱۹۱۸۰۴۳۵۵۵۵۵۵۵۰۰۱و شماره کارت
 ۶۲۷۳۸۱۱۱۰۰۱۱۰۸۵۴در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از احراز
شرایط دریافت تقدیر نامه  2ستاره جایزه تعالی
سازمانی در سومین دوره ارزیابی سرآمدی
مجموعه شرکت ملی گاز ایران خبر داد.به گزارش
روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل  ،سردار
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت افزود :بر اساس
ارزیابی صورت پذیرفته از طرف ستاد شرکت ملی
گاز ایران این شرکت حائز شرایط دریافت سطح
تقدیر نامه  2ستاره از سوی دبیرخانه سومین دوره
ارزیابی سرآمدی مجموعه شرکت ملی گاز ایران
شناخته شد.اسماعیلی در توضیح فرآیند اعطای
تقدیر نامه یاد شده ،افزود :شرکت گاز استان
اردبیل با آگاهی از لزوم یك نگاه علمی و مبتنی
بر تجربه روز دنیا به موضوع تعالی از چندین
سال پیش تصمیم به بهبود و ارتقاء عملكرد بر
اساس مدل بومی تعالی سازمانی گرفت كه بتواند
راهنمای مناسبی برای این امر باشد.اسماعیلی،
در پایان ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین برگزار
کننده جایزه سرآمدی شرکت ملی گاز ایران،
دست یابی به این مهم را نتیجه همت و همراهی
رؤسا ،دبیران و اعضاء محترم کارگروههای تعالی
و تمامی همکارانی که در فرآیند خود ارزیابی و
ارزیابی نهایی تعالی سازمانی در سال گذشته به
هر نحوی مشارکت نموده اند ،و پرسنل زحمتکش
شرکت گاز استان دانست و ابراز امیدواری نمود
در سال پیش رو با همّت مسئولین ذیربط شاهد
جهش ِ این حوزه تاثیر گذار در سرآمدی شرکت
گاز استان اردبیل باشیم.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس خبر داد

 2میلیون و  850هزار متر مربع
زمین جهت اجرای طرح اقدام
ملی در استان
مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس گفت:
تا کنون افزون بر  2میلیون و  850هزار متر مربع
زمین جهت اجرای طرح اقدام ملی در استان
فارس اختصاص یافته و این رقم قطعاً در روزهای
آینده افزایش پیدا خواهد کرد.به گزارش پایگاه
خبری وزارت راه و شهرسازی  ،اداره ارتباطات
و اطالع رسانی راه و شهرسازی فارس ،جعفر
زاهدی افزود :این مقدار زمین تا کنون برای 16
شهرستان از استان فارس در نظر گرفته شده
که تامین زمین برای دیگر شهرستانها در دستور
کار قرار دارد و به سرعت برای شهرستانهای باقی
مانده نیز زمین تامین خواهد شد.مدیر کل راه
و شهرسازی فارس اذعان داشت :تامین زمین
تا کنون برای شهرهای آباده  ،اقلید ،خرمبید،
بوانات ،نی ریز ،داراب  ،زرین دشت  ،فسا،
استهبان ،خرامه ،جهرم ،قیر و کارزین  ،فیروز
آباد ،کوه چنار ،کازرون و ممسنی پیش بینی
شده است.او ادامه داد :سهم استان فارس
در طرح اقدام ملی مسکن  48 ،هزار و 727
واحد است و تا کنون  39هزار و  921نفر در
این طرح ثبت نام کرده اند.وی اظهار داشت:
 25هزار واحد از سهم استان فارس در این طرح
در شهر جدید صدرا و ما بقی در سایر شهرهای
این استان احداث خواهد شد.زاهدی ،یکی از
اولویت های اصلی اداره کل راه و شهرسازی
فارس در سال  99را اجرای طرح اقدام ملی
مسکن دانست و بیان کرد :مراحل اجرای این
طرح شامل :تامین زمین ،عقد قرارداد و پیگیری
احداث مسکن تا مرحله واگذاری به متقاضیان
است.استان فارس در تقسیمات کشوری در بر
گیرنده  36شهرستان است.

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شر کت آبفا استان اصفهان اعالم کرد

استقبال فعاالن صنعتی از پویش همدلی و کمک مومنانه در سطح شهرك ها و نواحی صنعتی استان

احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق آب صفر است

مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی فارس با اشاره به راه اندازی پویش همدلی و کمک مومنانه در سطح شهرك ها و نواحی
صنعتی استان از استقبال فعاالن صنعتی از این پویش خبرداد.به گزارش روابط عمومی شركت شهرك های صنعتی فارس،احد
فتوحی افزود :پویش همدلی و کمک مومنانه در سطح شهرك ها و نواحی صنعتی استان ،در راستای تحقق بیانات رهبر انقالب
در خصوص جمع آوری کمک مومنانه به نیازمندان و افرادی که به دلیل شیوع کرونا دچار آسیبهای جدی اقتصادی شده
اند،با مشاركت فعال جامعه صنعتی استان تشكیل شده است.وی افزود:در این راستا تاكنون صنعتگران مستقر در شهرك های
صنعتی بزرگ شیراز،شهید مصلحیان كازرون،سپیدان،الر،فیروزآباد،آباده،استهبان،جهرم و مرودشت به این پویش پیوسته اند
و كمك های نقدی و غیر نقدی خود را ارائه كرده اند.وی خاطر نشان کرد :هدف اصلی این پویش ،كمك به خانوادههای نیازمند
،دانش آموزان بیبضاعت در آستان ه ماه رمضان است.فتوحی با بیان اینكه جامعه صنعتی استان در راستای انجام مسئولیت اجتماعی
خود همواره در عرصه هایی كه نیاز به كمك و همیاری و مساعدت آنها بوده ،پیشتازو پیشقدم بوده اند و داوطلبانه و بدون هیچگونه چشمداشتی حمایت
كرده اندگفت:باتوجه به شرایط امروز كشور نیز فعاالن صنعتی از همان روزهای نخست هم در عرصه تولید تجهیزات مورد نیاز و اقالم بهداشتی و هم در
زمینه همكاری با ستاد ملی و استانی مبارزه با كرونا مبنی بر تعطیلی واحد های صنعتی ،همكاری های الزم را انجام داده اند و هم اكنون نیز با راه اندازی
پویش همدلی و کمک مومنانه،به یاری آسیب دیدگان از كرونا می شتابند.مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی فارس افزود:بر اساس گزارش های
دریافتی از شهرستان ها ،تاكنون كمك های خوبی در زمینه تامین بسته های غذایی،تامین رایگان اقالم بهداشتی نظیر ماسك و محلول های ضد عفونی
كننده و نیز توزیع محصوالت غذایی تولیدی كارخانه ها بین اقشار محروم انجام شده است.وی بخش دیگری از این پویش را حمایت واحدهای صنعتی از
كارگران و عدم تعدیل نیرو در این شرایط اعالم كرد و گفت:با وجود اینكه برخی واحد های تولید متاثر از این شرایط دچار مشكل شده اند اما ضمن حمایت
از كارگران و نیروی كار خود ،خدمات مناسبی نیز به آنها ارائه كرده اند كه این اقدام واحدهای صنعتی قابل تقدیر است.فتوحی در پایان گفت:واحد های
صنعتی می توانند كمك های خود را به ستادهای شهرستانی مبارزه با كرونا و یا كمیته امداد حضرت امام خمینی ره تحویل دهند.

اصفهان –راعی  :مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آبفا استان اصفهان در برنامه رادیویی جاری حیات عنوان کرد :پس از تصفیه
نهایی آب،کلر باقیمانده در آب بین هشت دهم تا یک  PPMاست که با وجود این مقدارماده گندزدایی در آب ،ویروس کامال از بین می
رود.فهمیه امیری افزود :بدنه ویروس کرونا از چربی تشکیل شده که در معرض ماده گندزدایی که قرار می گیرد ،کامال از بین می
رود .وی با بیان اینکه خط قرمز شرکت آبفا استان اصفهان کیفیت آب است تصریح کرد :اولویت شرکت آبفا اصفهان تامین و توزیع
آب سالم و بهداشتی می باشد ،که براین اساس در سطح استان آزمایشگاه های متعددی  ،کیفیت آب را از لحاظ میکروبی ،شیمیایی
و فلزات سنگین مورد آزمایش قرار می دهند.مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به تعداد مراکز
پایش و کنترل کیفیت آب در سطح استان خاطرنشان ساخت :در سطح استان  22آزمایشگاه  ،پارامترهای میکروبی آب را به طور شبانه
روزی و مستمر اندازه گیری می کنند و چهار باب آزمایشگاه از نظر شیمیایی ،میزان امالح موجود در آب نظیرکلسیم ،منیزیم ،نیترات و
سولفات موجود را بررسی کرده و دو باب آزمایشگاه میزان فلزات سنگین موجود در آب مانند سرب  ،روی  ،جیوه  ،کرم و مس را بررسی می کند.وی با بیان اینکه
در سطح استان اکیپ هایی به صورت مستمر کیفیت آب را بررسی می کنند ،افزود :در سطح استان عالوه بر آزمایشگاههای ثابت  ،همه روزه اکیپ های سیار
کیفیت آب را از نظر پارامترهای میکروبی  ،شیمیایی و فلزات سنگین را آزمایش می کنند.امیری خاطرنشان ساخت :در تصفیه خانه آب باباشیخعلی درحین فرایند
تصفیه به صورت آنالین  ، EC ، PHمقدار کدورت و کلر باقیمانده آب مورد بررسی قرار می گیرد.وی در پاسخ به سوال احتمال ضرر ماده ی گندزدای موجود در
آب برای سالمتی اظهار داشت :آب شرب تصفیه خانه باباشیخعلی به روش ازن گندزدایی می گردد و میزان کلر طوری تنظیم می شود که طبق دستورالعمل
وزارت بهداشت میزان کلر باقیمانده در آب از هشت دهم تا یک  PPMباشد و این مقدار به طور قطع برای سالمتی مردم هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کند.مدیر
مرکز پایش و کنترل کیفیت شر کت آبفا استان اصفهان با تاکید بر کیفیت آب شرب اصفهان بیان کرد :شرکت آبفا استان اصفهان حساسیت ویژه ای بر تامین
و توزیع آب شرب با کیفیت در سطح استان داشته اما از زمان شیوع ویروس کرونا نظارت و حساسیت بر تامین و توزیع آب شرب چندین برابر شده است و در
نتیجه مردم نگران کیفیت آب شرب نباشند و بدانند که ویروس کرونا به هیچ عنوان از طریق آب آشامیدنی انتقال نمی یابد.

