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خبر
تمجید رئیس دانشگاه علوم پزشکی
گیالن از روانشناسان و مشاوران

رشت-خبرنگار همدلی :دکتر ارسالن ساالری،
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن در پیامی ،روز
جهانی مشاور و روانشناس را به تالشگران این عرصه
تبریک گفت .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دانشگاه
علوم پزشــکی گیالن(وب دا)؛ متن پیام به شــرح
زیر اســت 28 :آوریل مصادف با هشتم اردیبهشت
ماه ،که به عنوان روز جهانی مشــاور و روانشناس
نامگذاری شده است ،فرصت مغتنمی برای تقدیر از
تالشگران عرصه روانشناسی و مشاوره است .در این
برهه از زمان که همهگیری ویروس کرونا گریبانگیر
کشورهای جهان و ازجمله کشور عزیزمان ایران شده
اســت و میلیونها نفر درگیر این ویروس منحوس
شده اند و استرس ناشی از ابتال به این بیماری و غم
از دست دادن عزیزان ،امنیت روانی بسیاری از افراد
جامعه را به خطر انداخته است ،نقش روانشناسان و
مشاوران روانی در حفظ سالمت روان و ایجاد امید و
نشاط در جامعه دوچندان شده است .در این میان،
همکاران پرتالش حوزه روانشناســی و مشاورهای
در اســتان به ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز
بــرای حفظ و ایجاد امنیت روانی در جامعه از هیچ
کوششی دریغ نکردند و همپای مدافعان سالمت به
یاری مردم شــتافتند .اینجانب ،ضمن تبریک «روز
جهانی روانشــناس و مشاور» به همکاران پرتالش
این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی گیالن که در ایام
بحران کرونا در گیالن ،خدمات مشاورهای ارزندهای
به مردم ارائــه کردند،از خداوند منان ،ســامتی و
بهروزی برای تالشگران این عرصه را آرزومندم.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی کرمانشاه:

 ۲۵درصد باغات کرمانشاه
در خطر خشکیدگی هستند

کرمانشاه-خبرنگار همدلی:مدیــر امور باغبانی
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت۲۵ :
درصد باغات این استان در خطر خشکیدگی ناشی
از خشکسالی هســتند .منصور احمدی اظهار کرد:
متأســفانه در سال زراعی جاری در استان کرمانشاه
میزان بارندگی  ۳۱درصد کاهش داشته است.
وی افزود :با توجه به کاهش قابل توجه بارندگیها،
 ۲۵درصــد معادل  ۱۰هزار هکتار از باغات اســتان
کرمانشــاه در خطر خشکیدگی ناشی از خشکسالی
هستند .مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
اســتان کرمانشاه گفت :بیشــترین سطح باغات در
شهرستانهای کرمانشاه ،صحنه و داالهو قرار دارد.
احمدی با اشاره به پیشبینی کاهش هشت درصدی
کل تولیدات باغی اســتان کرمانشاه در سال جاری
تصریح کرد :کاهش تولیدات باغی مذکور معادل ۲۹
هزار تن اســت .وی افزود :میزان تولید محصوالت
باغی استان کرمانشاه در سال گذشته  ۳۱۰هزار تن
بوده که بیشترین سطح زیر کشت به گردو ،انگور و
بادام اختصاص داشته است.

نقش مهم شهروندان در توسعه پایدار شهری

تحلیل وضعیت اردوگاهاصالحطلبان

ادامه یادداشت از صفحه اول
اوراقی فاقد صرفه اقتصادی

حتی بانک مرکــزی به دولت ابالغ میکند که چه
سیاست اقتصادی برای ســال پیشرو باید در پیش
بگیــرد.؛ یک نهاد مســتقل و با قدرت در سیســتم
اقتصادی؛ وقتی رئیس بانک مرکزی این کشور درباره
مســئلهای صحبت میکند شــاید تاثیر آن بر رفتار
مــردم و فعاالن اقتصادی از تاثیر صحبتهای رئیس
جمهور نیز بیشتر باشد .در همین زمینه باید گفت که
یکی از روشهــای محبوب برای کنترل تورم در این
کشورها ،استفاده از سیاست انقباض پولی است .هدف
از سیاست انقباض پولی ،کاهش عرضه پول با استفاده
از انتشار اوراق قرضه است؛ اوراقی که برای اثرگذاری
بیشتر در این کشورها با قیمت پایینتر و سود باالتر
به دســت خریداران میرســد .با اتخاذ این سیاست
در کشــورهای توسعهیافته ،حجم پول در جامعه کم
شــود؛ وقتی میزان پول در دست مردم کاهش یابد
الگوی مصرفی یا تمایــل آنها برای خرید و مصرف
کاالهــا کاهش مییابد .پس از آن با کاهش تقاضا در
جامعه قیمتها نیز رفتهرفته پایین میآید .به عبارتی،
توزیع اوراق قرضه دولتی با کاهش رشد نقدینگی به
کنتــرل نرخ تورم کمک میکند .اما نکته قابل توجه
در انتشــار اوراق قرضه در این کشورها همان مسئله
پایین بودن قیمت این اوراق و ســود باالتر آنهاست
که درصد باالیی از مردم را تشویق به سرمایهگذاری
میکند .این در حالی اســت که در کشور ما در حال
حاضر دولت اوراقی منتشــر میکند که نرخ سود آن
در بهترین حالت کمی باالتر از نرخ بهره بانکی است .با
توجه به اینکه در ایران نرخ تورم همیشه باالتر از نرخ
بهره بانکی یا نرخ سود اوراق قرضه بوده است با ادامه
این شرایط خرید این اوراق فاقد صرفه اقتصادی است.

کاری شــهرداری کرمانشاه قرار دارد ،تصریح
کرد :اگرچه امروزه شــهرداری به عنوان یک
نهاد اجتماعی مطرح است ،اما باید به خاطر
داشــته باشیم تا زمانی که به عنوان یک نهاد
خدماتی نیازهای اولیه شــهروندان را برطرف
نکنیم ،نمیتوانیم از شهروندان انتظار داشته

باشــیم که شــهرداری را بهعنوان یک نهاد
اجتماعی بپذیرند .دیدار شهرداران و مدیران
سازمانهای شهرداری با مردم در روزهای پنج
شــنبه هرهفته یکی از برنامههای شهرداری
است که طلوعی به آن اشاره کرد و درخصوص
آن گفــت :این امر در راســتای طرح تکریم

ارباب رجوع و خدمت به شــهروندان صورت
میگیرد تــا بهصورت مســتقیم در جریان
مشکالت شهروندان قرار گیرند و بدین وسیله
حتیالمقدور مشکالت شهروندان هر منطقه
بدون مراجعات مکرر و وقت گیر و هزینه بر به
مرکز در خود منطقه حل و فصل شود.

تمجید رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از روانشناسان و مشاوران
بندرعباس-خبرنگار همدلی :مدیرعامل
شرکت نفت ستاره خلیج فارس از کاشت هزار
اصله درخت گلپرک در راســتای حفاظت از
این گونهی گیاهی در خطر انقراض خبر داد و
افزود :ستاره خلیج فارس با اجرای سیستمهای
نوین در مدیریت فضای سبز ،حفاظت از منابع
خاکی ،حفاظت از منابع آبی ،مدیریت مصرف
انرژی و توجه به فرهنگســازی به صنعتی
پیشــرو در حفاظــت از محیطزیســت بدل
شــده است .به گزارش روابط عمومی شرکت
نفت ستاره خلیج فارس« ،محمدعلی دادور»
فرارســیدن روز جهانی زمین پاک را فرصتی
برای پاسداشــت ارزشهای زیستمحیطی
خواند و اظهار داشــت :در این روز با توجه به
اینکه درخت گلپرک یکی از درختان بومی
استان هرمزگان است و در خطر انقراض قرار
دارد ،هزار اصله از این درخت در پاالیشــگاه
کاشته شد .وی این اقدام را حرکتی مؤثر در
راســتای حفظ این گونهی ارزشمند عنوان

کرد و افزود :این درخت گونهای نمکدوست،
تثبیتکننده خاک و بســیار مقاوم به گرما و
کمآبی اســت ازاینرو کاشت آن در منطقهی
هرمزگان موفقیتآمیز خواهد بود.
تولید بنزین پاک
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در
ادامــه تولید قریب به  47میلیون لیتر بنزین
پاک با استانداردی باالتر از استاندارد یورو 5
را اصلیترین نشانهی اهتمام این پاالیشگاه در
حفاظت از محیطزیست قلمداد کرد و گفت:
رسالت اصلی ما تولید سوخت در راستای تأمین
امنیت سبد انرژی کشــوری است بااینحال
همــواره توجه به الزامات زیســتمحیطی را
مدنظر داریم چراکه توســعهی پایدار در گرو
عنایت به مباحث زیستمحیطی است.
مدیریت مصرف انرژی
دادور بهکارگیری تمهیدات مناسب بهمنظور
بهینهســازی و مدیریت مصرف انــرژی را از
مهمترین راههای حفظ محیطزیست خواند

و گفت :با مصرف ســوختهای پاک ،کاهش
فلرینگ ،اســتفاده از تجهیزات با بازدهی باال
و بازیافــت گازهای حاصــل از فرآیند تولید
بهعنوان سوخت سعی کردهایم تا حساسیت
خود را نسبت به حفظ محیطزیست در عمل
نشان دهیم.
حفاظت از منابع آبی
وی حفاظت از منابع آبی را یکی دیگر وظایف
زیستمحیطی این شرکت عنوان کرد و افزود:
راهانــدازی و بهرهبرداری از واحدهای پاالیش
آبتــرش جهت اســتفاده مجــدد از آب در
واحدهای عملیاتی ،جداسازی گازهای اسیدی
و انتقال به واحــد بازیافت گوگرد در همین
راستا صورت پذیرفته است.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از
نمونهبرداری ،آزمایش و آنالیز روزانه خروجی
پســاب و همچنین خروجی آب خنککننده
مبدلهای حرارتی پاالیشــگاه ستاره خلیج
فارس خبر داد و اضافه کرد :طراحی ،ساخت و

بهرهبرداری از سیستم بسته جهت بازچرخانی
و خنکســازی آب ،نصب آناالیزرهای برخط
روی کانال برگشــت آب به دریا ،استفاده از
تجهیزات جهت جذب آلودگی احتمالی بخار
آب ،پایش مســتمر چاههای پایش آبهای
زیرزمینی و استفاده مجدد از بخار مصرفی از
دیگر اقدامات مبتکرانه برای حفظ منابع آبی
در این ابرپاالیشگاه است.
پرهیز از شعارزدگی
وی در پایــان دوری از شــعارزدگی و
فرهنگســازی را از اصلیترین موضوعات در
بحث حفاظت از محیطزیست خواند و تأکید
کرد :امیدوارم همگان با تفکری سیستمی در
راستای شعار جهانی «احیای زمین ،افزایش
بهرهوری برای توســع ه پایــدار» تالش کنند
تا نهتنهــا در اين روز بلكه در تمامي روزهاي
سال شاهد اجرای این شعار و ترویج فرهنگ
حفاظت از محیطزیست در میان تمامي اقشار
جامعه باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:

ادامه یادداشت از صفحه اول
در این وضعیت با توجه به این کهاصالحطلبان تأکید
کردهانــد اگر یکی از چهرههای مــورد حمایت آنان در
انتخابات تأیید صالحیت شود ،مشارکت فعال در انتخابات
خواهند داشــت در این صورت امکان عقبنشینی هم
ندارند و با توجه بــه عالمتهای منفی که جامعه  -به
خصوص در انتخابات مجلس فعلی -ارسال کرده ،میتوان
گفت از هماکنون وضعیت نه چندان مطلوبی برایشــان
قابل پیشبینی اســت؛ بنبستی که عقبنشینی در آن
سخت اســت و احتمال پیشروی هم برای آنان به حد
پایینی رسیده است.
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شهردار کرمانشاه تأکید کرد:

کرمانشــاه-خبرنگار همدلی  :شهردار
کرمانشاه گفت :حضور و مشارکت شهروندان
در اداره شهر یکی از اصول مهم و اساسی برای
توسعه پایدار محسوب میشود.
به گزارش مرکز اطالعرســانی روابط عمومی
شــهرداری کرمانشــاه ،دکتر سعید طلوعی
اظهــار داشــت :تمــام هم و غــم مجموعه
شــهرداری کرمانشــاه این اســت که در راه
خدمترسانی به شهروندان با نهایت توان به
انجــام وظیفه بپردازیــم و اگر بهدنبال جلب
رضایت شــهروندان هستیم ،باید با مدیریتی
جهادی ،یکپارچه ،و آینده نگر و شفافسازی
در خصوص عملکردمان به اجرای برنامههای
توســعه شهر بپردازیم و در خدمت رسانی به
جامعه شهروندی کوتاهی نکنیم.
وی افزود :مدیریت شهری باید بدنبال ایجاد
محیط زیستی ســالم و ایدهآل برای یکایک
شهروندان باشد و برای تحقق اهداف مدیریتی
موفق ،برنامهریزی ،اجرای برنامهها و نظارت
دقیق بر اجــرای آنها میتواند مــا را در این
مهم یاری کند .شــهردار کرمانشــاه ،یکی از
اولویتهــای کاری شــهرداری را بازگردانند
نشاط و شــادابی به فضاهای شهری و تغییر
نگرش در ایجاد جذابیتهای شهری دانست
و با بیان اینکه خوشبختانه این امر در دستور

ثبات نسبی «کرونا» در کرمانشاه
کرمانشــاه-خبرنگار همدلــی :رئیس
دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشــاه از ثبات
نسبی کرونا در استان خبر داد و گفت :اظهار
نظــر قطعی در این باره منــوط به وضعیت
کرونا طی دو تا سه هفته آینده است.
دکتر محمودرضا مرادی درزحاشــیه جلسه
ســتاد کرونا در جمع خبرنگاران با اشاره به
ثبات نســبی وضعیت کرونا در استان گفت:
حدود یک هفته است که شاهد ثبات نسبی
کرونا در اســتان و تا حد اندکی سیر نزولی
بیماری هســتیم ،اما برای اظهارنظر قطعی

باید ببینیم سیر دو تا سه هفته آینده بیماری
به چه شکل خواهد بود .وی افزود :تجربه یک
سال گذشــته به ما نشان داده که با افزایش
رعایت پروتکلهای بهداشــتی سیر بیماری
ظرف مدت کوتاهی نزولی شده و با کاهش و
یا عدم رعایت این پروتکلها بالفاصله شاهد
سیر پرشتاب و صعودی بیماری خواهیم بود.
مرادی گفت :بنابراین با نزولی شــدن سیر
بیماری مردم نباید دوباره بی خیال شــوند
و پروتکلهــا را کنار بگذارند و باید بدانند تا
واکسیناسیون بخش اعظم جامعه ،پروتکلها

باید با دقت رعایت شود .رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی کرمانشاه گفت :ظرف دو تا سه ماه
آینده واکسیناســیون اقشار مختلف جامعه
شروع میشود ،بنابراین از مردم میخواهیم
تا زمان واکسیناسیون سراسری پروتکلها را
با جدیت هرچه تمامتر رعایت کنند.
 26هزار ُدز واکســن در کرمانشــاه
تزریق شد
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کرمانشاه در
ادامه با اشــاره به ورود بیش از  41هزار ُدز
واکســن کرونا به اســتان گفت :تاکنون کار

تزریق بیش از  26هزار و ُ 300دز واکســن
انجام شــده و مابقی هم طی روزهای آینده
تزریق میشــود .وی افــزود :در این مرحله
واکسیناســیون افــراد باالی  80ســال در
حال انجام اســت و در روزهای آینده برنامه
واکسیناسیون افراد باالی  75سال هم اعالم
میشود.
مرادی خاطرنشــان کرد :اســامی این افراد
در ســامانه «سیب» ثبت اســت و از قبل با
آنها تماس گرفته شــده و روز و مکان تزریق
واکسن به آنها اعالم میشود.

مدیرکل کمیته امداد استان:

پرداخت ماهانه  550هزار تومان به هر یتیم کرمانشاهی
کرمانشــاه-خبرنگار همدلی:مدیرکل
کمیتــه امــداد امــام خمینی(ره) اســتان
کرمانشــاه میانگین ســرانه پرداختی به هر
یتیم استان را  550هزار تومان اعالم کرد.
«محسن رخصی» در برگزاری پویش «ایران
مهربان» جهت اکرام ایتام گفت :این طرح از
ابتدای مهرماه سال گذشته و با هدف جذب
حامی برای ایتام در کشور کلید خورده است.
وی افزود :دراین طرح از ظرفیت تمام ادارات،
مدیــران ،خیرین ،اصناف ،بازاریان و اقشــار
مختلف جامعه استفاده شده تا بتوانیم تعداد
حامیان بیشتری برای ایتام جذب کنیم.

رخصی به استقبال خوب مردم از این طرح
اشاره کرد وافزود :خوشبختانه تاکنون حدود
 40هزار حامی جدید برای ایتام استان جذب
کردهایم و همین امر باعث شده کمیته امداد
کرمانشــاه رتبه اول در این پویش را کسب
کند .مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
اســتان کرمانشــاه گفت :در این پویش هر
فرد میتواند حامی یک یا چند یتیم شــود
و بصورت ماهانه مبالغی را به حســاب آنها
واریز کند .رخصی خاطرنشــان کرد :مبالغ
واریزی حامیان مســتقیما به حسابی که به
نام یتیم باز شــده واریز میشود و این میان

واســطهای وجود ندارد.این مسئول با اشاره
بــه وجود بیــش از  10هزار یتیــم و فرزند
محســنین(کودکان بدسرپرســت به دلیل
زندان رفتن یا بیمارشــدن یا از کار افتادگی
و  ...پدر خانواده) در اســتان گفت :در حال
حاضر تمام این کودکان حامی دارند و ماهانه
مبالغی به حساب آنها واریز میشود.
رخصی میانگین سرانه پرداختی به هر یتیم
را  550هــزار تومان اعــام و تصریح کرد:
هرچه تعداد حامیان افزایش یابد ،این میزان
مبلغ هم افزایش خواهــد یافت و در تالش
هســتیم این ســرانه را به ماهانه  750هزار

تومان برسانیم.
مدیــرکل کمیتــه امداد امــام خمینی(ره)
استان کرمانشــاه در خصوص نحوه ثبت نام
در این طرح اظهار کــرد :افراد میتوانند به
دفاتر کمیته امداد مراجعه کرده و یا از طریق
سایت کمیته امداد اقدام به ثبت نام در این
طرح کنند.
وی افزود :همچنین افراد میتوانند عدد یک
را به شماره پیامکی  3000333383ارسال
کنند کــه در این صورت همــکاران کمیته
امداد با آنها تماس گرفته و کار ثبت نام آنها
انجام میشود.

آبدهی چشمههای کرمانشاه  ۷۲درصد کاهش یافت
کرمانشاه-خبرنگار همدلی:مدیــر عامل
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه گفت:
۷۲درصد کاهش آبدهی چشمهها را داریم.
علیرضــا کاکاونــد با بیــاناینکه وضعیت
بارندگی امســال در مقایسه با سال گذشته
خوبی نیست ،گفت :آب هست ،ولی کم است
بنابراین زنگ خطر تامین آب شرب در استان
به صدا در آمده است.
وی ادامــه داد ۲۳ :مخــزن تحت پوشــش

داریم که با ایجاد سیســتم پیشــرفته اتاق
هوشمند کنترل به صورت  ۲۴ساعته منابع
آبی خطــوط انتقال و مخازن آب را زیر نظر
دارد .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
کرمانشاه با اشــاره به کاهش چشمگیر آب
چشــمهها ،افزود ۷۲ :درصد کاهش آبدهی
چشــمهها را داریم که عدد خطرناکی است
و قطعا در تأمین آب شرب شهرها و روستاها
مشکالتی خواهیم داشت.

وی تصریح کرد :امسال نگرانی کمآبی شهری
اول برای شهر کرمانشاه و در حوزه روستایی
برای شهرســتان ثالث باباجانی وجود دارد.
کاکاوند خاطرنشــان کرد :سال گذشته در
فروردینماه تعداد  ۵۴روستا را با تانکر سیار
آبرسانی داشتیم که متأســفانه این عدد به
 ۱۲۸روستا رسیده است.
وی گفــت :ظرفیت آب مخــازن برای رفع
مشــکل کمآبی در شهر کرمانشاه  ۲۵۰هزار
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مترمکعب است که در حال حاضر تنها ۱۲۵
مترمکعب ظرفیت داریم.
کاکاونــد در پایان از مردم خواســت ،برای
جلوگیــری از قطعــی آب مدیریت مصرف
داشته باشند ،برای آبیاری باغات و مزارع از
با آب شــرب استفاده نکنند و شهرداری نیز
فضای سبز را شهرداری را نباید با آب شرب
آبیاری کنند؛ در صــورت تکرار با متخلفان
برخورد میشود.

خبر
استان هرمزگان رتبه دوم کشوری
را در صدور جواز تاسیس واحدهای
صنعتی دارد

بندرعباس-خبرنگار همدلی:رئیس ســازمان
صنعــت ،معدن و تجارت هرمزگان از کســب رتبه
دوم کشوری با وضع موجود در صدور جواز تاسیس
واحدهــای صنعتی خبــر داد .به گــزارش روابط
عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان،
خلیل قاســمی گفت :ســرمایه گــذاری جوازهای
تاســیس واحدهای صنعتی استان در سال گذشته
 ،رشــد 582درصدی داشته است .وی با اعالم خبر
فوق افزود7/6درصد ســرمایه گذاری کل کشور در
استان هرمزگان تا پایان سال گذشته صورت گرفته
است و این استان هم اکنون رتبه دوم سرمایه گذاری
کشوربدون در نظر گرفتن مناطق میباشد .قاسمی
ادامه داد :جذب این میزان سرمایه گذاری از طریق
صدور  575فقره جواز تأســیس صنعتی برای آغاز
سرمایه گذاری در استان با پیش بینی اشتغال یازده
هزار و  835نفر انجام شــد .رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان ادامه داد :استان هرمزگان
با توجه به پتانسلها و ظرفیتهای موجود سرمایه
گذاران را مجاب به سرمایه گذاری در بخش صنعت
هرمزگان نموده که جهش تولید را در بر داشــته و
استان از نظر صدور جواز تأسیس رتبه دوم کشور را
کسب کرده است.

رشد 420درصدی مشارکت
همکاران آبفای گیالن در نظام
پیشنهادها

رشت-خبرنگار همدلی:مشارکت همکاران آبفای
گیالن در نظام پیشــنهادات طی ســال  99نسبت
به سال گذشته  420درصد رشــد داشته است .به
گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت
آب و فاضالب اســتان گیالن ،معاون منابع انسانی و
تحقیقات این شرکت از افزایش مشارکت همکاران در
ارائه پیشنهادات و رشد  420درصدی در این حوزه
طی ســال  99به نسبت ســال  98خبر داد .مژگان
امیدی با اعالم این خبر افزود :با توجه بهاینکه یکی
از اهداف و سیاستهای شرکت ،افزایش بهرهوری و
مشــارکت همکاران در تصمیمسازی است ،در سال
 1399اقداماتــی صورت گرفت که منجر به افزایش
پیشنهادهای ارسالی از سوی همکاران و ذینفعان
عمومی شــد .وی با اشاره به تعداد پیشنهادات اخذ
شده اظهار داشت :دبیرخانه نظام پیشنهادات آبفای
گیالن در سال  1399تعداد 1110پیشنهاد دریافت
کرد که نسبت به ســال  1398رشد  420درصدی
داشــته است .امیدی یادآور شد :این تعداد پیشنهاد
توســط  154نفر از همکاران ارائه شــد که  55نفر
از بانــوان همکار  449پیشــنهاد و  99نفر از آقایان
همکار  661پیشــنهاد ارائه دادهانــد .وی در ادامه
افزود:پشنهادهای دریافت شــده در حال رسیدگی
است و تاکنون  13مورد از پیشنهادها بررسی شده به
مرحله اجرا درآمده است.
سرپرست شرکت آب منطقهای
هرمزگان خبر داد:

افتتاح تصفیهخانه جدید میناب

بندرعباس-خبرنگار همدلی:سرپرست شرکت
آب منطقهای اســتان هرمزگان گفت :تصفیهخانه
جدید میناب با دســتور رئیس جمهــور ،در قالب
پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران افتتاح شــد .به
گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقهای استان
هرمزگان ،مهندس جمشید عیدانی صبح پنجشنبه
 9اردیبهشتماه در حاشیه افتتاح تصفیهخانه جدید
میناب که با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور و
وزیر محترم نیرو برگزار شد ،اظهار کرد :تصفیهخانه
جدیــد میناب ،با هدف تامین آب شــرب میناب و
بخشی از بندرعباس احداث شد .وی ضمن تاکید بر
لزوم سازگاری با کم آبی ،عنوان کرد :تامین آب شرب
از طریق منابع آب سطحی یکی از راهکارهای در نظر
گرفته شده برای ایجاد تعادل در بیالن دشتهاست.
سرپرست شرکت آب منطقهای استان هرمزگان ابراز
داشت :تصفیهخانه جدید میناب که دارای ظرفیتی
بین هــزار تا  2هزار لیتر بر ثانیه اســت و شــامل
فرآیندهای اصلی هوادهی ،زاللسازی ،فیلتراسیون،
کلراسیون و شناورسازی هوای محلول است .عیدانی
تصریــح کرد :برای احداث این تصفیهخانه مبلغ 33
میلیــارد تومان و  15میلیون یورو از محل اعتبارات
بانک توسعه اسالمی هزینه شده است.
وی با اشــاره به اشــتغال نیروهای بومی منطقه در
اجرای این پروژه ،گفــت :برای اجرای پروژه تصفیه
خانه جدید میناب که آب سد شهید بذرافشان سرنی
را برای مصرف شــرب فراهــم میکند 200 ،نفر به
صورت مســتقیم و  400نفر به صورت غیرمستقیم
مشغول به کار بودهاند.
از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
صورت گرفت:

بازدید از تقاطع غیرهمسطح
و نقطه اتصال خط ریل سراسری
به بندر کاسپین

انزلی -خبرنگار همدلی:به گزارش مدیریت روابط
عمومی و امور بینالملل ســازمان منطقه آزاد انزلی
مهندس علی اوسط اکبری مقدمرئیسهیأت مدیره
و مدیرعامل ســازمان در نخستین روز کاری خود از
پروژه تقاطع غیرهمســطح در محدوده منطقه آزاد
انزلی بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان روند
انجام فعالیتهای زیرساختی و عمرانی آن پروژه قرار
گرفت.

