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اخبار

اجرای شور عاطفه ها کمک به
تحصیل نیازمندان در استان

مشهد مقدس سیده زهرا حیدری-مدیرکل کمیته
امداد خراسان رضوی از برگزاری شور عاطفهها در
آس��تانه بازگشایی مدارس جهت حمایت از دانش
آم��وزان نیازمن��د خب��ر داد و افزود :این طرح از ۲۰
شهریور ماه آغاز و تا  ۱۱مهرماه همزمان با سراسر
کشور در استان در حال اجراست.
حبیب اهلل آسوده در گفتگو با صداوسیمای استان
گف��ت :ای��ن نهاد از حدود  ۵۰ه��زار دانش آموز و
دانشجو شامل حدود  ۴۷هزار دانشآموز و  ۳هزار
دانشجو حمایت می کند.
وی ،با اش��اره به مش��ارکت نیکوکاران در برنامه
های مختلف این نهاد اظهار کرد :امسال همچون
سنوات گذشته طرح شور عاطفه ها برگزار می شود
ولی به دلیل بیماری کرونا فعالیت ها ،بر اس��اس
رنگ بندی شهرس��تانهای استان و بیشتر فضای
مجازی و غیر حضوری است .
وی با اشاره به اینکه عالوه بر دفاتر کمیته امداد،
 ۶۰۰مرک��ز نیک��وکاری ک��ه عموما ب��ا محوریت
مس��اجد هس��تند ،کمک های نیکوکارانه را جمع
آوری می کنند ،افزود :سال گذشته با کمک خیران
و مراک��ز نیک��وکاری  ۱۵میلی��ارد تومان در زمینه
کمک به امور تحصیل دانش اموزان و دانشجویان
نیازمند تامین و هزینه شد.
آسوده با اشاره به شرایط اقتصادی گفت  :امیدواریم
امس��ال هر خانواده در کنار فرزند خود ،برای یک
فرزند معنوی در خصوص خرید مایحتاج تحصیلی
اق��دام کند تا س��ال تحصیل��ی بدون دغدغه ای را
برای همه دانش اموزان شاهد باشیم .
مدیرکل کمیته امداد اس��تان اف��زود :نیکوکاران
م��ی توانن��د به منظور کمک به ای��ن نهاد عالوه
ب��ر مراجع��ه حضوری به دفاتر این نهاد و یا مراکز
نیک��وکاری ،با ش��ماره گیری ک��د * ۰۵۱ * ۱ #
 *۸۸۷۷اقدام کنند.
شایس��ته ذکر اس��ت :نیکوکاران می توانند جهت
کسب اطالعات بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل
ب��ا ش��ماره تلف��ن  ۳۱۲۸از  ۷:۳۰صبح تا  ۱۶عصر
ارتباط برقرار کنند.

صدور  67مجوز شرکت و موسسات
سینمایی در کردستان

مدی��ر کل فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی اس��تان
کردس��تان ،گفت :س��ال گذشته  ۶۷مورد و امسال
 ۴۷مجوز ش��رکت و موسس��ات س��ینمایی صادر
شده است.
غریبه رحیمی /کردس��تان ،عبیداهلل رس��تمی در
مراسم گرامیداشت روز ملی سینما و آیین تجلیل
از فعاالن س��ینمایی اس��تان که با حضور مقامات
بلندپایه اس��تان در محل کانون فرهنگی تربیتی
هادی رستگار(ش��هید معتمدی)برگزار شد ،اظهار
ک��رد :فعالیت هنرمندان کردس��تانی نیز همچون
س��ایر هنرمندان کشور در شرایط سخت کرونایی
و تحری��م ه��ای اقتصادی با مش��کالت متعددی
مواجه بوده است.
وی اف��زود :در روز مل��ی س��ینما ب��ه همت بخش
خصوصی نخس��تین استودیوی سمعی بصری در
ش��هر س��نندج افتتاح شد که امیدواریم بتواند منبع
خوب��ی ب��رای تولیدات فرهنگی و هنری اس��تان
باشد.
مدی��ر کل فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی اس��تان
کردستان ،به پروژه تاالر مرکزی استان کردستان
در س��ال  ۱۳۸۲تا پایان س��ال  ۱۳۹۶با اعتبار ۱۰
میلیارد تومان و  ۲۵درصد رش��د فیزیکی اش��اره و
بی��ان ک��رد :این پروژه ملی در س��ال  ۱۳۹۷با ۱۹
میلی��ارد تومان ،س��ال  ۱۳۹۸ب��ا  ۹میلیارد تومان،
س��ال  ۱۳۹۹با  ۳۸میلیارد تومان و امس��ال نیز با
 ۱۶میلیارد تومان توانس��ته  ۷۰درصد پیش��رفت
فیزیکی داشته باشد.
رستمی در ادامه ذکر کرد :در حال حاضر پروژه تاالر
مرک��زی ب��ا  ۱۴هزار متر مربع زیر بنا در پنج طبقه
دارای یک س��الن  ۱۲۰۰نفره اس��ت که میتواند
بسیاری از برنامه های بزرگ منطقه غرب از جمله
نمایشگاه بین المللی در استان را پوشش دهد.
وی با اشاره به ساخت  ۵پالتو در استان کردستان،
عن��وان ک��رد :آمفی تئاتر روباز کامیاران با ظرفیت
 ۱۲۰۰نفر خصوصیات و مش��خصات یک س��ینما
کام��ل را دارد و میتوان��د در این مکان اکران فیلم
را انجام داد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کردستان،
همچنین به بهره برداری س��ینما مهر س��قز با سه
سالن در ماه گذشته اشاره و بیان کرد :سینما آزادی
بیجار از یک س��الن به س��ه س��الن و سینما بهمن
س��نندج از س��ه سالن به  ۷سالن از ممتاز به مدرن
تبدیل شده است.

کسب رتبه برترشرکت

خــبرویـژه

شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در جشنواره شهید رجایی توانست رتبه اول در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی و همچنین رتبه اول در گروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت را
 ،کسب نماید .به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در دومين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان که با حضور مهندس سيد علي آقازاده استاندار مركزي
 ،رقيه يادگاري رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي اس��تان و جمعی از مس��ولین اس��تانی برگزار گردید  ،نتایج ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی در س��ال  99اعالم ش��د .این جلس��ه در
استانداری مرکزی برگزار شد و مدیران کل دستگاه های اجرایی به صورت ویدئو کنفرانس در آن حضور داشتند.

اخبار

آب و فاضالب استان
مرکزی

مدیر کل بهزیستی استان درگزارش به شورای شهر مشهد

کمبوداعتباراتومکان،موانعتکمیلطرحساماندهیمعتادانمتجاهر

مش��هد مق��دس س��میرا رحمتی-مدیر کل
بهزیس��تی خراس��ان رضوی کاف��ی نبودن
اعتب��ارات و م��کان مورد نی��از را مانع تکمیل
طرح جمعآوری و ساماندهی معتادان متجاهر
عنوان کرد.
مس��عود فیروزی در جمع اعضای کمیسیون
فرهنگی اجتماعی شورای شهر مشهد با بیان
این مطلب گفت :طرح س��اماندهی معتادان
متجاه��ر از آذرم��اه گذش��ته کلی��د خورد و با
هم��کاری س��ایر نهادهای مرتب��ط ،تا کنون
نزدی��ک ب��ه  5هزار معتاد متجاهر جمعآوری
و در مراک��ز نگه��داری موق��ت یا کمپهای
تبصرهی  2ساماندهی شدهاند.
وی افزود :در جلسه شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر در تیرماه مصوب شده که تا پایان
شهریور دست کم  4هزار نفر دیگر که تتمهی
این جمعیت در مش��هد هس��تند جمعآوری و
به مراکز س��اماندهی و توانمندسازی ،هدایت
شوند.
مدیر کل بهزیس��تی خراس��ان رضوی خاطر
نش��ان کرد :به دلی��ل کمبود اعتبارات و نبود
مکان کافی ،این مصوبه اجرایی نش��ده و در
حال حاضر ،همین مشکالت مانع تکمیل این

طرح ش��ده اس��ت .به گفتهی دکتر فیروزی،
برخ��ی دس��تگاههای دخی��ل در ای��ن طرح،
ب��ه وظای��ف قانونی خود عم��ل نمیکنند که
این مس��ئله ،مانع اجرای صحیح و کامل آن
ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :فنی و حرفهای،
بهداش��ت و درمان ،بیمهه��ا ،فرمانداری ها،
ش��ورای هماهنگ��ی ،اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،نیروی انتظامی ،دس��تگاه قضایی،
بهزیس��تی و برخی دستگاههای دیگر در این
طرح وظیفهمند هس��تند که چنانچه هر کدام

از این دستگاهها وظایف خود را انجام ندهند،
نتیج��ه ی آن ع��دم اج��رای کامل این طرح
خواهد بود.
مدیر کل بهزیس��تی خراس��ان رضوی یادآور
ش��د :توانمندس��ازی ،درمان ،نظ��م و امنیت
مراکز ،تأمین اعتبار برای مخارج و هزینههای
نگهداری و بازتوانی مددجویان ،حرفهآموزی،
مدیریت مورد و پیگیری توانمندس��ازی فرد
و خانواده ،از جمله بخشهایی اس��ت که باید
در این طرح انجام ش��ود که با وضعیت فعلی

اعتبارات و کمبود مکان کافی ،این امر محقق
نشده است.
فی��روزی تأکی��د ک��رد :ش��هرداری ،نیروی
انتظام��ی و دس��تگاه قضایی ،وظایف خود را
انج��ام میدهند اما اعتب��ارات و مکان کافی
ب��رای ادامهی طرح ،مان��ع وظیفهمندی این
دستگاهها به صورت مطلوب میباشد.
وی گف��ت :در ح��ال حاضر حدود  20میلیارد
توم��ان به پیمان��کاران مراک��ز نگهداری یا
کمپه��ای تبص��رهی  2بدهکار هس��تیم و
مقداری از مطالبات س��ال گذش��ته هم هنوز
پرداخت نشده است.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی از اعالم
آمادگ��ی بهزیس��تی برای گ��زارش دادن به
ش��ورای ش��هر و دیگر نهادهای مسؤول خبر
داد و گف��ت :بهزیس��تی کار توانمندس��ازی،
س��مزدایی ،پیگی��ری درم��ان ،م��ددکاری
اجتماع��ی و بازگش��ت معتاد بهب��ود یافته به
جامعه را انجام میدهد اما انجام این مراحل،
ب��ه اعتب��ارات زیادی نیاز دارد که اگر مدیران
مشهد و استان ،بخواهند این امر محقق شود
بای��د زمینهه��ای اجرایی ش��دن آن را فراهم
کنند.

دهبانی صابر مدیر منطقه یک شهرداری بررسی کرد

اتفاقات بنیادی و تاثیر گذار در شهرداری منطقه یک

یکی از مهم ترین دالیل ایجاد پروژه های عمرانی،
تغیی��ر و تح��ول در نظام ش��هری و جلب رضایت
شهروندان است .توجه به سهم شهروندان و لحاظ
کردن میزان نیاز آنها در پروژه های شهری مولفه
ای مهم برای تدوین و طراحی پروژه های عمرانی
اس��ت و بدون ش��ک این رویکرد ،روند توس��عه و
عم��رانش��هریرانیزافزای��شمیدهد.دهبانی
صابر ،مدیر منطقه یک شهرداری همدان ،ترمیم
و بازسازی پارک ها و بوستان های موجود در شهر
را نیز از دیگر اقدامات در حوزه فضای سبز دانست
که با اعتباری  70میلیارد ریالی محوطه گنجنامه،
پارک نرگس ،بوس��تان مردم ،بوس��تان ارم ،پارک
سروقامتان ،پارک شهيد دوروزي در حال بازسازی
هس��تند و همچنین سرویس های بهداشتی های
بل��وار ارم ،بل��وار کوالب ،گنجنامه و میدان بوعلی
بازسازیوسرویسبهداشتیبوستاناللهمجموعا
با اعتباری  20میلیارد ریالی صورت پذیرفتند .وی
ادامه داد ش��هرداری منطقه یک عالوه بر اجرای

پارکهای درون ش��هری نس��بت به احداث پارکی
ف��را منطقه ای با اعتب��اری  200میلیارد ریالی که
ش��هروندان همدانی بتوانند اوقات فراغت خود را
در آن سپری کنند اقدام کرده است که هم اکنون
عملیات احداث دیوارهای حائل این پروژه در حال
اجراست و امیدواریم تا انتهای سال جاری بخش
مهمی از این پروژه را نیز تحویل شهروندان عزیز
کنیم .دهبانی صابر یکی از اتفاقات بنیادی و تاثیر
گذار ش��هرداری منطقه یک طی س��الیان اخیر را
مطالعه شبکه آبیاری موجود و بررسی تمامی چاه
ها و قنوات که قابلیت استحصال را دارند دانست
و عنوان کرد طرحی جامع در خصوص شناس��ایی
راهکارهایی جهت هدایت آبهای سطحی فضای
سبزصورتپذیرفتهاستودراینخصوصمخازن
زیر زمینی آب طراحی و احداث ش��ده اند که مهم
تری��ن آنها احداث بزرگترین مخزن زیرزمینی آب
در ش��هر همدان با ظرفیتی دو هزار متر مکعبی و
اعتباری  45میلیارد ریالی در بلوار ارم است و از این

پس می توان بخش اعظمی از آبیاری فضای سبز
منطقه یک را با اس��تفاده سیس��تم مذکور و آبیاری
قطره ای انجام داد.
مدیر منطقه یک با بیان اینکه یکی از رس��التهای
مهم ش��هرداری در حوزه های فرهنگی ورزش��ی
توس��عه زیرساختها برای ش��کوفایی نسل جوان
اس��ت گف��ت رویکرد این منطق��ه افزایش هرچه
بیش��تر زیرس��اختهای ورزش ه��ای مختلف در
س��طحمنطقهیکاس��تبهطوریکهشهروندان
در سطح محالت خود بتوانند از آن بهره ببرند که
در این خصوص پروژه هایی از قبیل احداث زمین
ورزش��ی فوتبال و والیبال در بوس��تان الله ،زمین
ورزش��ی بدمینتون بوس��تان ارم ،زمین بسکتبال،
کورت اس��کواش ،پینگ پونگ و شطرنج بوستان
م��ردم و ....اجرا ش��ده اند و مه��م ترین این پروژه
ها نیز احداث چمن مصنوعی ورزش��گاه ش��هدای
ش��هرداری با اعتباری  55میلیارد ریالی اس��ت که
بسیاریازجوانانوکودکانهمدانیبهدنبالشروع

ورزش قهرمانی از این ورزشگاه هستند.
دهبان��ی صابر همچنین گفت یکی از پروژه هایی
کهدرخواس��تهایزیادیازس��ویش��هروندان
کوی مدرس برای اجرای آن وجود داشت احداث
س��اختمان چند منظوره بود که این س��اختمان با
اعتب��اری  120میلیارد ریالی در حال انجام اس��ت
و معضل عدم وجود یک بازارچه محلی و باش��گاه
ورزشی در آن نقطه از شهر را حل خواهد کرد.

بیانیه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درباره حذف برخی برنامکهای ایرانی از گوگلپلی

اصفهان-سمیه جاللپور
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درباره حذف
برخ��ی برنامکهای ایران��ی از گوگل پلی بیانیه
صادر کرد.
ب��ه گزارش مرکز روابط عمومی اطالع رس��انی
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات ،در این

بیانیه آمده است:
اقدام��ات اخی��ر ش��رکت گ��وگل در ح��ذف
برنامکهای(اپلیکیشن) موثر و پرکاربرد ایرانی،
نشان از کینهتوزی با مردم ایران و اوج ناراحتی و
نگرانی آنها از توس��عه و کاربردی ش��دن کسب و
کارها و پلتفرمهای بومی ایرانی است.
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات،
یکجانبهگرای��ی پلتفرمهای امریکایی و تحریم
ناعادالنهعلیهزیستبومفناوریوفضایمجازی
کش��ور را به ش��دت محکوم میکند و کمترین
پاس��خ معقول به تحدید و مسدودس��ازی صورت
گرفت��ه را توس��عه و کاربردی ش��دن همهجانبه
دس��تاوردهای بوم��ی در فضای مجازی میداند
و بر این اس��اس توجه نخبگان ،صاحبان کس��ب
و کارهای دیجیتال ،دانش��جویان ،صنعتگران و

فعاالن فضای مجازی و رسانهها را به نکات زیر
جلب میکند:
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،صاحبانپلتفرمه��ای ایران��ی فعال در داخل و در س��طح
بینالملل��ی و توس��عهدهندگان ش��بکه مل��ی
اطالعات را طالیهداران اس��تقالل و پیش��رفت
فضای مجازی کشور میداند و حمایت قطعی و
تمامعیار خود را از آنها اعالم میکند.
_این وزارتخانه با همکاری س��ایر دستگاههای
مرتب��ط از جمل��ه مرک��ز ملی فض��ای مجازی،
معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری و وزارت امور
خارج��ه ،از تمام��ی ظرفیتها و راهکارها حقوقی
و سیاس��ی ،پیگی��ر حق��وق پلتفرمهای ایرانی در
مجامع بینالمللی مربوطه خواهد بود.
هر چند با وجود فروش��گاههای برنامک ایرانی،

این نوع اقدامات تأثیر حیاتی بر کسب و کارهای
ایرانی ندارد و نخواهد داشت اما ادامه این رویه را
نشانه آشکاری از اعالم جنگی نوین علیه دانش
و محص��والت فناوران��ه ایرانی میدانیم که همه
م��ا ایرانی��ان را برای افزایش قدرت ملی در حوزه
فض��ای مجازی مصمم ت��ر میکند .ما معتقدیم
تعامل بینالمللی تنها با دستهای ُپر ،مؤثر است
و امروز به یمن تالش و توان و خالقیت جوانان
ایرانی در صحنه بینالمللی سربلندیم.
ذکر این نکته الزم اس��ت که از امروز و با دس��تور
و تاکی��د وی��ژه دکت��ر زارع پور ،وزی��ر ارتباطات
و فن��اوری اطالع��ات ب��ه بخشه��ای ذیربط،
تمام��ی ظرفیتهای ممکن برای احقاق حقوق
پلتفرمه��ای بومی در عرص��ه بین المللی به کار
گرفته خواهد شد.

پنجمین کنگره ملی زغال سنگ ایران به صورت مجازی برگزار شد

سهیال دهقانی :پنجمین کنگره ملی زغال سنگ
ایران با نگرش ویژه به ارتقا کیفیت و توان رقابت
پذیری زغالس��نگ ایران  9و  10ش��هریور 1400
برگزار شد.
از آنجای��ی ک��ه م��اده معدن��ی زغالس��نگ در
اعماق مختلف و با س��اختار الیه ای با ضخامت
های متفاوت تش��کیل می ش��ود؛ ضرورت ورود
دانش��گاهیان و مجموعه های علمی و پژوهشی
کشور را بیش از پیش در مراحل مختلف معدنکاری
یعنی از زمین شناس��ی و اکتش��اف ،اس��تخراج و
ف��رآوری این ماده ب��ا ارزش و همچنین ایمنی و
محیط زیست دو چندان کرده است .کنگره ملی
زغال س��نگ ایران با تشخیص چنین نیازشی در
جامعه معدنی زغالسنگ برای ارائه دستاوردهای
جدی��د در ای��ن ح��وزه؛ به ص��ورت دورهای هر 2

سال یکبار برگزار میشود .در صورت برگزاری
صحیح کنگره ملی زغالس��نگ بخش مهمی از
فرآین��د تولی��د ،نش��ر و مدیریت دانش در صنعت
زغالسنگ انجام خواهد شد.
تاریخچ��ه ای��ن کنگره ملی در س��الهای اخیر به
شرح زیر بوده است:
اولی��ن کنگره ملی زغالس��نگ در ش��هریورماه
 1391با همکاری دانش��گاه صنعتی ش��اهرود و
شرکت زغالسنگ البرز شرقی
دومین کنگره ملی زغالس��نگ در ش��هریورماه
 1393با همکاری دانش��گاه صنعتی ش��اهرود و
شرکت زغالسنگ کرمان
س��ومین کنگره ملی زغالس��نگ در شهریورماه
 1395با همکاری دانش��گاه صنعتی ش��اهرود و
شرکت زغالسنگ البرز شرقی

چهارمین کنگره ملی زغالسنگ در فروردینماه
 1397با همکاری دانش��گاه صنعتی ش��اهرود و
شرکت زغالسنگ پروده طبس
دکت��ر محمد عطائی دبیر علمی پنجمین کنگره
ملی زغالس��نگ ایران صبح روز س��ه ش��نبه 9
شهریور ماه جاری در افتتاحیه مجازی این کنگره،
تدوین محورهاي علمي با توجه به اهداف و برنامه
ه��ای مذک��ور را به نحوی مط��رح نمود که کليه
زمينههاي علمي ،کاربردي و مديريتي قابلبحث
در صنعت زغالسنگ را پوشش دهد.
وی در ادامه افزود :در این بین کميتههاي علمي
و اجراي��ي ش��کل گرفت و فراخ��وان مقاله برای
دانش��گاهها و مؤسس��ات تحقیقاتی ارسال شد و
خدا را ش��کر گذار هس��تیم که اس��تقبال خوبی از
کنگره به عمل آمد و پس از انجام مراحل داوری

توسط کمیته محترم داوران 31 ،مقاله به صورت
ارائه شفاهی و  52مقاله به صورت ارائه پوستری
مورد پذیرش قرار گرفت.
دبی��ر علم��ی پنجمین کنگره ملی زغالس��نگ
ای��ران حضور ارزش��مند و افتخارآمیز اس��اتید از
نقاط مختلف کشور در فرآیند داوری مقاالت ،به
همراه مش��ارکت شایان تقدیر اساتید فرهیخته و
پیشکسوت در این امر را موجب ارتقاء سطح کیفی
و دقتافزایی داوری مقاالت ،حضور و مش��ارکت
چند وجهی دانشجویان ،اساتید و دستاندرکاران
مباح��ث مربوط به زغالس��نگ از نقاط مختلف
کشور دانست.
دکتر عطایی در پایان تاکید نمود :خالصه مقاالت
در این کتابچه و مقاالت کامل در قالب لوح فشرده
منتشر شده است.

اس��تاندار بوش��هر از  ۳پروژههای آبشیرینکن ۳۵
هزار ۱۷ ،هزار بوش��هر و  ۱۰۰۰مترمکعبی جزیره
شیف بازدید کرد
بوش��هر-فاطمه کرمپورنب��ا :عبدالکریم گراوند در
بررس��ی روند اجرا پروژههای آبشیرینکن بوشهر
ب��ا اش��اره به اینکه بازدی��د از پروژههای عمرانی و
زیرس��اختی پس از خارج ش��دن اس��تان بوش��هر از
وضعیت قرمز آغاز ش��ده است اظهار داشت :تأمین
آب شرب بوشهر یکی از اولویتها در اجرا طرحها
است که در این راستا چند پروژه مهم اجرایی شده
است.
وی با اشاره به تأمین  ۹۰درصد منابع آب آشامیدنی
اس��تان بوش��هر از خارج اس��تان تصریح کرد :یکی
از مش��کالت جدی و منابع توس��عه استان بوشهر،
آب ش��رب اس��ت ک��ه خوش��بختانه پروژهه��ای
آبشیرینکن در شهرها و روستاهای استان بوشهر
اجرایی شده است.
استاندار بوشهر با اشاره به اجرا پروژه آبشیرینکن
ب��ا ظرفیت  ۳۵هزار مترمکعب در ش��بانهروز خاطر
نشان کرد :این پروژه روند اجرایی مطلوبی دارد که
بحث منابع مالی ،ارزی ،افزایش قیمتها و هزینهها
از موانع جدی سرعت در اجرا پروژه آبشیرینکن
 ۳۵هزار مترمکعب بوشهر و بهموقع به بهرهبرداری
نرسیدن آن است.
گراون��د از ح��ل مش��کالت گمرکی ای��ن پروژه در
ترخیص تجهیزات مورد نیاز آن خبر داد و بیان کرد:
پیشبینی میش��ود ماههای آینده مرحله نخس��ت
آن به ظرفیت  ۱۰هزار مترمکعب وارد مدار تولید و
اتصال به شبکه آبرسانی شود.
استاندار بوشهر افزود :با توجه به اینکه هواشناسی
پاییز خش��ک پیشبینی کرده اس��ت امید میرود با
افتت��اح مرحله نخس��ت این پ��روژه به کمک منابع
آب ش��رب اس��تان بوش��هر بیاید .گراوند پروژه دوم
تأمین آب آش��امیدنی ش��هر بوشهر را به ظرفیت ۱۷
هزار مترمکعب دانس��ت و تصریح کرد :پیش��رفت
این پروژه خیلی خوب اس��ت چراکه دهه فجر س��ال
قبل عملیات اجرایی آن آغاز ش��د و اکنون در این
شرایط سخت اقتصادی و با کمکهای انجام شده،
مج��ری پ��روژه قول داده که مرحله نخس��ت آن به
ظرفی��ت  ۵ت��ا  ۶هزار مترمکعب ماه آینده وارد مدار
تولید ش��ود .وی با بیان اینکه ظرفیت تولید آب از
ای��ن پروژه تا  ۵۰هزار مترمکعب ارزیابی میش��ود
خاطر نشان کرد :اکنون در مرکز استان بوشهر ۲۲
هزار و  ۵۰۰مترمکعب آب از پروژه آبش��یرینکن
تولید میشود که با افتتاح پروژه  ۱۷هزار مترمکعب
تولید آب به  ۴۰هزار مترمکعب در شبانهروز افزایش
مییابد که با توجه به وجود زیرساختهای الزم قابل
توسعه است .استاندار بوشهر با اظهار امیدواری برای
پیگیری ،تکمیل پروژههای آبش��یرینکن توسط
مدیریت آینده اس��تان بوش��هر گفت :امید میرود با
تکمیل پروژههای آبش��یرینکن ،آب آش��امیدنی
اس��تان بوش��هر از منابع شیرینس��ازی آب دریا به
وضعی��ت پای��دار و مطمئن برس��د .گراوند تنها راه
تأمین آب آش��امیدنی از طریق شیرینس��ازی آب
دریا دانس��ت و تأکید کرد :تا حد توان این پروژهها
اجرا شده و روند پیشرفت خوبی دارد که امید میرود
با مدیریت آینده اس��تان بوش��هر ،اینگونه پروژهها
اجرا  ،تکمیل و به بهرهبرداری برس��د تا س��ال آینده
اس��تان بوش��هر دغدغه زیادی در تأمین آب نداشته
باشد .وی با اشاره به اجرا پروژههای آبشیرینکن
در مرکز اس��تان بوش��هر به ظرفیت  ۱۷هزار و ۳۵
ه��زار مترمکع��ب گفت :با روند که در پیش اس��ت
فاز نخس��ت این پروژههای  ۵۲هزار مترمکعب به
ظرفی��ت  ۱۶ه��زار مترمکعب آن نیمه دوم امس��ال
وارد مدار بهرهبرداری میشود.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان بوشهر با
اش��اره به اینکه در حال گذر از س��ال آبی خش��ک و
بیس��ابقهای هستیم خاطر نشان کرد :این درحالی
است که پیشبینی شده فصل پاییز امسال کمبارش
باشد و روز به روز به سبب تحلیل منابع آب زیرمینی
مشکالت با برداشتهای که شده بیشتر میشود.
عبدالحمی��د حمزهپ��ور ب��ا بی��ان اینک��ه منابع آب
آش��امیدنی اس��تان بوش��هر وابس��تگی شدید ۹۰
درص��دی به خارج از اس��تان دارد اف��زود :راهبرد و
اس��تراتژیک خوبی برای حل مش��کالت آب استان
بوشهر تدوین شده که از ظرفیت شیرینسازی آب
شور و دریا استفاده شود.
وی از تولی��د  ۴۰ه��زار مترمکعب آب از پروژههای
آبشیرینکن در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد:
عالوه بر این ،پروژههای آبش��یرینکن در استان
بوش��هر ب��ه ظرفیت  ۱۰۰ه��زار مترمکعب در حال
اجرا است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر به سرمایهگذاری یک هزار میلیارد تومانی در
اجرا  ۲پروژه بزرگ شیرینسازی آب دریا در مرکز
استان بوشهر تصریح کرد :آبشیرینکن  ۳۵هزار
و  ۱۷هزار مترمکعب بوش��هر از پروژههای مهم و
بزرگ استان است و این درحالی است که در نقاطی
که امکانپذیر است در سطح شهرها و روستاها این
پروژهها در حال اجرا است.
حمزهپور از افتتاح مرحله نخس��ت آبش��یرینکن
 ۱۷ه��زار مت��ر مکعب بوش��هر ب��ه ظرفیت  ۷هزار
مترمکعب خبر داد و بیان کرد :آبش��یرینکن ۳۵
هزار مترمکعب هم مرحله نخس��ت آن به ظرفیت
 ۱۰هزار مترمکعب امس��ال وارد مدار بهرهبرداری
میشود.

