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پیرموذن؛ رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان:

صاحب امتیاز و مديرمسئول:
مسعود خاکبازان

بندر خشک اردبیل را از بنبست خارج میکند

اردبیل -هنگامه محــرم نژاد :رئیس
اتاق مشترک ایران و آذربایجان گفت:
بارانداز ریلی تنها راه خروج استان از بن
بست است.
حسین پیرموذن در هشتاد و پنجمین
جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش
خصوصی اظهار داشــت :بارانداز ریلی
تنها راه خروج استان از بن بست است
بنابراین الزم است که همه مسئولین
استانی و کشــوری در تحقق این امر
مهم یاری کنند.
وی افزود :مــن از جناب دکتر عاملی
نماینــده معزز ولی فقیه در اســتان و
نمایندگان محترم اســتان در مجلس
شورای اســامی درخواست میکنم
که در جهت رســیدن بــه این آرزوی
بــزرگ (راه اندازی بارانــداز ریلی) از
بخش خصوصی و مســئولین استان
حمایت ویژه به عمــل بیاورند.رئیس
اتاق مشــترک ایران و آذربایجان بیان
کرد :کمیســیون مشــترک اقتصادی
ایــران و آذربایجان در هفتــه آینده،
جلســات خود را بصــورت مجازی و
حضوری شروع خواهند کرد بنابراین ما

نیز بعنوان نمایندگان بخش خصوصی
تالش خواهیم که مطالبات و قابلیتها
و توانمندیهــای خــود را در قالــب
پیشــنهادات بخصوص در زمینههای
تعرفه گمرکــی ،صدور خدمات فنی و
مهندسی و سایر حوزهها ارائه بدهیم.
حســین پیرمــوذن تصریح کــرد :ما
به عنــوان اتاق مشــترک ایــران و
آذربایجان ،در مشــارکت بازســازی
قرهبــاغ ،یــک وظیفه ملــی داریم و
یــک وظیفــه منطقهای که انشــاهلل
تالش خواهیــم کرد که هر دو وظیفه
را همزمــان به پیش ببریم.حســین
پیرمؤذن اظهار کرد :مشــارکت استان
اردبیل در بازسازی قرهباغ با همکاری
پیمانــکاران و شــرکتهای فعال در
حوزه خدمات فنی ،مهندسی کشوری
میتواند بهترین شرایط را برای اشتغال
مهندسان استان فراهم کند که در این
زمینه رایزنیهای دوجانبه همچنان در
حال انجام است.
وی تصریح کرد :به دنبال آزادســازی
بخشــی از ســرزمین آذربایجــان در
ماههای گذشــته اتاق ایران فراخوانی
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را برای شــرکتهای ایرانی با هدف
مشارکت در بازســازی قرهباغ منتشر
کرد که مســئولیت ایــن کار با اتاق
مشترک ایران و آذربایجان بوده که در
استان اردبیل مستقر است.
رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان
افزود :چه در سطح ملی و چه در سطح
اســتان در حال جمــعآوری طرحها
و پیشنهادهای شــرکتهای توانمند
ایرانی و استانی هستیم که آنها را برای
تصمیمگیری نهایی در اختیار کمیسیون
اقتصادی ایران و آذربایجان قرار دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی ،همچنین با اشاره
به ســایر اقدامات انجام شــده گفت:
خوشبختانه تفاهمنامه احداث شهرک
صنعتی مشــترک ایران و آذربایجان
در اســتان اردبیل آماده شده است که
در جلســات آتی کمیسیون اقتصادی
مشترک به تصویب خواهد رسید.
پیرمــوذن افزود :طی پیگیریهای که
استاندار محترم داشــتند در حال اخذ
مجوز و بررســی راههــای عملیاتی
کردن فــروش مجــازی کاال در مرز
بیلهســوار و ایجاد نمایشــگاه دائمی
محصوالت ایرانی در باکو هستیم.
حســین پیرموذن در رابطه با آخرین
وضعیت صنعت گردشگری در استان
در دوران کرونــا بیان کرد :درســت
اســت که اســتاندار و مدیران استانی
تمام تالش خود را بکار بســتهاند که
حداقل قسمتی از آالم عزیزانی که در
این حوزه فعالیت دارند جبران کنند ،اما
آسیب و خســارت چنان سنگین است
کــه نیازمند کمکهــا و حمایتهای

اساسی در سطح ملی است.
راهاندازی نمایشــگاه دائمی ایران در
جمهوری آذربایجان
پیرمــوذن بــا قدردانی از مســاعدت
اســتاندار اردبیل در راهانــدازی مرکز
فــروش مجــازی مــرزی در منطقه
بیلهســوار خاطر نشــان کرد :استقبال
از ایــن موضوع به حدی بــوده که با
درخواست ســفیر ایران در آذربایجان
قرار اســت مجوز راهاندازی نمایشگاه
دائمــی اخذ و بهترین مــکان در این
حوزه پیشبینی شــود.وی اضافه کرد:
با انتخــاب بهترین محل در راهاندازی
این نمایشگاه دائمی سعی خواهیم کرد
تا ظرفیت شــرکتهای پیمانکاری و
همچنین توانمندی بخش گردشگری،
صنعت و خدمات را در معرض دید قرار
دهیم.
رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع و معادن
و کشاورزی اردبیل ضرورت راهاندازی
شــهرک صنعتی مشترک و همچنین
بارانداز و بندر خشک را بسیار ضروری
خوانــد و بیان کرد :انتظــار میرود از
سوی مسئوالن کشــوری به سرعت
مقدمــات راهاندازی بندر خشــک به
تصویب برسد تا در کمیسیون مشترک
این بند حذف نشود.
پیرمــؤذن ادامه داد :راهانــدازی بندر
خشــک و بارانــداز صادراتی میتواند
اســتان اردبیل را از بنبست اقتصادی
نجات بدهد که قطعا در کنار راهاندازی
منطقه آزاد تجاری ،بندر خشــک نیز
زمینه و بستر صادرات همهجانبه را به
کشورهای همسایه به وجود آورد.

برای نخستین بار در کشور انجام شد

آغاز پروژه ملی نشت یابی و رفع نشت آب در بوشهر و کنگان
با شیوه فنی و مهندسی و تکنولوژی های روز

پروژه ملی نشت یابی و رفع نشت آب در بوشهر و
کنگان با شیوه فنی و مهندسی و تکنولوژی های
روز دنیا آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب
استان بوشــهر ،عبدالحمید حمزه پور در ارتباط
با این پروژه اظهار داشــت :شهرهای هدف طرح
شــهرهای دارای آبشــیرین کن استان بوشهر

هســتند که با اجرا این پروژه ملی تلفات آب در
شبکه کاهش خواهد یافت.
وی بیان کرد :اعتبــار اجرا این پروژه در مجموع
 ۱۰۰میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون ریال اســت که
جمعیــت  ۳۱۶هــزار نفری بوشــهر و کنگان را
پوشــش میدهد.حمزه پور ادامه داد :آب بدون
درامد در استان بوشهر در حال حاضر  ۳۵درصد
اســت که از این میــزان  ۱۷درصد آن مربوط به
تلفات در شــبکه توزیع و مابقی آن نیز هدررفت
انشعابات غیرمجاز و مصارف در بخشهای دیگر
اســت.حمزه پور اظهار داشت :در قالب این پروژه
با کاهش هدر رفت آب بدون شــک پایداری آب
مشترکان نیز به شــرایط بسیار مطلوب تری در
سال های گذشته خواهد رسید.
وی عنوان کرد :در پایان سال نخست پروژه نشت
یابی و رفع نشت آب در بوشهر و کنگان  ۱۱۰لیتر
آب بر ثانیه خواهد شد.

وی اظهار داشــت  :این پروژه تا رسیدن به هدف
نهایی طرح  ۶ســال به طول خواهد کشــید که
نهایتا از هــدر رفت میزان  ۱۹۳لیتر آب بر ثانیه
جلوگیــری و این میزان قابل توجه آب در چرخه
واقعی مصرف مشترکین قرار خواهد گرفت.
حمزهپور افزود :کاهش هدررفت آب در شــبکه
توزیــع در اســتان بوشــهر یکــی از پروژههای
اولویتهای شرکت آبفا استان به شمار میرود که
در این چند سال با اقدامهای بسیار خوبی در این
بخش اجرایی شده است.
وی بیان کــرد :از مهمترین دســتاوردهای این
پروژه تقویت پایداری آب مشــترکان و همچنین
بهرهوری الزم از پروژههای حوزه آبرسانی است.
حمزه پور گفــت :با توجه بــه اهمیت مدیریت
مصرف در حوزه آب از تمام ظرفیتها در استان
بوشــهر و بویژه فرهنگ سازی از طریق رسانهها
بکارگیری شده است.
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آغاز دور جدید بازبینی و چابکسازی نظام جامع فرآیندهای
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

دور جدید بازبینی و چابکسازی نظام
جامع فرآیندهای شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی با رویکرد
یکپارچــه ســازی و نتیجه محوری
بر اساس سیســتم های استاندارد
مدیریتی ،آغاز شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت
نفت مناطق مرکــزی ایران به نقل
از شــرکت بهرهبــرداری نفت و گاز
زاگــرس جنوبــی ،مدیرعامل این
شــرکت در حاشــیه اولین جلسه
هماندیشی که به همین منظور و با
محوریت بازنگری فرآیندها در حوزه
برگزاری مناقصات ،اجرای پیمانها و
تامین کاال برگزار شد ،گفت :در حال
حاضر فعالیت ها به شــکل مطلوبی
انجام می شود اما بازنگری فرآیندها
با هدف کوتاه سازی ،یکپارچه سازی
و کمی ســازی آنها ،ضمن افزایش
سرعت انجام کار ،نتیجه مطلوبتری
به دنبال دارد.
مهندس ســید ابوالحسن محمدی،
با تقســیم بنــدی ســرمایه های

اتان با خلوص ۹۸
درصد در پاالیشگاه
گاز ایالم تولید می
شود

مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز ایالم
گفــت:گاز اتان با خلــوص  98درصد

سازمانی به مالی ،فرآیندی ،انسانی،
اطالعاتی ،تکنولوژیکــی و آی تی،
افزود :شناســایی نقاط قابل بهبود و
پیاده سازی راهکارهایی که سرعت
اجرای فرآیند ها در همه حوزههای
سرمایهای را افزایش دهد ،باعث ارتقا
میزان بهرهوری در کل سازمان می
شــود.وی ،در ادامه با اشاره به اینکه
چابکســازی فرآیندها بــا محوریت
دو اداره برنامــه ریزی و مهندســی
سیســتم ها و بهــرهوری دنبال می

شــود بر قانون محوری تاکید کرد و
گفت :چابکسازی فرآیندها با رویکرد
سیستم های اســتاندارد بینالمللی
و اســتفاده از خرد جمعــی و با در
نظرگرفتن کلیــه قوانین ،مقررات و
بررســی تمامی گلوگاهها انجام می
شود و پس از تصویب توسط کمیته
متخصصان ،اجرای آنها در شــرکت
بهرهبــرداری نفــت و گاز زاگــرس
جنوبی الزامی است.
محمدی ،در اولین جلسه هماندیشی

در حوزه چابکسازی فرآیندها که با
حضور اعضاء هیات مدیره ،رؤســای
مناطــق عملیاتی(ویدیو کنفرانس)،
اعضــاء کمیســیون مناقصــات و
کمیتههای فنــی بازرگانی و تغییر
دســتور کار و بررســی فنــی در
شــیراز برگزار شد بر همسان سازی
کامل پیمان ها ،تســریع روند انجام
مناقصات ،عارضه یابی فرآیند خرید
کاال و دســتهبندی کاالهــای مورد
نیاز ،کمی ســازی و ارائه گزارشات
عملکرد در بازه های زمانی هفتگی
و ماهیانه ،چابکسازی مکاتبات اداری
و کاهش مکاتبــات غیرضروری و...
تاکید کرد.شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز زاگرس جنوبی بزرگترین شرکت
بهرهبردار تابعه شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران اســت که با مرکزیت
شهر شیراز پنج منطقه عملیاتی نار
و کنــگان ،آغار و داالن ،پارســیان،
سرخون و گشوی جنوبی و سروستان
و سعادتآباد را در سه استان فارس،
بوشهر و هرمزگان راهبری می کند.

در این واحد صنعتی تولید می شــود
و در حــال حاضر تحویــل واحد الفین
پتروشیمی ایالم می گردد.
دکتر ” روح اله نوریان” افزود :اتان یکی
از محصوالت با ارزش پاالیشگاه گاز ایالم
است که در طراحی اولیه بعنوان خوراک
پتروشــیمی ایالم در نظر گرفته شده
است.وی اظهار داشت :قبل از راه اندازی
واحد الفین پتروشــیمی ایــام  ،این

محصول بعنوان گاز سوخت پاالیشگاه و
مابقی آن به همراه گاز طبیعی به خط
سراســری تزریق می گردید.مدیرعامل
شــرکت پاالیش گاز ایالم خاطر نشان
کرد :اتان یکی از  ۵محصول پاالیشگاه
گاز ایالم می باشد که بر اساس طراحی
به همراه دو محصول میعانات گاز و گاز
مایع خام برای ایجــاد ارزش افزوده به
عنوان خوراک در اختیار پتروشــیمی

ایالم قرار می گیرد .نوریان با اشــاره به
اینکه این محصول توسط خط لوله ۱۲
کیلومتری به پتروشــیمی ارسال می
شود ،گفت :ظرفیت طراحی پاالیشگاه
گاز ایالم در فاز اول به میزان  ۳۳۰هزار
مترمکعب در روز و در فاز دوم  ۵۵۰هزار
مترمکعب در روز است.وی ادامه داد :این
ماده در پتروشیمی ایالم به محصول با
ارزش اتیلن تبدیل خواهد شد

آدرس دفتر مرکزی:
میدان شیخ بهائی پالک 2واحد57
 : 88056387-021تلفن
چاپ:کارگر تلفن66817316:
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مدیر عامل شرکت شهرک های
صنعتی فارس از ضرورت توسعه
شهرك صنعتي گراش خبر داد

با حضور مدير عامل شــركت شهرك هاي
صنعتي فارس  ،نماينده مردم شهرســتان
هاي گــراش ،اوز،خنــج و الر در مجلس
شــوراي اســامي و صنعتگران  عمليات
اجرايي 2طرح توليدي و صنعتي در شهرك
صنعتي گراش آغازشد.
اين دو طــرح در زمينه محصوالت صنايع
چوب و انواع قطعات بتي  با سرمايه گذاري
افزون بــر 50ميليارد ريــال ايجادخواهد
شــد  و با بهره برداري از آنها براي 30نفر
اشتغال ايجاد مي شود.
همچنين جلسه بررسي مشكالت شهرك
صنعتي گراش باحضورمدير عامل شركت
شهرك هاي صنعتي فارس ،نماينده مردم
شهرســتان هاي گراش ،اوز،خنج و الر در
مجلس شوراي اســامي و برخي مسوالن
شهرستان گراش برگزارشد.
  مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی
فارس در اين جلسه  بر اجراي طرح توسعه
شــهرك صنعتي گراش تاكيدكردوگفت:با
توجه به استقبال سرمايه گذاران و واگذاري
بخش زيادي از اراضي صنعتي اين شهرك
صنعتي ،طرح توســعه آن از طريق الحاق
اراضي مجاور،ضروري است.
احد فتوحــي افزود:باتوجه به ظرفيت هاي
شهرســتان درجذب ســرمايه گذار،بويژه
ســرمايه گذاران ايراني مقيم حاشيه خليج
فارس،ضروري اســت در افــق بلندمدت
توسعه شهرســتان،ظرفيت كنوني شهرك
صنعتي كه درحال تكميل اســت افزايش
يابد تا جوايبگوي سرمايه گذاران باشيم.
وي افزود:هــم اكمــون طرح توســعه 16
هكتاري از طريق الحــاق اراضي مجاور در
دســت اقدام است كه اميدواريم با حمايت
دســتگاه هاي اجرايي شهرســتان هرچه
سريعتر انجام شود.
مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی
فارس در ادامه  از فراهم بودن زیرساخت ها
برای جذب سرمایه گذار در شهرک صنعتی
گــراش خبرداد و گفت:بــراي ارائه بهتر و
مناســب خدمات به صنعتگران،بر اساس
قانون بايد امور راهبري اين شهرك صنعتي
به شركت خدماتي واگذار شود.
وي افزود:در اين زمينه 3نفر از صنعتگران
مســتقر به عنوان  اعضاي موسس شركت
خدماتي تعيين تا كار ثبت شركت خدماتي

و ســپس انتخابات هيات مديــره از بين
سهامداران انجام شود.
فتوحــي ،با بيان اينكه تمامي زيرســاخت
ها براي اســتقرار واحد هــاي صنعتي در
اين شــهرك صنعتي ايجاد شــده اســت
گفت:شهرك صنعتي گراش  داراي امكانات
زيربنايي نظير آب ،برق گاز و تلفن اســت
و متناســب با اســتقرار ســرمايه گذاران
ســاير امكانات زيربنايي نيــز در آن ايجاد
خواهدشد.
فتوحي در ادامه با بيان اينكه اين شــهرك
صنعتي داراي چاه آب است كه اين آب به
علت سختي باال براي شرب مطلوب نسيت
خواســتار پيگيري نماينده شهرســتان به
منظور تخصيص صنعت از خط انتقال آب
شرب كه متعلق به آبفا است شد.
وي در ادامه  از سرمايه گذاران خواست با
توجه به ظرفيت هاي موجود درشهرستان
گراش  و نيز وضعيت مناســب زيرساختي
در اين شهرك صنعتي و اختصاص مشوق
هاي ســرمايه گــذاري از اين فرصت براي
ايجاد واحد هاي توليدي و اشــتغال پايدار
صنعتي در اين شهرستان استفاده كنند.
مديرعامل شركت شــهرك هاي صنعتي
فــارس در ادامه بــا بيان اينكه شــهرك
صنعتــي گراش  بــا مســاحت 40هكتار
داراي 23هكتــار اراضــي صنعتي اســت،
گفت:در حال حاضر  58قرارداد باســرمايه
گذاران براي ايجاد واحــد هاي توليدي و
صنعتي منعقد كه از اين تعداد 12واحد  با
اشتغالزايي 110نفر  در مرحله بهره برداري
اســت.وي تصريح كرد:تاكنــون 16هكتار
از اراضي صنعتي اين شــهرك صنعتي به
متقاضيان واگذار شــده است و با توجه به
به واگذاري ساير اراضي باقيمانده در آينده
اي نزديك ،لزوم  اجراي طرح توســعه اين
شهرك صنعتي ضروري است.
نماینــده مردم الرســتان ،خنج ،گراش و
اوز نيز در این جلســه  در خصوص توسعه
زیرســاختهای شــبکه آب و تامین آب
شــیرین شــهرک صنعتی گــراش گفت:
ظرفیت خطوط انتقال آب از ســد سلمان
فارســی مانع تامین آب شده است ولی در
این زمینه باید راهکارهای دیگری بررسی و
پیگیری کرد تا آب واحدهای تولیدی این
شهرک تامین شود.

ورزشی

دوم غربالگری طرح شهید حاج قاسم
سلیمانی با اولویت سالمندان اجرا می شود

رشتسمیه جوانمعاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی گیالن از اجرای مرحله دوم غربالگری
در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با رویکرد
شناســایی و ردیابی بیمــاران بصورت تماس
تلفنی و با اولویت سالمندان خبر داد.
 بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی دانشــگا
علــوم پزشــکی گیــان ( وب دا ) ؛ دکتــر
آبتین حیدرزاده -معاون بهداشــتی دانشگاه
علوم پزشــکی گیالن با بیــان اینکه اجرای
طرح شهید حاج قاسم ســلیمانی با رویکرد
شناسایی و ردیابی بیماران از خانه آغاز شده،
یادآور شــد :شناسایی و جداســازی بیماران،
ارتقا ســطح آگاهی افــراد ،ردیابی بیماران و
شناســایی تماسهای نزدیــک و همچنین
ایجاد فضاهای اقامتی سالمت برای قرنطینه
از جملــه برنامههای این طرح اســت .در این
خصوص امکانات ویــژهای نیز برای این طرح
در نظر گرفته شده است.وی در ادامه با اشاره
به اهمیت مرحله اول غربالگری بیماری کرونا
در روند پیشگیری و کنترل بیماری تاکنون با
در اولویت قرار دادن گــروه های پر خطر در
غربالگری مرحله دوم اظهار داشت  :اولویت در
غربالگری مرحله دوم ،افراد سالمند و افراد با
نقص سیســتم ایمنی  ،افراد مبتال به بیماری
زمینه ای (دیابت  ،فشار خون  ،بیماری مزمن
تنفســی  ،بیماران کلیوی ) هستندکه باید با
جدیت و با برنامه ریزی دقیق مدیریت شود.

دکتر حیــدرزاده در پایان تصریــح کرد  :در
مرحله دوم غربالگری طرح شهید حاج قاسم
سلیمانی ،غربالگری به صورت تلفنی انجام می
گیرد که در صورت نیاز تیم مراقبتی متشکل
از پزشک ،پرستار و نمونه گیر آزمایشگاهی به
درب منازل افراد مراجعه می نمایند و پس از
معاینه و در صورت نیاز به انجام تست آزمایش،
تست سریع ( )RPTدر همان محل انجام می
گیرد.در ادامه این نشست ضمن بررسی روند
اجرای طرح مذکور و اهمیت شروع مرحله دوم
با اولویت ســالمندان و افراد در معرض خطر
 ،موارد مثبت کوویــد( ۱۹ -ردیابی تماس و
مراقبت در منــزل) ،معرفی خانوارهای تحت
قرنطینــه و ایزوله خانگی به ســازمان اردوی
بســیج جهت اهداء بســته هــای حمایتی ،
پیشگیری از عوارض و مرگ ناشی از کووید۱۹
نیز ،مورد تاکید قرار گرفت.
الزم به ذکر اســت :ســی و هفتمین وبینار
گزارش صبحگاهی هماهنگی و بررسی روند
اجرای طرح شــهیدحاج قاســم سلیمانی در
راستای مدیریت و کنترل بیماری کووید(۱۹-
گام چهارم غربالگــری) با حضور دکتر آبتین
حیدرزاده -معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشکی گیالن با مدیران شبکه های بهداشت
و درمان تابعه دانشگاه علوم پزشکی گیالن در
سالن اجالس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی گیالن برگزار شد.

شهردار منطقه سه اراک خبر داد:

احداث پارک  7هزار مترمربعی الله در ناحیه
فیجان
به گــزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اراک،
محمد رضا عزیزی ،بــر تملک باغات در محله های کم برخودار
منطقه ســه در راستای افزایش سرانه فضای سبز در این منطقه
تاکید کرد و گفت :منطقه ســه اراک ســرانه فضای سبز پایین
تری نسبت به ســایر مناطق دارد ،لذا توجه به ارتقا سرانه های
تفریحی و فضای ســبز یکــی از برنامه های مورد نظر مدیریت
شهری اراک است.
وی در رابطــه با پروژه پارک الله اظهار داشــت :خوشــبختانه
تمهیدات الزم جهت مشــارکت در ساخت و بهره برداری از این
پروژه در نظر گرفته شده و تالش مدیریت شهری ،بهره برداری
از این پروژه جهت ارتقا ســرانه فضای ســبز و تفریحی منطقه
سه اراک می باشــد.عزیزمحمدی در ادامه افزود :پارک الله در
زمینی به مساحت  7000مترمربع در نزدیکی آرامستان فیجان
با پیشــرفت  80درصدی ،با تمامی امکانات فرهنگی و ورزشی،
متناسب با خواست و نیاز شهروندان،در دست احداث می باشد و
تا پایان سال جاری این پارک مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی اســتفاده از مشــارکت بخش خصوصی برای اجرای پروژه
های شهری را یکی از اقدامات مطلوب در حوزه مدیریت شهری
عنوان کرد و گفت :در خصوص جذب سرمایه گذاری های الزم
برای اجرای طرح ها و پروژه های شهری ،برنامه ریزی های الزم
صورت گرفته و در تالش هستیم که خروجی این اقدامات ثمره
ای ارزشــمند و مفید برای شهر و شــهروندان به همراه داشته
باشد.

استانهای کرمانشاه،ایالم ،همدان،
خوزستان و لرستان بیشترین تعداد
خودکشی را دارند

معاون توســعه ،پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی
کشور گفت :متولی پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت است
و سازمان بهزیستی وظیفه انجام اقدامات پیشگیرانه برای حفظ
سالمت اجتماعی از این آسیب را بر عهده دارد.
رضوانمدنی با اشاره به مسوولیت اجتماعی که سازمان بهزیستی
دارد ،افزود :یکی از مهمترین اقدامهایی که این ســازمان در این
زمینه انجام داده ،انجام طرحهای ویژه پیشگیری از خودکشی در
پنج استان ایالم ،کرمانشاه ،همدان ،خوزستان و لرستان است که
دارای بیشترین آمار خودکشی در کشور هستند

مشترکان برق ایالم به صرفهجویی در
مصرف دعوت شدند

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان ایالم از مشترکان
خواست تا با صرفه جویی  10درصدی مصرف برق و گاز و کاهش
حداقل یک تا  2درجه از دمای منازل و محل کار خود ،از خاموشی
های احتمالی جلوگیری کنند.هادی شــیرخانی اظهار داشــت:
امســال عالوه بر برودت و سرمای زمستانی ،شیوع ویروس کرونا
در جامعــه و باور مردم به اینکــه جریان هوا در خانه و مکانهای
سربســته باعث کاهش آلودگی به این ویروس میشــود ،موجب
افزایش مصرف همزمان گاز و برق شــده اســت.وی با بیان اینکه
افزایش مصرف گاز و کاهش فشــار آن در فصل زمســتان تامین
ســوخت گاز نیروگاهها را با مشکل مواجه کرده و به همین دلیل
هم توان تولید برق با کاهش مواجه شــده اســت ،افزود :افزایش
همزمان مصرف برق هم در این وضعیت فشار زیادی به شبکه برق
و گاز وارد کرده است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم از
برگزاری رزمایش  ۲روزه تعدیل روشنایی و اصالح انشعابات و رمز
ارزها در این استان طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته
خبر داد و یادآور شد :با توجه به مشکالت پیش آمده در تامین گاز
کشور و نیز در راستای صرفه جویی در مصرف برق و جهت تامین
برق مطمئن این اقدام فراگیر در سراســر استان همزمان با دیگر
مناطق کشور انجام شد.شــیرخانی ،هدف پیش بینی شده برای
این رزمایش که با مشارکت  ۲۲۵نفر نیروی فنی و نظارتی و ۷۰
ن و سبک برگزار می شود را تعدیل یک تا
دســتگاه خودرو سنگی 
یک و نیم مگاوات انرژی عنوان کرد.وی اجرای این اقدام را تعدیل
روشنایی معابر ،اصالح انشــعاب و جمع آوری مراکز رمز ارزهای
غیرمجاز عنوان کرد و گفت :حذف کانون های خطر در شبکه های
توزیع برق و رفع مخاطرات جامعه از دیگر اهداف این اقدام بود.

مشکل کمبود آب  ۱۳روستای داجیوند
هلیالن رفع میشود

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب ایــام از حفر یک حلقه چاه
با اعتبار 10میلیارد ریال در روســتای چشمه ماهی شهرستان
هلیالن خبر داد و گفت :با بهره برداری این پروژه مشکل کمبود
آب  13روستای مجتمع داجیوند رفع خواهد شد
نوراهلل تیموری داشت :یکی از اصلی ترین مشکالت این شهرستان
تامین آب پایدار بویژه در مناطق روستایی است که برنامه ریزی
گسترده ای برای حل این مسئله در دستور کار این شرکت قرار
گرفته است.وی افزود :از  ۵۷روستای دارای سکنه این شهرستان
 ۲۱روســتا برای تامین آب با مشکل مواجه هستند که حل این
معضل نیازمند تخصیص اعتبار از ســوی دستگاه های مسوول
است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم یادآور شد :هم اکنون
عملیات آبرسانی به  ۲روســتا و بهسازی پنج حلقه چاه در این
منطقه در حال اجراست و بدین منظور نیز یک هزار و  ۸۰۰متر
خط انتقال ایجاد می شــود.تیموری گفت :می توان معضل کم
آبی  ۱۱روســتای شهرستان هلیالن را با تخصیص فوری حدود
 ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار حل کرد.هلیالن دی ماه سال گذشته
بــا تصویب هیات دولت از چرداول منفک و به شهرســتان ارتقا
یافت.این شهرســتان  ۳،۵درصد مساحت و  ۲،۵درصد جمعیت
اســتان ایالم معادل  ۲۰هزار نفر را به خود اختصاص داده است.
امســال در اعتبارات بودجه  ۲۰۰میلیارد ریال برای توسعه این
شهرســتان تخصیص یافته و با توجه به انتخاب از ســوی بنیاد
مســتضعفان به عنوان دومین شهرستان در استان ایالم پس از
ملکشاهی برای اجرای پروژه های محرومیت زدایی و کلنگ زنی
پروژه پتروشیمی هلیالن در شهریورماه آینده روشنی پیش روی
مردمان این خطه متصور است

