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اسفند

روزنامه

استان فارس

الرستان
با حضور فرماندار ویژه الرستان
و جانشین سپاه فجر فارس؛

جهادگران اردوهای جهادی
و طرح هجرت در الرستان
تجلیل شدند

1397
پنجشنبه

اجرای عملیات رویه حفاظتی فوگ سیل در الرستان

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان ،راستیار مدیرکل این اداره کل عنوان داشت :با توجه
بهضرورت نگهداری و مدیریت راهها و جادهها که از بنیادیترین اصول زیربنایی در راستای کاهش هزینهها و اقدامات کاهشدهنده زمانترمیم
راهها که بهوسیله اجرای آسفالت حفاظتی تحقق مییابد که اجرای فوگ سیل یکی از راهکارهای آن است .وی افزود :جهت حفظ و نگهداری
سطح رویه آسفالت فوگ سیل یکی از شیوههای ارزانقیمت و سریعی بوده که فرسایش کارایی و کیفیت ناشی از مرور زمان براثر آفتاب و
گرما و عبور ترافیک با اجرای این روش حداقل بین  3تا  5سال را به تأخیر میاندازد و استفاده از فناوریهای نوین در اجرای آسفالت میتواند
هزینههای زیادی که ساالنه در اثر خرابی و مرمت و بازسازی سطح رویه آسفالتها به کشور تحمیل میکند جلوگیری کند .علیرضا راستیار
ادامه داد :این اداره کل اقدام به اجرای عملیات فوگ سیل به طول  72کیلومتر در محورهای اوز -کوره ،خنج -محمله و سهراه آرد و اهل -پسبند
نموده است که پس از اتمام عملیات فوگ سیل در این محورها خطکشی آن نیز انجام خواهد شد .وی همچنین از رانندگانی که قصد تردد از این
محورها را دارند خواست تا با رعایت کلیه نکات ایمنی و توجه به عالئم اطالعاتی نصب شده از این مسیر تردد کنند.

دکتر فرهاد نادری ،فریدون امیری و میهمان ویژه جواد
قاسمی برگزار شد.
حجتاالسالم آقایی امامجمعه هنردوست ،مکی شهردار و
همراهان نیز از این برنامه خوب بازدید کردند که اقدامی
شایسته بود.
نخستین جشنواره هنر محیطی مرودشت ،با همکاری
شهرداری و آموزشوپرورش مرودشت برگزار شد.
اجرای زنده گروههای سنتی و پاپ از دیگر بخشهای
این برنامه یکروزه بود که بر نشاط ایجاد شده در پارک
انقالب افزود.

استان بوشهر

دشتی
 2نیروگاه خورشیدی در خورموج
بوشهر به بهرهبرداری رسید

همکاری و مشارکت بیشتری شود تا کارهای امنیتی برای
حفاظت از سرمایههای استان و کشور انجام شود.
شریعتی افزود :خوزستان یک استان مرزی است و نقل
و انتقاالت زیادی از مرزهای خشکی و آبی این استان
انجام میشود؛ لذا برای جلوگیری از بروز هرگونه آسیب
به استان بهویژه در حوزه پدافند زیستی باید با دقت و
حساسیت بیشتری کار شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان نیز گفت:
فرهنگ پیشگیری در برابر حوادث در بین مدیران و
مسئوالن و صنایع باید نهادینه شود تا آسیب کمتری به
استان در زمان وقوع حادثه احتمالی وارد شود.
کیامرث حاجیزاده بیان کرد :حوادث زیادی در خوزستان
رخ میدهد که برای جلوگیری از وارد شدن خسارت الزم
است که مدیران و مسئوالن پیشبینی درستی از بروز
حوادث داشته باشند.
وی گفت :متأسفانه مدیران تالش دارند تا پس از وقوع
حادثه آن مشکل را برطرف کنند؛ این رویه اشتباه باید
کنار گذاشته شود و وقوع بحران را باید پیشبینی کرد.

استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی
کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی:

با حضور فرماندار ویژه الرستان و جانشین سپاه فجر استان
فارس ،از جهادگران اردوهای جهادی و طرح هجرت در
الرستان تجلیل شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی فرمانداری
ویژه الرستان در مراسمی با حضور جلیل حسنی معاون
استاندار و فرماندار ویژه الرستان ،سردار بوعلی جانشین
سپاه فجر استان فارس ،علیاصغر علیپور معاون سیاسی
فرمانداری ،سرگرد امیر جاهدی فرماندهی ناحیه مقاومت
بسیج سپاه الرستان ،جمعی از مسئولین ادارات و بسیجیان
شهرستان ،از جهادگران اردوهای جهادی و طرح هجرت
در شهرستان الرستان تجلیل شد.
در این مراسم فرماندار ویژه الرستان ضمن تقدیر و تشکر
از جهادگران بسیجی اردوهای جهادی و طرح هجرت در
سخنانی خاطرنشان کرد :جهادگران بسیجی نمونه جهاد در
راه خدا و انساندوستی ،نوعدوستی و خدامحوری هستند.
حسنی تصریح کرد :فعالیتهای جهادی در شهرستان
الرستان به دلیل روحیه باالی ایثارگری که در بسیجیان
این خطه است ،روزبهروز افزایش مییابد و این بهواسطه
هماهنگی خوبی است که بین مجموعه اداری شهرستان
و سپاه وجود دارد و در بسیاری از جهات نشئت گرفته
از همین روحیه ایثارگری است که در بدنه بسیجیان
وجود دارد که امیدواریم این همافزایی و هماهنگی منشأ
خیروبرکت باشد و بتواند بستر خوبی را فراهم کند ،برای
اینکه فعالیتهای اجرایی شهرستان بیشتر شود.
وی با تأکید بر اینکه یقینًا وقتی روحیه جهاد و شهادت
و ایثارگری از هشت سال دوران دفاع مقدس به جوانان
امروزی منتقل و در جامعه نهادینه میشود ،بیان کرد:
پرچمداران و سرداران این عرصه کسانی هستند که هشت
سال دفاع مقدس را اداره کردند و امروز هم فرهنگ
ایثار و جهاد را در جامعه نهادینه میکنند که یقینًا منشأ
محرومیتزدایی از مناطق دورافتاده خواهد شد.
فرماندار ویژه الرستان در پایان اظهار کرد :ظرفیتها
و پتانسیلها زیادی در شهرستان وجود دارد و در این
راستا اجرای برنامههای فرهنگی زیادی در این منطقه اجرا
میگردد که بسیج نیز نقش بسزایی در اجرای آن برنامهها
دارد.
پیشازاین نیز سردار بوعلی جانشین فرماندهی سپاه فجر
استان فارس و سرگرد امیر جاهدی فرماندهی ناحیه
مقاومت بسیج سپاه الرستان نیز به ایراد سخن پرداختند.
در پایان نیز از جهادگران اردوهای جهادی و طرح هجرت
در الرستان با لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

استان خوزستان

مرودشت

استاندار خوزستان:

 2نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی خورموج استان
بوشهر با حضور استاندار و مسئوالن شهرستان دشتی به
بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایرنا ،استاندار بوشهر در این آئین گفت:
استفاده از نیروگاه خورشیدی بهعنوان انرژی پاک از
مهمترین برنامههای دولت تدبیر و امید است و شهرستان
دشتی در این زمینه از شهرستانهای موفق و پیشتاز استان
بوشهر است.
عبدالکریم گراوند اضافه کرد :دولت تدبیر امید درزمینه
راهاندازی نیروگاههای خورشیدی و استفاده از انرژی
پاک آماده همکاری و مشارکت با سرمایهگذاران بخش
خصوصی در تمام نقاط استان است.
استاندار بوشهر بیان کرد 2 :نیروگاه خورشیدی شهرستان
دشتی با ظرفیت  200کیلووات ساعت در زمینی به مساحت
هشت هزار مترمربع در شهرک صنعتی خورموج احداث
شده است .گرواند افزود :از نکات مهم در راهاندازی این
نیروگاهها سرعت عمل در نصب و راهاندازی در کمتر از
دو ماه بوده است.
استاندار بوشهر اضافه کرد :برای ساخت ،نصب و راهاندازی
نیروگاههای خورشیدی اعتباری معادل  24میلیارد ریال از
سوی بخش خصوصی هزینه شده است.
فرماندار دشتی گفت :شهرستان دشتی قطب اول تولید برق
خورشیدی و پاک در استان بوشهر است.
عبداهلل نادری افزود :تاکنون چهار نیروگاه خورشیدی با
ظرفیت  400کیلووات ساعت در دشتی به بهرهبرداری
رسیده است.
وی اظهار داشت :در بهمن سال گذشته عملیات اجرایی
 2نیروگاه خورشیدی  2مگاواتی در منطقه دشت پلنگ
دشتی آغاز و در نیمه دوم سال آینده به بهرهبرداری
میرسد که در این شرایط  50درصد برق منطقه بسیار مهم
دشت پلنگ تأمین میشود.

برگزاری نخستین جشنواره هنر
محیطی مرودشت

بسیاری از تأسیسات در خوزستان
بدون رعایت پدافند غیرعامل است

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی و
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس ،انجمن هنرهای تجسمی مرودشت نخستین جشنواره
هنر محیطی را با استقبال بینظیر هنرمندان نوجوان و جوان
شهر در محل پارک انقالب با ارائه  ۵۲اثر برگزار کرد.
این کار با تالش ویژه مریم صالحی مسئول انجمن تجسمی
شهرستان و همراهی خانمها فتوحی ،موسوی و سایر
اعضای انجمن به سرانجام رسید.
این جشنواره با همراهی اساتید انجمن (آقایان حاجی
محمدی ،بهزادی ،قهرمانی ،خانمها حسینی ،خلیفه و)...
و حضور اساتید و داوران آقایان قرهزاده ،دکتر اسلمی،

استاندار خوزستان گفت :بسیاری از تأسیساتی که در
خوزستان ساخته شده بدون در نظر گرفتن اصول پدافند
غیرعامل بوده و باید برای به حداقل رساندن آسیبپذیری
در تأسیسات اصول پدافند غیرعامل رعایت شود.
به گزارش ایرنا غالمرضا شریعتی در نشست ستاد پدافند
غیرعامل خوزستان در سرسرای شهید رجایی استانداری
افزود :مطالعاتی که در اداره کل پدافند غیرعامل انجام
میشود باید عملیاتی شود و از این تحقیقات برای کمتر
وارد شدن خسارت به استان در زمان وقوع بحران استفاده
کرد.
وی گفت :در صنایع مختلف ازجمله پتروشیمی و نفت
و نیروگاهها الزم است که با اداره کل پدافند غیرعامل

 ۹۵درصد کارفرمایان به تکالیف
قانونی خود در برابر نیروی
کار عمل میکنند
راه عبور از مشکالت،
اعتماد به بخش خصوصی است

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی تأمین
اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد همایش تأمین
اجتماعی و کارفرمایان و جشنواره تجلیل از چهرههای
برتر حوزه کارآفرینی استان کهگیلویه و بویراحمد با
حضور جمعی از کارفرمایان و فعاالن اقتصادی ،معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مدیرکل امور فرهنگی
کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی ،مشاور اجرایی
معاونت فرهنگی اجتماعی این سازمان و مدیرکل تأمین
اجتماعی استان در یاسوج برگزار شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد
در این همایش گفت :صاحبان اصلی تأمین اجتماعی،
کارفرمایان هستند و این سازمان با کمک کارفرمایان
از اشتغال و نیروی کار حمایت و در جهت رشد تولید و
اقتصاد کشور حرکت میکند.
عباس نورمحمدی گفت :حدود  ۴۳میلیون نفر از
جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی
هستند و ضرورت دارد منابع مالی که بخش اعظم آن
حق بیمههاست ،بهموقع تأمین شود تا سازمان بتواند به
تعهدات خود در مقابل بیمهشدگان عمل و خدمات بیمهای
و درمانی را به آنان ارائه کند.
وی افزود :بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان در سه
سال متوالی نشانه حمایت سازمان از بخش خصوصی
و کارفرمایان و داشتن عزم جدی برای رونق تولید و
کسبوکار است.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در این همایش گفت :تأمین
اجتماعی و بخش خصوصی ،شرکای اجتماعی هستند و
باید حالوروز بهتری داشته باشند ،اما اکنون اینگونه
نیست و سازمان تأمین اجتماعی که در شرایط سخت
به دولتها کمک میکرد ،اینک در پرداخت حقوق
مستمریبگیران خود با مشکل روبهرو شده است.
جبار کیانیپور افزود :بیش از سه میلیون بازنشستگی خارج
از موعد ،فشار زیادی بر تأمین اجتماعی وارد کردهاند و
از طرف دیگر ،کارفرمایان نیز که صاحبان این سازمان
هستند ،در پرداخت حق بیمه دچار مشکل شدهاند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان تأمین
اجتماعی نیز گفت :سیاستهای کالن نظام تأمین اجتماعی
در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و
در صورت تصویب و اجرای آن ،بخش مهمی از مشکالت
برطرف خواهد شد.
رضا معینی اظهار داشت :با تصویب این سیاستها که
هماکنون در مرحله بررسی است ،دیگر هیچکس اجازه
دستاندازی به منابع تأمین اجتماعی را نخواهد داشت.
معینی گفت :راه عبور از مشکالت در حوزه تولید و
اشتغال ،اعتماد به بخش خصوصی است که در بسیاری از
موارد موفقتر از بخشهای دولتی عمل میکند.
وی گفت :تأمین اجتماعی یک سازمان مستقل و غیردولتی
است و دو برابر یارانه دولت هزینه میکند.
معینی اظهار داشت :در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که فرد
با  ۴۰سال سن بار نشسته شود ،اما این موضوع بر سازمان
تأمین اجتماعی تحمیل شد و در حال حاضر بیش از ۲۵
درصد منابع سازمان در این بخش هزینه میشود.
وی اشتغال ،کارآفرینی و تولید را چالشهای اصلی نظام
تأمین اجتماعی ذکر کرد و گفت :هر چه وضعیت اشتغال
بهتر باشد ،حال تأمین اجتماعی هم خوب است.
مدیرکل امور فرهنگی کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی
افزود :تأمین اجتماعی بدون کارگر و کارفرما معنا ندارد
و اگر کشوری بخواهد پویا باشد ،باید کارآفرینان آن
پویا و فعال باشند.
وی گفت ۹۵ :درصد کارفرمایان ما باوجود شرایط سخت
اقتصادی به تکالیف قانونی خود در برابر نیروی کار عمل
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میکنند که این عمل شایسته تقدیر است.
معینی تصریح کرد :با نشستهایی که هرماه با تشکلهای
کارفرمایی برگزار میشود ،مشکالت آنها احصا و
دستهبندی و بسیاری از آنها برطرف شده است .یکی
از خواستهای اصلی تشکلهای کارفرمایی و بخش
خصوصی ،احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و مشارکت
در تصمیمگیریها است .البته خواست آنها شفاف و روشن
است ،میخواهند در تصمیمگیریها مشارکت داشته
باشند .با احیای شورای عالی تأمین اجتماعی ،نظارتها
بیشتر و تصمیمگیری بهصورت کارشناسی انجام میشود.
معینی اظهار داشت :برای رفع دغدغههای کارفرمایان،
سازمان تأمین اجتماعی این تعاملها را بهصورت مستمر
ادامه میدهد.
وی افزود :در راستای کم شدن مشکالت کارفرمایان،
سازمان تأمین اجتماعی با همه پیچیدگیهای قانونی،
شورای تلقیح و روانسازی بخشنامهها و دستورالعملها
را تشکیل داد و بخشنامهها با حضور کارفرمایان بازنگری
شد .وی گفت :از سال آینده سازمان تأمین اجتماعی
وظیفه دارد بهصورت رایگان به کارفرمایان مشاوره
کارگاهی بدهد.
معینی تأکید کرد :راه عبور از مشکالت در حوزه تولید و
اشتغال ،اعتماد به بخش خصوصی است که در بسیاری از
حوزهها موفقتر از بخشهای دولتی عمل میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه
و بویراحمد نیز در این نشست گفت :کشور در یک
جنگ اقتصادی قرار دارد؛ بنابراین همه باید مدارا کنیم و
دستبهدست هم بدهیم تا مشکالت و آسیبها کمتر شود.
عزیز فیلی گفت :در شرایط کنونی تأمین اجتماعی هم
مشکالتی دارد که باید حمایت سود تا بتواند از عهده
تعهدات سنگین خود برآید.
در پایان این همایش ،چهار چهره برتر حوزه کارفرمایی
استان معرفی و از آنان تقدیر شد .خانم مریم دیباجی مدیر
شرکت طبیعت زنده ،حمید شکرانی مدیر شرکت سپاهان
موکت ،نصرتاله رئیسزاده مدیر شرکت نماسازان
مروارید و غالمحسین رضایی مدیر کارخانه آرد مارون،
کارفرمایانی بودند که در این همایش از آنان تقدیر به
عمل آمد.

یاسوج

تومان رسید و رشد مناسبی در سایر جشنوارهها داشت.
زارعپور افزود :هماکنون  ۶۴پروژه مدرسهسازی با ۲۹۲
کالس درس بااعتبار  ۴۴۷میلیارد ریال با مشارکت خیرین
مدرسهساز در استان در دست ساخت است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :در پنج سال اخیر افزون بر  ۸۰۰میلیارد ریال در
جشنوارههای خیرین مدرسهساز استان تعهد شد که تاکنون
بیش از  ۷۰درصد آن محقق شده است.
زارعپور اظهار داشت :از سال آینده جشنواره خیرین
مدرسهساز در سطح شهرستانی در مناطق مختلف استان
برگزار و منابع آن در خود آن منطقه هزینه خواهد شد.
در ادامه نماینده سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشور در بیست و یکمین جشنواره خیرین استان
کهگیلویه و بویراحمد گفت :تعامل خوبی بین خیرین و
آموزشوپرورش وجود دارد که این موضوع از بهترین
راهکاریهایی است که میشود در آن از خیرین تکریم
و تجلیل به عمل آید.
صبری افزود :بر اساس دستور مقام عالی سازمان نوسازی
مدارس درخصوص چگونگی برگزاری بیست و یکمین
جشنواره خیرین مدرسهساز در کارتابل تمام ادارات کل
لحاظ گردیده و با استفاده از تمامی ظرفیتها برای هرچه
بهتر برگزار شدن این جشنواره تأکید شده است.
وی گفت :امسال بهطورکلی از عملکرد چگونگی
برگزاری بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسهساز در
سطح کشور ارزیابی به عمل خواهد آمد و از ادارات کلی
که تعهدات خیرین آنان نسبت به سال گذشته ارتقا داشته
باشد تجلیل به عمل خواهد آمد.

استان هرمزگان

سرپرست معاون سیاسی و امنیتی
استانداری هرمزگان:

لزوم برنامهریزی برای کنترل ورود
فاضالب شهرهای ساحلی به دریا

 ۲۲خرداد سال  ۹۸صورت میگیرد؛

برپایی بیست و یکمین جشنواره
خیرین مدرسهساز
کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه
و بویراحمد گفت :بیست و یکمین جشنواره خیرین
مدرسهساز استان در روز چهارشنبه  22خردادماه 1398
برگزار میشود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره
کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه
و بویراحمد ،چهارمین جلسه ستاد برنامهریزی بیست
و یکمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان با حضور
صبری نماینده سازمان مرکزی در بیست و یکمین
جشنواره خیرین مدرسهساز استان ،مدیران کل و معاونین
آموزشوپرورش و نوسازی مدارس استان و دیگر اعضا
در سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان یاسوج برگزار شد.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه
و بویراحمد با تسلیت ایام سوگواری و شهادت امام هادی
(ع) و تقدیر و تشکر از حضور اعضای شرکتکننده،
برگزاری بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسهساز را
گامی مهم و اساسی در جهت توسعه و پیشرفت استان
دانست .جهان محرابی گفت :همه ما در تالش هستیم که
زمینه کارهای خیر فراهم شود و دراینبین خیرین محترم
برای انجام کارهای خیری نقش مهمی دارند و ساختوساز
مدارس با امکانات جانبی مانند نمازخانه ،آزمایشگاه ،سالن
چندمنظوره و تکمیل پروژههای نیمهتمام را در دست اقدام
قرار دادهاند.
وی گفت :تاکنون بیست جشنواره خیری در استان
برگزارشده و در  5جشنواره خیرین مدرسهساز سالهای
گذشته خیرین مدرسهساز با  800میلیارد ریال در امر
مقدس مدرسهسازی مشارکت کردند.
وی گفت :سهم خیرین مدرسهساز در استان به بیش از
 %50در صد بوده و نقش خیرین ارجمند در احداث،
تکمیل و تعمیر مدارس بهویژه مدارس زیر هشت نفر
قابلتقدیر و ستایش بوده است.
محرابی گفت :بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسهساز
در روز چهارشنبه  22خردادماه  1398به میزبانی شهر
یاسوج برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :امسال تاکنون دو جشنواره مدرسهای
برگزار و انتظار میرود که تا اردیبهشتماه  1398تعداد
جشنوارههای مدرسهای بیشتری در سطح استان برگزار
گردد و همچنین جشنوارههای شهرستانی در اولویت
کاری آموزشوپرورش قرار گیرد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
هم گفت :در آستانه برگزاری این جشنواره  13شهرستان
و منطقه استان جشنوارههای شهرستانی و منطقهای خیرین
برگزار میشود .هادی زارع پور گفت :خیرین مدرسهساز
تاکنون هزار و  500کالس درس ساختهاند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون  ۲۰جشنواره در استان
برگزارشده است ،تصریح کرد :با اقدامات انجام شده و
ارتقای فعالیت خیرین ،تعهدات خیرین از  ۲و نیم میلیارد
تومان سال  ،۱۳۹۲در جشنواره شانزدهم به  ۱۴میلیارد

سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان گفت :دستگاههای اجرایی بهویژه شرکت آب
و فاضالب شهری استان روند تکمیل پروژه ساماندهی
فاضالب شهرهای استان را سرعت بخشند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ایرج حیدری در کارگروه
تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان هرمزگان با اشاره
به اهمیت ساماندهی فاضالب شهرهای استان ،عنوان کرد:
ساماندهی فاضالب شهرهای استان بهویژه شهر بندرعباس
مطالبه عمومی است و ضروری است دستگاههای اجرایی
روند تکمیل پروژههای مربوط به ساماندهی فاضالب
شهرهای استان بهویژه شهرهای ساحلی را سرعت بخشند.
وی تصریح کرد :با توجه به اهمیت و نقش ساماندهی
فاضالب شهرهای استان در بهبود شاخصهای بهداشتی و
سالمت این مناطق اداره کل محیطزیست و دانشگاه علوم
پزشکی استان بر عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه
ساماندهی فاضالب شهرهای استان نظارت نمایند.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان خاطرنشان کرد :اقدامات مناسبی در حوزه
ساماندهی فاضالب شهرهای استان بهویژه شهر بندرعباس
توسط شرکت آب و فاضالب استان صورت پذیرفته است
ولی تا رسیدن به نقطه ایدآل فاصله داریم.
حیدری گفت :ساماندهی خورهای شهر بندرعباس مطالبه
عمومی مهم دیگر مردم استان بهویژه شهر بندرعباس که
باید با جدیت پیگیری و دنبال شود.
وی اظهار داشت :فرمانداران شهرهای استان بر عملکرد
دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی فاضالب شهرها
نظارت و برنامههای عملیاتی این دستگاهها در حوزه
ساماندهی فاضالب احصا و اقدامات صورت پذیرفته
را منعکس نمایند .سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و
اجتماعی استانداری هرمزگان گفت :با توجه به هزینهبر
بودن اجرای طرحهای شبکه فاضالب جذب اعتبارات ملی
در این رابطه با جدیت پیگیری شود.
حیدری خاطرنشان کرد :شهرداران استان بهویژه شهرداران
شهرهای ساحلی در جمعآوری آبهای سطحی محالت
شهرها و جلوگیری از ورود فاضالبهای خانگی به
خورها با دستگاههای اجرایی همراهی نمایند و در این
زمینه همکاری مردم برای تحقق این مهم است.
وی گفت :تکمیل تصفیهخانههای فاضالب شهرهای
استان با جدیت دنبال گردد و تحقق این مهم از فرمانداران
بهعنوان نماینده عالی دولت در شهرستانها مطالبه خواهد
شد و دستگاههای اجرایی هم موظف به همکاری در این
رابطه با فرمانداران میباشند.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان گفت :شهرداری بندرعباس در موضوع انعقاد
قرارداد خرید پساب فاضالب شهر بندرعباس با شرکت
آب و فاضالب استان برای تأمین آب موردنیاز فضای سبز
شهر اقدامات خود را تسریع نماید.

