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رویخط خبر

بهرهبرداری از ۵۰۰
طرح آموزشی در فارس

عنایتال��ه رحیمی
در مراس��م افتتاح و
کلنگزنی پروژههای
نوس��ازی مدارس در
شهرس��تان ک��وار با
گرامیداش��ت سالروز
ش��هادت س��ردار
حاجقاس��م س��لیمانی و تقدیر از رشادتهای
این سرباز وطن ،گفت :تقدیر از خدمتگزاران
انقالب و کش��ور شایس��ته همه مردم است و
آیتال��ه هاش��می رفس��نجانی از جمله این
نمونههای خدمتگزار اس��ت که س��الها عمر
خود را صرف توس��عه انقالب کرد .به گزارش
از اس��تان ف��ارس ،اس��تاندار فارس با
تقدی��ر از فعالیت مس��ئوالن محلی و نماینده
مردم شهرس��تان ک��وار در مجلس ش��ورای
اس�لامی و همچنی��ن خی��ران ،اظهارک��رد:
اقدامات نیکاندیشانه خیران به معنی تحول
در جامعه بشری است که معاملهای پر سود با
خداوند اس��ت .نماینده عالی دولت در استان
فارس افزود :فعالیت خیران سرمایهگذاری در
منابعی است که پایانپذیر نیست و برداشت از
این منابع ،بازدهی و اثرگذاری بیشتری ایجاد
میکند .رحیمی با بیان اینکه سرمایهگذاری
در بخش آموزش کش��ور هنوز از سوی برخی
هزینه تلقی میش��ود ،گفت :توسعه کشورها
ناش��ی از س��رمایهگذاری در بخ��ش آموزش
اس��ت ،زیرا اص�لاح در بخشهای سیاس��ی،
اجتماعی و اقتصادی از همین مسیر میگذرد.
اس��تاندار ف��ارس در ادام��ه از افتتاح ۶۰
آموزش��گاه در شهر ش��یراز تا پایان سال خبر
داد و افزود :بیش از  ۵۰۰آموزش��گاه و مراکز
وابسته آن تا پایان کار دولت در استان فارس
به بهرهبرداری میرسد.
رحیم��ی ب��ا تش��ریح طرحه��ای گوناگون
عمرانی در شهرستان کوار گفت :توسعه مراکز
درمانی ،اجرای طرح سد کوار و راههای اصلی
از جمله طرحهای عمرانی در این شهرس��تان
بهشمار میرود.

استانها
افتتاح کلینیک
طبکار
نفت ستاره
خلیجفارس

رئیس مرکز خدمات درمانی و طب کار شرکت نفت ستاره خلیجفارس از
اجرای طرح توسعه و تجهیز درمانگاه و افتتاح کلینیک طب کار این شرکت
خبر داد .بهگزارش روابطعمومی شرکت نفت ستاره خلیجفارس ،حمیدرضا
م��رادی در اینب��اره گفت :با اجرای طرح توس��عه و تجهیز درمانگاه و افتتاح
کلینیک طبکار ش��رکت نفت ستاره خلیجفارس ،زمینه برای خدماتدهی
بهتر و باکیفیتتر به کارکنان این پاالیش��گاه فراهم ش��د .وی ادامه داد :در
طرح توسعه و تجهیز درمانگاه و کلینیک طب کار پاالیشگاه ،آزمایشگاههای

تش��خیص طب��ی و مولکولی ،رادیولوژی ،حمام س��وختگی ،س��ونوگرافی،
رادیولوژی ،تریاژ ،مطب پزش��ک ،دندانپزشکی ،مش��اوره قلب ،ادیومتری،
اسپیرومتری و ...در نظر گرفتهشد ه است .رئیس مرکز خدمات درمانی و طب
کار شرکت نفت ستاره خلیجفارس ابراز کرد :آزمایشگاههای تشخیص طبی
و مولکولی با انجام آزمایشهای آنتیبادی ،هورمونی و سینوس��ی نیازهای
درمان��ی کارکن��ان را تأمین خواهد کرد و پس از نص��ب تجهیزات موردنیاز
تست آنتیبادی را نیز در آزمایشگاه این مرکز انجام خواهیم داد .وی افزود:

رادیولوژی این درمانگاه نیز در حال طی کردن مراحل نهایی راهاندازی است
و حمام سوختگی با وانهای ویژه نیز راهاندازی خواهد شد تا در صورت نیاز
خدمات شایستهای را به بیماران ارائه کند .در ادامه امین ضمیری ،سرپرست
مدیریت درمان ،بهبود روابط کار و مددکاری شرکت نفت ستاره خلیجفارس
نیز خاطرنش��ان کرد :توسعه و تجهیز این درمانگاه گامی اساسی در راستای
عمل به مس��ئولیتهای اجتماعی شرکت نفت ستاره خلیجفارس با کاهش
بار مراجعات به مراکز درمانی شهر بندرعباس خواهد بود.

استاندار هرمزگان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد

در بازدید از تصفیهخانه فاضالب شماره  ۲شیراز تاکید شد

معرفی نهادهای تعللکننده به دستگاه قضایی

دانشگاه پزشکی ناظر بر کیفیت آب شرب شیراز

مهین حیدری -اس��تاندار هرمزگان با اش��اره ب��ه الزام اجرای
مصوب��ات کارگروه تس��هیل و رف��ع موانع تولید در ش��رایط جنگ
اقتص��ادی ،اظهارکرد :هر ی��ک از نهادهای اجرایی که مصوبات این
کارگروه را اجرا نکنند ،به مراجع قضایی معرفی میشوند.
بهگزارش
از بندرعباس ،فریدون همتی استاندار هرمزگان
با تأکید ب��ر برآورد ظرفیت تولید اس��می و فعلی واحدهای بزرگ
تولیدی و صنعتی استان در یک هفته آینده ،گفت :تولیدات صنایع
بزرگ استان از جمله فوالد ،آلومینیوم ،سیمان ،روی و ...در ۹ماهه
امس��ال  ۷ه��زار و ۹۲۷میلیون تن بوده که در همس��نجی با مدت
مشابه سال قبل  ۸درصد رشد داشته است.
همتی با اش��اره به الزام اجرای مصوبات کارگروه تس��هیل و رفع
موانع تولید در ش��رایط جنگ اقتصادی ،افزود :هر یک از نهادهای
اجرایی که مصوبات این کارگ��روه را اجرا نکنند ،به مراجع قضایی
معرفی میشوند.
استاندار هرمزگان درباره تعیینتکلیف واحدهای تولیدی تملیکی
بانکهای اس��تان ،گفت :هیچیک از بانکهای اس��تان حق ندارند
واحد تولیدی را تملک کنند که منجر به تعطیلی آن شود.
همتی با اش��اره به طرحهای قاب��ل افتتاح حوزه صنعت ،معدن و
تجارت اس��تان ،تصریح کرد :چندین پ��روژه مهم در حوزه صنعت،
معدن و تجارت با اعتبار ۳۹۰میلیارد تومان و ایجاد اش��تغال برای
حدود  ۶هزار نفر در دهه فجر امس��ال آم��اده افتتاح و بهرهبرداری
میشود.
وی با اشاره به طرحها و پروژههای قابل افتتاح بخش کشاورزی،
تصری��ح ک��رد۴۲۸ :پ��روژه کوچ��ک و بزرگ ت��ا پایان امس��ال با
۹۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری آماده بهرهبرداری میشود.
همتی افزود۳۷۷ :پ��روژه احداث گلخانه ب��ا ۷۵۰میلیارد تومان
س��رمایهگذاری و ایجاد اشتغال برای بیش از ۲هزارنفر و راهاندازی
۴۰واح��د صنایع تبدیلی ب��ا ۱۲۰میلیاردتومان س��رمایهگذاری از
جمل��ه مهمترین پروژههای قابل افتتاح بخش کش��اورزی تا پایان
امسال است.

اس��تاندار هرمزگان گفت۷۲ :پروژه گردش��گری ش��امل احداث
مجتمعهای گردش��گری و پذیرای��ی ،هتل ،اقامت��گاه بومگردی و
س��نتی و ...از س��وی بخش خصوصی با پیش��رفت فیزیکی بین ۵
تا ۹۵درصد در س��طح اس��تان در حال اجراس��ت ک��ه ۲۰پروژه با
حج��م کل س��رمایهگذاری ۲۵۶میلیارد تومان و با ایجاد اش��تغال
برای ۶۳۳نفر تا پایان دولت به بهرهبرداری میرس��د .همتی اضافه
کرد۱۲ :پروژه گردش��گری نیز با سرمایهگذاری بیش از ۹۳میلیارد
تومان و اش��تغالزایی برای ۳۲۴نفر تا پایان امسال به بهرهبرداری
میرسد.
استاندار هرمزگان با اشاره به مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید کشور درباره رفع مشکالت مرتبط با محیطزیست واحدهای
تولیدی ،در نشس��ت کارگروه رفع موانع تولید اس��تان دستور داد
مش��کالت مربوط به واحدهای کشاورزی ،شیالت ،شهرک صنعتی
خلیجف��ارس و تیاب ،در کمیت��ه کاری از س��وی نهادهای مرتبط
بررسی و سپس به کارگروه رفع موانع تولید استان ارجاع شود.
در نشس��ت ام��روز همچنین ب��ا مصوبه کارگروه تس��هیل و رفع
موانع تولید استان ،با بخشودگی جریمه بدهی یکی از شرکتهای
صنعت��ی اس��تان به تأمی��ن اجتماع��ی و درخواس��ت ۳۰متقاضی
تس��هیالت صنعتی ،صنفی و کشاورزی به ارزش ۴۲۵میلیارد ریال
موافقت شد.

مدیرکل دیوان محاس��بات استان فارس و جمعی از
معاونان و مدیران اداره کل دیوان محاس��بات اس��تان
ف��ارس به همراه رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل و
جمعی از معاونان و مدیران شرکت آبفا شیراز از مراحل
تصفی��ه فاضالب در قس��متهای گوناگون تصفیهخانه
فاضالب شماره ۲شیراز بازدید کردند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس در این بازدید
گفت :س��اخت این تصفیهخانه در فاز نخس��ت اجرای
آن ح��دود  ۶۰۰هزار نفر را زیرپوش��ش قرار داده که با
اج��رای کامل این پروژه در کن��ار تصفیهخانه فاضالب
ش��ماره ی��ک تمام مردم ش��یراز زیر پوش��ش خدمات
فاضالب قرار میگیرند.
در کن��ار تصفیهخانه فاضالب ش��ماره یک ش��یراز،
تصفیهخانه ش��ماره ۲و نیز تصفیهخانه فاضالب ش��رق
ص��درا ،در آین��ده نزدی��ک اتفاقات خوب��ی در بخش
فاض�لاب برای مردم ش��یراز رخ داده و نرخ بهرهمندی
م��ردم ش��یراز از خدمات فاضالب رش��د چش��مگیری
خواهد داشت.
مبین��ی با اش��اره به فناوری پیش��رفته در س��اخت
تصفیهخانه فاصالب شماره  ۲ش��یراز گفت :با فناوری
بهکار گرفته ش��ده در این تصفیهخانه فاضالب عالوه بر
آب ،برق نیز تولید میکند.
در این بازدید رئیس هی��ات مدیره و مدیرعامل آبفا
ی پساب تصفیهخانه فاضالب خبر داد.
شیراز از واگذار 
بهمن بهروزی با اش��اره به منابع تامین آب ش��یراز
اف��زود :س��د درودزن و  ۲۰۷چ��اه مناب��ع تامی��ن آب
کالنشهر شیراز را تش��کیل میدهند نسبت این تامین
 ۳۰به  ۷۰بود که با ورود خط دوم درودزن این نسبت
به  ۵۰- ۵۰میرسد.
وی در ادامه گفت :با افزایش جمعیت ش��هر ش��یراز

تقاضای مصرف آب ساالنه بیشتر میشود و آبفا شیراز
مطالع��ات تامین آب از منابع جدید را در دس��تور کار
قرارداده است.
بهروزی در بخش دیگری از س��خنان خود به کیفیت
آب ش��رب شیراز اشاره و تصریح کرد :دانشگاه پزشکی
شیراز ناظر بر کیفیت آب شرب شیراز و  ۱۴۰روستای
الحاقی به شرکت است.
وی تصریح کرد :با اجرای رینگ آبرس��انی که بخشی
از آن امس��ال و بخ��ش دیگر آن در س��ال آینده انجام
میش��ود کیفیت آب در تمام کالنش��هر شیراز یکسان
خواهد شد.
مشاور مدیرعامل ،محسن اردکانی فاضالب را طالی
س��یاه خواند و گف��ت :اکن��ون در جه��ان از فاضالب
بهعن��وان پایدارترین منبع آب نام برده میش��ود .وی
افزود :فاضالب مخرب صد درصدی محیطزیس��ت بود
که با اجرای فرآیندی بر آن ،این تهدید به فرصتی برای
محیطزیست تبدیل شد.
اردکان��ی اظهارکرد :عقبماندگ��ی در بخش اجرای
فاضالب با تالشها و تصمیمهای بزرگ در چند س��ال
گذشته و اجرای طرحهای مربوط در حال جبران است.

