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خبر
بیش از  600هزار نفر تحت پوشش
سازمان تامین اجتماعی کردستان
قرار دارند

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان گفت633 :
هزار و  971نفر جمعیت تحت پوشش سازمان
تامین اجتماعی استان وجود دارند که  207هزار
نفر از این افراد ،بیمه شدگان اصلی این سازمان
هستند.صالح قریشی در نشست خبری با
خبرنگاران ،جمعیت تحت پوشش این سازمان
را بالغ بر  633هزارو  971نفر دانست و گفت :از
این تعداد حدود  79هزار و  487نفر ،مستمری
بگیر اصلی هستند که نسبت به سال گذشته
 1/7درصد افزایش جمعیت داشته است.وی
اضافه کرد :بیش از  207هزار بیمه شده اصلی
در استان وجود دارد که نسبت به سال گذشته
 73صدم درصد افزایش بیمه شده داشته ایم.
قریشی با اشاره به اینکه بیمه شده های اجباری
 ،بیمه مشاغل آزاد  ،بیمه شدگان رانندگان و
غیره زیرمجموعه بیمه شده اصلی هستند گفت:
 51/4درصد از بیمه شدگان اجباری9/04 ،
مشاغل آزاد 2/5 ،بیمه بیکاری ونیز  10درصد
از آن مربوط به بیمه رانندگان می باشد .وی
با بیان اینکه  39درصد جمعیت کل استان و
 59درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش
سازمان تامین اجتماعی قرار دارند ،افزود :تمام
تالش این سازمان این است با تحت پوشش قرار
دادن افرادی که مشمول قانون سازمان تامین
اجتماعی هستند ضریب تحت پوشش این بیمه
را باال ببرد.مدیرکل تامین اجتماعی همچنین با
بیان اینکه وظیفه سازمان تامین اجتماعی ارائه
خدمات به افراد تحت پوشش این سازمان
است ،تصریح کرد :بیش از  18نوع خدمت ،در
عنوانین مختلف ،منجمله مستمری های سه
گانه ،بازنشستگی ،ازکارافتاده ،بازماندگاه و در
حیطه پزشکی ،پروتز و کمک هزینه بارداری و
غیره را سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش
خود قرار داده است.قریشی در ادامه در رابطه
با بازنشستگی پیش از موعد بازنشستگان،
اظهار کرد :براساس مصوبه  65سازمان تامین
اجتماعی ،در چهارچوب مشاغل سخت و زیان
آور افراد می توانند با کمتر از  10سال بیمه کار
خود را بازنشسته کنند.مدیرکل تامین اجتماعی
کردستان ،همچنین در مورد بخشودگی بدهی
حق بیمه کارفرمایان ،گفت :کارفرمایان می تواند
از تاریخ  /98/3/13الی  98/06/13با مراجعه به
سایت سازمان تامین اجتماعی بعنوان کارفرمایان
خوش حساب از بخشودگی جرایم برخوردار
شوند.در ادامه هوشنگ فوالدی  ،مدیردرمان
تامین اجتماعی کردستان با اشاره به اقدامات
این سازمان در راستای انجام خدمات بیش تر
و راحت تربه افراد تحت پوشش این سازمان،
گفت :سازمان تامین اجتماعی در این راستا با 147
داروخانه 189 ،واحد پاراکلینک 15 ،بیمارستان
دانشگاهی و  1بیمارستان تخصصی قرارداد بسته
است.وی همچنین دستاوردهای این سازمان
را تجهیز کردن اورژانس بیمارستان سنندج با
مدرن ترین تجهیزات و امکانات کامال استاندارد
دانست و افزود :پروژه عمرانی طرح توسعه
بیمارستان سقزو شروع به کار فعالیت عمرانی
ساخت درمانگاه دیواندره ،ازجمله پروژه هایی
هستند که در دست ساخت هستند.فوالدی از
دیگر پروژهای این سازمان را ،پروژه طرح سامانه
تولید نسخه الکترونیک و حذف دفاتر درمانی
در مراکز طرف قرارداد دفتر رسیدگی به اسناد
پزشکی و مدیریت درمانی سازمان تامین تامین
اجتماعی استان دانست.گفتنی است؛ افتتاح و
بهره برداری از درمانگاه عمومی بانه و کامیاران
طی مراسمی با حضور معاون تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی صورت خواهد گرفت.

اخبار

به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس با مراسمی باشکوه در سالن ورزشی امام علی (ع)

بزرگترین رویداد ورزشی تنیس کشور در دانشگاه آزاد برگزار شد
مهدی فتح اله ادامه داد :این دوره از مسابقات
در مراسم افتتاحیه هر تیم با نام شهدای مدافع
حرم برگزارشد که امیدواریم بتوانیم به لحاظ ابعاد
علمی و تخصصی  ،ورزشی و فرهنگی که این دوره
از مسابقات دارد بهره مند شویم و به جهت کمک
به سطح توسعه سالمت ،ورزش و نشاط جوانان
دانشجو و همینطور اعتالی سطح آگاهی فرهنگ و
ورزشهای دین اسالم پیشگام باشیم.رئیس دانشگاه
واحد قدس افزود :هر تیم متشکل از ورزشکاران
تنیس روی میز از دانشجویان منتخب دانشگاه
آزاد سراسر کشور می باشند که در قالب تیم های
مختلف ساماندهی شده اند .سرپرستان و مربیانی
که تیم مربوطه را همراهی می کنند و حوزه تخصصی
برگزار کننده تیم به استناد سطح توانمندی شرکت
کنندگان این دوره از مسابقات ،سطح شرکت
کنندگان را سطح باالیی اعالم کردند و اعضای هیئت
داوران و مربیان هم همین موضوع را تایید کردند.
امید است با توجه به این مهم ،برگزاری مسابقات
بتواند با شکل و شمایل خوبی پیش رود.فتح اله
تصریح کرد:در سیاست هایی که مجموعه دانشگاه
آزاد دارد ما شاهد حضور چشمگیر قهرمان ورزشی
در حوزه های مختلف ورزشی هستیم ؛ دانشگاه
آزاد واحد شهر قدس هم با توجه به برخورداری از
ظرفیت های علمی و زیرساختی در حوزه ورزش از
این قاعده مستثنی نیست و تعداد زیادی قهرمان
ملی و بین المللی هم در سطح دانشجویی و هم
در مجموع اعضای هیئت علمی و اساتید در این
واحد را شاهد می باشیم که این ظرفیت بسیار خوب
هم برای بهره مندی شهرستان از این توانمندی و
تخصص ورزشی و هم در مجموعه دانشگاه قدس
می باشد تا بتوانیم از این پتانسیل ورزشی استفاده
حداکثری داشته باشیم.این مسوول در ادامه تاکید
کرد :مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی بنا بر رسالت
توسعه و مهارت های عملی در کنار آگاهی های
دینی  ،ارزشی و اسالمی طبیعتا در جوار ارتقای
سالمت جسمانی به توسعه توانمندی های علمی
در این زمینه گامی اساسی برداشته که امیدواریم به
رشد و توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر اهدافی که
ما در مجموعه دانشگاه آزاد و همینطور شهرستان
داریم کمک شایانی کند.وی عنوان کرد :این دوره
از مسابقات طیف متنوع و وسیعی از همکاران را
اعم از دوستان ما در مجموعه تربیت بدنی دانشگاه
آزاد اسالمی با همکاری و مشارکت همکاران ما در
حوزه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهرستان قدس داشتند ،به انجام رسید که
تعدادی از متولیان و مدیران مختلف اعم از مدیران

ازدواج دانشجویی برگزار شد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای غرب استان تهران در خصوص نحوه برگزاری این مسابقات اظهار داشت:دانشگاه واحد قدس اکنون میزبان
برگزاری مسابقات سراسری تنیس روی میز دانشجویان دانشگاه آزاد کشور می باشد که این مسابقات در دوبخش برادران از تاریخ 20تیرماه لغایت
 25تیرماه و خواهران از تاریخ  26تیر ماه لغایت  31تیرماه می باشد .در حال حاضر افتتاحیه مسابقات برادران آغاز شده و در خدمت  13تیم
شرکت کننده می باشیم.
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قهرمان ورزشی
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هستیم
ستادی و مدیران شهرستان در این مراسم حضور
یافتند و این هماهنگی صورت پذیرفت.مهدی
فتح اله اذعان داشت :برای پشتیبانی و تدارک
این مراسم تدابیر الزم با یک تیم حدودا  30نفری
پیش بینی شده و شرکت کنندگان در این دوره
از مسابقات از شب گذشته در هتل فرهیختگان
مستقر شدند و مراسم پذیرش  ،استقرار و پذیرایی
این دوستان به لحاظ رفاهی به بهترین نحو ممکن
بعمل آمده استو تا پایان مراسم اختتامیه همچنان
ادامه خواهد داشت.رئیس واحدهای غرب استان
تهران در خاتمه سخنان خود اضافه کرد :سعی
کردیم با توجه به استانداردهایی که برای برگزاری
این مسابقات وجود دارد به جهت حضور مربیان
تیم و داوران ،استانداردهای زیر ساختی برای
برگزاری مسابقات به لحاظ استقرار پزشک و تیم
های امدادی فرآیند برگزاری مسابقات پیش بینی
شود تا از بروز مشکل و آسیب جلوگیری بعمل آید
و امیدواریم تا پایان مراسم مسابقات خوبی را در

استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

سطح قابل قبول و استانداردهای ملی و بین المللی
برگزار کنیم.در ادامه مهران احدی مسئول انجمن
پینگ پنگ دانشگاه آزاد و سرپرست فنی مسابقات
گفت :طی سیاست هایی که مجموعه دانشگاه آزاد
اسالمی دارد و با توجه به دیدگاه های متفاوت
طهرانچی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی ،
مدیران ارشد دانشگاه و همینطور با حضور جوانمرد
مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد  ،سیاست بر
این بوده که همیشه بخاطر عوامل مختلف از جمله
شور و نشاط و مزیت هایی که برگزاری مسابقات و
همایشها دارند تاکید بر این امر مهم هست تا این
اتفاقات با کیفیت بسیار خوب و باالیی به سرانجام
نشیند.احدی اظهار داشت :همانطور که مطلع می
باشید یک وقفه نسبتا طوالنی (حدودا دو سال) در
عدم برگزاری مسابقات دانشجویی اتفاق افتاد اما
با حضور جوانمرد این اتفاق مجددا میسر شد که
اکنون شاهد برگزاری مسابقات در تمام رشته های
ورزشی در سطح وکیفیت بسیار باالیی می باشیم.

وی گفت :پیرو این سیاست ما هم سال قبل در
مسابقات سوپر لیگ تنیس روی میز شرکت کردیم
و حدودا 80درصد از افرادی که در آن حضور
داشتند هم بازیکن هم مربی و هم سرپرست از
دانشجویان یا اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد
بود؛ در این مرحله از مسابقات نیز که با میزبانی
واحد قدس با کیفیت بسیار خوب و در سطح بسیار
عالی انجام شده و با رضایت مندی بازیکنان بسیار
خوب و شایسته که در سطح تیم ملی بازی کرده یا
بازس می کنند همراه دارد.
مهران احدی در پایان گفت :مسابقات طبق
قوانین فدراسیون تنیس روی میز برگزار می شود
و مسئولین مسابقات با فدراسیون هماهنگ می
باشند و در واقع میتوان گفت برگزار کننده های
مسابقات جزء برگزارکننده های بسیار درجه باالیی
هستند تا مسابقات خیلی خوب و پر هیجانی برگزار
گردد .امیدواریم این مسابقات تداوم یابد و همه جا
میزبانی ای مانند شهر قدس را داشته باشند.

طر حهایاشتغالروستایی عامل مهاجرت معکوس در روستاهایاستان

تبریز  -فالح :استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مهاجرت
نیروی کار از استان ،گفت :طرحهای توسعه و اشتغال روستایی
به اصالح این روند کمک کرده و امروز شاهد مهاجرت معکوس
در بسیاری از روستاهای استان هستیم.محمدرضا پورمحمدی در
جلسه مشترک کارگروه تخصصی امور اقتصادی و کارگروه توسعه
روستایی و عشایری استان با حضور معاون توسعه روستایی و
مناطق محروم کشور ،اجرای طرحهای توسعه روستایی را از
کارهای ماندگار دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت :توسعه
واقعی از روستا شروع میشود.وی با بیان اینکه نرخ پایین بیکاری و
تولید ناخالص داخلی آذربایجان شرقی نسبت به میانگین کشوری،

مدیر مخابرات منطقه قزوین خبرداد؛

ششمین جشن دانش آموختگان و

به دلیل مهاجرت نیروی کار از استان است ،افزود :با اجرای
طرحهای توسعه روستایی و اقدامات زیربنایی که در روستاها
انجام شده ،شاهد اصالح این روند و آغاز مهاجرت معکوس در
بسیاری از روستاهای استان هستیم.استاندار آذربایجان شرقی
ادامه داد :روستاهای ما از امکانات زیربنایی الزم برخوردارند و
امروز روستائیان توانمند ما نیازمند حمایت و اختصاص تسهیالت
الزم برای ایجاد اشتغال پایدار و فعالیتهای اقتصادی و تولیدی
هستند.وی با بیان اینکه کارنامه استان آذربایجان شرقی در جذب
تسهیالت اشتغال روستایی قابل قبول است ،افزود :این استان
قابلیت بررسی و توزیع دقیق تسهیالت را دارد که الزم است
اختیارات الزم از سوی نهادهای ملی به دستگاههای اجرایی و
بانکهای استان داده شود.پورمحمدی همچنین به ظرفیتهای
استان در حوزه کشت گلخانهای و صنایع بومی مانند چرم اشاره
کرد و خواستار حمایتهای تسهیالتی الزم از این صنایع از سوی
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور شد.وی افزود:
هماکنون  270واحد کشت گلخانهای به وسعت  300هکتار در
استان فعال هستند و با افتتاح سد حاجیلرچای در سفر آتی رئیس
جمهور به استان ،یکهزار هکتار به وسعت زیرکشت گلخانهای
استان افزوده خواهد شد.استاندار آذربایجان شرقی همچنین به
رونق تولید در بخش کشاورزی و صنایع نساجی در اثر تحریمها
اشاره کرد و گفت :روزهای سخت میگذرد و بیآبرویی برای

دشمنان ملت ایران باقی میماند.معصومه آقاپور ،نماینده مردم
شبستر در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه توجه به
شرایط و محدودیتهای منطقهای در تصویب و اجرای قوانین،
نقش موثر صنایع متوسط در توسعه اشتغال و اهمیت اشتغال
زنان تحصیلکرده را یادآور شد و گفت :در عرصه جنگ اقتصادی
محدودیتها برای بخش تولید باید به حداقل برسد.کرمی ،مدیرکل
امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی و حسینی،
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گزارشی از
آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی ارائه کردند.
بر اساس این گزارشها 279 ،میلیارد تومان از محل اعتبارات
اشتغال روستایی 55 ،میلیارد تومان از محل اعتبارات نهادهای
حمایتی 314 ،میلیارد تومان از محل تسهیالت اشتغال پایدار و 6
میلیارد تومان از محل تفاهمنامه با بانکهای سینا و پارسیان به
متقاضیان طرحهای اشتغال روستایی در سال  97پرداخت شده
است.ابراهیمپور ،مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری
استانداری آذربایجان شرقی نیز در سخنانی به برخی از چالشها و
مشکالت حوزه اشتغال روستایی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه
و ماشینآالت تولیدی ،ناتوانی متقاضیان در ارائه وثایق بانکی و
زمانبر بودن بررسی طرحها در کارگروه ملی اشاره کرد.تعدادی از
فرمانداران و مدیران اجرایی استان نیز به بیان مسائل و مشکالت
این حوزه و پیشنهادهای خود در این خصوص پرداختند.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان:

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای
همدان  -خبرنگار روزنامه ابتکار -در مراسمی
که به مناسبت جشن فارغ التحصیلی و ازدواج
دانشجویی برگزار شد رئیس دانشگاه پیام نور
همدان صفی الله صفایی بیان کرد :با توجه
به اینکه کرسی های آزاد اندیشی به دانشگاه
سپرده شد باید شرایطی فراهم شود که همه
دانشجویان بدون هیچ گونه دغدغه ای مسائل
فکری ،سیاسی و نظری خود را مطرح کنند و به
مباحثه بگذارند .وی افزود  :دانشگاه پیام نور
استان مفتخر است که در کنار کار فرهنگی به
کار آفرینی احتمام ویژه ای دارد و با توجه به
اینکه رسالت دانشگاه اشتغال زایی نیست اما
در کنار برنامه های آموزشی شرایطی فراهم
شده که دانشجو عالوه بر تحصیل با کار آفرینی
،شیوه های بازاریابی و اشتغال آشنا شود؛امروزه
دولت شرایط استخدام و جذب نیرو را ندارد باید
دانشجو را به سمتی سوق داد تا بتواند کار آفرینی
کند که در این راستا تفاهم نامه ای با مرکز فنی
و حرفه ای استان امضا شده؛و دانشگاه اخیرا
با بانک مهر ایران تفاهم نامه ای منعقد کرده
که شهریه دانشجویان به صورت وام قرض
الحسنه پرداخت شود تا امکان تحصیل برای
همه فراهم شد .وی در خصوص دانشجویان و
تعداد رشته محل افزود :هر سال حدود 2500
ورودی و  2500نفر فارغ التحصیل می شوند
که غریب به  2000نفر در مقطع کارشناسی
ارشد مشغول به تحصیل هستند و  365رشته
محل در دانشگاه وجود دارد ؛44رشته در مقطع
کارشناسی و  44رشته در مقطع کارشناسی
ارشد در شهر های همدان ،مالیر و کبودرآهنگ
وجود دارد.وی در خصوص جذب دانشجو
گفت  :با توجه به رشد دانشگاه ها و کاهش
جمعیت و رقابتی که در بین مراکز آموزش عالی
وجود دارد تعداد دانشجو کم شده ولی طی دو
سال گذشته جذب دانشجو در پیام نور خوب
بوده که با توجه به اینکه در آزمانهایی که برای
جذب نیرو برگزار میشود غالبا دانشجویان پیام
نور اول می شوند که نشان دهنده این است
که فارغ التحصیالن باسواد هستند.وی درباره
ارتباط دانشگاه و صنعت بیان کرد :این حوزه نیز
فعال شده و به همه مراکز صنعتی ،کارخانه ها
و صنایع اعالم آمادگی کردیم که در حوزه های
تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه های سخت افزار
و نرم افزار با استفاده از پژوهشگران و آزمایشگاه
های به روز در رفع مشکالت قدم برداریم .

با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی
استان و شهرداری ساری برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و
برنامههای ملی بازآفرینی شهری

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره
کل راه و شهرسازی استان مازندران  ،این اداره
کل با توجه به سیاست ها و برنامه های ملی
بازآفرینی شهری پایدار در راستای آموزش و
ارتقای توانمندیهای اقتصادی وظرفیت سازی
اجتماعی و نهادی  ،کارگاه آموزشی نشست
تخصصی با مفاهیم بازآفرینی شهری پایدار را
به میزبانی شهرداری ساری برگزار کرد.
در این نشست که با حضور اعضای ستاد
بازآفرینی شهرستان و کارکنان شهرداری
ساری برگزار گردید مفاهیم و برنامه های ملی
بازآفرینی شهری توسط صالحی مدرس این
دوره ارائه شد.

در پی اعتراض شهروندان شهر کلمه

پایان چاپ و توزیع قبوض تلفن ثابت در قزوین

تعداد خانوار بهره مند از گاز گلستان از مرز  ۵۷۷هزار گذشت

چاه شماره ۱شهر کلمه پس از اجراى خط انتقال تجهیز و وارد مدار خواهد شد

پیله فروشها گفت :با توجه به بسط دولت الکترونیکی و ایجاد درگاه های
مختلف پرداخت الکترونیکی قبوض از مردادماه جاری چاپ و ارسال قبض
تلفن ثابت در سطح استان متوقف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ابتکار از قزوین؛ پیله فروشها مدیر مخابرات منطقه
قزوین گفت :با توجه به بسط دولت الکترونیکی و ایجاد درگاه های
مختلف پرداخت الکترونیکی قبوض از مردادماه جاری چاپ و ارسال قبض
تلفن ثابت در سطح استان متوقف خواهد شد.
وی افزود :با توجه به اهمیت پرداخت های غیرحضوری در کاهش تردد و
آالیندگی محیط زیست و همچنین سرعت و اطمینان در پرداخت ،مقرر شد که چاپ و توزیع قبوض
متوقف شده و کلیه اطالعات قبض مشترکین تلفن ثابت بصورت پیامک برای آنان ارسال شود.
پیله فروشها افزود :دراین رستا کلیه هماهنگی ها با دستگاه های ذیربط انجام شده و از درگاه های
مختلف اطالع رسانی الزم به کلیه مشترکین استان انجام خواهد شد.
مدیر مخابرات منطقه قزوین بیان کرد :کلیه ی مشترکین تلفن ثابت پس از دریافت پیامک مربوط
به قبض خود می توانند از طریق سامانه تلفن ثابت  2000و یا سامانه  *2020#تلفن همراه نسبت به
پرداخت قبض اقدام نمایند.
پیله فروشها گفت :مشترکین عالوه بر روش های فوق می توانند شماره تلفن خود را به سامانه
پیامکی  300032000ارسال کنند تا نسبت به دریافت اطالعات قبض آنان اقدام شود.

گرگان -مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان گفت :تعداد خانوار بهره مند از
گاز گلستان از مرز  ۵۷۷هزار گذشت.
به نقل از روابط عمومی شرکت گاز گلستان ،محمد رحیم رحیمی
اظهارکرد :درحال حاضرخانوار بهره مند ازگاز طبیعی درسطح استان از
مرز  ۵۷۷هزار فراتر رفته است.
وی افزود :تاکنون بیش از  ۵۷۷هزار  ۱۷۰خانوار استان گلستان از نعمت
گازطبیعی برخوردار شده اند که از این تعداد  ۳۵۹هزار و  ۶۰۵خانوار شهری
و  ۲۱۷هزار و  ۵۶۵خانوار هم روستایی است.
رحیمی با بیان اینکه  ۱۰۰درصد خانوار شهری و  ۹۶درصد خانوار روستایی استان بهره مند از گاز
هستند ،تصریح کرد :بیشترین حجم خانوار بهره مند از گاز مربوط به مرکز استان با نزدیک به ۱۶۹
هزار خانوار است ضمن اینکه شهرستان های گنبدکاووس با حدود  ۱۰۲هزار و علی آبادکتول با بیش
از  ۴۶هزار و  ۶۰۰خانوار در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی ادامه داد :در سه ماهه نخست سال جاری هم تعداد  ۳۰۶۰خانوار استان به جمع مشترکان
شرکت اضافه شدند که تعداد هزار و  ۸۱۰خانوار برای بخش شهری و هزار و  ۲۵۰مورد هم شامل
بخش روستایی می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان درخاتمه اظهار کرد :تاکنون در استان گلستان تمامی  ۳۳شهر
و  ۸۵۷روستا ۷۲۸ ،واحد صنعتی عمده و  ۶۴جایگاه  CNGگازرسانی شده است.

به زودى عالوه بر چاه شماره ، ۲چاه شماره ۱شهر کلمه پس از اجراى خط
انتقال  ،تجهیز و وارد مدار خواهد شد .در پی اعتراض شهروندان عزیز
شهر کلمه مبنی بر مشکلدار بودن چاه آب این شهر خوشبختانه با
بررسیهای انجام شده از سوی شبکه بهداشت و درمان آب این چاه از
نظر میکروبی مشکلی ندارد و سالمت آب مورد تایید است ولی با توجه به
باال بودن جامدات محلول آن از این آب بیشتر در حوزه شستشو میتوان
استفاده کرد
در این راستا با توجه به باال بودن جامدات محلول آب در چاه شهر کلمه با
بررسیهای انجام شده به زودی چاه آب دیگری جایگزین این چاه آب میشود
قابل توجه است که بیش از  ۸۰درصد آب شبکه توسط مشترکین در عرصه شستشو و بهداشتى
مصرف میشود و حداکثر  ۲۰درصد در حوزه آشامیدنی مورد استفاده قرار مىگیرد با نظر به کمبود آب
مورد نیاز درشهر کلمه وهمچنین کمک به چاه موجود در این شهر  ،چاه شماره  ۲به صورت مشترک
جهت تامین آب چند روستا و شهر کلمه مورد بهره برداری قرار گرفت
بر اساس این گزارش شرکت آب و فاضالب استان بوشهر جهت رفع کامل مشکالت و تأمین آب
بصورت پایدار و اساسى برغم محدودیت اعتبارى یک حلقه چاه که در فاصله چهار کیلومترى شهر
کلمه قرار دارد و از لحاظ کمى و کیفى از آب مناسبى برخوردار است  ،به زودى عملیات اجرایى آن را
شروع و پس از تکمیل وارد مدار بهره بردارى قرار خواهد نمود.

