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رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گیالن :

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات
ایران اعالم کرد:

افزایش  ۳۳درصدی عملکرد در
باغ پسته

خبرهای خوشی در راه است

تخصیص  2100میلیارد ریال تسهیالت
به صادرکنندگان استان یزد

رئیس بانک توسعه صادرات ایران در یزد بر
اساس گزارش عملکرد ده ماهه این شعبه اعالم
کرد :بیش از دو هزار و صد میلیارد تسهیالت به
صنایع صادرات محور استان یزد اعطا شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات
ایران ،مجید غفوری منش گفت :بیش از 13
میلیون یورو تسهیالت ارزی به مشتریان شعبه
یزد بانک توسعه صادرات ایران پرداخت شده
است .وی با اشاره به اینکه به طور میانگین طی
پنج سال گذشته  70درصد صادرکنندگان نمونه
استانی از مشتریان بانک توسعه صادرات ایران
بوده اند ،گفت :بنگاه های تولیدی صادرات محور
استان عمدتا در حوزه تولید کاشی و سرامیک،
انواع محصوالت و مقاطع فوالدی ،هیدروکربن،
انواع لوله پروفیل و انواع نایلون و کیسه فریزر
فعالیت دارند .غفوری منش اظهار داشت :عراق،
افغانستان و کشورهای آسیای میانه مهمترین
بازارهای هدف تولیدات استان یزد به شمار می
روند .رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران
با تاکید بر اهمیت حمایت از شرکت های دانش
بنیان از سوی این بانک ،گفت :این شعبه بر
اساس سیاست های چند سال اخیر بانک توسعه
صادرات برای اعطای تسهیالت ارزان قیمت به
شرکت های دانش بنیان ،در مهرماه سال جاری
اولین نشست مجازی آشنایی با حمایت های
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک
توسعه صادرات را با حضور نمایندگان معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،مسـولین پارک
علم و فناوری و برخی مدیران بانک برگزار کرد.
غفوری منش افزود :آذرماه امسال نیز همزمان
با برگزاری اولین نمایشگاه دستاورد های پژوهش
و فناوری استان یزد با هدف معرفی انواع خدمات
و تسهیالت و عملکرد بانک توسعه صادرات و
شعبه این بانک در یزد در تامین مالی و تسهیل
صادرات بویژه تامین مالی شرکت های فناور و
دانش بنیان غرفه مجازی برپا و با استقبال خوبی
از سوی شرکت های دانش بنیان مواجه شد .به
گفته رئیس شعبه یزد ،در ادامه این تعامالت،
این شعبه از بانک توسعه صادرات ایران تامین
مالی طرح توسعه یک شرکت دانش بنیان فعال
در حوزه تولید انواع موادشیمیایی ،اسید و خشک
کن های رنگ به مبلغ  80میلیار ریال را در دستور
کار دارد .وی اعالم کرد :شعبه یزد بانک توسعه
صادرات دی ماه سال جاری نیز به عنوان بانک
حامی در دوازدهمین ایستگاه سرمایه گذاری 100
استارت آپ در رویداد سکوی پرتاب یزد شرکت
کرد .رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران
با اشاره به نقش بانک در تامین مالی طرح های
صنعتی در استان یزد ،تصریح کرد :اعتبار اسنادی
مربوط به طرح شرکت فوالد آلیاژی در استان به
مبلغ  133میلیون یورو در شرف گشایش است
و تا کنون با اعطای بخشی از تسهیالت یاد شده
پیشرفت فیزیکی این طرح حدود  50درصد بوده
است .وی به برنامه های بانک توسعه صادرات
برای تامین مالی جهت خرید ماشین آالت خطوط
تولید واحدهای صادراتی ،افزود :در همین رابطه
شعبه یزد طرح توسعه یک شرکت تولید کاشی
را برعهده گرفته و بالغ بریک میلیون و  490هزار
یورو تسهیالت برای خرید تجهیزات به این شرکت
پرداخت خواهد کرد .غفوری منش گفت :بانک
توسعه صادرات ایران تامین مالی طرح شرکت
فوالد اردکان را به مبلغ  75میلیون یورو و 35
میلیارد ریال به صورت مشارکتی برعهده داشته
که با پرداخت مبلغ  47میلیون یورو و  35میلیارد
ریال ،طرح مذکور در هفته دولت سال جاری به
بهره برداری رسید.

سهشنبه  5 /اسفند  / 1399شماره 4765

در جلسه دشواری برنامه ریزی وتوسعه استان
که با حضور استاندار گیالن و نمایندگان گیالن
در مجلس شورای اسالمی و نیز مدیرکل تامین
اجتماعیو مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان
و همچنین اقبال بافکار رئیس کانون بازنشستگان
تامین اجتماعی گیالن در سالن غدیر استانداری
برگزار گردید؛ابتدا ارسالن زارع استاندار گیالن با
قدردانی از حضور مدعوین و نیز پیگیریهای صورت
گرفته مطالبات و مبادله موافقنامه ها با دستگاههای
اجرایی،برضرورت عدالت اجتماعی در جامعه اشاره
نمود و اظهارداشت؛عدالت اجتماعی یکی از ارمانهای
بلند امام راحل بوده و همه ما مسوولین باید به ان
پایبنده باشیم و در این راه گام برداریم زارع در ادامه
به دغدغه بازنشستگان اشاره نموده و افزود،برخی
موضوعات درون استانی همچون حمایت بیمه
ای بازنشستگان در بخش مراکز درمانی و حوزه
سالمت و نیز در اختیار گذاشتن امکانات رفاهی
دستگاهها در دستور کار بود و مورد تاکید میباشد.
وی همچنین با ابراز امیدواری و نگاه ویژه دولت
به قشر بازنشسته در بودجه سال  ۱۴۰۰افزود؛با
همکاری و مقاوت ملت شریف ایران و با تالش
خدمتگزاران نظام،دوران گذار را با سربلندی پشت
سر خواهیم گذاشت و از این برهه زمانی نیز عبور
خواهیم کرد.در ادامه این نشست اقبال بافکار رییس
کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان گیالن
نیز به تشریح مطالبات کارگران بازنشسته استان
پرداخت و اظهارداشت؛ همسان سازی حقوق
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به منظور
کاستی ها و جبران و تفاوت فاحش در مقایسه با
حقوق بازنشستگان کشوری کامال مشهود بود واز
حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
خواستارم که هر چه سریعتر و برای رفع تبعیض و
اجرای عدالت محوری،نگاه ویژه ای به این موضوع
داشته باشند.بافکار همچنین به تعداد  ۱۳۰هزار
بازنشسته و مستمری بگیر،بازمانده و از کار افتاده
در استان گیالن اشاره نموده و اظهارداشت،از این
تعداد با احتساب خانواده هایشان،در مجموع تعداد
 ۲۰۰هزار نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان و
عمر و حادثه می باشند که حق بیمه سرانه انها مبلغ
 ۷۶۰هزار تومان بوده ،که از این مبلغ ذکر شده برای
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عدالت
اجتماعی یکی
از آرمانهای
بلند امام
راحل بوده
و همه ما
مسوولین
باید به ان
پایبند باشیم
هر بیمه شده مبلغ  ۲۱هزار تومان را سازمان پرداخت
میکند ومابقی  ۵۶هزار تومان نیز خود بیمه شده
پرداخت میکند .رئیس کانون بازنشستگان تامین
اجتماعی استان گیالن در ادامه به انالین شدن
آزمایشگاهها و مراکز تصویر برداری و تسهیالت
قرض الحسنه فراهم شده برای بازنشستگان گیالن
اشاره نمود و افزود ،تعداد  ۱۰۱۶۳فقره تسهیالت
چهار الی پنج میلیون تومانی قرض الحسنه برای
بازنشستگان عزیز از طریق کانون شهرستانها
فراهم گردیده که بدلیل شیوع ویروس کرونا و حفظ
سالمتی عزیزان بازنشسته با ثبت نام در سایت و
بدون حضور در بانک درخواست وام خود را ثبت
کرده و پس از بررسی به حساب متقاضان عزیز
بازنشسته واریز خواهد شد .اقبال بافکار همچنین

مدیرعامل سازمان عمران تبریز اعالم کرد

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان
گیالن در خاتمه با تشکر و قدرانی از استاندار
گیالن و نمایندگان گیالن در مجلس شورای اسالمی
آظهار داشت؛از همه ی عزیزان بویژه از حسین
نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان و همه همکاران
ایشان در خانواده بزرگ تامین اجتماعی کمال تقدیر
و تشکر را دارم که همواره یار و یاور کانون بوده و
همیشه نهایت همکاری و همراهی .را با ما داشته
اند.گفتنی است که در این مراسم رسول فرخی
رئیس مجمع نمایندگان گیالن،احمد دنیا مالی
نماینده مردم بندر انزلی و جبار کوچکی نژاد و سید
علی اقازاده از نمایندگان مردم رشت در مجلس
شورای اسالمی طی سخنانی کوتاه به بیان دیدگاهها
و نظرات خود در راستای توسعه استان پرداختند

با ابراز خرسندی و نیز اظهار امیدواری در حضور
نماینده عالی دولت در گیالن و نیز نمایندگان گیالن
در مجلس شورای اسالمی و همچنین مدیر کل
تامین اجتماعی استان گیالن از این عزیزان خواست
تا بتوانند مشکالت معیشتی عزیزان بازنشسته را
مرتفع نمایند.بافکار در بخش دیگری از سخنان خود
به تالش دلسوزان و خدمتگزاران نظام اشاره کرد و
اظهار داشت؛بازنشسته های عزیز نگران نباشند و
چون امروز همه نمایندگان گیالن در مجلس شورای
اسالمی قول دادند با کمک یکدیگر و دیگر نمایندگان
در سطح کشور بتوانند بودجه الزم را برای متناسب
سازی مرحله دوم بازنشستگان تامین اجتناعی فراهم
نمایند که امیدواریم هر چه زودتر این امر محقق
شود و خبرهای خوشی برای بازنشسته ها بازگو کنم،

آغاز عملیات برداشت اولین معدن تأمین مصالح کارخانه آسفالت

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرعامل سازمان عمران تبریز از
آخرین مراحل آغاز عملیات برداشت از اولین معدن تأمین مصالح
کارخانه آسفالت شهرداری تبریز خبر داد.
بابک شریفی با اعالم خبر ثبت محدوده و اخذ مجوز برداشت
از اولین معدن مصالح سنگی پخت آسفالت اظهار داشت :الزمه
تأمین و پخت آسفالت یکدست و با استانداردهای مورد تأکید در
نشریات تخصصی راهسازی و روسازی ،استفاده از مصالح مناسب
برای پخت آسفالت است که بر همین اساس اقدام به خرید یک
معدن برای تأمین مصالح کارخانه و اخذ مجوز برداشت کردهایم.
وی اضاف ه کرد :تمام تالش سازمان عمران در سال  ،1400پخت
آسفالت با بهرهگیری از مصالح معدن جدید است که یک اقدام
بدیع و شاخص در عملکرد سازمان عمران محسوب میشود.
مدیرعامل سازمان عمران تبریز با اشاره به توزیع آسفالت
یکدست و با کیفیت باال اعالم کرد :برای اینکه آسفالت توزیعشده

چه از نظر بصری و چه از نظر کیفی ،از حالت استاندارد برخوردار
باشند ،نیازمند استفاده از یک نوع مصالح در پخت آن است.
وی ادامه داد :بر همین اساس معدن جدید پس از شناسایی
ثبت و مشخصات فیزیکی مصالح آن تأیید شده و مجوز برداشت
از آن صادر گردیده است که پیشبینی میکنیم گامی رو به جلو
در ارتقای کیفیت آسفالت تولید و توزیع شده در کارخانه آسفالت
باشد .شریفی خاطرنشان کرد :کارشناسان سازمان عمران،
سازمان صنعت و معدن ،اداره کل منابع طبیعی و آزمایشگاه
سازمان عمران از محل معدن ثبت شده بازدید کردند تا مقدمات
الزم جهت ایجاد سینه کار و برداشت مصالح آغاز شود.
تولید  ۱۷۰هزار تن آسفالت در سال ۹۹
مدیرعامل سازمان عمران تبریز از تولید  ۱۴۵هزار تن آسفالت
در سال جاری خبر داد که پیشبینی میشود این رقم تا پایان
سال به  ۱۷۰هزار تن برسد.
بابک شریفی با اعالم این خبر اظهار کرد :بخشی از رسالت و
وظایف سازمان عمران ،تولید و توزیع آسفالت است که کارخانه
تولید آسفالت ما به عنوان یکی از پیشرفته ترین کارخانجات تولید
آسفالت شهری پروژههای مختلفی را در سطح شهر اجرا کرده
است که نتیجه آن برایشهروندان مشهود است.
وی با اشاره به مراحل تولید و توزیع آسفالت افزود :بحث تولید
آسفالت دست خود سازمان است ولی پخش و توزیع آن ،در
سه مرحله انجام می گیرد که مرحله اول توسط خود سازمان و
بر اساس برنامهها و اولویتهایی که ابالغ شده است ،به صورت
اساسی آسفالتریزی انجام میشود.
مدیرعامل سازمان عمران تبریز ادامه داد :قبل از آسفالت ریزی
اقدام به ارزیابی و سونداژ زیرسازی و روسازی خیابان کرده و
سپس نسبت به وضعیت آن خیابان اقدام به آسفالت ریزی
می کنیم که نزدیک به  ۳۵هزار تن در سال  ۹۹توسط اکیپهای

شبهای زیبای همدان

سازمان عمران آسفالت ریزی اساسی شده است.
شریفی با اشاره به توزیع آسفالت در بین کارگاههای امانی و
معاونتهای عمرانی مناطق خاطرنشان کرد :دومین بخش در
موضوع توزیع آسفالت ،چاله زدایی در سطح شهر است که از
طریق کارگاههای امانی مناطق انجام می گیرد و  ۲۵هزار تن نیز
در این بخش توزیع شده است.
وی همچنین اضاف ه کرد :عمده آسفالتی که سازمان عمران
تبریز در سطح شهر توزیع کرده است  ۸۵هزار تن از طریق
معاونت های عمرانی مناطق است که بحث اولویت بندی و اجرای
آسفالت توسط اکیپهای مناطق انجام می گیرد ولی تولید آنها با
سازمان عمران تبریز است.
شریفی با اشاره به کیفیت آسفالت تولیدی در کارخانه پخت
آسفالت سازمان عمران تبریز ،گفت :می توانیم ادعا کنیم که
آسفالت های پخت و توزیع شده توسط سازمان عمران تبریز
از کیفیت مرغوبی برخوردار است و هیچگونه تخریب و خرابی
نداشته است.
این مقام مسوول ادامه داد :ارتقای کیفیت آسفالت تولیدی
توسط سازمان عمران تبریز در سایه زحمات همکاران در کارخانه
پخت و رعایت استانداردهای الزم در این زمینه است.
مدیرعامل سازمان عمران تبریز نمکپاشی و محلولپاشی را
عامل تخریب آسفالت دانست و تصریح کرد :فارغ از مسائل
ک و محلولپاشی برای خود سازمان عمران
زیست محیطی ،نم 
لزا است ،ما نیز راضی به این کار نیستیم.
نیز مشک 
بابک شریفی افزود :شهرداری به درخواست برخی ازشهروندان
مجبور به نمک پاشی می شود و در اثر این کار نیز چالههایی
در سطح شهر ایجاد می شود که این موضوع نیز در برنامه های
استقبال از بهار مورد توجه قرار گرفته و لکه گیری آسفالت انجام
میگیرد.

باغداری با اجرای سیستم آبیاری زیر سطحی
تحت فشار بر روی گونه پسته برای اولین بار در
استان فارس ،عنوان بهره بردار نمونه ملی را از آن
خود کرد .به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد
کشاورزی استان فارس ،قربان سعادت از اهالی
شهرستان نی ریز ،با  ۵۸سال سن ۳۵ ،سال
سابقه فعالیت در زمینه باغداری و تولید پسته
دارد .وی ،با اجرای سیستم آبیاری زیر سطحی
تحت فشار در سطح  20.8هکتار از باغ های
پسته ،افزایش عملکرد  ۳۳درصدی محصول در
واحد سطح را به دست آورد .سعادت با اجرای
سیستم آبیاری زیر سطحی تحت فشار ،راندمان
آبیاری را سه برابر و کارآیی مصرف آب را چهار
برابر نسبت به گذشته افزایش داد .این بهره
بردار نمونه ملی ،به کشاورزان توصیه می کند تا
با اجرای سیستم های نوین آبیاری ،بهره وری از
منابع آبی را افزایش دهند.

بهره برداری از دو پروژه توزیع
برق قبل از پیک بار تابستان در
کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت :دو پروژه خط و پست  ۱۳۲کیلو ولت بهمئی
و افزایش ظرفیت پست دهدشت ،قبل از پیک
بار تابستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد به
بهره برداری خواهد رسید .محمود دشت بزرگ
در نشست با مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع
نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد ،افزود:
خط و پست  ۱۳۲کیلو ولت بهمئی در مرحله
نهایی شدن است که با وارد مدار شدن آن،
شبکه برق فوق توزیع شهرستان بهمئی پایدار
خواهد شد و شهرستان بهبهان خوزستان نیز می
تواند از این ظرفیت استفاده کند .وی ادامه داد:
برای رفع پرباری پست دهدشت و مشکالتی که
برای مشترکین در این منطقه وجود دارد نیز یک
دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت  ۳۰مگاولت آمپر
در پست دهدشت قبل از تابستان پیش رو ،نصب
و به بهره برداری می رسد .مدیرعامل شرکت برق
منطقه ای با بیان اینکه عالوه بر این دو پروژه،
خط دژکوه -لنده نیز در سال  ۱۴۰۰مورد بهره
برداری قرار می گیرد ،اضافه کرد :ارزش سرمایه
گذاری این سه پروژه بیش از  ۳۴۰میلیارد تومان
است .مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
در جلسه مدیریت بحران استان کهگیلویه و
بویراحمد نیز شرکت کرد .در این جلسه آخرین
وضعیت زیرساخت های برق شهرستان زلزله زده
سی سخت مورد بررسی قرار گرفت تا اقدامات
الزم در این زمینه انجام شود .بازدید از پست برق
ساران و بررسی روند اتصال پتروشیمی گچساران
به شبکه و بازدید از محل اجرای طرح پتروشیمی
دهدشت و بررسی وضعیت آتی شبکه انتقال در
آن منطقه ،از دیگر اقدامات انجام شده مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای خوزستان و معاونین وی،
در سفر به کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
بر اساس این گزارش ،امور بهره برداری ناحیه
کهگیلویه و بویراحمد یکی از نواحی ده گانه شرکت
برق منطقه ای خوزستان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه:

با نورپردازی معابر منطقه یک

شستشوی شبکه توزیع آب و پایش و نظارت بر کیفیت آب اولویت شرکت آبفا استان کرمانشاه است

این شبها با گذر از معابر سطح منطقه یک شهر همدان ،از نکاتی که بیش از هرچیزی به چشم می آید زیبایی خیابانها و معابر است که با استفاده از رنگهای
مختلف نورپردازی شده اند گویی که شهر همدان در حال پوست اندازی جدید برای تبدیل شدن به یک شهر با زندگی شبانه روزی است .امروزه شهرها مانند
گذشته نیستند که با تاریک شدن هوا به خواب رفته و با طلوع خورشید بیدار شوند .شهرهای امروز و فضاهای آن تبدیل به مکانهایی شبانه روزی شده اند.
بنابراین برای جلوگیری از بی استفاده ماندن نیمی از عمر مفید شهر و دستیابی به کیفیت هایی که با طراحی صحیح روشنایی و همچنین نورپردازی مناسب
نصیب شهر و ساکنین خواهد شد .نورپردازی مناسب می تواند یکی از عوامل تقویت کننده هویت یک مکان و ارتقاء شخصیت ویژه آن محسوب شود .با
نورپردازی مناسب می توان بر جذابیت و در نتیجه سرزندگی شهر یا آرامش فضاهای آن افزود و حضور شهروندان را در فضا تقویت نمود .در همین رابطه
مصاحبه ای را با مدیر خالق منطقه یک شهرداری که پیشتاز زیباسازی در فضای شهری است ترتیب دادیم که با هم میخوانیم :دهبانی صابر با اشاره به اینکه
در گذشته روشن کردن معابر و فضاهای شهری تنها با هدف افزایش امنیت شهروندان و تسهیل تردد صورت می پذیرفت بیان کرد در حال حاظر با گسترش
تردد شهروندان در شبها یکی از نکات مهم نگه داشتن فضای زیبای شهر در طول این مدت است .مدیر منطقه یک گفت نورپردازی مناسب عاملی برای هویت
بخشی به فضا است .با استفاده از این تکنیک می توان سرزندگی را برای شهروندان به ارمغان آورد و آرامش را در فضا برقرار نمود .عالوه بر آن نورپردازی
اصولی فضاهای مختلف شهری کارایی فضا را در تمام ساعات شبانه روز ارتقاء می بخشد و ماندگاری شهروندان را در فضای بیرون تا دیر وقت تقویت می کند.
وی با بیان اینکه کاربرد نورپردازی در مکان های مختلف شهر به منظور ایجاد چشم اندازی زیبا و متفاوت و زیباتر نشان دادن معابر در شب است مطرح کرد
زیباسازی و نورپردازی های شبانه باعث افزایش ترددها شده که خود باعث تقویت کسب و کارها و مباحث اقتصادی است .دهبانی صابر با بیان اینکه از مهم
ترین نکاتی که در بحث نورپردازی به آن پرداخته می شود بایستی اقلیم و توپوگرافی یک شهر باشد عنوان کرد پیشینه تاریخی و هنری شهر ،پایداری اقلیمی،
مباحث گردشگری و  ...از دیگر مواردی است که بایستی در طراحی نورپردازی ها به آن دقت داشت .وی گفت در سالجاری اهتمام ویژه ای برای ساخت و
اجرای آبنماها و نورپردازی هایی آنها صورت پذیرفت که از جمله آنها می توان به میدان قائم ،میدان جهاد ،میدان شریعتی  ،پارک نرگس  ،پیاده راهبوعلی ،
میدان بیمه ،جنب شهرداری آرامگاه بوعلی و بوستان ارم اشاره کرد.

کرمانشاه – کرمی  -ابتکار  :به گزارش روابط عمومی آبفا استان کرمانشاه ،علیرضا کاکاوند ضمن بازدید و دیدار با پرسنل امور آبفا شهرستان هرسین اظهار
داشت :بی شک یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی و همزمان شدن با شیوع بیماری کرونا ،ما را با چالش ها و مشکالت عدیده ای روبرو
ساخت ،که تنها راه برون رفت از این مشکالت تالش و همت دسته جمعی بود ،اکنون با همت و تالش شبانه روزی همکاران سخت کوش خود تا حدودی این
مشکالت را پشت سر گذاشته و به ثبات و پایداری نسبی رسیده ایم که این خود نوید بخش افق های روشنی برای شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه می
باشد ،و باید دانست که برای رسیدن به برترین جایگاه همواره تالش نمود و می توان با پشتکار و عزمی راسخ بر مشکالت فایق آمد.
کاکاوند در ادامه این بازدید با عبادالله کنجوریان فرماندار شهرستان هرسین دیدار و گفت و گو کرد .از جمله مسائل مطرح شده در این دیدار می توان به
مسائل مربوط به تصفیه خانه آب اضطراری و تصفیه خانه فاضالب شهر هرسین اشاره نمود .کنجوریان نیز ضمن قدردانی از خدمات مطلوب ارائه شده توسط
شرکت آب و فاضالب استان ،من جمله رفع مشکالت چندین ساله تصفیه خانه فاضالب شهر هرسین ،خاطر نشان کرد :از جمله مطالبات ما از شرکت آبفا ،ایجاد
شبکه توزیع آب شرب و شبکه جمع آوری فاضالب جهت شهرک های تازه تاسیس در شهر هرسین می باشد که متاسفانه برخی از شرکت های تعاونی مسکن
بدون هماهنگی با دستگاه های خدمات رسان نسبت به ساخت و ساز اقدام نموده و در حال حاضر ساکنین این مناطق از امکانات رفاهی همچون آب شرب سالم
محروم می باشند .در ادامه این دیدار مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ،به تشریح اقدامات انجام شده در شهرستان پرداخت و افزود :با توجه به اینکه در
سنوات گذشته آب شرب شهر دچار کدورت شده بود ،شستشوی شبکه توزیع آب و نظارت دقیق بر کنترل کیفیت آب شرب در دستور کار مرکز پایش و نظارت
بر کیفیت آب این شرکت و همچنین امور آبفا شهرستان قرار گرفته و این مهم به طور مستمر در حال انجام است .علیرضا کاکاوند در خصوص مسئله مطرح
شده توسط فرماندار شهرستان هرسین ،افزود :در صورت دریافت نقشه از شرکت های تعاونی مسکن ،اقدامات الزم از قبیل طراحی شبکه توزیع آب و شبکه جمع
آوری فاضالب و برآورد اعتبار الزم جهت انجام کار صورت خواهد گرفت ،که در صورت تامین اعتبار اقدامات الزم به عمل خواهد آمد.
کاکاوند در پایان هدف شرکت آبفا را انجام خدمات مطلوب و جلب رضایتمندی هر چه بیشتر مشترکین دانست و تاکید کرد که پرسنل خدوم شرکت آب و
فاضالب استان کرمانشاه بی وقفه و با تمام توان در جهت رسیدن به این مهم گام بر خواهد داشت و در کنار مردم شریف استان کرمانشاه هستند.

