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فرماندار مالرد :اماکن ورزشی باید در اختیار هیئتهای ورزشی قرار گیرد

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان :

مالرد  -کیایی-خبرنگاراقتصادسرآمد  :فرماندار مالرد گفت :اماکن ورزشی باید در اختیار هیئتهای ورزشی شهرستان قرار گیرد.
سجاد برنجی فرماندار مالرد در جلسه مشــترک ستاد ساماندهی امور جوانان و شورای ورزش این شهرســتان در جمع بندی مسائل مطرح شده در این ستاد در
سخنانی گفت :مجموعه های ورزشی متعلق به مردم اســت و باید به بهترین نحو در اختیار آنان قرارگیرد .وی در ادامه با بیان اینکه دولت نگاه ویژه ای به امر جوانان و
ورزش دارد افزود :در سالجاری شاهد افزایش سرانه های ورزشــی در روستاها و شهرهای شهرســتان از محل اعتبارات ارزش افزوده خواهیم بود که تحول عظیمی در
ورزش شهرستان به وجود خواهد آورد .برنجی بر ضرورت تهیه بانک اطالعاتی از نخبگان ورزشی شهرســتان تاکید کرد و گفت :تمهیداتی اتخاذ شود تا حضور جوانان
در مشارکت های اجتماعی افزایش یابد.

ورود فاضالب کرمانشاه به قره سو یک بحران
جدی است

شنبه  3خرداد  - 1399شماره 787

وزیربهداشت:

مردمدرتعطیالتعیدفطر سفرنروند
کرمانشاه  -کبودی -خبرنگار اقتصادسرآمد  :معاون نظارت و پایش اداره
کل محیط زیست استان کرمانشاه با تاکید بر شکلگیری یک عزم جهادی برای
نجات رودخانه «قره سو» ،ورود بیش از دو سوم فاضالب کالنشهر کرمانشاه به
این رودخانه را یک بحران جدی دانست.
«آذر ولیزاده» افزود :اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه از سال  ۹۷تمام
تالش خود را برای نجات قرهسو به کار بسته است اما کمبود اعتبارات شرکت
آبفا برای راهاندازی مدولهای تکمیلی تصفیهخانه به در بسته خورد .وی ادامه
داد :از طریق استاندار کرمانشاه رایزنیهای جدی و مفصلی با وزرای اقتصاد و
دستگاههای مربوطه در مرکز انجام شد اما شرایط کشور و بحرانهای آن تا این
لحظه باعث شده نتایج قطعی به دست نیاید .ولی زاده اظهار داشت :دادستانی
کرمانشاه و سازمان حفاظت محیط زیست هم همواره پیگیر وضعیت ساماندهی
این رودخانه هستند اما تزریق اعتبار سنگین هزار میلیارد تومانی فعال از هیچ
طریقی امکان پذیر نشده است .وی با اشــاره به آغاز فعالیت مدیرعامل جدید
شرکت آب و فاضالب اســتان کرمانشــاه ،ابراز امیدواری کرد مدیر جدید در
بررسی مجدد هزینه و استفاده از توان داخل کشور برای راهاندازی مدولهای
بعدی کمک گرفته شود .معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست
استان کرمانشاه در ادامه گفت :به نظر میرسد اگر از توان شرکتهای داخلی که
در زمینه راهاندازی تصفیهخانهها کار میکنند استفاده شود با اعتبارات کمتری
میتوان به هدف رســید .ولیزاده با بیان اینکه نجات قرهسو یک عزم جهادی
میخواهد که خوشبختانه آغاز شده و تا رسیدن به مقصود نیاز به پیگیری مستمر
دارد ،افزود :وظیفه اداره کل محیط زیست کرمانشاه به عنوان یک دستگاه ناظر
را نظارت بر وضعیت این رودخانه دانست و گفت :از سال  ۹۷مکاتبات ،جلسات
و پیگیریهای مجدانه این اداره کل باعث شــد اقدامات خوبی برای نجات این
رودخانه مهم استان شکل بگیرید .وی یادآوری کرد اگر مشکل اعتبارات حل شود
امیدوارم تا پایان سال  ۹۹بخش مهمی از آن نیز راهاندازی گردد.
ولی زاده با اشاره به اینکه همه مردم کرمانشاه آرزو دارند روزی قرهسو با پرندگان
زیبای شناور بر آن زندگی و احیا دوباره را تجربه کند ،اظهارداشت :این آرزوی
مردم اســتان نیازمند عزم جدی نمایندگان جدید استان در مجلس شورای
اسالمی است.
وی ادامه داد :اداره کل محیط زیســت استان کرمانشــاه تالش خود را برای
ساماندهی این رودخانه انجام داده و به شدت پیگیر هستیم و مردم بدانند این اداره
کل به عنوان یک دستگاه ناظر روی این مساله اهتمام جدی دارد.

مازندران-درخشنده-
خبرنگاراقتصادســرآمد  :دکتر ســعید
نمکی در حاشــیه برگزاری تلــه کنفرانس با
وزرای بهداشــت پنج کشــور منطقه ،تصریح
کرد :امروز با پنج کشــور عرب زبان همســایه
و غیرهمســایه مانند ،کشــورهای یمن ،قطر،
امارات ،کویت و عمان به صورت تله کنفرانس
ارتباط برقــرار کرده و گزارشــی را از وضعیت
کرونا در آن کشورها شنیدیم و ما نیز گزارشی
را ارائه کردیم.
وی افزود :خوشبختانه افتخارات بسیار ارزنده
ای که جمهــوری اســالمی ایــران در زمینه
مدیریت بیماری ها کســب کــرده ،به اطالع
این عزیزان رســید ،از بعضی از این کشــورها
مانند ،کشور دوســت و برادرمان قطر به دلیل

راه اندازی پارک علم و فن آوری از دستاوردهای بزرگ مالرد خواهد بود

کیایــی-
مــالرد
خبرنگاراقتصادســرآمد  :رئیس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 ،درمانی ایران گفــت  :راه اندازی پارک
علم و فن آوری از دســتاوردهای بزرگ
شهرستان مالرد محسوب خواهد شد.
جلیل کوهپایه زاده ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشــتی  ،درمانی
ایران در نشستی که در این راستا انجام
شد از راه اندازی پارک علم و فناوری برای
توسعه صنایع تولیدی دانش بنیان خبر
داد و گفت  :با کمک و پیگیری فرماندار
شهرستان مالرد و شبکه بهداشت درمان

ایران ،اداره کل اســتاندارد استان اردبیل
در ارزیابی عملکرد ســال  ۹۷با کســب
 ۱۹۸۸/۱۱امتیاز از  ۲۰۰۰در شاخصهای
اختصاصی و عمومی موفق به کسب رتبه
اول در جشنواره شهید رجایی شده است.
عالیی با اشاره به این که این اداره کل در
شــاخص های اختصاصی موفق به کسب
امتیاز کامل و تحقق  ۱۰۰درصدی برنامه
عملیاتی شده است ،گفت :در شاخصهای
عمومــی نیــز  ۹۸۸امتیــاز از ۱۰۰۰
در شــاخص های برنامه اصالح ســاختار
سازمانی ،برنامه دولت الکترونیک ،برنامه
مدیریت انســانی ،شــفافیت مالی ،بهبود
فضای کسب و کار ،مســئولیت پذیری و
پاسخگویی به شکایات و مدیریت عملکرد
را احراز نموده است.
او افزود :این موفقیت طی نامه ای از سوی
ســازمان ملی اســتاندارد ملــی ایران به
ادارات اســتاندارد سراسر کشــور ابالغ و
اهداء تندیس به دلیل شیوع بیماری کرونا
به زمان دیگری موکول گردید.

درراستایپویشملی«بخششایرانیان»؛

 ۱۲هزار پرس غذای گرم در شهرستان قدس توزیع شد
شهرقدس-کیایی-
خبرنگاراقتصادســرآمد :رئیــس
کمیتــه امداد شهرســتان قــدس از اجرای
طــرح «بخشــش ایرانیــان» در راســتای
رزمایش مواســات ،همدلی و کمک مومنانه
در شهرســتان قــدس خبر داد بــه گزارش
روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان
قدس ،امیرعذیری رئیــس کمیته امداد امام
خمینی(ره) شهرستان قدس در این خصوص
گفت :با توجه به شیوع بیماری کرونا و آسیب
دیدن برخی مشــاغل و خانواده ها با توجه به
منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و
در ادامه طرح رزمایش کمک مومنانه مقرر شد
تا با طبخ غذای گرم در ماه مبارک رمضان نیز
از این قشر حمایت شــود .وی در ادامه افزود:
به همین منظور با طبخ  ۱۲هزار پرس غذای
گرم و توزیع آن در ماه مبارک رمضان از این

رســاندن برخی تجهیزات به خصوص ماسک
در طی این مدت ،تشکر کردیم ،همچنین برای
کمک های فنی و تخصصی در زمینه مدیریت
بیمــاری و انتقــال تجربیات علمــی درزمینه
تحقیقات گســترده و پروژه های علمی مان به
منظور کنترل بهتر بیماری در این کشورها نیز
اعالم آمادگی کردیم.وی ادامه داد :همچنین،
درخصوص گسترش روابط تجاری به خصوص
با کشورهایی مانند ،کویت ،عمان ،قطر و عراق
اعالم آمادگی کردیم تــا بتوانیم روابط تجاری
بهتری را در ســایه رعایت بهتــر پروتکل های
بهداشــتی و اعمال آنها در مرزها بــا یکدیگر
داشته باشیم.
دکتر نمکی در ادامه با تاکید بر رعایت مردم در
تعطیالت عید فطر و عدم مسافرت ،گفت :ما در

رئیسدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتی،درمانیایران:

رتبه نخست اداره کل استاندارد اردبیل در سطح کشور
اردبیــل -محســن صباغــی -
خبرنگار اقتصاد ســرآمد :هاشــم
عالیی ،مدیرکل استاندارد استان اردبیل
در کمیته فنی اداره کل استاندارد استان
گفت :برابر بررسی و ارزیابی شاخص های
عمومــی و اختصاصــی یکســاله ادارات
استاندارد اســتانها از سوی سازمان ملی
استاندارد ایران ،اداره کل استاندارد استان
اردبیل در جشنواره شــهید رجایی رتبه
اول با درجه عالی کشوری را کسب کرد.
او ضمن اشــاره به این موضــوع تداوم و
افتخار آفرینــی و موفقیت هــای کاروان
استاندارد در ارزیابی اســتانی و کشوری
در ســال های اخیر افزود :بهبود عملکرد
و تعالی ســازمانی روندی مداوم است که
تالش و تعهد همگانی می طلبد و کارکنان
خــدوم اســتاندارد در اســتان اردبیل با
اهتمام و تعهد ســازمانی موفق به کسب
رتبــه اول در بین ادارات اســتاندارد ۳۱
استان کشور شده است.
مدیرکل اســتاندارد اســتان اردبیل بیان
کرد :طبق اعالم ســازمان ملی استاندارد

مبارزه و مدیریت بیماری کرونا ،با لطف خداوند
و با همراهی مردم و مشارکت همه دستگاه های
برون و درون دولت ،بسیار موفق عمل کردیم اما
بزرگترین نگرانی ما این است که با عدم رعایت
فاصله گذاری و پروتکل ها دوباره گرفتار پیک
هایی از بیماری در کشور باشیم .وزیر بهداشت
بیان کرد :در حال حاضر در اســتان خوزستان
و بعضی از اســتان هایی که خیزهای جدیدی
از بیماری را برداشــتند ،می ببینیم که کامال
منطبق بر عدم رعایت اصول و پروتکل ها بودند.
لذا از مردم عزیز خواهش می کنم که تعطیالت
عید فطر را هم مانند ســایر همراهی هایی که
با مجموعه دولت و وزارت بهداشــت داشتند،
رعایت کنند و ســفر نروند ،ســفرهای جدید،
به معنای ابتالهای جدید به کووید  ۱۹است.

قشر در قالب «بخشش ایرانیان» در دل کمک
مومنانه انجام شد.
عذیری با اشــاره بــه اینکه در طــرح کمک
مومنانه سبد کاال و بسته معیشتی توزیع می
شد ،عنوان کرد :مقرر شد تا با طبخ غذای گرم
و توزیع آن در میان اقشار آسیب پذیر از شیوع
ویروس کرونا ،مردم در ایــن پویش همدلی
نیز سهیم باشند .این مقام مسئول همچنین
از توزیع حدود  ۲هزار پــک افطاری در بین
نیازمندان این شهرستان خبر داد.
وی در خاتمه اظهار داشــت :به همین منظور
به دلیل حفظ پروتکل های بهداشتی ناشی از
کرونا و استفاده غیر حضوری مردم می توانند
با شماره گیری  *۸۸۷۷*۱#و ارسال عدد ۱
به سرشماره  ۸۸۷۷سامانه صدقه پیامکی و یا
مراجعه به پورتال emdad.irکمک های خود
را برای «بخشش ایرانیان» انفاق نمایند.

 ،خوشبختانه در سال جاری شاهد شکل
گیری یک تحول بزرگ در این شهرستان
هســتیم که انشاا ...با تشــکیل شورای
راهبردی این پــروژه در آینده نزدیک
شاهد راه اندازی هرچه زودتر پارک علم و
فن آوری در این شهرستان خواهیم بود .
وی افزود  :در ســالی که تبلور اقدامات
کشور در حوزه سالمت برنامه ریزی می
شــود ،ایجاد چنین امکانی در مباحث
مربوط به درمان و بهداشت بسیار حائز
اهمیت و ارزشمند است.
جلیل کوهپایه زاده در ادامه اظهارداشت
 :با راه انــدازی پارک علــم و فن آوری

خواهیم توانست فاصله ای که در بخش
دارو و تجهیزات درمانی داریم را با کمک
بخش خصوصی ،کارآفرینان و شرکتهای
نوبنیان کوتاه کنیم .
کوهپایــه زاده :تجهیزات بیمارســتان

مالرد در حال خرید و تحویل به شــبکه
بهداشت و درمان شهرستان است .رئیس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 ،درمانی ایران افــزود  :این مرکز بزرگ
دانــش بنیان و علمی خواهد توانســت

در راســتای توسعه و اســتقالل بخش
درمانی کشــور بعنوان یک پایگاه اصلی
محســوب گردد که به لطــف خداوند ،
حمایت های بین بخشی  ،دانشگاهی و
ســرمایه گذاران در بحث راه اندازی آن
و ارتقا پیشرفت فن آوری و دانش بومی
اقدام نماییم که امسال قطعا فاز اول آن
اجرایی خواهد شد رئیس دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهدشــاتی  ،درمانی
ایــران در ادامه عنوان کــرد  :در بخش
بهداشت  ،آموزش و پرورش شهرستان
مالرد تا سال  ۱۴۰۰اتفاقات استثنایی
و منحصر بفردی خواهد افتاد  .کوهپایه

زاده همچنین در بخشی دیگر از سخنان
خود با اشاره به زمان افتتاح بیمارستان
 ۱۶۰تخت خواب مــالرد  ،اتمام فضای
فیزیکی این بیمارستان را در خوش بینانه
ترین حالت هفته دولــت و در بدبینانه
ترین حالت دهه فجر سال جاری عنوان
نمود و گفت  :در بخش تجهیزات نیز در
حال خرید و تحویل به شبکه بهداشت
درمان شهرستان هستیم و می توان گفت
افتتاح این بیمارستان و چند مرکز جامع
ســالمت و مرکز درمانی شهید فهمیده
باعث تحولی بزرگ در بخش درمان این
منطقه در سال جاری خواهد بود .

وزیر جهادکشاورزی :راندمان آبیاری در دولت تدبیر و امید به ۴۵درصد ارتقا یافت
زاهــدان -خبرنگاراقتصادســرآمد  :وزیر جهاد
کشاورزی در مراســم افتتاح طرح های آبی و کشاورزی
سیستان و بلوچســتان گفت :راندمان آبیاری در کشور
از ۳۹درصد ســال  ۹۲به  ۴۵درصد در دولت تدبیر و امید
ارتقا یافته اســت .کاظم خاوازی در آیین بهره برداری از
فاز نخست طرح آبیاری با لوله به  ۴۶هزار هکتار از اراضی
دشت سیستان که به صورت ویدئو کنفرانس توسط رییس
جمهوری به بهره برداری رســید اظهار داشت :اقدامات
ارزشمندی در حوزه کشــاورزی در دولت تدبیر امید در
کشور انجام شده است که از آن جمله می توان به توسعه
سامانه های نوین آبیاری اشاره کرد .وی افزود :از مجموع
 ۲.۴میلیونهکتارسامانهآبیارینویندرکشور ۱.۱میلیون
هکتار آن در این دولت اجرا شده است .
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :همچنین طرح شبکه های
آبیاری و زهکشی حدود یک میلیون و  ۶۰۰هزار هکتار در
کشور اجرا شده که بیش از ۶۰۰هزار هکتار آن در این دولت
انجام شده است .خاوازی بیان کرد :از مجموع  ۳۹۰هزار
هکتار زهکش زیرزمینی حدود ۲۰۰هزار هکتار آن نیز در
دولت تدبیر و امید اجرایی شده که بسیار قابل تقدیر است.
وی تجهیز و نوسازی اراضی در ســطح  ۲۸۰هزار هکتار

را از دیگر اقدامات ارزشــمند دولت تدبیر و امید در حوزه
کشاورزی عنوان کرد و افزود :بهره وری آب از  ۹۲۰گرم به
ازای هر متر مکعب مصرف آب به هزار و  ۴۵۰گرم افزایش
یافته است .وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :با اجرای طرح
های آب و خاک از سال  ۱۳۹۲تاکنون حدود  ۵.۵میلیارد
متر مکعب آب صرفه جویی شده است.
وی با اشاره به بهره برداری از طرح  ۴۶هزار هکتاری دشت
سیستان گفت :دشت سیســتان با متوسط بارندگی ۵۰
میلیمتر و ظرفیت تبخیر بیش از چهار هزار میلیمتر در
سال در گروه مناطق خشک و فراخشک کشور واقع شده
است که فعالیت های کشاورزی متاثر از شرایط خشکسالی
های حدود  ۲دهه گذشته و بادهای موسمی  ۱۲۰روزه،
زندگی و معیشت را برای بهره برداران سخت و طاقت فرسا
کرده است .خاوازی افزود :پیرو سفر پرخیر و برکت رییس
جمموری در پایان سال  ۹۳به سیستان و بلوچستان و با
عنایت رهبر معظم انقالب عملیات اجرایی طرح انتقال آب
بالولهبه ۴۶هزارهکتارازاراضیدشتسیستانباتخصیص
اعتباری معادل  ۳۴۰۰میلیارد تومــان از محل صندوق
توسعه ملی (در دو مرحله) از نیمه دوم سال  ۱۳۹۴شروع
شد .وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :در این طرح به دلیل

عدم تناسب مقدار اراضی دارای ســوابق کشاورزی و آب
تخصیص یافته شرایط خاص منطقه و الزامات باالدستی،
انتقال و توزیع آب در ۷۲۹روستای حقابه بر شهرستانهای
زابل ،زهک ،هامون ،هیرمند و نیمروز امری اجتناب ناپذیر
بود .وی افزود :بنابراین طراحی و اجرای شبکه خطوط لوله
انتقال و توزیع آب در طرح از میان ۲۰۰هزار هکتار از اراضی
با توجه به مقدار تخصیص آب به میزان  ۴۰۰میلیون متر
مکعب برای طرح آبیاری در سطح  ۴۶هزار هکتار و حدود
 ۶۵هزار بهره بردار حقابهبر مورد توجــه در طرح به اجرا
درآمده ،اســت .خاوازی اضافه کرد :در شرایط متعارف،
ناپایداری فصلی تامین آب ،کشاورزان در بسیاری از سالها
فرصت الزمبرایکشت وکارپایدار اراضیبدستنمیآورند
و در دهه های اخیــر در اراضی پراکنده و مجدد از منطقه
امکان کشت و کار اراضی فراهم می شد و به دلیل کمبود
و نارسایی در دسترسی به آب ،اجرای کشاورزی مستمر
فراهم نبوده است لذا این طرح با اهداف تامین امنیت آبی و
ایجاد زیرساخت الزم ،انجام کشاورزی مدرن و اقتصادی از
جمله کشتهای گلخانهای ،گیاهان دارویی ،آبزی پروری،
باغات مدرن و پرورش دامهای پربازده اجرا و فراهم شده
است .وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :طرح شرایطی را

فراهم کرده که آب تخصیص یافته از طریق خطوط لوله
بسته در سطح کلیه اراضی و بدون تلفات تا ابتدای مزارع
پنج هکتاری منتقل و آب مطمئن برای کل دوره کشت
تامینشودضمنآنکهحفاظتازتمامیانهارسنتیوکانال
های آبیاری در دستور کار از نظر دور قرارنگرفته تا در شرایط
وقوعسیالب،کلیهانهارموجودنقشپخشسیالبوتوزیع
آب را همانند سابق عهده دار خواهند بود و در این موارد سایر
اراضی می تواند همانند گذشته با استفاده از سیالب آبیاری
شود .خاوازی افزود :این طرح عظیم آبیاری در ۱۶ناحیه۱۲
هزار و  ۵۰۰هکتاری با سطح قابل آبیاری حدود  ۲هزار و
 ۹۰۰هکتار در هر ناحیه و در قالب  ۲۰پروژه و احداث ۱۶
ایستگاه پمپاژ با حداکثر ظرفیت  ۳۹متر مکعب در ثانیه
بانصب بیش از  ۵۶۰۰کیلومتر خطوط لوله اصلی و فرعی
از قطر  ۲۵۰تا  ۲هزار میلیمتر( پلی اتیلن ،فایبر گالس و
فوالدی ) و سه هزار و  ۳۰۰عدد انواع شیرآالت و اتصاالت
در قالب ۲۵۰قرارداد با تولید کنندگان ،مهندسین مشاور،
آزمایشگاه و پیمانکاران منعقد و بیش از ۸۰۰دستگاه انواع
ماشینهایسنگینوتخصصی وبکارگیریبیشاز ۲هزار
و ۸۰۰نفر که حدود ۸۰درصد آنان نیروهای بومی بوده اند
اجرا شده است.

بازدید استاندار قزوین از روند اجرایی پروژه انتقال آب شرب از سد طالقان
قزوین  -مریم نقدی  -خبرنگاراقتصادسرآمد
 :اســتاندار قزوین به همراه رئیس کل دادگســتری
اســتان ،امام جمعــه و فرماندار و دادســتان آبیک،
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای قزوین و جمعی از
مدیران دســتگاههای اجرایی استان قزوین از تغذیه
مصنوعی ،تــاالب اهلل آباد شهرســتان آبیک و روند
اجرایی پروژه انتقال آب شرب از سد طالقان به شهر و
روستاهای استان قزوین بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید دکتــر جمالی پور اســتاندار قزوین با
اشاره به اقدامات موثر شرکت آب منطقه ای قزوین در
زمینه ایجاد حوضچه های تغذیه مصنوعی در استان
عنوان داشت :با احداث این حوضچه های در مناطق
مناسب از نظر نفوذ پذیری و انتقال آب به آنها ما شاهد
کاهش افت سطح سفره های آب زیر زمینی در استان
هستیم .اســتاندار قزوین در ادامه با اشاره به شرایط
موجود تاالب اهلل آباد بیان نمــود :باید با تمام توان و
کمک دستگاه های اجرایی در حفظ و نگهداری از این
تاالب قدم های موثر و ســازنده برداشته شود چرا که
اگر این تاالب احیاء گردد به طور حتم شاهد کاهش
فرو نشست ها در استان خواهیم بود.
دکتر جمالی پور افزود :از آب های سطحی و روان آب
ها در استان باید در راســتای تقویت آبخوان و بهبود

وضعیت سفره های آب زیرزمینی استفاده کرد و ابراز
خرســندی نمود که با توجه به احداث حوضچه های
تغذیه مصنوعی توسط شرکت آب منطقه ای قزوین
به مرور شــاهد بهبود وضعیت منابع آبی در اســتان
باشیم .مهندس ملکی در حاشیه این بازدید با اشاره به
کمک شایان حوضچه های تغذیه مصنوعی در کاهش
میزان افت ســطح آبهای زیر زمینی بیان داشــت :از
ابتدای ســال جاری تاکنون بدلیــل بارندگی های
مناسب و اقدامات موثر شرکت آب منطقه ای قزوین

در مدیریت منابع آبی حــدود  ۲۳میلیون متر مکعب
تغذیه مصنوعی در استان انجام شده است.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به
موقعیت حوضچه های تغذیه مصنوعی اظهار داشت:
این حوضچه ها با مطالعات بسیار دقیق در مکان هایی
جا نمایی و احداث شده اند که با توجه به بافت زمین
بیشــترین میزان نفوذ پذیری در این مناطق امکان
پذیر می باشد .مهندس ملکی در بازدید از تاالب اهلل
آباد بیان نمود :هدایت جریان های سیالبی رودخانه

های اســتان به درون این تاالب در کنــار مدیریت
مناسب حوضههای آبریز منطقه و انسداد زهکشهای
خروجی تاالب جهت جلوگیری از خروج آب از تاالب
را از جمله مهمترین اقدامات این شرکت در راستای
احیاء تــاالب و جلوگیری از تشــکیل کانون ریزگرد
برشمرد .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین در
ادامه به بارندگی های اخیر اشاره نموده و بیان داشت:
بارندگی های اخیــر و اقدامات موثــر همکاران این
شرکت در مقابله با برداشــت های غیرمجاز از منابع
آب های زیرزمینی سبب شده تا در سالجاری شاهد
کاهش میزان افت سفره های آب زیر زمینی آبخوان
دشت قزوین از  ۱۷۶سانتی متر در سال  ۹۳به حدود
 ۷۶سانتی متر در سال جاری باشیم.
مهندس ملکی اظهار داشت :پروژه انتقال آب شرب از
سد طالقان به استان قزوین از دو بخش مجزا احداث
تصفیه خانه و اجرای خط انتقال تشــکیل شــده که
با بهره بــرداری از این پروژه که یکــی از مهمترین و
بزرگترین پروژه های اســتان می باشد آب با کیفیت
باال را در اختیار مردم شریف استان قرار خواهد گرفت.
وی افزود :هدف از اجرای این پروژه تأمین کمبود آب
 ۱۴شهر و  ۱۹۴روستای استان می باشد که حدود ۸۰
درصد جمعیت استان را تحت پوشش قرار می دهد

