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همزمان با آغاز دهه کرامت؛
طوس در همدان اجرایی می شود

مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان گفت: 
همزمان با آغاز دهه کرامت طرح واکنش سریع)طوس( 
راهداری در محور های ارتباطی اســتان آغاز می شــود. 
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای همــدان، صفر صادقی راد افزوذ: این طرح 
به منظور ارتقای کیفیت و افزایش سرعت ارائه خدمات 
راهداری و اولویت دهی به نیازهای ضروری تامین ایمنی 
راه ها و با هــدف افزایش رضایتمندی کاربران جاده ای 
اجرایی می شود. وی با اشــاره به ایجاد شبکه همیاران 
مردمی دولــت در اجرای طرح واکنش ســریع)طوس( 
اظهار داشــت: از تمامی هم استانی های عزیز و کاربران 
جاده ای به ویژه رانندگان حرفه ای که در ســطح راه های 
اســتان تردد دارند، دعوت می شود مشکالت مرتبط با 
ایمنی راه ها را که نیازمند اقدام سریع برای برطرف کردن 
دارد را از طریق سامانه و تلفن گویای ۱۴۱ گزارش دهند.  
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای همدان یادآور 
شد: موضوعات قابل گزارش در مرحله نخست، لکه گیری 
و اصــالح چاله های مخاطره آمیز در راه ها، پاکســازی و 
شستشــوی عالیم و تابلو های ایمنی موجود، پاکسازی 
اجسام زاید از سطح و شــانه راه ها، رفع نقص و عیب از 
تابلو و عالیم و تجهیزات ایمنی موجود، تکمیل عالیم در 
پیچ های تند بدون عالیم کافی، رفع نقص حفاظ ایمنی 
آسیب دیده و مخاطره آمیز، آشکار سازی موقعیت های 
غیرمنتظره و مخاطره آمیز و ایمن سازی مخاطرات بالقوه 

منجر به حادثه یا انسداد جاده ها است. 

مراسم گرامیداشت امام راحل ره در 
باقرشهر 

مراســم گرامیداشت ســی و سومین ســالگرد ارتحال 
بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران حضرت امام خمینی 
ره و قیام خونین ۱۵ خرداد با حضور مســئولین و اقشار 
مختلــف مردم در مســجد باب الحوائج ع برگزار شــد.  
این مراســم با حضور حجت االسالم استیری امام جمعه 
باقرشــهر، بابایی بخشــدار کهریزک، پیرسرایی رئیس 
حوزه قضائی بخش کهریزک، جناب ســرهنگ بداغی و 
جناب سرهنگ حیدری فرمانده و جانشین سپاه ناحیه 
حضرت روح اهلل ره، قضاتلو شهردار باقرشهر، کلهر شهردار 
کهریزک و عالقمندان به رهبر کبیر انقالب اســالمی با 
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین دربانی مدیر دفتر 

نمایندگی ائمه جمعه استان تهران برگزار شد. 

همایش بزرگ دوچرخه سواری حرم 
تا حرم

 بمناسبت سی و سومین ســالگرد ارتحال حضرت امام 
خمینی)ره( به همت اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
ری با همکاری شــهردای باقرشــهر،  شهرداری منطقه 
۲۰، اداره ورزش و جوانان باقرشــهر و ســایر ارگان ها و 
سازمان های شهرســتان ری؛ همایش دوچرخه سواری 
حرم تا حرم بــا حضور عالقمندان به امام راحل  از حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم تا حرم حضرت 
امام خمینی ره برگزار شد. در این رویداد ورزشی بیش از 
یکصد دوچرخه سوار از جمله کارکنان شهرداری باقرشهر 
شرکت کردند و یاد و خاطره رهبر کبیر انقالب اسالمی 

را گرامی داشتند .

نشست مدیرعامل نفت و گاز اروندان 
با سرپرست بانک ملت استان 

خوزستان
در نشســت مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز اروندان با 
سرپرست و تعدادی از مدیران ارشد بانک ملت در استان 
خوزستان زمینه های توسعه همکاری ها و تعامل میان 
این شرکت و بانک ملت مورد بررسی قرار گرفت.  مهندس 
عبداهلل عذاری اهوازی دراین همایش ضمن معرفی شرکت 
نفت و گازاروندان، جایگاه آن در صنعت نفت کشــور و 
برنامه های توســعه ای پیش رو از بررسی ظرفیت های 
همکاری با بانک ملت و استفاده از تسهیالت ممکنه جهت 
حمایت مالی از کارکنان و شــرکتهای پیمانکاری طرف 
قرارداد این شــرکت خبر داد. در این نشست که روسای 
حوزه ارتباط با مشتری و شعبه مرکزی اهواز بانک ملت 
نیزحضور داشتند، سرپرست بانک ملت استان در ارتباط با 
گستردگی فعالیت های بانک و تنوع ارائه خدمات بانکی به 
مشتریان به ویژه کارکنان و پیمانکاران پروژها توضیحاتی 
بیان داشت   عبدالرحیم کیوانی با اشاره به نحوه همکاری 
با شرکت نفت و گاز اروندان اعالم آمادگی نمود و گفت: 
در خصوص فراهم  کردن بســتر یک تفاهم نامه بین دو 
مجموعه جهت تسهیل در امور و ارائه خدمات بیشتر تمام 
شعبه های بانک ملت در استان خوزستان آمادگی کامل 

دارند.خبرنگار سیده معصومه عباسی

قدرداني از برگزيدگان معاونت مالي و 
پشتيباني شركت آب و فاضالب استان 

مركزي
جلســه قدرداني و تجلیل از برگزیدگان معاونت مالي و 
پشــتیباني ستاد شــرکت آب و فاضالب و امورات تابعه 
با حضور  مهندس یوســف عرفاني نسب مدیرعامل این 
شرکت ، برگزار گردید. به گزارش روابط عمومي شرکت 
آب و فاضالب اســتان مرکزي در این جلســه مهندس 
عرفاني نسب مدیر عامل شرکت در تببین جایگاه معاونت 
مالي و پشتیباني اظهار داشت : معاونت مالي و پشتیباني 
، با تامین اعتبارات مالي و تنظیم هزینه هاي شرکت ، در 
این شــرایط سخت تورم و تحریم درکشور ، نقش مهم و 
تعیین کننده اي در ارائه خدمات به مردم دارد.وي افزود : 
پیش بیني هاي الزم و دقیق در مورد هزینه ها و تنظیم 
منابع درآمد و اشراف کامل بر نحوه هزینه کردن بودجه 
، مسولیت سنگیني اســت که بار آن بر دوش کارکنان 
معاونت مالي و پشتیباني مي باشد و جا دارد از زحمات 
و تالش هــاي این مجموعه قدرداني گردد. در ادامه این 
جلسه از الهه حیدري از آبفاي محالت ، انسیه اکبري نژاد 
از آبفاي شازند ، مجتبي شاه محمدي از آبفاي خمین ، 
محمد کاشــاني از آبفاي اراک ، رحمان غالمي و محمد 
زینلي از ســتاد استان بواســطه عملکرد موفق در انجام 
وظایف ، به عنوان افــراد برگزیده  در معاونت مذکور، با 

اهداء لوحي ، تجلیل شد.

اخبار گزارش

مشــهد- رضا جانگداز، شهردار مشهد گفت: آماده استفاده 
از نظرات جامعه علمی و دانشــگاهی برای توســعه شــهر 
هســتیم، اینکــه گمان کنیم شــهر را می تــوان به تنهایی 
مدیریت کرد اشــتباه است. سید عبداهلل ارجائی در نشست 
هم اندیشــی با اساتید دانشــگاه ها در حوزه شهرسازی که 
با حضور جمعی از اعضای شــورای اســالمی شــهر مشهد 
برگزار شــد، افــزود: از برگــزاری این گونه نشســت ها با 
دانشــگاهیان عزیز چنــد انگیزه را دنبــال می کنیم. وی 
اضافــه کرد: یکــی از این انگیزه رســاندن پیــام به بدنه 
شــهرداری اســت که اصحاب علــم و دانــش را باید در 
تمامی حوزه های تصمیم گیری و تصمیم ســازی مشارکت 
دهیم لذا بــا اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها با موضوعات 
و ســرفصل های مرتبط با مدیریت شــهری نشســت ها و 
جلســاتی را برگزار می کنیم. شــهردار مشهد با بیان اینکه 
این اقــدام همچنین برای حوزه های تخصصی شــهرداری 
نیــز پیام دارد اظهــار کرد: پیام این اســت که حوزه های 
عمــران، حمل ونقل، خدمات شــهری و.. باید بنشــینند و 
حرف های دانشــگاهیان، کارشناســان و نخبگان را دراین 
حوزه ها بشــنوند و با بدنه کارشناســی و نخبگانی مشهد، 
اســتان و کشــور ارتباط بگیرنــد. ارجائــی تصریح کرد: 
دومیــن انگیزه از برگزاری چنین نشســت هایی رســاندن 
پیــام به جامعــه علمی، دانشــجویان، اســاتید و نخبگان 
اســت که حرف ها و نظرات آنان شنیده می شود. وی ادامه 

داد: بســیاری از بحث های در جلســات رســمی از سوی 
کارشناســان و نخبگان مطرح می شود اما شاید بسیاری از 
مباحــث مغفول بماند و همه دغدغه هــای جامعه نخبگانی 
و دانشــگاهی به مدیران نمی رســد لذا این نشســت های 
هم اندیشــی الزم اســت تا دغدغه ها بدون واسطه شنیده 
شــود. شــهردار مشــهد با بیان اینکه در حوزه شهرسازی 
چند مسئله اساســی وجود دارد که اگر دانشگاهیان آن ها 
را برســی کنند نتایج مطلوبی خواهد داشــت، خاطرنشان 
کرد: موضوعی که این روزها به آن فکر می کنیم این است 
کــه افق جمعیتی مشــهد درآینده باید چقدر باشــد و ما 
برای چه میزان جمعیت باید برنامه ریزی داشــته باشــیم؟ 
ارجائــی ادامه داد: آیا باید با همین ســرعت حرکت کنیم 
و برای ۴.۵ تــا ۵ میلیون جمعیــت برنامه ریزی کنیم؟ یا 
بــرای ۱۰ تا ۱۵ میلیون جمعیت برنامه ریزی انجام شــود.  
وی اضافه کرد: اکنون مشــهد ســاالنه پذیرای حدود 3۰ 
میلیون زائر اســت آیا باید برای پذیرایــی از صد میلیون 
زائــر داخلی و ۱۰ میلیون زائــر خارجی برنامه ریزی کرده 
و آماده شــویم؟ شهردار مشــهد تصریح کرد: پاسخ به این 
سؤال ها موضوع ساده ای نیســت و باید بررسی شود کدام 
پاسخ درست اســت، پذیرایی از صد میلیون زائر می دانیم 
یعنی چه شــما شهرســاز هســتید آیا تحقق این موضوع 
نظام شهرســازی را دچار تغییر نمی کنــد؟ ارجائی ادامه 
داد: بــه این فکر می کنیم چرا طرح های توســعه شــهری 

پاســخگوی نیاز مردم نیســت؟ این همه تالش می شود و 
طرح ها را تهیــه می کنند اما هنوز طرح ابالغ نشــده نیاز 
مردم چیزی دیگری اســت. وی افزود: چرا درکمیســیون 
مــاده صد این همه پرونده هســت و تعداد زیادی از آن ها 
دارای رأی قلع هســتند و چرا قابلیت اجرا ندارند؟ زمانی 
که وارد شــهرداری شــدیم حدود 3۵ هزار پرونده دارای 
رأی قلع بنا درکمیســیون ماده صد بود دلیل آن چیست؟ 
شهرســازی باید برای این سؤال ها پاسخ مناسب پیدا کند. 
ارجائــی گفت: در خصوص طرح نوســازی بافت پیرامونی 
حــرم مطهر اگر فشــار روی مدیران و دانشــگاه نبود این 
طــرح اکنون چگونه بــود؟ البته به محتــوا و خوب یا بد 
بــودن طرح کاری ندارم اما می گویم چقــدر کار نخبگانی 
روی طــرح انجام شــد و چند نشســت و اجــالس علمی 
درایــن خصوص برگزار شــد و همه می گوییــم این نقطه 
قلب ایران است. وی اضافه کرد: موضوع تسهیل دسترسی 
به حرم مطهر خوب اســت؟ بد است؟ آیا باید دسترسی به 
حرم مطهر را تســهیل کنیم یا باید مانع ایجاد کنیم مردم 
پیاده به حرم مطهر مشــرف شوند؟ شهردار مشهد تصریح 
کرد: برای کاهش ترافیک در هســته مرکزی شــهر تقاطع 
غیرهمســطح بزنیم یا اگر بزنیم تقاضای سفر افزایش پیدا 
می کند و ترافیک و آلودگی هوا بیشــتر می شــود؟ ارجائی 
بابیان اینکه توســعه شهر به سمت غرب تا کجا باید ادامه 
پیدا کند؟ اظهار کرد: آیا زمان آن نرسیده که بعد از چهل 

ســال نگاه توسعه ای به شرق داشــته باشیم و قفل توسعه 
شــهر به شــرق بشــکند؟ این موضوع جزو مسائل اساسی 
شهرســازی اســت. وی ادامه داد: همین موضوع پادگان 
ارتــش و زمین های بزرگ مقیاس دغدغــه چند نهاد علمی 
و دانشــگاهی بــوده و چند اجالس علمی بــرای به نتیجه 
رســیدن مطالبه انتقال پادگان و بازشــدن راه برای مردم 
طی ۱7 ســاله گذشــته برگزارشده است؟شــهردار مشهد 
افزود: البته معتقدم هر بخشــی طی ۱7 سال گذشته برای 
فروریختن دیوار و باز شــدن راه مردم فعالیتی انجام داده 
و ما ضربه آخر را زدیم . ارجائی تصریح کرد: تاکنون چند 
نشســت و اجالس ملــی و بین المللی بــرای رفع گره های 
بزرگ حوزه شهرســازی درمشهد از ســوی جامعه علمی 
و دانشــگاهی برگزارشده اســت؟وی ضمن اشاره به اینکه 
این ســوال ها ذهن خادمان مردم در مدیریت شــهری را 
مشغول کرده است، خاطرنشان کرد: پاسخ به این سؤاالت 
اساســی در نشستی دوساعته و چند ســاعته میسر نیست 
اما می تواند موضوع یــک کمیته، گروه، همایش و اجالس 
باشــد. شهردار مشهد ادامه داد: درمجموع شهر را یک نفر 
نمی توانــد مدیریت کند بلکه نیاز اســت همه باهم هرچه 
بضاعــت علمی داریم بــه میان آورده و بــا کمک خدا و 
توجهــات علی بن موســی الرضا)ع( خدمــات بهتری را به 

ارائه دهیم.  امام رضا)ع(  زائران 
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آماده استفاده از نظرات جامعه علمی و دانشگاهی برای توسعه شهر هستیم 

یاسوج - مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویداحمد 
: هیچ واحد تولیدی در شــهرک ها و نواحی صنعتی کهگیلویه و 
بویراحمد بدلیل نداشتن زیرساخت تعطیل نشده است/ راهکار رشد 
اقتصادی و اشــتغال، پیش بینی عرصه های صنعتی جدید است 
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد رسالت 
اصلی شرکت شهرکهای صنعتی فراهم نمودن زمین و زیرساختهای 
مناسب سرمایه گذاری به منظور استقرار و احداث واحدهای تولیدی 
دانست. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه 
وبویراحمد، سید هاشم موسوی جهان آباد گفت : در سطح استان 
کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ شهرک و ناحیه صنعتی عملیاتی جود دارد 
که واگذاری در ۱3 شهرک انجام  یا در حال می باشد که 3۵۲ واحد 
تولیدی را که عمدتا کوچک و متوسط هستند را شامل می شود. 
وی یادآور شد: همه ۱3 شهرک و ناحیه صنعتی که عملیات واگذاری 
در آنها انجام شده زیرساختهای مناسب سرمایه گذاری اعم آب برق 
گاز خیابان کشی و جدول کشی و ... را دارا هستند؛ به گونه ای هیچ 
واحد تولیدی به دلیل نداشتن زیرساخت تا کنون تعطیل نشده است. 

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان عنوان کرد: با توجه به 
توپوگرافی کوهستانی استان و وضعیت اراضی در اختیار شهرک های 
نواحی صنعتی، نیاز مبرم به تملک اراضی جدید و الحاق به شهرک و 
نواحی صنعتی وجود دارد تا با استقرار صنایع و جذب سرمایه گذاران 
بستر های الزم برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار ایجاد شود. 
وی، با اشاره به ماهیت و ماموریت شرکت شهرکهای صنعتی  گفت: 
شرکت شــهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد کلیه سهام آن 
متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران می باشد یکی از دستگاههای 
اجرائی استان که فعالیت ساالنه آن در قالب بودجه مصوب مجمع 
عمومی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ می گردد 
و این شرکت موظف به انجام فعالیت های مصوب ومشخص ساالنه 
بوده  که در پایان سال کلیه رویداد های مالی و فعالیت های انجام 
شده توسط بازرس قانونی ) سازمان حسابرسی زیرمجموعه وزارت 
اموراقتصادی و دارائی ( حسابرسی و گزارش آن به مجمع عمومی، 
دیوان محاسبات کشــور، سازمان بازرســی و ... ارسال می گردد  
موسوی در ادامه بیان نمود : روند اجرائی فعالیت های این شرکت 

در طول سال توسط معاونت های ذیربط در مجمع عمومی شرکت 
) سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ( رصد و جهت 
پیشبرد اهداف مکاتباتی نیز صورت می گیرد که شاخص توسعه 
شهرکها پس از اصالح در پایان سال۱۴۰۰،  8۰ درصد محقق گردید  
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی پیش بینی بلندمدت برای 
تعریف عرصه های صنعتی به منظور جذب و حمایت از امر سرمایه 
گذاری در اســتان به عنوان راهکار رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال 
دربستر توسعه صنعتی را ضروری دانست گفت : با پیگیریهای این 
شرکت و همکاری بی شائبه معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری و سایر دستگاههای ذیربط نسبت به اخذ موافقت کمیته 
استعدادیابی استان جهت احداث شهرک صنعتی بلیسک به میزان 
3۵۰ هکتار ، ناحیه صنعتی گچســاران به میــزان ۵۰ هکتار در 
شهرستان گچساران و ناحیه صنعتی دنا در منطقه کتا به میزان ۵۰ 
هکتار در شهرستان دنا و ناحیه صنعتی دزک به میزان ۴۰ هکتار در 
شهرستان کهگیلویه اقدام نموده است . موسوی افزود : برنامه ریزی 
و هدفگذاری خوبی در این زمینه انجام شده که در حال پیگیری و 

اجرا می باشد و البته تحقق این مهم ورسیدن به مطلوب مستلزم 
هم افزایی، همکاری و همراهی تمامی متولیان امر علی الخصوص 
دســتگاههای مرتبط همچون فرمانداریها، منابع طبیعی و جهاد 
کشاورزی و دستگاه های خدمات رسان است. از دیگر برنامه های در 
حال اجرا و عملیاتی شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد 
که مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان به آن اشاره کرد  
:  ایجاد زیرســاخت در ناحیه صنعتی باشت به دلیل مجاور بودن 
با شهرک صنعتی خان احمد و جلوگیری از استهالک زیرساخت 
ها و صرفه و صالح شــرکت با هماهنگی مجمع عمومی شرکت ) 
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ( در سالهای آتی 
انجام می پذیرد و متقاضیان سرمایه گذاری در این ناحیه صنعتی 
به شهرک صنعتی خان احمد که دارای کلیه زیرساخت های الزم 
و در فاصله حدود ۲8 کیلومتر و دارای موقعیت بهتری نسبت به آن 
ناحیه صنعتی می باشد استقرار می یابند و پس از واگذاری اراضی 
شهرک صنعتی خان احمد در حداقل مدت زمان ممکن زیرساخت 

های ناحیه صنعتی باشت جهت استقرار متقاضیان مهیا می گردد

راهکار رشد اقتصادی و اشتغال، پیش بینی عرصه های صنعتی جدید است

تزریق برق ازپاالیشگاه بمنظور 
کاهش خاموشی هادرآبادان

آبادان - رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان گفت:  با 
درخواست برق منطقه ای خوزستان و در راستای مسئولیت های 
اجتماعی و به منظور افزایش سطح پایداری شبکه برق شهرستان 
آبادان تزریق برق به شبکه سراسری آغاز گردید. مکی دریس با 
اشاره به آغاز فصل گرم سال و مشکل کم آبی در استان خوزستان  
که همانند ســالهای گذشته به عنوان یک بحران فراگیر مطرح 
می باشد افزود: تنش آبی امسال عالوه بر ایجاد مشکالت عدیده 
به طور خاص ، باعث از ســرویس خارج شدن برخی  از نیرو گاه 
های برق آبی در استان خوزستان گردیده و کاهش تولید برق را 
به همراه داشته است . دریس تصریح کرد: بنا به درخواست برق 

منطقه ای خوزستان و در راستای مسئولیت های اجتماعی خود 
به منظور افزایش ســطح پایداری شبکه برق شهرستان آبادان ، 
شرکت پاالیش نفت آبادان اقدام به کاهش مصارف اشتراک خود 
از ۴۵ مگاوات به ۲ مگاوات ســاعت نموده که کمک قابل توجه 
ای را به کاهش پیک مصرف برق شهرستان آبادان داشته است. 
وی بیان داشــت: عالوه برآن از تاریخ 7 خرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت 
به تزریق برق به شبکه سراسری تا سقف ۲۵ مگاوات ساعت اقدام 
نموده است.وی خاطرنشان کرد: با توجه به هماهنگی های انجام 
شده و شــرایط خاص امسال همکاری مذکور تا پایان نیمه اول 
شهریور ماه ادامه خواهد داشت وبنا برسیاست گذاری های ابالغی 
از ســوی مدیر عامل شرکت پاالیش نفت آبادان در سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین ،توجه به مسئولیت های اجتماعی و 
خدمت رسانی به شهرســتان آبادان از جایگاه ویژه ای برخوردار 

است .خبرنگار سید حسین رمضانی

لزوم تدوین سناریوی تامین آب 
شرب پایدار برای گذر بدون دغدغه 

از تابستان
اصفهان - سرپرست آبفای استان اصفهان بر لزوم تدوین سناریوی 
تامین آب شــرب پایدار برای گذر بدون دغدغه از تابستان سال 

جاری تاکیدکرد.
ناصر اکبری که در نخستین نشست شورای مدیران شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان در سال ۱۴۰۱ سخن می گفت افزود: 
همه مدیران شرکت با برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح منابع، 
راهبرد تامین آب شرب پایدار در ۱۰۰ شهر و 9۴8 روستای تحت 

پوشش را در فصل تابستان تدوین نمایند.
وی عدالت در توزیع آب را ســرلوحه کار آبفای استان اصفهان 

عنوان کرد و گفت: تمام تاسیســات ذخیره، انتقال و توزیع آب 
به ویژه در شــهر های باقی مانده و ســپس در روستاها باید به 
سامانه تله متری مجهز شوند تا موضوع تامین و توزیع آب با دقت 

بیشتری مدیریت شود. 
 سرپرســت آبفای اســتان اصفهان بر تجهیز تاسیسات آبی به 
دیــزل ژنراتور تاکید کرد و افــزود: با توجه به احتمال قطع برق 
در فصل تابستان، مدیران آبفای مناطق خودگردان باید در اسرع 
وقت نســبت به تجهیز و راه اندازی دیزل ژنراتورهای مورد نیاز 
اقدام کرده تا وقفه ای در فرایند تامین و توزیع آب مشترکین در 

روزهای گرم سال به وجود نیاید. 
وی در پایان از مدیران آبفای مناطق خودگردان خواست نسبت 
به تجهیز و تامین لوازم مورد نیاز گروه های رسیدگی به حوادث 
آب و فاضالب اقدام کرده و در خصوص برگزاری مانور شیرآالت و 

کاهش زمان تعمییرات برنامه ریزی الزم را به عمل آورند. 

آبادان - مهندس عذاری اهوازی در هشتمین روز و روزهای 
پایانی عملیات آوار برداری ســانحه تلــخ متروپل آبادان در 
گفتگویی با روابط عمومی این شرکت ضمن تسلیت و ابراز 
همــدردی مجدد با خانواده های داغدیده بیان داشــت: در 
روزهای ســخت هیچ چیز مانند همدلی و در کنار یکدیگر 
بودن التیام بخش نیســت، دست در دســت هم دادن می 
تواند ســبک کننده بارهای سنگین و غم های بزرگ باشد، 
و در ایــن فاجعه تلخ ســاختمان متروپل آبادان نیز صنعت 
نفــت جنوب به مانند حضور مســئوالنه خــود در مقابله با 
سیل بزرگ فروردین 98 خوزستان، بار دیگر در کنار مردم 
جهــاد گونه در صحنه حاضر و جزیی از خط مقدم اقدامات 
و عملیات امدادرســانی بود. مدیرعامل شــرکت نفت و گاز 
اروندان در این گفتگو که در محل مدیریت بحران این حادثه 
انجام شــد به مجموعه اقدامات انجام شــده و امکانات ارائه 
شــده اشاره داشت و ابراز کرد: مجموعه صنعت نفت جنوب 
جهت هم افزایی ظرفیت ها در اولین ســاعات حادثه اقدام 

به تشکیل قرارگاه پشــتیبانی مشترکی شامل شرکت های 
نفت و گاز اروندان، ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری 
ایران، بهداشــت و درمان صنعت نفت در کنار پاالیشــگاه 
نفــت آبادان کرد که ظرفیت هــای این مجموعه هماهنگ 
بازوی کارآمــد مدیران عملیات آواربرداری و امدادرســانی 
شــد.  ایشــان افزود: پیرو تاکیدات مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، این قرارگاه پشــتیبانی با تقسیم مسئولیت بین 
خود یگانی بزرگ از ده ها فروند انواع ماشین آالت سنگین 
همچون جرثقیل های بزرگ، کشــنده، لــودر، کرین، بیل 
مکانیکی، تانکر، کمپرســی، تریلی و انواع تجهیزات صنعتی 
مانند ژنراتور، پمپ، لیفتراک، دستگاه ماشین امدادی پله دار 
مخصوص اطفای حریق، ماشین های یخچال دار، آمبوالنس 
و... را در کنــار تیم های متخصص HSE و آتشنشــانی با 
تجهیزات کامل امدادرســانی به منطقه گســیل کرده و در 
کنار آن با انواع خدمات پشتیبانی همه ظرفیت های ممکن 
را در صحنه بسیج کرده است.خبرنگار سیده زینب رمضانی

مهندس عذاری اهوازی: 
شركت نفت و گاز اروندان و صنعت نفت جنوب خط مقدم امدادرسانی به 

سانحه متروپل آبادان بودند
اصفهان - با حضور اعضای کمیته راهبری شــرکت گاز استان 
اصفهان، در راســتای تحقق شعار سال،" تولید دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین" پیگیری و اجرای پروژه های بزرگ گازرسانی 
در ســطح استان طی سال جاری در دســتور کار قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، ابوالقاسم 
عسکری، سرپرست این شــرکت، با اشاره به اینکه صنعت گاز 
به طور مستقیم با موضوع تولید و اشــتغال رابطه دارد، افزود: 
گاز محورتوسعه و اصلی ترین زیرساخت چرخه تولید و اقتصاد 
کشور است و در استان اصفهان که به عنوان قطب صنعتی کشور 
محسوب می شود، موضوع گازرسانی ایمن و مستمر به صنایع، 
بسیار استراتژیک و از اهمیت باالیی برخوردار است. وی، احداث 
ایستگاه ۲۰۰هزار متر مکعبی و۲۰کیلومتر خط تغذیه ۲۴ اینچ 
شیدان، احداث ایستگاه ۵۰هزارمتر مکعبی و 3۰ هزار متر مکعبی 
روستای تیران و کرون، انجام طرح های معارض اصفهان، اجرای 
خطوط پراکنده گاز در سطح شهرستان های استان، گازرسانی 
به ۵۰۰ واحد صنعتی تولیدی مطابق با بند ق، اصالح ایستگاه 

های CPS ، احداث CGS بهارستان، تعویض پوشش خط ۱8 
اینچ صنایع، اجرای خطوط و ایستگاه های باقیمانده طرح جامع 
اصفهان را از مهمترین پروژه های در دســت اقدام سال جاری 
عنوان کرد. سرپرست شرکت گاز استان اصفهان،گفت: از اهداف 
و برنامه های سال ۱۴۰۱ تامین گاز ایمن و مستمر۱۱۴ شهر و 
بیش از ۱۰6۰روستا، ۱7هزار واحد تولیدی صنعتی برای بیش 
از۵ میلیون نفر جمعیت استان اصفهان دانست و افزود: اجرای 
کامل پروژه های فوق در راســتای تولید و اشتغال و خدمت به 
مردم، در واقع تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری)مد 

ظله العالی( می باشد.

انجام17 عنوان پروژه بزرگ گازرسانی در سطح استان اصفهان، در دستور 
کار قرار گرفت

وام کمک ودیعه مسکن در مرکز 
اصفهان 70 میلیون تومان شد

اصفهان - *مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: 
سقف تسهیالت کمک ودیعه مســکن در مرکز استان اصفهان 
و ســایر نقاط شــهری به ترتیب 7۰ و ۴۰ میلیون تومان با نرخ 
ســود ۱8 درصد و طول دوره بازپرداخت ۵ساله است.* علیرضا 
قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان در گفت و 
گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(؛ 
در خصوص جزئیات اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن اظهار 

داشــت: ثبت نام برای وام کمک ودیعه مسکن از طریق سامانه  
جامع طرح های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی 
saman.mrud.ir  در بخش ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه 
انجام می شــود. وی با بیان اینکه ثبت نام برای این تسهیالت از 
ساعت ۱۰ روز پنج شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ آغاز شده است اذعان 
داشــت: سقف تسهیالت کمک ودیعه مســکن در مرکز استان 
اصفهان و ســایر نقاط شهری به ترتیب 7۰ و ۴۰ میلیون تومان 
است. همچنین بسته به اینکه تقاضاها در کدام شهرها و چه تعداد 
باشــد قطعا روی تعدادی که می توانند از این تسهیالت استفاده 
کنند تاثیر می گذارد. مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان 
تاکید داشت: افرادی که متقاضی دریافت تسهیالت ودیعه و اجاره 
مسکن هستند باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری باشند. وی با 
اشاره به اینکه نرخ سود تسهیالت ودیعه مسکن ۱8 درصد و طول 
دوره بازپرداخت ۵ساله است. عنوان کرد: در حال حاضر افرادی 
در اولویت دریافت وام ودیعه مســکن و معرفی به بانک هستند 
که ســال های گذشته وام ودیعه را دریافت نکرده اند.  قاری قرآن 
خاطرنشــان کرد: در ســال ۱۴۰۰، تعداد ۱6۰ هزار نفر جهت 
دریافت وام کمک ودیعه مسکن در استان اصفهان ثبت نام کردند 
که از این تعداد ۵۱ هزار نفر حائز شرایط شناخته شدند و ۲7 هزار 

و ۵7۴ نفر نیز وام را دریافت کردند.

متروپل باید عبرتی شود برای سوء  
استفاده  کنندگان 

آبادان - رئیس جمهور گفت: تا روزی که مشــکالت آبادان 
حل شود مدام به خوزستان سفر خواهم کرد

آیت اهلل ســیدا براهیم رئیســی که صبح امروز  ۱3خرداد ماه 
بدون اطالع قبلی و به صورت ســرزده به آبادان ســفر کرده 
بــود  با حضور در خیابان امیرکبیــر )امیری( آبادان عملیات 

آواربرداری را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

وی بــا حضور در منزل خانواده جلیلیان که ۴ نفر و خانواده 
صالحیــان پــور در جزیره مینو که 3 تــن از آنها در حادثه 
متروپل عزیزان شــان را از دست داده بودند ضمن تسلیت، 
با آن ها گفت وگو کرد و در ادامه به جلســه شــورای اداری 

آبادان رفت.
رئیس جمهور در جلسه شــورای اداری آبادان با بیان اینکه 
 مردم به حق انتظار دارند به روابط ناسالم و فسادهای صورت 
گرفتــه منجر به حادثــه متروپل اظهار داشــت:  به موازات 
اقدامات فنی و میدانی، باید به ســرعت عملیات آواربرداری 
انجام شــود. وی با بیان اینکه ایــن وضعیت حق مردم این 
خطه نیســت، تصریح کرد: تا روزی که مشکالت آبادان حل 
شود مدام به خوزستان سفر خواهم کرد و نمی گذاریم دیگر 
چنین اتفاقاتی تکرار شود.  حادثه متروپل آبادان باید عبرتی 

برای سوء استفاده کنندگان شود.
رئیــس جمهــور با تاکید بر رســیدگی به روابط ناســالم و 
فســادهای منجربه حادثه گفت امیــدوارم حادثه متروپل با 

سرعت رسیدگی میدانی شود.
وی با اشــاره به چهارمین ســفر خود به خوزســتان افزود: 
خاطیان بدانند که گذر زمان آنها را از مسئولیت و پاسخگویی 

مصون نخواهد داشت. خبرنگار - سید غدیر رمضانی 


