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رشد 40درصدی آمار عملکرد گزارش 
 بازرسی های دریافتی از سامانه سیمبا 

یزد-سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد از رشد 
40درصدی گزارش بازرســی های دریافتی از سامانه سیمبا 

نسبت به مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان 
یزد: سیدمحمد مهدی مهاجریان مقدم سرپرست اداره کل 
تعزیرات حکومتی اظهار داشت: از تاریخ 01/01/1401لغایت 
19/05/1401 گزارش تخلفات اعالمی در ســامانه یکپارچه 
مدیریت بازرسی رشد 40درصدی نسبت به سال قبل داشته 
که جهت رسیدگی به شعبه بدوی تعزیرات حکومتی ارسال 

گردیده است.
وی با بیان اینکه تعداد کل گزارش بازرسی های دریافتی به 
1433فقره رسیده اســت افزود : تعداد 1422گزارش ها به 
شعبه ارجاع وتعداد 1184فقره تشکیل پرونده شده و تعداد 
1139گزارش بازرسی منجربه صدور رای  و مختومه گردیده 
است.در پایان مهاجریان مقدم از مردم شریف استان خواست 
تا در صورت مشــاهده هرگونه تخلف با سامانه 135سازمان 
تعزیرات حکومتی و یا ســامانه 124 سازمان صمت تماس 
بگیرند تا پس از بررسی با متخلفین بصورت فوری و قانونی 

برخوردالزم صورت گیرد.

 احداث بزرگترین پارک جوان استان 
تهران با نام حضرت علی اکبر ع  در 

قرچک   

شــهردار قرچک گفت: هم زمان به شــب هشتم محرم و با 
پاس رشــادت ها و جان فشــانی های حضــرت علی اکبر)ع( 
در روز عاشــورا، مطالعــات و طراحــی احــداث بزرگترین 
پارک جوان در اســتان تهران در این شهر آغاز خواهد شد. 
محســن خرمی شریف ضمن تسلیت ماه محرم، اظهار کرد: 
پارک جوان)حضرت علی اکبــر(، بزرگ ترین پارک در بین 
شهرستان های استان تهران است که در جهت توسعه سرانه 
فضای ســبز به متراژ 12 هکتار در زمین هــای ایتالران و 

سفالران احداث خواهد شد.
وی افزود: مطالعات و طراحی  اولیه این پارک که در پرتراکم 
ترین نقطه از شهر با توجه به اینکه قرچک یکی از شهرهای 
پرجمعیت استان تهران است، آغاز می شود که در جلسات 
مستمر در کمیته راهبردی، مشاوران پروژه نتیجه مطالعات 
خود را درباره بخش های مختلف تعریف شــده در پارک ارائه 
می کنند که پس از تصمیم گیری برای اجرا، عملیات اجرایی 
پروژه تسریع می یابد.این مدیر شهری توسعه فضاهای سبز را 
از الزامات زندگی شهرنشینی عنوان کرد و گفت: هم اکنون 
سرانه فضای سبز برای هنر نفر در شهر قرچک  پانزده و دو 
درصد است، توســعه این فضاها عالوه بر ارزش های محیط 
زیســتی مانند تلطیف هوا و تعدیل دما در زیباسازی شهر 

و حفظ آرامش و شادابی شهروندان هم تأثیر مستقیم دارد.
شهردار قرچک خاطر نشــان کرد:  آغاز مطالعات و طراحی 
احداث پارک بزرگ جوان  از ســرانه فضای ســبز حاصل از 

توافق با کارخانه ایتالران و سفالران قرچک است.
خرمی شریف گفت: تمام نیاز های شهری جوانان قرچک در 
این پارک طراحی و احداث خواهیم کرد و همه جوانان خالق 
قرچک تقاضا دارم پیشنهاد های خود را در تمامی حوزه های 
مذهبی،  فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  به دفتر روابط عمومی 
شهرداری قرچک ارائه دهند.وی در پایان هدف از اجرای این 
پروژه را توسعه ســرانه فضای سبز شهری و ایجاد فضاهای 

تفریحی و ورزشی برای شهروندان عنوان کرد.

 بهره برداری از هفتاد و نهمین جایگاه 
عرضه سوخت مایع در استان گلستان   

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان 
خبر داد: هفتاد و نهمین جایگاه عرضه سوخت مایع استان در 
شهرستان کردکوی به بهره برداری رسیدعیسی افتخاری در 
مراسم افتتاحیه این جایگاه که با حضور فرماندار شهرستان 
کردکوی و برخی مقامات اســتانی و شهرستانی برگزار شد، 
گفت: با افتتاح جایگاه "مادر" ، شمار مجاری عرضه فرآورده های 
نفتی در ناحیه کردکوی به 12 باب رسید افتخاری افزود: این 
جایگاه با دو ســکو و 17 نازل عرضه بنزین سوپر و معمولی، 
چهارمین جایگاه عرضه سوخت مایع در شهرستان کردکوی 

است
وی اظهار کرد: این جایگاه  749 متر مربع مساحت دارد که 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی، امکان اشتغال زایی برای 5 
نفر را نیز فراهم کرده است مدیر منطقه گلستان بیان کرد: 
با بهره برداری از این جایگاه، شمار مجاری عرضه سوخت در 
اســتان گلستان به 137 باب رسید که از این تعداد 79 باب 
جایگاه عرضه سوخت مایع و 58 باب جایگاه سی ان جی است

 ۱۲4 متکدی تا نیمه مرداد امسال 
ساماندهی شدند   

معاون خدمات شــهری شــهرداری گــرگان از جمع آوری 
و ســاماندهی 124 متکدی تا نیمه مرداد سال جاری خبر 
داد احمد ســاالری اظهار داشت: شهرداری گرگان بر اساس 
مصوبه عالی شــورای وزیران جمع آوری متکدیان را به طور 
مســتمر در دستور کاری خود قرار داده است.ساالری افزود: 
در این رابطه تا پایان نیمه مرداد ســال 1401، تعداد 124 
متکدی جمع آوری و ســاماندهی شــدند وی تصریح کرد: 
از این تعداد 3 نفر به بهزیســتی، 8 نفــر به کمیته امداد و 
5 نفر به دســتگاه قضایی تحویل، 3 نفر به بیمارستان و 2 
نفر به شهرستان محل ســکونت اعزام و 24 نفر به خانواده 
هایشان تحویل و 79 مورد نیز با اخذ تعهد کتبی آزاد شدند 
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان ادامه داد: شهرداری 
گرگان همچنین در راستای ارتقای سطح امنیت اجتماعی با 
همکاری نیروی انتظامی، دادستانی و بهزیستی در سه مرحله 
تعداد ۶9 معتاد متجاهر را از شــهر گرگان جمع آوری کرد و 
پس از غربالگری به کمپ ترک اعتیاد توسکســتان تحویل 
دادساالری گفت: همراهی شهروندان در موفقیت طرح جمع 
آوری متکدیان بســیار حائز اهمیت است و بدون شک هیچ 
اقدامی بدون همکاری با مردم توفیق کامل را همراه نخواهد 
داشــت وی از عموم شهروندان درخواست کرد؛ کمک های 
خود را به اشخاص یا نهادهایی بدهند که از مصرف وجوهات 
آنها مطمئن هستند و از کمک کردن در معابر سطح شهر به 

افراد متکدی خودداری نمایند

اخبار گزارش

یاسوج -  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه 
و بویراحمد در نشستی با رسانه ها  در خصوص وضعیت و امکانات 
زیربنایی شــهرک های صنعتی  کهگیلویه و بویراحمد با تا کید 
بر این که همه شــرایط و امکانات، و زیر ساخت ها  برای ایجاد 
شــهرک های صنعتی در چند نقطه اســتان فراهم است گفت؛ 
13 شــهرک صنعتی در اســتان داریم که همه زیر ســاخت ها 
در ان 13 شــهرک فراهم است برای سرمایه گذاری و به صورت 

اقســاط در اختیار واحد های صنعتی قرار می گیرد. سید هاشم 
موســوی افزود؛ بر اســاس آخرین آمار موجود ، از 13 شهرک و 
ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده 13 شهرک دارای آب، 13 
شــهرک دارای برق و 9 شــهرک دارای تلفن ثابت، 11 شهرک 
دارای گاز و 5 شهرک دارای فیبر نوری است. مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: 
همچنین عملیات اجرائی تکمیل شهرک صنعتی سقاوه شامل 
خیابان کشی، شــبکه توزیع آب ،شبکه توزیع برق، احداث پل ، 
ساختمان نگهبانی با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال شروع و در 
حال انجام می باشد . موسوی افزود: تکمیل زیرساختهای شهرک 
صنعتی یاسوج 4 شــامل خیابان کشی ، کانال هدایت سیالب، 
اجرای پل ، اجرای شــبکه توزیع گاز و … همچنین این شرکت 
نسبت به تکمیل زیرساخت شــهرک صنعتی خان احمدشامل 
خیابان سازی و آســفالت ، تکمیل شبکه توزیع گاز و روشنایی 
، اجرای ایستگاه آتش نشــانی و … اجرائی گردید . مدیرعامل 

شــرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: توجه 
به ضرورت جذب ســرمایه گذار و فراهم کردن بسترهای مطلوب 

سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی فراهم شده است .
موســوی در ادامه افزود : نگاه ویژه به شرکت های دانش بنیان، 
پشتیبانی و مانع زدایی تولید، پیگیری رفع مشکالت و مطالبات 
زیرســاختی واحدهای تولیدی استان، فعالیت کلینیک صنعت 
برای عارضه یابی واحدهای تولیدی و… از دیگر اقدامات شرکت 
شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد برای حل مشکالت 
تولید و توجه به این مهم اســت. موسوی با بیان این که انتخاب 
محل برای شــهرک های صنعتی کاری سخت است افزود ؛ در 
استان ما بیشترین تخصیص آب برای بخش صنعت داریم ، امکان 
تامین 120 میلیون متر مکعب را داریم  واین یک پتانسیل بسیار 
با ارزشی است که باید از ان استفاده کرد که تاکنون شهرک های 
صنعتی از این ظرفیت استفاده نکرده است . موسوی تصریح کرد؛ 
در ســه محور استان ظرفیت استان را در نظر گرفتیم که شامل 

توســعه شــهرک های صنعتی کوچک ، احداث نواحی کوچک 
در مناطق مختلف و احداث چند شــهرک صنعتی بزرگ است. 
موســوی گفت ؛ همچنین از  اماده بودن تمام ظرفیت ها در در 
منطقه سقاوه برای ایجاد شهرک صنعتی و سرمایه گذاری اماده 
اســت 800 هتکار در شهرک صنعتی سقاوه با ظرفیت استفاده 
۵٫۹ میلیون متر مکعب آب از سد سقاوه  اماده واگذری است و 
تمام زیر ساخت ها فراهم است و یک واحد صنعتی در این منطقه 
فعالیت دارد . وی به دیگر پتانسیل دریگری در استان اشاره کرد و 
گفت شهرک صنعتی نفت و گاز در شهرستان گچساران با وسعت 
300 هکتار پیش بینی شده است که از پتانسل و ظرفیت باالیی 
از جمله نزدیکی به بنادر استفاده از ظرفیت سد ها از جمله سد 
کوثر اســت. این مســئول در پایان گفت ؛ شهرک های صنعتی 
استان نیازمند همکاری جدی اداراتو  شرکت های خدمات رسان 
در بخش اب ، برق ، گاز برای ایجاد زیر ســاخت سرمایه گذاری 

در استان است.
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد:

 شرایط سرمایه گذاری در ۱۳ نقطه استان با فراهم بودن زیر ساخت آماده جذب سرمایه گذار است.

قرچک - مســئول واحد فرهنگی اجتماعی شــهرداری 
قرچــک ، ویژه برنامه هــای مدیریت شــهری را در ایام 

محرم و صفر اعالم کرد.
 اصغر یوســفی با تســلیت فرار رســیدن مــاه محرم، 
اظهار کــرد: برنامه های فرهنگی بــا موضوعات مختلف 
با مشــارکت ادارات، نهادها، ســراهای محله، مساجد و 

برگزار می شود. مذهبی  هیئت های 
وی افزود: برگزاری ایســتگاه های عاشــورایی همراه با 
نقاشــی و نمایشگاه در ســراهای محله و نوحه خوانی و 
پذیرایی، فضاســازی محیطی و نصــب بنر در میدان ها 
پرچــم و ریســه و المان، ایســتگاه فرهنگــی و نصب 
تلویزیــون ال ای دی در ورودی شــهر در روز هشــتم 
و نهــم و دهم محرم با برنامه هــای فرهنگی و همکاری 
با ســپاه 15 خرداد در خصوص پویش آخرین سرباز و 
اجرای مراسم در میدان امام خمینی با مداحی نو گالن 

حسینی بخشی از اقدامات این واحد است.
مســئول واحد فرهنگــی اجتماعی شــهرداری قرچک 
بیــان کــرد: اهدای ۶ تنــی برنج به ســازمان تبلیغات 
اســالمی جهت توزیع در بین هیــات مذهبی و کمک 
به ســیل زدگان و آســیب دیدگان مــزداران فیروزکوه  
در قالــب آب معدنی و مــواد غذایــی از اقدامات ویژه 

شهرداری در این ایام است.
یوســفی در پایان اظهار کرد: برگزاری مراسم عزاداری 
بــه مدت 5 روز در پارک های بانــوان همکاری با حوزه 

علمیه و  پایگاه های بســیج، نصب کتیبه و بنر و ریســه 
در مناطق سه گانه شهرداری به مناسبت ایام سوگواری 
ســید و ساالر شــهیدان، حضور فعال نیروهای خدمات 
شــهر قبل از مراســم و بعد از مراســم جهت رفتار او 
و شستشــو در محــل برگــزاری مراســم ها، برگزاری 
نمادین کاروان اســرا در سطح شــهر در ایام ماه صفر، 
همکاری با ســتاد بزرگداشت مراســم های ماه محرم و 
صفر شهرســتان ، برگزاری مسابقات نقاشی و دلنوشته 
در فضای مجازی،  برگزاری مراســم دیــدار با خانواده 
معظم و معزز شهدا، تجلیل از آزادگان سرافراز به میهن 
اســالمی در روز 2۶ مــرداد با همکاری بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران شهرستان، برگزاری مراسم تعزیه در ماه 
صفر در پارک والیت روبروی مســجد جامع، فضاسازی 
محیطی به مناســبت آغاز هفته دفاع مقدس و همکاری 
با ســتاد بزرگداشت شهرســتان در خصوص برنامه های 
فرهنگــی هفته دفــاع مقــدس، تجلیــل از ایثارگران 
و رزمنــدگان دفاع مقــدس شــهرداری ، همکاری در 
برگزاری مراســم عزاداری شــهادت پیامبر ،امام حسن 
مجتبی و امام رضا با ســتاد بزرگداشــت شهرســتان، 
همکاری با ستاد بزرگداشــت اربعین شهرستان قرچک 
و ارســال نذورات جهــت اربعین حســینی به کربالی 
معال نجف اشــرف و همکاری در برگزاری مراسم بزرگ 
پیاده روی اربعین از شهرستان قرچک به سمت شهرری 

و برنامه های فرهنگی متنوع در این ایام اســت.

ویژه برنامه های شهرداری قرچک در ایام محرم و صفر اعالم شد

خرمشــهر - مدیرعامل شــرکت نفت و گاز ارونــدان در حضور  
خبرنگاران از تاسیسات نفتی این شرکت ضمن تشریح روند تولید 
میادین نفتی و اشــاره به موفقیت های اخیر آن، به مناسبت 17 

مردادماه روز خبرنگار از آن ها تقدیر و تشکر کرد.
 صبح امروز 20 مردادماه عبداهلل عذاری اهوازی در جمع اصحاب 
رسانه خوزســتان که از تاسیسات نفتی تلمبه خانه غرب کارون، 
وکارخانه فرآورش غرب کارون این شــرکت بازدید کردند ضمن 
تبریک روز خبرنگار و اهمیت و جایگاه این مجاهدین جبهه  رسانه 
گفت: ما در شرکت نفت و گاز اروندان سه منطقه عملیاتی دارخوین 
)میدان نفتی مستقل( و 2 میدان نفتی آزادگان شمالی و  جنوبی 
)مشترک( داریم که برنامه ریزی برای سرمایه گذاری هفت میلیارد 

دالری در میدان نفتی آزادگان در الویت این شرکت است.
وی افزود: میدان نفتی آزادگان بزرگترین میدان نفتی مشــترک 
کشــور است و برنامه ریزی های زیادی روی آن صورت گرفته و به 
زودی یک برنامه برای آن تعریف می شــود تا هفت میلیارد دالر 
روی آن ســرمایه گذاری شود و ماه گذشته نیز تفاهم  نامه بسیار 
خوبی از سوی خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت با شرکت 
گازپروم روسیه منعقد شد که میدان ازادگان هم  از آن سهم بسزایی 

خواهد داشت.
عذاری اهوازی ضمن تشــریح و اهمیت هدف گذاری استحصال 
روزانه 570 هزار بشــکه نفت از میدان نفتی آزادگان بیان داشت:  
برنامه ای که شــرکت ملی نفت ایران بــرای تولید از میدان نفتی 
آزادگان دارد، ظرفیت بســیار باالیی اســت و در حدود 570 هزار 
بشکه نفت در روز تنها از این میدان نفتی ، نفت استحصال خواهد 

شد؛ البته ظرفیت تولیدی ما کمتر از این بوده اما درصدد هستیم 
به وسیله کارهای عملیاتی و تصمیمات مدیریتی و نگاه ویژه دولت 
سیزدهم به امر تولید صیانتی و صالح کشور ، میزان تولید را افزایش 

دهیم که الحمداهلل تا کنون موفق بوده ایم.
وی درادامه تصریح کرد: برای تثبیت تولید تا حد انتظار از کارهای 
عملیاتی  استفاده می کنیم و با انجام این امورات ظرفیت تولید نفت 
را  طی 10 ماه گذشته 18 درصد افزایش دادیم که رقم قابل توجهی 

است.
عذاری با بیان اینکه در حال حاضر تولید نفت شــرکت نفت و گاز 
اروندان کمتر از میزان ظرفیت تولید است، اضافه کرد: ظرفیت تولید 
را طی 2 ماه گذشــته به حداکثر رساندیم و می توانیم با ظرفیت 

باالتری نسبت به دولت قبل نفت صادر کنیم .
وی با اشاره به اینکه افزایش 18 درصدی ظرفیت تولید عدد کمی 
نیست، بیان کرد: توانستیم با یک تغییر فرآورشی در غرب کارون 
برخی طرح های نفتی که توســط برخی شرکت های خارجی در 

منطقه اجرا می شد را در کارخانجات داخلی انجام دهیم.
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان گفت: یک واحد فرآورشی 
در  غرب کارون وجود دارد که نفت برای آن ارســال می شــود که 
هزینه فرآورش را به دالر دریافت می  نماید اما با توجه به قراردادی 
که شرکت ملی نفت ایران از دولت سابق با آن شرکت دارد میزان 
نفتی را که به آن شرکت فرآورشی تحویل می دادیم کمتر کردیم 
که توانستیم طی یک ماه اخیر فقط 700 هزار دالر صرفه جویی 

ارزی داشته باشیم و این یک  موفقیت بزرگ است.
وی در ادامه عنوان کرد: متاســفانه این موضوع حدود هفت سال 

ادامه داشت و این کار برای نخستین بار توسط شرکت نفت و گاز 
اروندان در دولت سیزدهم انجام شد. این دستاورد دولت و همکاران 
ما در شرکت نفت و گاز اروندان است و در مجموع این کار ساالنه 
بیش از 7 میلیون دالر صرفه جویی ارزی و اقتصادی برای  کشور 

عزیزمان ایجاد می کند.
عذاری اهوازی در پایان گفت: کارخانه فرآورش نفت و گاز اروندان 
3 ردیــف فرآورش 55 هزار بشــکه ای دارد که هر ردیف می تواند 
55 هزار بشــکه نفت را فرآورش کند که در مجموع روزانه قادر به 
فرآورش 1۶5 هزار بشــکه نفت در کارخانه فرآورش غرب کارون 

هستیم تا پس از آن آماده صادرات شود.
در ادامه این مراسم مدیر تلمبه خانه نفت غرب کارون در بازدیدی 
که از این تاسیســات به عمل آمده بــود در بین خبرنگاران اظهار 
کرد: همانطور که شرق کارون حوزه فعالیت شرکت مناطق نفتخیز 
جنوب است، حوزه فعالیت عملیاتی و میادین غرب کارون، مختص 

شرکت نفت و گاز اروندان است.
محمدعبیات با بیان اینکه شرکت نفت و گاز اروندان از نظر میزان 
تولید، دومین شــرکت تولیدکننده نفت و گاز در کشور محسوب 
می شود، افزود: شرکت نفت و گاز اروندان دارای میادین کوچک، 
متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ است و یکی از بزرگترین میادین نفتی 
کشور و جهان به نام میدان نفتی آزادگان را در خود جای داده است.

مدیر تلمبه خانه غرب کارون ادامه داد: میادین یادآوران، آزادگان 
شــمالی و جنوبی، دارخوین، یاران و غیره در حوزه عملیاتی غرب 

کارون و در اختیار شرکت نفت و گاز اروندان است.
عبیاتی عنوان کرد: کلیه نفت های تولیدی ســبک و سنگین در 

میادین باالدســت حوزه اروندان به وسیله خطوط انتقال به تلمبه 
خانه غرب کارون منتقل می شود.

وی همچنین گفت: نفت سبک و سنگین در تلمبه خانه تجمیع و 
از این محل به مبادی صادراتی انتقال داده می شود.

عبیاتی تاکید کرد: تاسیســات تلمبه خانه بســیار استراتژیک و 
حساس بوده و به صورت 24 ساعت فعال است. 

وی بــا بیان اینکه تولید نفت به دلیل تولید صیانتی نباید متوقف 
شود، گفت: درصورت بروز مشکل در پایین دست تلمبه خانه، نفت 
تولیدی در مخازن ذخیره ســازی و پس از رفع مشکل، مجدد به 

مدار انتقال برمی گردد.
وی نگاه ویژه به منابع انسانی شرکت را ضروری دانست و تاکید کرد: 
نیروهای عملیاتی مستقر در تلمبه خانه، در شرایط سخت همچون 
گرما، سرما، شرجی و گردوخاک به صورت 24 ساعته برای خدمت 

به کشور، مشغول کار هستند.
همچنین  رضا جعفری  و صــادق میاحی مدیر منطقه آزادگان و 
جفیر و رییس این کارخانه در بازدید از این تاسیسات توضیحاتی 
از مرحله ورود نفت به کارخانه فرآورشــی غرب کارون، تالش بی 
وقفه و 24 ســاعته پرسنل رسمی و پیمانکاری در بدترین شرایط 
هوا و ضرورت توجه به استخراج و تفکیک مراحل نفت از آب و گاز 
را به شرح کامل توضیح و به پرسشهای خبرنگاران در کنار سایت 

کارخانه و در جوار تاسیسات غرب کارون پاسخ داده شد.
در پایان این بازدید مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان به مناسبت 

روز خبرنگار از تالش آن ها تقدیر و تشکر کرد.
خرمشهر - خبرنگار- سیده معصومه عباسی

صرفه جویی ۷ میلیون دالری در شرکت نفت و گاز اروندان

مرکزی- مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در سفر به 
استان مرکزی از مجموعه تصفیه خانه های فاضالب کالنشهر 
اراک و روند اجرای اســتریم چهارم فاز سوم این تصفیه خانه 

بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
مهندس اتابک جعفری که صبح امروز به استان مرکزی سفر 
کرده در بازدید از تصفیه خانه فاضالب شــهر اراک با حضور 
محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک کمیجان خنداب در 
مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به تولید بیش از 1100 لیتر 
پساب در این تصفیه خانه بر ضرورت استفاده از این ظرفیت 
برای تامین آب در بخش صنعت،فضای سبز و کشاورزی برای 

محصوالت غیر مثمر تاکید نمود.
وی در ادامه اظهار د اشــت: با برنامه ریزی مناسب میتوانیم 
زمینه استفاده از پســاب و جایگزینی آن به جای آب خام را 

در حوزه های مختلف را در نقاط مختلف کشور فراهم اوریم.
در ادامه این بازدید مهندس یوسف عرفانی نسب مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با اشاره به ارتقای استریم 
چهارم فاز ســوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر اراک عنوان 
کرد:در حال حاضر بالغ بر 100 هزار مترمکعب فاضالب وارد 
تصفیه خانه فاضالب می شود که باالتر از ظرفیت طراحی است 
و به همین علت شرکت آب و فاضالب استان مرکزی احداث 

استریم چهارم فاز سوم را در دستور کار قرار داده است . 
وی در ادامــه افزود : تا کنون 73 درصد این پروژه پیشــرفت 
فیزیکی داشــته و برای اجرای کامل فاز چهارم تصفیه خانه 

فاضالب شهر اراک 40 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي یادآور شد: 
پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب شهر اراک 1100 لیتر می 
باشــد که 100 لیتر از آن برای کشاورزی و 1000لیتر از این 

پساب برای تغذیه تاالب میقان استفاده می شود.
گفتنی ست در حال حاضر این تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه 
جمعیتی در حدود چهارصد و هفتاد هزار نفر در شبانه روز در 
ســه فاز با فرایند تصفیه برکه تثبیت و لجن فعال متعارف در 

حال بهره برداری می باشد

در بازدید مدیر عامل آبفای کشور از تصفیه خانه فاضالب اراک: 
بررسی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر اراک در بخش صنعت 

و فضای سبز

فرماندار اسالمشهر در آئین تجلیل 
از خبرنگاران گفت:

عاشورا تاکید بر پیام رسانی و بیان 
حق و حقانیت است

اسالمشهر - بهاره عشقی صابر 
فرماندار شهرســتان اسالمشــهر گفت: تقارن روز عاشــورای 
حســینی امســال با روز خبرنگار، تقارن معناداری بوده که بر 
پیام رســانی و بیان حق و حقانیت تاکید داشته است.  حسین 
حبیبی فرماندار شهرستان اسالمشهر در آیین گرامیداشت روز 
خبرنــگار و تجلیل از خبرنگاران  این شهرســتان که با حضور 
اعضای شــورای شهر و شــهردار اسالمشــهر در محل سالن 
جلســات فرمانداری برگزار شد،با عرض تسلیت ایام سوگواری 
ابا عبداله الحســین)ع(، اظهار کرد: روز عاشورا آغاز کار رسانه 
است، جهاد تبین  و روشنگری و کار رسانه ای بزرگ تاریخ  را 
حضرت زینب)س( انجام داد و پیام رسان کربال شد. حبیبی با 
گرامیداشــت روز خبرنگار، افزود: تقارن روز عاشورای حسینی 
امســال با روز خبرنگار، تقارن معنادار و خوبی بوده که تاکید 
بر پیام رســانی و بیان حق و حقانیت داشــته و جمله معروف 
»کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود« با این موضوع که اگر 
پیام رسانی حضرت زینب)س( نبود هم اکنون عاشورا در یادها 
و خاطره ها نبود موید اهمیت و جایگاه خبرنگار و پیام رســان 
حقیقی است.وی با اشاره به ضرورت و اهمیت اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی در جامعه، تاکید کرد: امروز  دوران نبرد روایت 
در رســانه ها اســت، البته درکنار نحوه بیان روایت که  دارای 
اهمیت زیادی  بوده، رعایت انصاف در بیان روایت بسیاراثر گذار 

ومهم  است. فرماندار شهرستان اسالمشهر با تاکید بر ضرورت 
و اهمیت اطالع رســانی در جامعه ، بیان کرد: شفاف سازی در 
خصوص برخی درخواست ها و نقطه نظرات درباره مسئولین و 
عملکردادارات، به ارتباط سازنده خبرنگاران و مسئولین و تاثیر 
اصحاب رســانه در همســو نمودن مردم با برنامه های شهری  
بســتگی داشــته و این رابطه از خبرنگاران دلســوز و حق گو 
درخواست  دارم، ضمن بیان انتقادات سازنده و مطالبه گریهای 
حق طلبانه، در این مسیر یاور و همراه مسئولین باشند. وی با 
اشاره وحدت و انسجام ایجاد شده در بین مسئولین و مدیران 
شهرستان و آرامش بوجود آمده در منطقه، گفت: با همکاری و 
مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و دلسوز در منطقه و 
با پیگیریهای نماینده  بومی مردم اسالمشهر در مجلس شورای 
اســالمی، نظام مسائل خوبی از وضعیت و مشکالت شهرستان 
در 9 ســرفصل و 27 ماده و تبصره احصاء و شناسایی شده و با 
جدیدیت در حال پیگری و رفع مشــکالت از طریق مسئولین 
اســتانی و مقامات کشوری هســتیم. حبیبی تصریح کرد: در 
طی 8ماه گذشــته با همراهی دکتر شریفیان نماینده مردم در 
مجلس شورای اســالمی، تعدادی از مقامات و مدیران استانی 
و کشــوری در شهرســتان حضور یافته وضمن بازدید میدانی 
و بررســی دقیق مســائل و مشکالت و نارســایی ها در جهت 
رفع و کاهش آنها اقدامات مناســبی انجــام داده و پیگیرهای 
الزم را بعمــل آورده اند که برخی از وعــده ها تحقق یافته و 
برخی دیگر نیــز در حال پیگیری بوده و تعدادی از مســائل 
نیز در حال رایزنی اســت، کــه در این رابطه طی روزهای آتی 
میزبان  وزرای جهاد وکشاورزی  و نیرو خواهیم بود.  فرماندار 
اسالمشــهر با اشــاره به حضور مجموعه مدیران شهرداریها و 
بخشــداران و فرماندار در مناطق سیل زده استان تهران  بویژه 
شهرستان فیروزکوه، خاطر نشان کرد: حضو  و امدادرسانی به 

ســیل زدگان منطقه  فیروزکوه، عالوه بر انجام  یک ماموریت 
اداری، یــک تجربه عملی و در مدیریــت بحران  در حوادث و 
بالیای طبیعی بود که خوشــبختانه مجموعه گروههایی که از 
شهرستان اسالمشهر در این ماموریت حضور داشتند با وحدت 
و همدلی و انســجام سربلند و موفق بوده و مورد عنایت  مردم 
سیل زده قرار گرفتند. در این آیین که با مشارکت فرمانداری، 
شــهرداری و شورای اسالمی شــهر برگزار شد، محمد مهدی 
سلیمی رئیس شورای اســالمی شهر اسالمشهر، ضمن عرض 
تســلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت اباعبداهلل الحسین 
)ع( و بزرگداشــت روز خبرنگار،اظهار کرد: نامگذاری هفدهم 
مرداد ماه روز شهادت شهید صارمی به نام روز خبرنگار، یادآور 
مســئولیت پذیری و تعهد و فداکاری خبرنگاران شریفی است 
که با نثار جان خود پیام رســان جبهه حق علیه باطل بوده و 
با تاســی از نهضت حسینی همواره در مسیر روشنگری و آگاه 
سازی پیش قدم بوده اند و در این راستا از همه اصحاب رسانه 
انتظار می رود که ادامه دهنده راه این شــهید بزرگوار و دیگر 
شهدای عرصه رسانه باشند. سلیمی افزود: در برخی مواقع یک 
خبرنــگار می تواند با یک تیتر در تاریخ ماندگار باشــد و این 
موضوع اهمیت حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه را در جامعه 
نشان می دهد. محسن حمیدی شهردار اسالمشهر نیز در ادامه 
این جلسه ضمن تبریک روز خبرنگار، از زحمات خبرنگاران و 
اصحاب رسانه در نشــر اخبار و تنویرافکار عمومی شهروندان 
تقدیــر کرد و خبرنــگاران را بعنوان یکی از یــاوران مجموعه 
مدیریت شهری برشمرد. گفتنی است در پایان این جلسه  پس 
از گفتگو و بیان برخی از مســائل و مشکالت توسط تعدادی از 
خبرنگاران، فرماندار و مجموعه مدیریت شــهری اسالمشهر، با 
اهدای هدایایی به خبرنگاران حاضر در جلسه از اصحاب رسانه 

تجلیل و قدردانی بعمل آوردند.

گلستان - مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
گفت : بارندگی شــدید و اصابــت صاعقه به تجهیزات و 
تاسیسات برقی خسارت هایی به شبکه های برق استان 
وارد نمودند که خوشبختانه خاموشی های ناشی از این 
خسارت با تالش بی وفقه همکاران رفع گردید سید احمد 
موسوی گفت : در پی هشدار اداره کل هواشناسی مبنی 
بر بارش باران شــدید و رعد و برق ، اکیپ های عملیاتی 
این شرکت در سرتاســر استان در آماده باش کامل قرار 
گرفته بودند که در این بارندگی شــدید تعداد 30 فیدر 
20 کیلوولت مورد خســارت  و قطــع  گردیده که  در 
قالب 13 اکیپ بالغ بر 210 نفر ســاعت تالش توانستند  
نســبت به رفع  خاموشی های ناشی از قطعی فیدرهای 
برق اقدام نمودند وی افزود :این خاموشی ها 90 مگاوات 
–ساعت انرژی توزیع نشده به شرکت تحمیل نمودند و 
عمده موارد خسارت دیده شده دررفتگی جمپر ،پارگی 
سیم ناشی از ســقوط درختان بر روی شبکه های برق، 
پانچ مقره و خروج پست های فوق توزیع بودند موسوی 
اضافه کرد : بیشترین موارد خسارت به شبکه های برق 
درشهرســتانهای گرگان ، آق قال  و کردکوی بودند که 
خوشبختانه این خاموشی ها رفع گردید و در حال حاضر 
کلیه خطوط شبکه های توزیع حالت پایدا دارند و در هیج 
جای اســتان خاموشی ناشی از  باران و طوفان نداریم. و 
همچنان کلیه همکاران عملیاتی در سراسر استان جهت 
خدمت رســانی بهتر به هم استانی های گرامی در آماده 

باش کامل هستند

آسیب های جدی باران شدید به 
شبكه های برق گلستان


