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شهردار کرج خبر داد:
ظرفیت تولید کود کمپوست در 

کرج از ۱۰ به ۵۰ تن در هر شیفت 
افزایش می یابد 

خط  یک  افزایش  به  اشاره  با  کرج  شهردار 
پردازش و کمپوست در حلقه دره در آینده ای 
نزدیک، گفت: با تحقق این مهم ظرفیت تولید 
کود کمپوست در کرج از ۱۰ به ۵۰ تن در هر 

شیفت افزایش می یابد.
مهرداد کیانی گفت : اصالح و به روزرسانی 
نحوه بازیافت زباله ها در محل دفن زباله حلقه 
دره در اولیت اصلی مجموعه مدیریت شهری 
و  پردازش  خط   ۳ اکنون  هم  دارد.  قرار  کرج 
کمپوست در حلقه دره مشغول به کار هستند 
تن   ۳۵۰ حدود  در  روزانه  تفکیک  توانایی  که 
پسماند را دارد و با توجه به این که ۲ خط آن 
عمری بیش از ۳۰ ساله دارند نیازمند اورهال و 
بازسازی و تجمیع این خطوط هست تا بتوانیم 
تن   ۶۰۰ حدود  تا  پردازش  باالتر  ظرفیت  به 
از  یابیم. شهردار کرج اضافه کرد: یکی  دست 
مطالبات اصلی شهروندان کرجی ساماندهی و 
بهبود وضعیت حلقه دره است و برای همین 
نیازمند بازسازی، اورهال و همچنین راه اندازی 
و بهره برداری از واحدهای جدید و خطوط تولید 
کمپوست از زباله در مرکز حلقه دره هستیم تا 
بتوانیم تولیدات زباله کالن شهر کرج را سامان 
به  خدمات رسانی  به  نسبت  حتی  و  دهیم 

شهرهای اقماری هم اقدام کنیم.
کیانی در مورد میزان ورودی روزانه زباله به 
مرکز حلقه دره گفت: ووردی زباله شهر کرج 
به صورت روزانه در حدود ۷۵۰ تن است که با 
بازسازی و تجمیع خطوط و همچنین راه اندازی 
بازیافت  را  کرج  شهر  زباله  کمپوست  کارخانه 
می کنیم. شهردار کرج با اشاره به این که پروژه 
اورهال سازی و جابجایی خط پردازش و احداث 
خطوط  تجمیع  و  تنی   ۳۰۰ جدید  خط  یک 
کرج  شهری  مدیریت  کار  دستور  در  پردازش 
همت  با  کرج  شهرداری  در  گفت:  دارد،  قرار 
سازمان پسماند در نظر داریم که با بازسازی و 
شیب بندی محوطه عمل آوری کود کمپوست و 
احداث دو خط جدید تولید کمپوست، ظرفیت 
تولید کود از ۱۰ تن در هر شیفت به ۴۵ تن در 

هر شیفت افزایش دهیم.
کیانی با اشاره به این که در مرکز حلقه دره 
عالوه بر زباله های شهر کرج روزانه چندین تن 
زباله از شهرهای اقماری هم وارد می شود میزان 
کل زباله استان را هزار و ۷۰۰ تن ذکر و تأکید 
کرد: در نظر داریم باقی مانده زباله ها همراه با 
زباله شهرهای اقماری را به خطوط MRF منتقل 
کنیم که ظرفیت پردازش خطوط MRF در هر 

روز نیز ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن است.

اجرای ۱7 پروژه راه روستایی     
در البرز

رئیس اداره ساخت و توسعه راه های فرعی و 
روستایی راهداری البرز گفت: امسال ۱۷ پروژه 
راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۴۴ میلیارد تومان 
سیاهپور  ملک حسین  شد.  اجرایی  استان  در 
اظهار کرد: در استان البرز هزار و ۷۱ کیلومتر راه 
روستایی وجود دارد که 8۰9 کیلومتر آن آسفالته 
است. وی با اشاره به اینکه طول راه های اصلی، 
شریانی، بزرگراهی و آزادراهی استان در مجموع 
۴۱۰ کیلومتر است، گفت: طول راه های روستایی 
البرز تقریبا دو برابر این رقم است. سیاهپور در 
ادامه با اشاره به اجرای پروژه راه های روستایی 
سال جاری گفت: امسال ۱۷ پروژه راه روستایی 
با اعتباری بالغ بر ۱۴۴ میلیارد تومان در استان 
اجرایی شد. رئیس اداره ساخت و توسعه راه های 
فرعی و روستایی راهداری البرز با اشاره به برخی از 
این پروژه ها افزود: احداث و توسعه راه روستایی 
آجین دوجین تا ولیان به طول یک کیلومتر و 
یک  طول  به  محور سعیدآباد  آسفالت  روکش 
این  از جمله  کیلومتر در شهرستان ساوجبالغ 
پروژه ها بود. رئیس اداره ساخت و توسعه راه های 
فرعی و روستایی راهداری البرز تصریح کرد: در 
شهرستان کرج لکه گیری و روکش آسفالت محور 
گچسر، لکه گیری و روکش آسفالت محور کیاسر 
و گشنادر به طول ۳.۵)سه و نیم کیلومتر( و 
روکش آسفالت محور روستایی کلها به کلوان به 

طول ۳.۵کیلومتر)سه و نیم کیلومتر( اجرا شد.

افتتاح و کلنگ زنی 8 پروژه 
عمرانی دهه فجر اداره کل راه و 

شهرسازی استان بوشهر

و  افتتاح  از  بوشهر  و شهرسازی  راه  مدیركل 
شهرسازی  و  راه  حوزه  در  پروژه   8 زنی  کلنگ 
در سطح استان با اعتباری بالغ بر ۳۳۵ میلیارد 
تومان در دهه مبارک فجر سال جاری خبر داد.

رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
محمود  سید  بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه 
مبارک  دهه  داشت  گرامی  ضمن  دستغیبی 
فجر اظهارداشت: این پروژه ها در بخش های 
می  شهری  بازآفرینی  و  ساخت  و  مهندسی 
باشند. دستغیبی تصریح كرد: افتتاحات و کلنگ 
دشتستان  شهرستان  در  شده،   یاد  های  زنی 
شامل ۴ پروژه و در شهرستان دشتی، تنگستان، 

کنگان و دیلم هر کدام یک پروژه قراردارند.
مدیركل راه و شهرسازی بوشهر، قطعه سوم 
به طول  کنارگذرکنگان-دوراهک  بزرگراه  احداث 
۱۳كیلومتر که بخشی از کریدور بزرگراهی نوار 
ساحلی جنوب کشور با ارزش روز ۶۰۰ میلیارد 
تومان به عنوان پروژه افتتاحی راهسازی و تکمیل 
باند دوم ورودی دیلم از سمت گناوه را به طول 
۶ کیلومتر را به عنوان پروژه کلنگ زنی در دهه 
مبارک فجر ۱۴۰۱ برشمرد. وی خاطر نشان كرد: 
این  از  برداری  بهره  اعتبار جهت  تأمین  منابع 

پروژه ها از دو محل استانی و ملی بوده است.
دستغیبی عنوان كرد: پروژه های احداث دیوار 
حفاظتی دره فصلی علی آباد برازجان، بهسازی 
و بازسازی شبکه توزیع آب محالت حسین آباد، 
دیوار  احداث  برازجان،  گرمسیری  آباد،  علی 
و  برازجان  آباد  حسین  فصلی  دره  حفاظتی 
احداث ساختمان سرای محله برازجان با اعتباری 
بالغ بر حدود  ۱۰ میلیارد تومان نیز از پروژه هایی 
بازآفرینی شهری می باشد که انشاءاله در ایام 
اله دهه مبارک فجر افتتاح و به بهره برداری می 
رسد. وی در ادامه افزود: همچنین پروژه های 
احیاء و ساماندهی میدان حسینیه میرزا و بازار 
صفا در شهرستان دشتی و احداث پارک محله 
ای اهرم در شهرستان تنگستان از جمله پروژه 
های بازآفرینی با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد  و ۵۰۰ 
هزار تومان می باشد که در ایام الله دهه فجر نیز 

آنها افتتاح و به بهره برداری می رسد.

تقدیر مدیرعامل شرکت مهندس 
آبفای کشور از مدیرعامل شرکت 

آبفا استان ایالم
شرکت  مدیرعامل  ابتکار-  خبرنگار   - ایالم 
با  دیدار  در  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
مدیرعامل ابفای استان ایالم از تالش های ارزنده 
وی در راستای خدمت رسانی شایسته، تقدیر و 
تشکر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب استان ایالم، پرویز ناصری مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان در این دیدار با ارائه 
برای  شده  انجام  اقدامات  مجموعه  از  گزارشی 
تأمین آب پایدار و ارائه خدمات رسانی به مردم 
استان ایالم، گفت: شرکت آب و فاضالب استان 
با تمهیدات و اقدامات پیش بینی شده توانست 
هم تابستان امسال را با کوچکترین تنش آبی در 
سطح استان مدیریت و سپری نماید هم آب زوار 
اربعین حسینی را به بهترین نحو تامین نماید. وی 
ادامه داد: در حوزه اجرای پروژه های محرومیت 
زدایی، فعالیت ها به خوبی در حال انجام است و 
پیشرفت پروژه های شرکت در این حوزه بیش از 
۵۰ درصد می باشد. مدیرعامل آبفای استان ایالم 
از  اقدام  با اشاره پروژه های در دست  ادامه  در 
جمله طرح آبرسانی ملکشاهی و طرح آبرسانی به 
پایانه مرزی مهران و... خواستار توجه ویژه شرکت 
تخصیص  خصوص  در  کشور  آبفای  مهندسی 
اعتبارات الزم شد. ناصری یاد آور شد: افقی جامع 
برای پروژه های آب و فاضالب استان در نظر گرفته 
با اجرای آن به لحاظ زیرساخت  شده است که 
های آب و فاضالب شرایط بسیار بهتر خواهد شد. 
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در این 
دیدار با تشکر و قدردانی از تالشهای همه جانبه 
اظهار  شرکت  مختلف  های  بخش  در  همکاران 
داشت: شرکت آب و فاضالب بعنوان یک شرکت 
خدمات رسان در تمامی مقاطع در شرایط سخت 
کاری نسبت به انجام وظایف خود واقف بوده و از 
هیچگونه تالشی دریغ ننموده است که امیدواریم 

این روند رو به رشد بوده و ادامه دار باشد.

شیراز،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
آخرین وضعیت خط ۲ قطار شهری در پی بازدید 
رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترافیک و عمران شورای 

اسالمی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.
علی اکبر سلطانی در این بازدید اظهار کرد: با تالش 
شبانه روزی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در حال 
با  فعالیت های عمرانی  نوبت کاری،  حاضر در دو 
میدان  ایستگاه  در  نفر  بالغ بر ۴۰۰  انسانی  نیروی 
امام حسین)ع( و بالغ بر ۲۰۰ نفر در ایستگاه های 

قهرمانان و امیرکبیر در حال انجام است.
به گفته عضو ناظر شورای اسالمی شهر در سازمان 
حمل ونقل ریلی؛ روسازی فاز یک خط ۲ در حال 
حاضر در فاصله ۶۰ متری ایستگاه امام حسین)ع( 
واقع شده که تا ۴ بهمن ماه عملیات روسازی در این 
مسیر به پایان رسیده و امکان تست سرد برای این 

خط تا میدان امام حسین )ع( فراهم می شود.
حال  در  ایستگاه ها  آسانسورهای  داد:  ادامه  او 
تکمیل بوده و تجهیزات برق باالسری و سیگنالینگ 
موقت ایستگاه نیز در حال تکمیل است که با کار 
شبانه روزی انجام شده می توانیم قطار را در وعده 

مقرر شده به میدان امام حسین)ع( برسانیم.
عمران  و  ترافیک  حمل ونقل،  کمیسیون  رئیس 
اجرای  به  اشاره  با  شیراز  شهر  اسالمی  شورای 
نازک کاری ایستگاه که از دیوارها تا کف شروع شده و 
سنگ های پله در حال نصب است، افزود: با سرعت 
عمل بیشتر پیمانکاران و کاری که به طور شبانه روزی 

در حال انجام بوده، این اقدامات به اتمام می رسد.
سلطانی با بیان اینکه پیش بینی اولیه جهت تکمیل 
این ایستگاه مردادماه سال ۱۴۰۲ بوده، گفت: عملیات 
عمرانی با توجه به هماهنگی های انجام شده بین 
پیمانکار و شهرداری شیراز سرعت یافته و با افزایش 
تعداد نیروی انسانی و نوبت های کاری وعده افتتاح 
این خط در دهه فجر سال جاری برای شهروندان 

شیراز محقق می شود.
او تصریح کرد: با اتصال خط ۲ به خط یک مترو 
شیراز، دسترسی مردم جنوب شیراز به شرق، غرب 
شهر شیراز با سهولت بیشتری اتفاق خواهد افتاده و 

در کنترل و کاهش ترافیک شهری اثرات مثمرثمری 
خواهد داشت.

اینکه  بیان  با  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
حل  حال  در  سرعت  به  اجرایی  متعدد  مشکالت 
شدن است، اظهار امیدواری کرد: با حل مسائل و 
مشکالت فنی و اجرایی امکان افتتاح خط در ایام الله 
دهه فجر مهیا می شود و شاهد تحقق وعده که به 

مردم شهیدپرور شیراز داده شده باشیم.
سلطانی گفت: شورای اسالمی شهر و شهرداری 
شیراز تالش خود را انجام می دهد تا در این دوره 

بتوان ایستگاه های باقیمانده از خط ۲ مترو را تکمیل 
و حداکثر بهره برداری را در این خط برای شهروندان 
ایجاد کند. عضو ناظر شورای اسالمی شهر شیراز 
با تصریح بر کار شبانه روزی که در این ایستگاه در 
حال انجام است، بیان کرد: این کار نتیجه وحدت 
و همدلی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( به عنوان 
بوده  کارفرما  به عنوان  شیراز  شهرداری  و  پیمانکار 
است که با پیگیری های مکرر شهردار شیراز و اعضای 
کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر 

در حال به ثمر نشستن است.

عمران  و  ترافیک  حمل ونقل،  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر شیراز به مسیر میدان بسیج تا 
میدان آزادی به عنوان یکی از محورهای پر ترافیک 
شمالی-جنوبی اشاره و عنوان کرد: با احداث خط ۲ 
و تکمیل این خط حجم ترافیک در این محور کاهش 
می یابد. به گفته سلطانی؛ سرعت دسترسی، انتقال 
ساده و آسان و حمل ونقل ایمن از جمله اهدافی 
است که در کمیسیون حمل  ونقل، ترافیک و عمران 
شورای اسالمی شهر شیراز با جدیت در حال پیگیری 

است تا نتیجه حاصل شود.

رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترافیک و عمران شورای اسالمی شهر شیراز:

فازیکخط۲متروشیرازبهایستگاهپایانیخودنزدیکمیشود
آخرین وضعیت خط ۲ قطار شهری در پی بازدید رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترافیک و عمران شورای اسالمی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.
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با اعتبار یک هزار و  5۷ میلیارد ریالی انجام می شود
افتتاح بیش از ۵۰ پروژه آب و فاضالب در آذربایجان شرقی

تبریز - فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی از افتتاح بیش از ۵۰ پروژه همزمان با ایام الله دهه فجر در حوزه 
آب و فاضالب در آذربایجان شرقی خبر داد.

محمد خانی با اعالم این خبر اظهار کرد: در دهه مبارک فجر، بیش از ۵۰ پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتبار یک هزار و  
۵۷ میلیارد ریال در آذربایجان شرقی افتتاح می شود. وی در خصوص تعداد کل پروژه ها، افزود: این افتتاح ها در حوزه های 

آبرسانی شهری، روستایی و فاضالب شهری خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در حوزه آبرسانی شهری حفر ۳ حلقه چاه و 
افزایش ظرفیت تصفیه خانه در شهرهای سهند، هریس و دوزدوزان، در حوزه فاضالب شهری ۱۷ مورد در شهرهای تبریز و 
مرند و در بخش آبرسانی روستایی ۲۶ پروژه در شهرهای تبریز، چاراویماق، خداآفرین، سراب، شبستر، کلیبر، مرند، ملکان، 
میانه و هشترود و ۲ مجتمع آبرسانی در هشترود و چاراویماق افتتاح می شود. وی گفت: پروژه های جهاد آبرسانی در ۱۲۱روستاهای 
آذربایجان شرقی با پیشرفت ۴۵ درصدی و در ۳ شهرستان ورزقان، هشترود و کلیبر) خداآفرین(، استان با جدیت در حال انجام است.

این مقام مسوول تاکید کرد: شرکت آب و فاضالب عالوه بر کمیت به کیفیت کار هم اهمیت بسیاری می دهد و علیرغم این که در روند اجرایی پروژه ها 
مشکالتی در سطح منطقه شاهد بوده ایم ولی همچنان حرکت اجرای پروژه ها متوقف نشده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی افزود: این پروژه ها که پایان سال گذشته آغاز شده است هم اکنون از پیشرفت خوبی برخوردار می 
باشد و ما در ساز و کار طرح های آبرسانی عالوه بر همکاری های سپاه پاسداران و آبفای استان از ظرفیت همه نهادهای مردمی، استفاده  خواهیم کرد، تا در 
کمترین زمان ممکن شاهد اتمام پروژه ها باشیم. وی تصریح کرد: طی هماهنگی به عمل آمده از طرف استاندار آذربایجان شرقی و مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور در ادامه تفاهم نامه تعداد روستاهایی که از طرف قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( به نیابت از بسیج سازندگی انجام می گیرد به ۵۵۰ روستا 
افزایش و آبرسانی در روستاهای تمام شهرستان های استان تعمیم داده خواهد شد. وی اظهارکرد: در دهه فجر امسال ۴ روستای )عزیزآباد، ایاز، تلخاب و گلوجه 
محمدخان( شهرستان هشترود با احداث ۴ مخزن به حجم ۲۲۵ مترمکعب با خط انتقال ۵.۵ کیلومتر و توسعه شبکه ۲۵۰ متر از محل بودجه محرومیت زدایی 
و عمومی انجام شده است. رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این پروژه ها با حضور مسئولین استانی و شهرستانی 
افتتاح می شود. وی در پایان تاکید کرد: دهه فجر فرصت بسیار مناسبی است تا دستاوردهای نظام بیان شود چرا که انقالب اسالمی با وجود همه دشمنی ها در 

زمینه های مختلفی پیشرفت های بسیار زیادی کرده است.

مدیر محصوالت سرد ناحیه نورد سرد شرکت فوال مبارکه خبر داد
ركورد شكنی در خط تاندم میل مداوم نورد سرد پس از یازده سال

حماسه آفرینان خط تاندم میل مداوم ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه توانستند پس از ۱۱ سال به ثبت رکوردی تاریخی باالتر از 
ظرفیت اسمی خط دست یابند. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، محسن استکی، مدیر محصوالت سرد ناحیه نورد سرد شرکت 
فوال مبارکه، در پی کسب این رکورد غرورآفرین اظهار کرد: اهمیت ثبت این رکورد در این است که طی این ۱۱ سال، هیچ گونه 

توسعه ای در این خط انجام نشده و این امر شرایط تولید و رکوردشکنی را سخت تر کرده بود.
وی تصریح کرد: علی رغم همه محدودیت ها، برنامه ریزی دقیق، مدیریت متفاوت در زمینه بهره برداری و تالش مضاعف 
کارکنان خط تاندم میل مداوم نورد سرد برای جبران همه کاستی ها به بار نشست و تولید ۵9۴8 تن کالف خام سرد در یک 

روز در دفتر افتخارات نورد سرد حک شد.
مدیر محصوالت سرد خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ویژه خط تاندم میل، برای دست یابی به چنین تناژی نیاز است که 

برای تمام دقیقه ها برنامه ریزی، کنترل و نظارت وجود داشته باشد و خوشبختانه با این اقدامات نتیجه موردنظر حاصل گردید.
استکی در ادامه عنوان کرد: با عنایت به روند روبه رشد چندماهه اخیر خط تاندم از نظر کمی و کیفی، ان شاءالله شاهد موفقیت های 
دیگری نیز در این خط خواهیم بود. وی در پایان از حمایت های مدیریت ارشد سازمان و تمامی واحدهای پشتیبانی و جنبی، کارگاه غلتک، واحد برنامه ریزی 

تولید، مدیریت انبارها و گروه تخصصی و دفتر فنی تعمیرات و تولید تشکر کرد.
مرتضی اکبری، رئیس واحد تاندم میل نورد سرد نیز در این باره چنین گفت: شکستن رکورد یازده ساله در این خط و تولید ۵9۴8 تن کالف خام سرد به 
معنی واقعی کارستانی بود که در میدان عمل و به دست همکاران این بخش و یاری سایر واحدهای مرتبط به بار نشست. ضمن اینکه در ماه های جاری، رکورد 

شیفت های بدون توقف و رکورد تولید بر ساعت خط نیز محقق شده بود.
وی ظرفیت اسمی روزانه این خط را به طور متوسط حدود ۴۳۰۰ تن اعالم و عنوان کرد: این رکوردها حاصل فعالیت های گوناگون در تمام گروه های کاری 
بوده است؛ فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی و اجرای منظم تعمیرات و استانداردها، افزایش آماده به کاری تجهیزات، بازرسی های دقیق و مداوم و پیگیری مستمر 

پارامترهای تأثیرگذار بر تولید که با همت و همدلی تمامی کارکنان تولید و تعمیرات محقق شده است.
رئیس واحد تاندم میل نورد سرد اظهار امیدواری کرد در آینده نیز این افتخارآفرینی تداوم داشته باشد. 

اکبری در خاتمه از حمایت صمیمانه مدیر نورد سرد، مدیر محصوالت سرد، واحد بسته بندی و انبار، کارگاه غلتک نورد سرد، واحد برنامه ریزی تولید نورد سرد، 
گروه های تخصصی و فنی تولید و تعمیرات نورد سرد قدردانی کرد.

نشست خبری مدیران حوزه انرژی در اتاق خبر اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان خوزستان برگزار شد .

اتاق خبر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان با حضور 
مدیران حوزه انرژی استان)گاز، برق منطقه ای، آب و فاضالب و 

پخش فرآورده های نفتی( در این اداره کل برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت االسالم و المسلمین رضا کاله کج 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان گفت: ما در اتاق 
خبر بدنبال چالش ها و نکاتی هستیم که مورد سوال مردم است و 
در کنار آن یک همفکری برای ارایه خدمات و گزارش عملکرد دولت 
به مردم می باشد . محمدی مدیر پخش فرآورده های نفتی اهواز 
نیز در این نشست بیان کرد: سوخت رسانی از چند طریق صورت 
می گیرد و بنا به مقتضیات مختلف از جمله کشتی و نفتکش این 
اقدام انجام می شود. وی افزود : سوخت رسانی که بر عهده شرکت 
پخش فرآورده های نفتی است شامل سوخت رسانی به نیروگاه ها ، 

موسسات کشاورزی و جایگاه ها و غیره می شود.
محمدی ادامه داد : امسال شرایط خاصی بود و این سرما را در 

گذشته کمتر تجربه کرده بودیم که تمام مسولین تالش نمودند و با 
تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها قطعی برق در این حوزه نداشتیم .
سوخت  تامین  داشت:  اظهار  نفتی  فرآورده های  پخش  مدیر 
نیروگاه رامین و بهبهان و غرب کارون از جمله فعالیت هایی بود که 
صورت گرفت و حتی به نیروگاه های سنندج ، پرند و کرمانشاه نیز 

سوخت رسانی نمودیم .
محمدی بیان کرد: در سنوات گذشته حتی در عرصه سوخت سی 
ان جی کاهش افت فشار را در جایگاه ها داشتیم که امسال این 
موارد تکرار نشد . وی گفت : میانگین مصرف سوخت بنزین در 

استان ۳.۵ میلیون لیتر در روز می باشد .
زری میدانی مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان در این نشست 
عنوان داشت : شرکت ملی گاز ایران و استان خوزستان با توجه به 

نوع خدماتی که ارائه می کند بیشترین ارتباط را با مردم دارد .
وی بیان کرد: امسال سرما زیادی را شاهد بودیم که تمهیداتی 
پیش بینی کرده بودیم تا قطع گاز نداشته باشیم و در حالی که امسال 
در بیش از ۲۰ استان دمای منفی داشتیم فشار گاز در بسیاری از 

بخش ها پایدار بود و فقط در تربت جام بود که در مقطعی قطعی 
گاز رخ داد. زری میدانی گفت : یکی از دالیل قطع گاز آن است 
که تولید گاز ما در جنوب اتفاق می افتد و بیشترین مصرف گاز در 
شمال کشور رخ می دهد. عباسیان معاون بهره برداری و توسعه 
فاضالب خوزستان گفت : دولت سیزدهم در اولین سفر به اهواز 
با نگاه ویژه ای که داشتند 8 هزار میلیارد تومان برای اهواز و 8 هزار 
میلیارد تومان برای توسعه شبکه آب و فاضالب استان تخصیص 
دادند که برنامه ریزی برای تصفیه ۵۰۰ هزار متر مکعب فاضالب 
انجام شد. معاون بهره برداری و توسعه شبکه فاضالب خوزستان 
بیان کرد : اجرای این پروژه ها بخشی از مشکل اشتغال را حل 
خواهد کرد و بخشی از آب مورد نیاز صنعت را نیز تامین خواهد 
کرد. وی ادامه داد : هم اکنون در بخش فاضالب بیش از ۱۵۰ جبهه 
کاری در حال انجام است و با اتمام این پروژه ها شاخص بهره مندی 

از فاضالب از ۳9 درصد به ۶۵ درصد خواهد رسید . 
عباسیان گفت : در دو سال گذشته فعالیت های زیادی در کشور 
صورت گرفته است و امیدوارم با اتمام این پروژه ها شاخص های 

بهداشتی افزایش یابند.
بالدی موسوی معاون برق منطقه ای استان خوزستان نیز در این 
نشست اظهار داشت : برق منطقه ای متولی نگهداری و توزیع برق 
در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد است و برق را از 
تولید کنندگان دریافت می کنیم و به شرکت های توزیع و مشترکین 

بزرگ می دهیم . 
موسوی گفت : برق را از طریق پست ها و خطوط انتقال می دهیم 

و مشترکین بزرگ نیز خطوط انتقال خود را دارند.
 در ادامه ی نشست اصحاب  رسانه به طرح سواالت و دیدگاه 
های خود در حوزه مسائل مربوط به حوزه فعالیت مدعوین پرداخته 
و مباحث مختلفی مطرح شد. ازجمله در این نشست امید حاللی 
بیان کرد : ارگان ها نباید پشت بخشنامه ها مخفی شوند و اگر 
کمبود هایی وجود دارد باید به مردم گفته شود و دلجویی صورت 
بگیرد .  حاللی گفت : خوزستان یعنی مدنیت و مدرنیت و مدیران 
ما باید در این سطح باشند چراکه تاریخ خوزستان به ۷ هزار سال قبل 
بر می گردد و باید کارهای بزرگی در استان صورت بگیرد تا رضایت 
مردم را در پی داشته باشد. حاللی همچنین گفت : تولید انرژی باید 
به سمت شکل های نوین و انرژی های تجدید پذیر برود و از شکل 

سنتی خارج شود.

روزگرماتاقخبرادارهکلفرهنگوارشاداسالمیخوزستانباحضورمدیرانحوزهانرژی

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی گلستان از آغاز عملیات اجرایی سه 
پروژه حوزه شهرسازی در دهه فجر سال جاری خبر داد.محمود سوقی اظهار کرد: همزمان با سالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی و دهه مبارک فجر عملیات سه پروژه در حوزه شهرسازی توسط اداره کل راه 
و شهرسازی گلستان آغاز می شود.وی افزود: تهیه نقشه پایه شهر گرگان به روش فتوگرامتری یکی از 
پروژه های قابل کلنگ زنی در دهه فجر ۱۴۰۱ است.سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه 

و شهرسازی گلستان ادامه داد: نقشه پایه، نقشه ای است که در آن عرصه مستحدثات در شهرها توسط 
عکسبرداری هوایی انجام می شود و این تصاویر در راستای تهیه طرح های توسعه و عمران شهری مورد 
استفاده قرار می گیرد. سوقی با بیان اینکه در تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها از این تصاویر استفاده 
خواهد شد، گفت: افق طرح جامع شهر گرگان تا سال ۱۴۰۰ بود و برای بازنگری طرح جدید تهیه نقشه هوایی 

با روش فتوگرامتری انجام می شود.
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