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اخبار
افزایش  ۴۰درصدی مصرف آب
در پیک تابستان

مع��اون بهره برداری و توس��عه آب ش��رکت
آبفااستان اصفهان با تاکید بر اینکه با افزایش
دمای هوا به طور قطع با افت شدیدفش��ار آب
مواجه می ش��ویم ،گف��ت :از  ۲۵خرداد ماه به
بعد حدود  ۳۵تا ۴۰درصد مصرف آب اس��تان
اصفهان نسبت به فروردین ماه افزایش می یابد.
ناصر اکبری با اش��اره ب��ه افزایش دمای هوا و
میزان مصرف آب در اس��تان ،اظهار کرد :طی
 ۱۰روز گذش��ته در ساعت  ۱۴بعدازظهر دمای
اصفهان به حدود  ۳۵تا  ۳۶درجه رسیده است
که در این شرایط مصرف آب استان نسبت به
مدت مشابه س��ال قبل حدود  ۱۶تا  ۱۸درصد
افزایش یافته است.
وی ب��ه عوامل موث��ر در افزایش مصرف آب
در اصفه��ان پرداخ��ت و تاکید ک��رد :افزایش
مصرف آب در اس��تان ،ناشی از شیوع ویروس
کرونا و رعایت موارد بهداش��تی از سوی مردم،
افزایش دمای هوا و اس��تفاده از کولرهای آبی
است .معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت
آبفااس��تان اصفهان با بیان اینکه مطابق پیش
بینی هواشناسی دمای هوای اصفهان ازاواسط
خردادماه حدود چند درجه خنک تر می ش��ود،
افزود :البته از  ۲۵خرداد ماه دمای هوای استان
حدود  ۳درجه نس��بت به سال گذشته افزایش
خواهد یافت.وی با اشاره به بسته شدن رودخانه
زاینده رود ،گفت :در دهه گذش��ته حدود  ۳تا
 ۵درصد آب شرب اصفهان ازطریق چاه های
فلمن تامین می شد،در حالیکه در سالهای اخیر
با بسته شدن رودخانه ،میزان آبدهی این چاهها
به حدود صفر رسید ،که این امر شرکت آبفا را
برای تامین پایدار آب شرب مشترکین با چالش
مواجه می کند .اکبری اعالم کرد:با پیش بینی
افزایش دمای هوا در ماه های گرم سال (تیر و
مرداد) نسبت به سال قبل ،به طور قطع حدود
 ۶درصد ع�لاوه بر  ۱۷درصد وضعیت موجود
و در مجموع حدود  ۲۳درصد نس��بت به مدت
مشابه سال گذش��ته مصرف آب استان باالتر
خواهد رفت.
اکبری با بیان اینکه با افزایش هر درجه دمای
هوا حدود  ۲تا  ۳درصد مصرف آب در اس��تان
افزای��ش می یابد ،پیش بینی کرد :از ۲۵خرداد
ماه به بعد حدود  ۳۵ت��ا ۴۰درصد مصرف آب
استان اصفهان نسبت به فروردین ماه افزایش
م��ی یابد که ای��ن به دلیل اس��تفاده از کولر و
رعایت پروتکل های بهداشتی به دلیل شیوع
ویروس کرونا است.
وی ب��ا تاکید بر ض��رورت مدیریت مصرف از
س��وی مردم و اس��تفاده از تجهیزات کاهنده
مصرف آب ،تصریح ک��رد :در صورت کاهش
۲۰درص��دی مصرف آب ،م��ی توانیم از پیک
تابستان امسال عبور کنیم و مردم می توانند با
استفاده از تجهیزات کاهنده ،آب را بهینه مصرف
کنند .وی با بیان اینکه با شرایط موجود به طور
قطع با افت فشار آب مواجه خواهیم شد ،گفت:
تالش شرکت آبفا توزیع عادالنه آب برای تمام
مردم در نقاط ش��هری و روس��تایی است و در
صورت عدم همکاری مش��ترکین ،شاهد افت
فشارآبخواهیمبود،بنابراینباتوجهبهاینکهاصفهانم
نابعآبیدیگریندارد،هموارهمردم باید در مصرف
آب توصیه های الزم را رعایت کنند.
اکبری درباره اس��تفاده م��ردم از پمپ آب نیز،
توضیح داد :ش��رکت آبفا نم��ی گوید که مردم
از پمپ استفاده نکنند ،بلکه استفاده از آن باید
مطابق با استانداردها و بعد از مخزن ذخیره آب
باشد و مردم نباید به طور مستقیم بر روی شبکه
پمپ آب نصب کنند.وی تاکید کرد :در صورتی
که افراد پمپ را به طور مستقیم بر روی شبکه
نصب کنند اقدامات الزم به عمل می آید.
راه اندازی چهارمین رام
قطار قزوین _ تهران

مدیرکل راه آهن شمال  ۲گفت :برای رفاه حال
مردم و افزایش سهم سفر های ریلی ،چهارمین
رام قطار مسافری قزوین_ تهران و بر عکس
راه اندازی ش��د .به گزارش ریلنیوز به نقل از
ایرنا  ،غالمحسین ولدی روز یکشنبه در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :سازمان قطار قزوین _
تهران ش��امل یک دستگاه ریل باس است که
روز گذشته در مسیر مذکور قرار گرفت.
وی افزود :قط��ار قزوین _ تهران بالغ بر ۳۲۰
نفر ظرفیت دارد.
مدیرکل راه آهن ش��مال  ۲گفت :حرکت این
قطار از تهران س��اعت  ۸:۱۵صبح و حرکت از
قزوین ساعت  ۱۴:۱۰بعد از ظهر در نظر گرفته
شده است.این مسوول اضافه کرد :این قطار به
صورت همه روزه در مس��یر قزوین _ تهران
تردد می کند و استقبال مردم باعث ماندگاری
این قطار خواهد شد.

نقش موثر پايداري توليد شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد در زمستان 1398

مش��هد مقدس س��یده زهرا حیدری-مدير
هماهنگي و نظارت بر توليد ش��ركت ملي
گاز ايران گفت :ش��ركت پااليش گاز شهيد
هاشمي نژاد با پايداري توليد نقش بسزايي
در عملكرد شركت ملي گاز ايران به لحاظ
تامين گاز طبيعي مشتركان ايفا ميكند.
مهندس مسعود زردويان در حاشيه بازديد از
اين پااليش��گاه افزود :با توجه به اينكه اين
شركت استراتژي ترين پااليشگاه كشور در
منطقه شمال و ش��مال شرق در تامين گاز

مشتركان است ،اين مجتمع در زمستان سال
 98جزو پايدارترين پااليش��گاه هاي گازي
كشور بود و باعث شد هموطنان در صحت و
آسايش زمستان را پشت سر بگذرانند.
وي با اش��اره به ش��رايط حاكم بر كشور به
لحاظ ويروس كرونا اظهارداشت :همكاران
مي بايست به مسائل ايمني عمليات توجه
نمايند و با توجه به شرايط خاص كشور لزوم
مقابله و پيش��گيري از شيوع بيشتر بيماري
كرون��ا از اهميت خاصي برخوردار اس��ت و

براي ما از اولويت هاي اصلي عمليات بوده
تا انشاا ...با صحت و سالمت از اين شرايط
عبورنمائيم.
اين مقام مس��ئول در خصوص طرح مهم و
تاثيرگذار كاهش گازهاي ارسالي به مشعل
بيان كرد :كاهش گازهاي ارسالي به مشعل
به دو دليل مسائل زيست محيطي و كاهش
آاليندگ��ي و همچنين مس��ائل اقتصادي
از اهمي��ت خاص��ي برخ��وردار اس��ت كه
خوشبختانه با اقدامات خوب و اساسي انجام

شده در پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد اين
ميزان به حداقل ممكن رسيده است.
مدير هماهنگي و نظارت بر توليد ش��ركت
مل��ي گاز ايران با اش��اره به اج��راي طرح
بزرگ مسئوليت اجتماعي در سطح وزارت
نفت خاطر نش��ان كرد :يك��ي از بزرگترين
مسائلي كه در وزارت نفت در حال پيگيري
اس��ت توجه به جامعه پيراموني است كه از
س��وي وزير محترم نفت نظ��ام نامه ويژه
اي صادر شده اس��ت و بر اساس اين نظام

نامه پااليشگاه هاي گازي و ساير مجموعه
هاي وزارت نف��ت برنامه هايي را در زمينه
مسئوليت اجتماعي اختصاص داده اند.

تأکید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم بر تالش بیش از پیش برای اجرای عدالت مالیاتی

نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه ایالم ،ضعف در
قانونگذاری و اجرا را از آسیبهای نظام مالیاتی برشمرد و
رفع خأله��ای قانونی ،نظارتی ،کنترلی و اجرایی و توجه
بیش از پیش به اجرای عدالت مالیاتی را خواستار شد.
حجت االس�لام و المسلمین کریمی تبار صبح دیروز در
دیدار با مدیرکل جدید و تعدادی از مدیران اداره کل امور
مالیاتی استان ایالم در سخنانی ،رعایت اقشار آسیب پذیر،
و اصناف و مشاغل با درآمدهای پایین در زمینه مالیات را
یادآور ش��د و بر جدیت در برخورد با دالالن ،سوء استفاده
کنندگان اقتصادی و فراریان بزرگ مالیاتی تأکید کرد.
حجت االس�لام و المس��لمین کریمی تبار با ذکر اینکه
منابع درآمدها و مصارف هزینه فعالیتهای اقتصادی باید
مشخص باش��د ،تهیه و اجرای برنامه ای مدون و جدی
ب��رای برخورد با سوءاس��تفاده کنندگان و کس��انی که از
تکالیف مالیاتی خوددداری می کنند ،را ضروری دانست.
ام��ام جمع��ه ایالم در پای��ان تأکید کرد :بای��د راهکاری
اندیشیده شود تا فروشگاه های زنجیره ای و پیمانکاران
عمرانی که گردش مالی آنها در استان مشخص نیست و
همچنین خانه های خالی که باعث ضرر و زیان به اقتصاد
اس��تان و کشور هس��تند ،از لحاظ مالیات تعیین تکلیف

شوند .سعید کریمی مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم نیز
در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای مالیاتی
استان و تشریح برنامه های در دست اقدام این اداره کل،
هوشمندس��ازی و شفاف س��ازی امور مالیاتی را از برنامه
ه��ای اصلی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اجرای

عدالت در این زمینه عنوان کرد.
وی ب��ه آثار مثبت پرداخت مالیات اش��اره کرد و از جمله
اظهار داش��ت :در سال گذشته بیش از  57میلیارد تومان
از محل درآمدهای مالیاتی به شهرداری ها ،دهیاری ها،
امور عشایری ،آموزش و پرورش و ورزش و جوانان استان

اختصاص یافته است.
کریمی ترویج خوداظهاری مالیاتی و تمکین داوطلبانه از
طرف مودیان مالیاتی را استراتژی این اداره کل ذکر کرد
و گفت :باید به س��مت مالیات شفاف ،عادالنه و قانونمند
حرکت کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی اس��تان ایالم همچنین به اهمیت و
ضرورت پرداخت مالیات از طرف مردم در نظام اس�لامی
اشاره کرد و گفت :مالیات در کنار سایر واجبات مالی مورد
تأکید بزرگان دین اس�لام ،مراجع عظام تقلید ،بنیانگذار
جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی اس��تان ایالم حمایت بیش از پیش
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم و سایر ائمه
جمعه و جماعت برای حمایت در زمینه فرهنگ س��ازی
مالیاتی و همکاری ادارات و دس��تگاه های اجرایی ذیربط
برای دسترس��ی به اطالعات درآمدی مودیان مالیاتی در
جهت واقعی و عادالنه شدن مالیاتها را خواستار شد.
گفتنی اس��ت حجت االسالم و المسلمین کریمی تبار در
این دیدار با تبریک انتصاب آقای سعید کریمی مدیرکل
جدید امور مالیاتی اس��تان ،موفقیت بیش از پیش وی در
اجرای برنامه ها و اهداف مالیاتی استان را خواستار شد.

منصور یزدی زاده:

ذوب آهن اصفهان ساالنه  ۱۵میلیارد تومان برای نگهداری فضای سبز هزینه می کند

منصور یزدی زاده ،به مناس��بت هفته محیط زیست در
جمع اصحاب رس��انه اصفهان ،با اشاره به اینکه توجه
به محیط زیس��ت از اولویت ه��ای ذوب آهن اصفهان
است ،اظهار کرد :باید توجه داشت هر کجا که حرکت
و تولی��دی وجود دارد همراه با آلودگی اس��ت ،البته در
مناط��ق صنعتی بعضا این آلودگی پایدار نیس��ت و آن

واحد صنعتی با اس��تانداردهای روز دنی��ا کار می کند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اقدام مشترک
ذوب آه��ن و اداره کل محیط زیس��ت در اجرای طرح
جامع محیط زیست برای نخستین بار در کشور ،گفت:
براس��اس این طرح مشخص می ش��ود ذوب آهن در
حوزه آب ،خاک و هوا چه اقدامات اصالحی باید انجام
دهد و موارد آالیندگی اولویت بندی می شود.
وی تاکید کرد :آالیندگی هیچ صنعتی حتی صنایع سبز
نیز صفر نیس��ت ،اما ذوب آهن اصفهان همواره جهت
کنترل مباحث زیست محیطی حرکت می کند.
مدیرعام��ل ذوب آهن اصفهان ب��ا بیان اینکه پیش از
آنکه بخواهی��م وضعیت بهداش��ت و آلودگی خارج از
مجموعه ذوب آهن را کنترل کنیم ،ابتدا باید س�لامت
و امنی��ت جان��ی بیش از  ۱۴هزار نف��ر از کارکنان این

ش��رکت را تامین کنیم ،تصریح کرد :اگر چنین نگاهی
باشد الزم نیست همواره تاکید بر کنترل محیط زیست
داشته باش��یم ،با اعتقاد به این موضوع میتوانیم ذوب
آهن را یکی از صنایع سبز کشور مطرح کنیم ،چرا که
همواره به دنبال اصالحات است .مدیرعامل ذوب آهن
اصفهان با اش��اره به اینکه ت�لاش ذوب آهن کاهش
مصرف آب خام با روش های مختلف است ،اظهار کرد:
حدود  ۱۰سال پیش به ازای هر کیلو محصول در ذوب
آه��ن  ۱۱لیتر آب مصرف می ش��د که امروز به  ۵لیتر
کاهش یافته است.
وی توضیح داد :طی سه سال آینده واحدتصفیه پساب
 ۸۸۰مترمکعب در س��اعتی به صورت بی اُ تی به بهره
برداری خواهد رس��ید که با اجرای این طرح امیدواریم
میزان مصرف آب خام این شرکت به  ۱.۵لیتر کاهش

یابد.یزدی زاده ب��ا انتقاد از برخی اظهارنظرها مبنی بر
مصرف باالی آب خام توسط ذوب آهن ،تصریح کرد:
باید توجه داش��ت که کمتر از  ۱۰درصد س��هم آب در
کشور در بخش صنعت و  ۷۰درصد در بخش کشاورزی
سنتی مورد استفاده قرار می گیرد ،از سوی دیگر ذوب
آهن اصفهان اقدامات گستردهای برای کاهش مصرف
آب انجام داده اس��ت .همچنین س��هم فوالد از آب ۳
درصد اس��ت وی با بیان اینک��ه ذوب آهن اصفهان به
دنبال اس��تفاده دوب��اره از پس��ماندهای تولیدات خود
اس��ت و این موضوع میتواند کمک بزرگی به کاهش
آلودگیهای شرکتکند ،یادآور شد :ذوب آهن اصفهان
س��االنه  ۱۵میلیارد تومان برای نگهداری فضای سبز
هزینه می کند .از سوی دیگر ساالنه یک درصد (۱۱۰
میلیارد تومان) عوارض آالیندگی پرداخت می کند..

دیدار مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ساوجبالغ با شهردار هشتگرد

محمود پای��کاری مدیریت آموزش و پرورش
شهرستان ساوجبالغ به همراه علی شجری
پور رئیس کمیسیون فرهنگی شورا و مهندس
یگانه شهردار هشتگرد دیدار و گفتگو کردند .
ارتقاء سرانه های آموزشی استفاده از ظرفیت
خیری��ن جهت بهس��ازی و توس��عه فضای
آموزشی و برنامه ریزی جهت استفاده از سرانه
آموزش��ی در نظر گرفته شده در شهرک کوثر

برای احداث مدرسه از جمله موارد مطرح شده
در این نشست بود.
علی ش��جری پور رئیس کمیسیون فرهنگی
شورای اسالمی هش��تگرد با اشاره به تعامل
و هم��کاری فی مابین  ،از برگزاری جلس��ات
کمیس��یون فرهنگی با رویک��رد جدیدی و با
حضور اساتید  ،نخبگان  ،طالب و فرهنگیان
خبر داد .

وی گفت در جلسات کمیسیون فرهنگی جهت
برنامه ریزی برای مدیریت فضای مجازی و به
ویژه مدیریت ک��ودکان و نوجوانان در فضای
مجازی نیاز اس��ت تا از معلمان و کارشناسان
آموزش و پرورش دعوت ش��ده و نظرات آنها
را به علت نزدیکی بیشتر به این قشر از جامعه
مدنظر قرار داد.
رئیس کمیسیون فرهنگی ش��ورا با اشاره به

شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده
از فضای مجازی دانشآموزان خواستار
برگزاری دوره های مج��ازی و ارتقاء
دانش خانواده ها از استفاده صحیح از
اینترنت و برنامه های آموزشی شد.
در این جلسه آقای نوزعیم رئیس اداره
تامین اجتماعی شهرستان ساوجبالغ
نیز حضور داشت.

نهضت خدمت رسانی جهادی شهرداری کوهسار

مهندس عظیمی گفت:ب��رای تأمین رفاه
حال شهروندان آسفالت خیابان های شهر
کوهسار همچنان ادامه دارد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��هرداری و
ش��ورای اسالمی شهر کوهس��ار:مهندس

عظیمی شهردار کوهسار از عملیات آسفالت
خیابان ها و معابر س��طح شهر کوهسار در
س��ال  99خبر داد و خاطر نشان کرد برای
تأمین رفاه حال شهروندان آسفالت خیابان
های شهر همچنان ادامه دارد..
مهندس عظیمی اظهار داش��ت :بر اساس
نیازس��نجی های ص��ورت گرفت��ه پروژه
آسفالت خیابان ها و معابر شهری کوهسار
طی چندین مرحله و با هدف تأمین رفاه و
آسایش شهروندان ،تسهیل در تردد وسایط
نقلیه و ساماندهی و بهسازی معابر شهری

انجام می شود.
وی ادام��ه داد  :پروژه ترمیم ،بهس��ازی و
روکش آس��فالت خیابان ها و معابر دارای
آس��فالت فرسوده و آس��فالت ریزی کوچه
ها و معابر فرعی نوس��از و فاقد آسفالت در
دستور کار ش��هرداری کوهسارقرار گرفته
است که هم اینک نیز در خیابان آزادگان,
سرو و قاصدک در حال اجرا می باشد.
شهردار کوهسار افزود  :بخشی از عملیات
آس��فالت این پروژه به صورت دس��تی در
خیابان ها و معابر س��طح ش��هر و بخشی

دیگ��ر به صورت کام ً
ال مکانیزه و توس��ط
ماش��ین آالت مخصوص آس��فالت انجام
ش��ده و همچنان در دیگر نقاط ش��هر نیز
ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود :اولویت های آس��فالت
براس��اس ارزیاب��ی و آمارب��رداری کلی از
س��طح شهر تعیین شده اس��ت ولی با این
حال کلیه همش��هریان عزیز می توانند در
صورت شناس��ایی محالتی که در آنها نیاز
بیش��تری برای آسفالت احساس می شود،
درخواس��ت کتبی خ��ود را به ش��هرداری

کوهس��ار ارائه نمایند تا پس از بررس��ی و
ارزیابی کارشناس��ان مربوطه اقدام الزم در
خصوص درخواست ایشان انجام شود..
مهن��دس جمعدار رئیس ش��ورای ش��هر
خاطر نشان کرد جلب رضایت شهروندان
مهمترین اولویت شهرداری کوهسار است
و افزود :بتدریج و مرحله به مرحله ش��اهد
ساماندهی و بهس��ازی وضعیت نامناسب
آس��فالت خیابانها و معاب��ر اصلی و فرعی
شهر کوهس��ار خواهیم بود و از این حیث
نقصانی در شهر وجود نخواهد داشت.

رئیس حوزه هنری استان کردستان ؛

حمایت از توسعه هنر در شهرستان های استان اولویت برنامه حوزه هنری است

رئیس حوزه هنری استان کردستان بر برنامه ریزی واحد های تخصصی حوزه
هنری استان از روند توسعه هنر در شهرستان ها با رویکرد جهش تولید به عنوان
یکی از محوری ترین برنامه های سال  99حوزه هنری تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری انقالب اس�لامی استان کردستان ،امین
مرادی رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان کردستان در نشست شورای
طرح وبرنامه حوزه هنری استان کردستان به منظور بررسی برنامه های پیشنهادی
دفتر حوزه هنری بیجار که صبح امروز پنجش��نبه  22خرداد ماه در محل حوزه
هنری استان کردستان برگزار شد ،توجه جدی واحد های تخصصی بر شناسایی،
جذب و پرورش اس��تعدادهای هنری در سطح استان به عنوان یک دستور کار
اجرایی در جهت جهش در رونق تولید هنر در استان را خواستار شد.
رئیس حوزه هنری اس��تان کردس��تان در این خصوص گف��ت :یکی از اهداف
تأسیس دفاتر شهرستانی حوزه هنری تقسیم عادالنه امکانات فرهنگی وهنری و
ایجاد بستر های الزم توسعه در استان است.
وی دفتر حوزه هنری بیجار را یک پتانسیل بسیار ارزشمند عنوان کرد و گفت:

در سطح کشور تنها  5استان دارای دفتر شهرستانی می باشند که فعالیت ها و
اقدامات صورت گرفته در شهرستان بیجار با گذشت چند سال از فعالیت بسیار
چشمگیر بوده است.

حوزه هنری هیچ خط کشی ودیدگاه سیاسی و سلیقه ای را نداریم و متناسب با
سیاست های ابالغی و خط مش های حوزه هنری آماده همکاری با هنرمندان
در سطح استان می باشیم.

مرادی احداث سینما آزادی بیجار و گالری مهر را از ثمرات حضور حوزه هنری
در شهرستان بیجار و حمایت های رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان
دکتر نصراللهی زاده عنوان کرد و گفت :حمایت مس��ئولین شهرستان و تقویت
حوزه هنری می تواند هنر این شهرستان را به جایگاه واقعی خود رسانده و بیجار
به عنوان یک الگوی کشوری مطرح گردد.
وی همدلی و همراهی هنرمندان را یکی دیگر از الزمه های برنامه ریزی عنوان
کرد وگفت :جذب و حمایت از تمامی س�لایق که دغدغه اعتالی هنر دینی و
ارزشی را دارند بایدبه صورت جد در تمامی بخش های تخصصی حوزه هنری در
استان و شهرستان بیجار مد نظر قرار گیرد.
وی حوزه هنری را متعلق به جامعه هنری استان عنوان کردو تأکید نمود :ما در

مرادی به طرح های در دس��ت اقدام حوزه هنری در زمینه ایجاد زیر س��اخت
های فرهنگی وهنری در استان اشاره کرد وگفت :احداث پردیس سینمایی سقز،
توس��عه پردیس سینمایی بهمن سنندج به  7س��الن سینمایی ،برنامه ریزی در
جهت احداث س��ینما در شهرستان قروه از برنامه های در دست اقدام است که
امیدواریم تا پایان شهریور ماه با حمایت مسئولین استانی و شهرستانی به بهره
برداری برسد .وی از اعالم آمادگی حوزه هنری استان در ایجاد دفتر حوزه هنری
در شهرستان سقز اشاره کردو گفت :در صورت مهیا نمودن شرایط توسط معاون
اس��تاندار و فرمانداری ویژه شهرس��تان در خصوص در اختیار گذاشتن مکان و
اختصاص بودجه الزم در سریعترین زمان دفتر حوزه هنری در شهرستان سقز را
نیز راه اندازی خواهیم کرد.

تقویت هنر شهرستان بیجار در گرو حمایت مسئولین


آغاز برنامه ریزی جهت احداث سینما در قروه


اخبار
تصفیههای فاضالب قم ساالنه
حدود  38میلیون مترمکعب پساب
تولید میکنند

به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت آب و
فاضالب اس��تان قم ،علی ج��ان صادق پور
صبح ام��روز در آیین افتت��اح و بهرهبرداری
پروژه توسعه ،بازس��ازی و ارتقاء تصفیهخانه
فاضالب ش��ماره دو اس��تان قم که در قالب
پوی��ش #هرهفته_الف_ب_ای��ران ب��ا
حضور مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی آب و
فاضالب کش��ور در تاالر آب ش��رکت آب و
فاضالب اس��تان قم برگزار ش��د ،با اشاره به
یکپارچهس��ازی امور مربوط به شرکت آب و
فاض�لاب اظهار کرد :بحث یکپارچهس��ازی
از فروردینم��اه آغاز ش��ده و پ��س از صدور
ابالغیهه��ا تا نیمه اردیبهش��تماه تمام امور
مرتبط با یکپارچهسازی انجام شد.
وی با بی��ان اینکه با وجود یکپارچهس��ازی
پروژههای آب و فاضالب با سرعت در حال
پیگیری است گفت :پیشبینی میکنیم طبق
پیشبینی تا پای��ان مردادماه به برنامه قبلی
دست پیدا کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم
با اشاره به افتتاح پروژه تصفیهخانه فاضالب
ش��ماره دو ق��م گفت :ای��ن پ��روژه یکی از
پروژهه��ای اقتصاد مقاومتی ب��وده که مورد
بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مطالعات اولیه فاضالب قم
از س��ال  65آغاز شده است افزود :در مرحله
اول ه��زار و  686هکت��ار و  350ه��زار نفر
زیر پوش��ش قرار گرفتند و مرحله دوم برای
پوش��ش  800هزار نفر بود که هنوز اجرایی
نشده است.
صادق پور پردیس��ان ،مناطق دو ،سه و  6و
هفت شهرداری را جزو مناطق تحت پوشش
فاضالب عنوان کرد و اف��زود :تاکنون 126
ه��زار فق��ره انش��عاب فاض�لاب در مناطق
مختلف ش��هر واگ��ذار ش��ده و  38میلیون
مترمکعب تولید پساب صورت میگیرد.
وی با اش��اره به چالشهای فاضالب استان
قم گفت 120 :کیلومتر شبکه نیاز به اصالح
و بهس��ازی دارد و هر روز در قسمتهایی از
شهر دچار مشکالتی میش��ویم که به طور
مرتب این بخشها بازسازی میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم
گفت :تا  10س��ال آینده بای��د  300کیلومتر
خط فاضالب ش��هر بازسازی و اصالح شود
که یکی از راهکارها در این زمینه استفاده از
ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه است.
وی با بی��ان اینکه  8م��دول تصفیه خانه با
جمعیت  3میلیون نفر برای شهر قم پیشبینی
شده است گفت :تصفیه خانه فاضالب شماره
دو قم دچار مش��کالت متعددی از آن جمله
فرس��ودگی باال ،راندم��ان پایین بخشهای
مختلف ،افزایش پارامترهای ورودی نس��بت
ب��ه طراحی اولی ،عدم ایمن��ی کلرزنی ،عدم
عملکرد مناسب آشغالگیر و ...بود.
صادرات کاال از پایانه ریلی آستارا
افزایش یافت

مدیرکل راهآهن شمال  ۲از افزایش صادرات
کاال از پایانه ریلی آس��تارا خب��ر داد و گفت:
در دو ماهه امس��ال صادرات کاال به کش��ور
جمهوری آذربایجان نس��بت به مدت مشابه
سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است.
ب��ه گزارش ریلنیوز به نقل از روابط عمومی
راه آهن شمال ، ۲غالمحسین ولدی در زمینه
میزان حمل بار و ترانزیت کاال در پایانه ریلی
آس��تارا اظهار داشت :در مدت زمانی دو ماهه
امس��ال مجموع ًا  ۴۱هزار و  ۵۳۵تن کاال از
طریق پایانه ریلی آستارا به کشور آذربایجان
صادر ش��ده که نس��بت به  ۱۴هزار  ۹۳۹تن
مدت مشابه سال گذش��ته  ۱۷۸درصد رشد
داشته است.
مدیرکل راهآهن ش��مال  ۲مجموع کاالهای
حمل ش��ده در پایانه ریلی آستارا را نیز مورد
اشاره قرار داد و در تشریح بیشتر جزئیات این
موضوع عنوان ک��رد :در بازه زمانی دو ماهه
امس��ال مجموع ًا  ۸۱هزار و  ۹۶۷تن کاال در
پایانه ریلی آس��تارا حمل ش��ده که نسبت به
 ۵۹هزار و  ۶۳۸تن مدت مش��ابه پارسال ۳۸
درصد رشد داشته است.
وی میزان کاالهای وارد شده از طریق پایانه
ریلی آس��تارا را برش��مرد و در مورد وضعیت
ترانزی��ت کاال از طریق ای��ن پایانه و مقدار
آن هم تصریح ک��رد :در بازه زمانی دو ماهه
امس��ال به میزان  ۳۲هزار و  ۷۱۳تن کاال از
طریق پایانه ریلی آس��تارا وارد شده از سوی
دیگر در همین مدت  ۷هزار و  ۷۱۹تن کاال
در این پایانه ترانزیت شده است.
مدیرکل راهآهن ش��مال  ۲کااله��ا و اقالم
مهم��ی که از طریق پایانه ریلی آس��تارا وارد
و یا ترانزیت ش��دهاند را مورد توجه قرار داد و
گفت :عمده کاالهای ترانزیتی و وارداتی در
پایانه ریلی آس��تارا شامل چوب ،الوار ،عدس،
گندم و جو بوده اس��ت و کشور عراق مقصد
اصلی باره��ای ترانزیتی پایانه ریلی آس��تارا
محسوب میشود.

