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اخبار
طرح جدید آبرسانی به شهرها و
روستاهای پارسیان استان هرمزگان

در مراس��می با حضور اس��تاندار هرمزگان و
نماین��ده مردم غرب هرم��زگان طرح جدید
آبرس��انی به پارسیان آغاز ش��د .به گزارش
رواب��ط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت
آب و فاض�لاب هرم��زگان ،امی��ن قصمی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان
در این مراس��م افزود :در اج��رای این طرح
 ۱۸کیلومت��ر خط انتقال و یک آب ش��یرین
کن احداث می شود .وی با بیان اینکه طرح
مذکور تامین کننده آب س��ه شهر پارسیان،
دشتی ،کوشکنار و  ۲۰روستای مسیر است،
افزود :ب��رای تکمیل این طرح عالوه بر 16
کیلومتر خط انتقال که امروز عملیات احداث
آن آغاز ش��د ،یک باب آب ش��یرین کن به
ظرفیت 13ه��زار و  500متر مکعب در روز
نیز احداث می ش��ود .مدیرعامل شرکت آب
و فاض�لاب هرمزگان افزود :این طرح برای
اف��ق  1420در نظر گرفته ش��ده اس��ت که
تامین کننده آب  81هزار و  419نفر جمعیت
شهرهای پارسیان ،دش��تی ،کوشکنار و 21
روستای مس��یر خواهد بود .قصمی با اشاره
به وضعیت فعلی آب مناطق یاد شده افزود:
در حال حاضر آب پارسیان ،دشتی،کوشکنار
و  ۲۰روس��تای این شهرس��تان از  10حلقه
چاه و بخش��ی از خط محرم تامین می شود
که با تکمیل طرح جدید آبرس��انی نیاز آبی
پارسیان مرتفع خواهد شد.وی اعتبار اجرای
این طرح را  ۳۰میلی��ارد تومان عنوان کرد.
به گفته قصمی ،ظرفیت مورد استفاده فعلی
که از خط محرم تامین می شود برای دیگر
مناط��ق همجوار مورد اس��تفاده قرار خواهد
گرفت.
 4آزمایشگاه جدید آب و فاضالب در
استان اصفهان راه اندازی می شود

اگرچه آب آشامیدنی در استان چه در مناطق
شهری و چه روستایی ،سالم و بدون هرگونه
میکروب و مواد ش��یمیایی ُمضر است اما با
اینحال برای افزایش اطمینان هرچه بیشتر
در مناط��ق مختلف آزمایش��گاههای جدید
راه اندازی میش��وند .مدی��ر مرکز پایش و
نظارت بر کیفی��ت آب و فاضالب اصفهان
گف��ت :چهار آزمایش��گاه جدی��د مربوط به
آب و فاض�لاب در این اس��تان راه اندازی
میش��ود ت��ا ضری��ب اطمینان و س��نجش
س�لامت و بهداش��ت در این ارتباط بیش از
گذش��ته افزایش یابد .فهیم��ه امیری افزود:
 ۲آزمایش��گاه از ای��ن تعداد مرب��وط به آب
خواهد بود که در شهرس��تانهای ش��اهین
ش��هر واقع در ش��مال و نجف آباد در غرب
اس��تان به بهره برداری میرسد .وی اضافه
کرد ۲ :آزمایشگاه دیگر مربوط به فاضالب
اس��ت و در سِ ��دِه لنجان واقع در شهرستان
لنجان در غرب اس��تان و دیگری در ش��هر
بهارستان در جنوب کالنشهر اصفهان است.
مدی��ر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و
فاضالب اصفهان تصری��ح کرد :اگرچه آب
آشامیدنی در اس��تان چه در مناطق شهری
و چ��ه روس��تایی ،س��الم و ب��دون هرگونه
میکروب و مواد ش��یمیایی ُمضر است اما با
اینحال برای افزایش اطمینان هرچه بیشتر
در مناطق مختلف آزمایشگاههای جدید راه
اندازی میشوند.
بازدید نماینده مجلس ،شهردار و
اعضای شورای اسالمی شهر چهارباغ
از پروژه های عمرانی ملک آباد

شهردار چهارباغ :ساماندهی فاضالب سطح
نواحی یکی از دغدغه های مدیریت شهری
است علی حدادی به همراه اعضای شورای
اسالمی ش��هر و شهردار چهارباغ از منطقه
مل��ک آباد بازدید و بر س��اماندهی آب های
س��طحی که تجم��ع فاض�لاب آن موجب
آلودگی زیس��ت محیطی و ب��وی نامطبوع
در منطقه شده تاکید کرد .همچنین جدول
گ��ذاری معابر از م��واردی بود ک��ه در این
بازدید بر اجرای أن تاکید شد .در این بازدید
مهندس ش��اه محمدی ش��هردار چهارباغ با
تش��ریح پروژه های عمران��ی در حال اجرا
در س��طح چهارباغ ،ملک أباد ،مهدی أباد و
شهرک ابریش��م گفت .ساماندهی و هدایت
أب ه��ای س��طحی در چهارب��اغ و نواحی
یکی از دغدغه های جدی مدیریت شهری
است .شهردار چهارباغ افزود :همچنین طرح
جدولگذاری معابر ملک آباد و مهدی آباد در
حال اجراس��ت و امیدواری��م با اجرای پروژه
های عمرانی  ،گامی ارزنده در راستای رفاه
برداریم.
نسبی شهروندان
ِ

برخورد با متجاوزان حریم راهها در استان اردبیل

مع��اون راه��داری اداره کل راه��داری و
حمل و نقل جادهای اس��تان اردبیل گفت:
 ۴۶۶م��ورد تجاوز به حریم راه و س��اخت
و س��ازغیرمجاز شناس��ائی ،توقف و قلع و
قمع شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل
راه��داری و حمل و نقل جاده ای اس��تان
اردبیل،علی صبحی در بازدید از محورهای

مواصالتی شهرس��تان اصالندوز تصریح
ک��رد  :از این میزان 219مورد س��اخت و
سازغیرمجاز شناسائی ،به  204مورد توقف
و اخطار ساخت صادر و 43مورد دیگر نیز
با هماهنگی و اخذ دستور قضائی در 8ماه
گذشته قلع و قمع شده است.وی از صدور
 66مج��وز س��اخت و س��از و حفاری خبر
داد و افزود :در مدت یاد ش��ده  492مورد

تابلوی تبلیغاتی غیرمجاز در حریم قانونی
راه توسط گشت های راهداری شناسائی،
برخورد و قلع و قمع ش��د.معاون راهداری
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
اس��تان اردبیل حفاظت و صیانت از راه و
حری��م آن را خط قرمز راهداری دانس��ت
و ب��ر برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.
صبحی  193کیلومتر اصالح و بازس��ازی

کانال های طرفین راه ،ریگالژ و تسطيح
 586کیلومتر راههای ش��نی و حریم راه ،
تعمیرات  187دس��تگاه ابنیه فنی تنقیه و
الیروب��ی ،بیش از  277هزار مترمربع لکه
گی��ری و رفع چاله های محورها 5 ،هزارو
200متر مکعب زهكشی و دريواسيون پل
های بزرگ 5 ،هزارو 625مترمکعب ش��ن
ریزی راههای ش��نی و ش��انه راهها 68 ،

بدون زنجیر چرخ راهی گردنه های
استانمرکزینشوید

هزار مترطول درزگیری راههای آس��فالته
و8هزارو  800کیلومت��ر باند برف روبی را
از دیگر اقدامات راهداران دیار س��بالن در
مدت یاد شده دانست.

آغاز ساخت ۶۰۹واحد مسکونی طرح اقدام ملی در شهرک بهشتی همدان

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت :طرح ۶۰۹
واحدی اقدام ملی تولید مسکن با مشارکت ستاد اجرایی
فرمان امام خمینی(ره) ،در ش��هرک بهشتی همدان آغاز
شد.
«داریوش حس��ینی» ایرنا افزود :برای ساخت واحدهای
مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در استان ،شهرک های
شهیدبهشتی ،ش��هید مدنی و فرهنگیان همدان در نظر
گرفته شده است.
وی با اش��اره به اینکه در اس��تان همدان نزدیک به ۱۸
هزار متقاضی در  ۲مرحله در طرح اقدام ملی مسکن ثبت
نام کردند ،اظهار داش��ت :از این تعداد  ۱۴هزار نفر واجد
ش��رایط بهره مندی از این طرح هستند و تاکنون زمین
موردنیاز برای احداث چهار هزار و  ۵۰۰واحد مس��کونی
نیز تامین شدهاست.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان همدان تصریح کرد:
عملیات کلن��گ زنی و تجهیز کارگاه طرح  ۶۰۹واحدی
حصار حاج شمس��علی واقع در ش��هرک شهید بهشتی و
 ۱۰۴واحدی ش��هرک مدنی در زمینی به مس��احت ۸۰
هزار مترمربع توسط جهاد نصر مرکزی که از پیمانکاران
زیر پوشش قرارداد ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)
به عنوان کارگزار تعیین و آغاز شده است.
وی افزود :زمینهای مورد نظر برای س��اخت واحدهای
مس��کونی طرح اقدام ملی مسکن اس��تان همدان در ۲
بخش ش��هرهای با جمعیت کمتر و بیشتر از  ۱۰۰هزار

نفر انتخاب شده است.
مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان هم��دان گفت :در
ش��هرهای هم��دان و مالیر که بی��ش از  ۱۰۰هزار نفر
جمعیت دارند ،کار ساخت و اجرای طرح مسکن ملی به
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار شده است.
وی خاطرنش��ان کرد :طرح  ۱۰۴واحد مسکونی شهرک
مدنی ش��هر همدان در س��اختمان های چهار طبقه و به
صورت  ۱۶واحدی احداث می شود.

حس��ینی افزود :متاهل بودن (به اس��تثناء دختران مجرد
باالی  ۳۵س��ال) ،نداش��تن خانه بنام زوجین ،خانه اولی
بودن ،پنج س��ال سکونت در شهر مورد نظر و سبز بودن
ف��رم «ج» (اس��تفاده نکردن از تس��هیالت و یارانههای
ط الزم برای ثبت درخواست
ارگانهای دولتی) از ش��رو 
متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن است.
مدیرکل راهوشهرسازی استان همدان گفت ۱۰۰ :میلیون
تومان تسهیالت اقدام مسکن به متقاضیان واجد شرایط

پرداخ��ت می ش��ود و تا پای��ان تعیین تکلی��ف ثبت نام
شدگان ،تقاضای جدید ثبت نخواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد :ب��رای متقاضیان ای��ن واحدهای
مس��کونی برای هر واحد  ۴۰میلیون توم��ان به عنوان
پیش پرداخت اولیه تعیین ش��ده که تاکنون حدود ۶۰۰
نفر این مبلغ را پرداخت کرده اند.
حس��ینی تاکید کرد :اگر متقاضی��ان مجموع مبلغ اعالم
ش��ده هر واحد مس��کونی را واریز کنند ،واحد مسکونی
ک س��ال اح��داث و تحویل متقاضیان می
ظرف مدت ی 
شود.
مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان همدان گفت :خرید و
فروش امتیاز مسکن ملی در استان همدان ممنوع است
و در صورت مشاهده ،سهمیه مسکن فرد فروشنده ،باطل
میشود.
بر اساس سرشماری سال  ، ۱۳۹۵استان همدان با قریب
به  ۲۰هزار کیلومتر مربع وس��عت ،حدود یک میلیون و
 ۷۵۰هزار نفر جمعیت دارد که تراکم نسبی  ۸۸نفر در هر
کیلومترمربع ،این استان را در ردیف یکی از پرتراکمترین
استانهای کشور قرار دادهاست.
در قالب طرح اقدام ملی مس��کن قرار اس��ت  ۴۰۰هزار
واحد مس��کونی در کشور ساخته ش��ود که از این تعداد
 ۲۰۰هزار واحد مس��کونی در شهرهای جدید ۱۰۰ ،هزار
واحد در بافتهای فرسوده شهری و  ۱۰۰هزار واحد نیز
در شهرهای کوچک احداث میشود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه:

رفع معضل بیکاری کرمانشاه با توسعه بخش کشاورزی امکانپذیر است

رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی کرمانشاه
گفت :باتوجه به ظرفیتهای باالی اس��تان
در زمینه کش��اورزی ،تنها راه درمان معضل
بیکاری کرمانشاه توسعه این بخش محسوب
میشود.
نوربخش حاتمی در مراس��م تودیع و معارفه
نماین��ده ول��ی فقی��ه در جهاد کش��اورزی
کرمانشاه که در نمازخانه این سازمان برگزار
شد ،اظهارداشت :در سال فعالیت دولت تدبیر
و امید توانس��تیم ظرفیت ها و توانایی های
بخش کشاورزی را در استان معرفی و حرف
مشترکی در زمینه کش��اورزی بین تصمیم
سازان کرمانشاه ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه مسیر توسعه کرمانشاه تنها
از مسیر کشاورزی عبور میکند ،گفت :بدون
ش��ک حل معضل بیکاری استان از طریق
اس��تفاده از ظرفیت های بخش کش��اورزی
ممکن است.

رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی کرمانشاه
اعالم کرد :امس��ال ش��اهد چهار میلیون و
 ۸۰۰هزار ت��ن تولید در بخش کش��اورزی
کرمانشاه بودی م که رشد  ۱۳درصدی نسبت
به سال گذشته داشت .حاتمی با بیان اینکه
در زمینه تولید زعفران اقدامات بسیار خوبی
انجام شده است ،عنوان کرد :ظرفیت کشت
زعفران کرمانشاه در سال های فعالیت دولت
تدبیر و امی��د از  ۷۸هکتار به  ۴۵۰هکتار با
تولید یک هزار و  ۷۰۰کیلوگرم رسیده است.
به گفته وی ،چش��مانداز س��طح زیرکش��ت
زعفران در کرمانشاه  ۲هزار هکتار است که
در س��ال های آینده با برنامه های حمایتی
دولتی محقق خواهد ش��د .رییس س��ازمان
جهاد کش��اورزی کرمانش��اه با بی��ان اینکه
یکی از اس��تان های غیرس��احلی پیشرو در
تولید آبزیان هس��تیم ،گفت :برای اس��تفاده
از س��دهای داریان و آزادی مجوزهای الز م

را گرفت��ه ای��م و ب��ه زودی ظرفی��ت تولید
آبزیان کرمانش��اه به  ۳۰هزار تن می رسد.
حاتمی افزود :در ابتدای سال  ۹۸کل سطح
زیرکشت گلخانه های استان  ۲۸هکتار بود
ک��ه امروز  ۴۵هکتار گلخانه فعال و در حال
بهره ب��رداری داریم .وی با اش��اره به تولید
ی��ک میلی��ون  ۲۰۰هزار تن تولی��د گوجه،
س��یب زمینی و پیاز در کرمانش��اه گفت :در
گدشته صنایعی برای بسته بندی و نگهداری
این محصوالت در استان نداشتیم اما امروز
صنایع سردخانهای و تبدیلی در زمینه تولید
این محصوالت در حال گس��ترش اس��ت.
رییس سازمان جهاد کش��اورزی کرمانشاه،
این استان را پیش��رو در تولید عسل عنوان
کرد و گف��ت :میزان تولید تولید عس��ل در
کرمانش��اه از زنبورداری از چهار هزار و ۲۵۰
ت��ن به پنج هزار و  ۲۵۰تن رس��یده اس��ت.
حاتمی با بیان اینک��ه زنجیره ارزش افزوده

زنبور عسل در کرمانشاه طراحی شده است،
اظهارداشت :در راستای این زنجیره تاکنون
هزار واحد  ۵۰کندویی زنبور عس��ل را ایجاد
کردهایم و مراحل تولید تا صادرات عسل را
مدیریت می کنیم .وی با بیان اینکه زنجیره
تولید بوقلمون نیز در کرمانش��اه ایجاد شده
اس��ت ،افزود ۵۰۰ :واحد تولید بوقلمون را با
ظرفیت  ۱۰۰هزار قطعه و اش��تغال هزار نفر
در روستاها ایجاد کردیم.
ب��ه گفته رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی
کرمانش��اه ،امسال میزان تولید گوشت قرمز
استان چهار هزار تن و گوشت مرغ  ۱۰هرار
تن افزایش پیدا کرده است.
حاتمی با اش��اره به اینک��ه  ۴۵درصد نخود
کش��ور در کرمانش��اه تولید می شود ،گفت:
توانس��تیم با افزایش قیمت نخود به اقتصاد
کش��اورزان اس��تان در این زمین��ه کمک و
صنایع تبدیلی برای افزای��ش ارزش افزوده

این محصول ایجاد کنیم.
وی در پایان صحبت های خود تصریح کرد
که باید تالش بس��یاری کنیم تا کشاورزی
کرمانشاه به جایگاه واقعی خود برسد.
در این مراسم حجت االسالم سید اسماعیل
حس��ینی مقدم نماینده پیشین ولی فقیه در
س��ازمان جهاد کش��اورزی کرمانشاه تودیع
و حجت االس�لام محمد آفتاب��ی به عنوان
نماین��ده جدید ول��ی فقیه در این س��ازمان
معارفه شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل مطرح کرد

پژوهش یکی از ارکان موفقیت در توسعه صنعت و تبادل فناوری های جدید است

مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی
اس��تان اردبیل گف��ت :پژوه��ش ،دانش
و فن��اوری یک��ی از ضروری��ات مهم در
توس��عه صنعت و ش��هرک های صنعتی

اس��ت که بدین منظور لیست الویت های
پژوهشی توس��ط این شرکت احصاء و در
اختیار پژوهش��گران قرار داده شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک
های صنعتی اس��تان اردبیل ،محمد اهلی
به مناس��بت فرا رس��یدن هفته پژوهش
اظهار داش��ت :پژوهش و افزایش فناوری
از مهمترین ارکان توس��عه صنعتی است
که ب��ا فعاليت هاي پژوهش��ي مي توان
فرآيند فناوري را در صنعت نهادينه نمود
و ب��ا بهينه كردن س��رمايه گذاري ها ،به
سمت اقتصاد صنعتي دانش مدار حرکت
نمود.اهلی با اشاره به نقش مهم پژوهش

و فن��اوری در افزای��ش ارزش اف��زوده و
توانمند سازی واحدهای تولیدی ،تصریح
کرد :حرکت در مس��یر پژوهش در توسعه
صنعت و توانمند سازی واحدهای تولیدی
نق��ش کلیدی دارد که بدی��ن منظور رفع
نيازه��ای فناوران��ه واحده��اي صنعت��ی
در ح��وزه تحقيق و توس��عه ب��ا همكاري
مش��اورین و واحدهای صنعتی در دستور
كار ای��ن ش��رکت قرار گرفته اس��ت.وی
ادامه داد :ب��اروری و بهکارگیری طرحها
و ایدههای فنآورانه و کارآفرین در کش��ور
باعث رش��د و توس��عه صنعت می شود و
زمینه ساز شکوفایی ایده های کارآفرین و

حمایت از نوآوری و بروز خالقیت نیروهای
محقق جوان خواهد شد.وی افزود :در این
راستا حمایت از شناسایی ،ارزیابی و دسته
بن��دی نیازه��ا و مس��ائل فناورانه صنایع
کوچک و خوش��ه های صنعت��ی یکی از
مواردی اس��ت که مورد حمایت ش��هرک
ه��ای صنعتی ق��رار می گی��رد و از طرح
های موفق حمایت مالی می ش��ود.اهلی
از جمله مزایای اس��تفاده از طرح مبادله و
ارتقای فناوری را توانمند سازی واحدهای
تولیدی برشمرد و افزود :در این نوع طرح،
مش��اورین صنعتی با حضور در واحدهای
تولی��دی نس��بت به احصاء مش��کالت و

نیازه��ای فناوران��ه واحده��ای صنعتی و
همچنی��ن تدوی��ن راهکارهای مناس��ب
در جهت ارتقاء و برطرف ش��دن مس��اله
فناوری اقدام م��ی کنند.وی ادامه داد :در
راس��تای این نوع حمایت ،از ابتدای سال
جاری تاکن��ون از  12طرح شناس��ایی و
مستند س��ازی نیازهای فناوری واحدهای
تولی��دی در زمینه ه��ای مختلف حمایت
مالی ش��ده اس��ت که این نوع حمایت ها
تا پایان سال جاری نیز با هدف حمایت از
نیازهای فناورانه واحدهای تولیدی مرتبط
با خوش��ه های فرش ،لبنیات و پالستیک
ادامه خواهد یافت.

برگزاری مانور تمرینی مقابله با زلزله ویژه استانهای جنوبی كشور در بوشهر

بوش��هر -سرپرست ش��رکت توزیع نیروی
برق اس��تان بوش��هر :با هماهنگی وزارت
نیرو ،مانور تمرین��ی مقابله با زلزله صنعت
آب و برق ویژه استانهای منطقه مرکزی
جنوب کشور در بوشهر برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت توزیع
نیروی برق استان بوشهر ،صادق زندهبودی
در تش��ریح برگزاری مان��ور مقابله با زلزله
اظه��ار داش��ت :س��ناریو این مان��ور وقوع
زلزلهای با قدرت  6.5ریشتر در شهرستان

بوشهر و با مرکزیت شهر چغادک بود که از
س��الن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق
استان بوشهر امور مربوط به راهبری حادثه
انجام شد.
وی بیان ک��رد :بر اس��اس فرضیات مانور
در اث��ر ای��ن زلزل��ه ،مناطق تحت ش��عاع
زلزله شهرس��تانهای بوش��هر ،دشتستان
و تنگس��تان ب��ود ک��ه ب��ا آس��یب دیدن
زیرس��اختهای آب و برق نقاط یاد شده،
روند خدمترس��انی به مشترکان با اختالل

مواجه شد.
زندهب��ودی اظهار داش��ت :در این زمینه بر
اس��اس سناریو از پیش تعیین شده ،پس از
دریافت اطالع��ات و گزارشهای مدنظر،
س��تاد مدیری��ت بحران با حض��ور مدیران
عام��ل ،مدی��ران بحران و ریی��س منطقه
مرک��زی جن��وب وزارت نیرو تش��کیل و
بالفاصله تیمهای ارزی��اب به محل وقوع
حادثه اعزام شدند.
وی گفت :پس از اطالعرس��انی به س��تاد

فرماندهی ،کمیتههای م��ورد نیاز از جمله
ایمن��ی ،امنی��ت ،عملی��ات ،برنامهریزی،
پش��تیبانی و اطالعرسانی تش��کیل شد .با
اطالعرسانی زلزله به استانداری ،فرمانداری
و سایر س��ازمانهای مرتبط و تقسیم کار،
فعالیت گروههای عملیاتی برای بهس��ازی
شبکههای آسیب دیده آغاز شد .در نهایت
پس از بهس��ازی ش��بکههای آسیب دیده
پای��ان عملیات اع�لام و جمعبندی نهایی
توسط ستاد مدیریت بحران انجام شد.

زندهبودی در پایان افزود :اصفهان ،بوشهر،
ف��ارس ،ی��زد ،چهارمح��ال و بختیاری و
کهگیلویه و بویراحمد  6اس��تان مشارکت
کننده در مانور مقابله با زلزله بودند.

رعایت مسائل زیست محیطی در پتروشیمی ایالم تبدیل به یك فرهنگ شده است

کارکنان پتروشیمی ایالم در اقدامی خودجوش و
نمادین محیط اطراف مجتمع را از وجود هر گونه
زباله پاکسازی کردند .کارکنان پتروشیمی ایالم
در اقدامی خودجوش و نمادین محیط اطراف

مجتمع را از وجود هر گونه زباله پاکسازی کردند
کارکنان پتروشیمی ایالم در اقدامی خودجوش
و نمادین محیط اطراف مجتمع را از وجود هر
ی
گونه زباله پاکسازی کردند .این اقدام فرهنگ 

زیستمحیطی که توسط جمعی از مدیران و
کارکنان شرکت انجام شد ،در راستای تحقق
ش��عار “صنعت س��بز” با رعایت پروتکلهای
بهداشتی برگزار شد.

پتروشیمی ایالم دارای تندیس سیمین صنعت
س��بز کش��ور همواره رعایت مس��ائل زیست
محیطی را در س��طح پروژه  ،مجتمع و اطراف
سایت در اولویت قرار داده است.

مرک��زی _ مدیرکل راه��داری و حمل و نقل
جادهای استان مرکزی گفت :با توجه به شدت
گرفتن بارشهای برف در سطح استان تا پایان
امش��ب ،خودرو ها برای تردد در گردنهها حتما
از زنجیر چرخ استفاده کنند .علی زندیفر اظهار
کرد :در گردنه قاقان شهرس��تان شازند بارش
برف از ش��ب گذش��ته آغاز ش��ده و با توجه به
پیشبینیهای هواشناس��ی تمامی اکیپهای
راه��داری در حالت آماده باش قرار دارند .وی با
بیان اینکه پیشبینی شده بود که از ظهر امروز
بارش در س��طح استان ش��دت میگیرد ،که از
ساعاتی قبل ش��اهد آغاز بارش برف هستیم،
افزود ۳۷ :راهدارخانه ثابت و سیار ۲۲۶ ،دستگاه
ماشین سبک ،سنگین ،نیمهسنگین و کمکدار،
 ۵۴اکیپ راهداری با حداقل س��ه نیرو آماده و
 ۵۵هزار تن شن و ماسه و نمک نیز تهیه شده
است ،همچنین در راهدارخانهها برای مسافرانی
که در جاده دچار مش��کل شوند امکان اسکان
اضطراری فراهم شده است که البته جوابگوی
تعداد معدودی است .زندیفر با اشاره به حضور
پلیس راه در کنار نیرویهای راهداری در برخی
نقاط اس��تان مانند گردنه زالی��ان و قاقان و ،...
گفت :طرح زمستانی راهداری هنوز آغاز نشده،
ام��ا با توجه ب��ه تغییر ش��رایط آب و هوایی از
ابتدای آبانماه ،راهداری استان حالت زمستانی و
آمادهباش به خود گرفته و از  ۲۴ساعت قبل از
بارش نیز راهدارخانهها فعال میشوند.
پرداخت غیرحضوری قبض آب در
استان مرکزی به  ۹۸.۴درصد رسید

مرکزی _ معاون خدمات مش��ارکین و درآمد
آب و فاضالب اس��تان مرکزی گفت :پرداخت
غیرحض��وری قب��وض در اس��تان مرکزی به
 ۹۸.۴درصد رس��یده است .علی صادقی اظهار
کرد :با توجه به شرایط فعلی و وضعیت کشور
در خص��وص پاندمی وی��روس کرونا ،توصیه
می شود مش��ترکان حتی االمکان از خدمات
غیرحضوری سازمان آب و فاضالب بهره کافی
را ببرند .وی افزود :سال هاست که این خدمات
طراحی و پیاده سازی شده و هدف اصلی این
است که مشترکین آب و فاضالب در استان به
نحو مطلوب و بدون مراجعه حضوری از خدمات
س��ازمان بهرهمند ش��وند .صادقی گفت :ارائه
خدمات رسانی به مشترکین آب و فاضالب در
این استان به صورت اینترنتی امکانپذیر شده و
مشترکینمیتوانندهمازطریقدفاترپیشخوان
دولت و هم در منزل از طریق سایت شرکت آبفا
و ورود به نرم افزار «ساحل» درخواست خود را
انجام داده و خدمات الزم رادریافت کنند .معاون
خدمات مش��ترکین و درآم��د آب و فاضالب
اس��تان مرکزی تصریح کرد :در این سامانه با
استفاده از شماره اشتراک و تلفن همراه میتوان
از تمامی خدمات غیرحضوری اعم از دریافت و
پرداخت صورت حساب استفاده کرد .صادقی
بیان کرد :از مش��ترکین تقاضا داریم با ورود به
این سامانه ثبت شماره همراه را انجام دهند یا
اینکه حین مراجعه مامورین به منزل ،ش��ماره
خ��ود را در اختیار مامورین قرار دهند چراکه در
کشور گردش اطالعات به خوبی بین سازمان
ها صورت نمی گیرد .در حال حاضر  ۸۰درصد
اطالعات روس��تاها در دس��ترس است ،اما در
ش��هرها این مقدار پایینتر بوده و باید تکمیل
شود.
بازرسیمستمرازصنوفسطحشهرگلسار
درقالباجرایطرحشهیدسلیمانی

همزمان با اجرای طرح سردار شهید سلیمانی
در شهر گلسار تیمی متشکل از واحد اصناف
ش��هرداری  ،بهداش��ت محیط مرکز خدمات
جامع س�لامت گلس��ار  ،بازرس اتاق اصناف
شهرستان و بسیجیان با حضور در سطح شهر
از صنوف سطح شهر بازرسی های الزم را به
عمل آوردند .در این طرح تیم حاضر مواردی از
قبیل :رعایت پروتکل های بهداشتی  ،اقدامات
تعزیراتی و بررسی جواز صنوف  ،نصب پوستر
راه های مقابله با کرونا  ،تست اکسیژن خون و
تب سنجی توسط بسیجیان داوطلب آموز دیده
را مورد بررسی و اقدام قرار دادند .سادات رسول
شهردار گلسار ضمن قدردانی از مجریان این
طرح و همچنین صاحبان صنوف سطح شهر
در راس��تای همکاری های الزم بیان داشت :
طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شامل
سه گام اصلی مراقبت ،حمایت و نظارت است
و هدف اصلی آن قطع زنجیره انتقال ویروس
منحوس کرونا به شیوه محله و خانواده محور
است .وی افزود تیم های نظارتی در قالب تیم
مذکور بر مراکز تهی��ه و توزیع مواد غذایی و
واحد های صنفی نظارت دارند .شهردار گلسار
اظهار داش��ت در جریان این طرح  ،بر اجرای
پروتکلها و دس��تورالعملهای بهداش��تی ستاد
مبارزه با کرونا نظارت دقیق شد و به واحدهای
صنفی متخلف اخطارهای الزم ابالغ گردید.
وی اف��زود امید اس��ت با تالش مس��ئولین
و ارگانه��ای ذیرب��ط و هم��کاری و همیاری
شهروندان و هموطنان عزیز زنجیره انتقال این
بیماری قطع شده و شاهد سالمت همه مردم
کشورعزیزمانباشیم.

